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Prieš pradėdami naudotis treniruokliu, atidžiai perskaitykite šią informaciją.
Saugos nurodymai padės užtikrinti tinkamą treniruoklio veikimą ir optimalų jo funkcijų
išnaudojimą. Išsaugokite šiuos nurodymus.

    *Treniruoklis atitinka visus techninius ir saugos reikalavimus.                                                      
*Šis treniruoklis nereikalauja priežiūros. Esant reikalui, remontas gali būti atliktas tik įgaliotų 
specialistų. Netinkamo naudojimo ar neteisėto remonto atvejais, treniruoklis netenka gamintojo 
suteiktos garantijos.

   *Nelieskite treniruoklio maitinimo laido šlapiomis rankomis.
   *Venkite treniruoklio kontakto su drėgme, aukšta temperatūra ir tiesioginiais saulės spinduliais.
   *Norėdami išvengti trumpo sujungimo pavojaus, jei nesinaudojate treniruokliu, ištraukite 

maitinimo laidą iš elektros tinklo.
   *Nesinaudokite treniruokliu, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas ar kitos dalys. Jei sugadintas
    kištukas ar maitinimo laidas, juos turi pakeisti gamintojas, aptarnavimo atstovas. Jei yra 

gedimas, nedelsdami išjunkite treniruoklį iš elektros tinklo. Netinkamas treniruoklio naudojimasis 
ar naudojimas ne pagal paskirtį užtraukia Jūsų už atsakomybę už patirtą žalą.

   *Naudotis treniruokliu nepatariama vaikams iki 13 metų. Kitais atvejais amžiaus apribojimų juo 
naudojantis nėra.

   *Kad išvengtumėte per didelio treniruočių krūvio, neviršykite maksimalaus treniruočių laiko.

DĖMESIO!

    Net gerai treniruoti sportininkai turėtų pradėti sportuoti palaipsniui, nes vibracija yra visiškai nauja 
raumenų apkrova. Ilgainiui treniruočių intensyvumas gali būti palaipsniui didinamas, pavyzdžiui, 

   intensyvinant dinamines treniruotes arba sutrumpinant pauzes tarp pratimų.

*Niekada nenaudokite aštrų daiktų.

*Siekdami išvengti žalos sąnariams ir vidaus organams, visada įsitikinkite, kad kūnas yra taisyklingoje 
padėtyje.

*Niekada nedėkite galvos ar krūtinės tiesiai ant treniruoklio.

*Jei gydytojas paskyrė vibracinį gydymą dėl medicininių priežasčių, tada treniruotės turėtų būti 
atliekamos kartu su gydytoju.

* Pratimams, kai galva yra netoli treniruoklio (atsispaudimai ar pan.), nenaudokite didesnio, nei 10   
lygio intensyvumo.

SAUGUMO NURODYMAI
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Treniruotumo lygis -
nereguliarus sportavimas:
30 minučių, 1-4 kartus per

savaitę

Treniruotumo lygis -
reguliarus sportavimas: 45

minutės, 1-6 kartus per
savaitę.

Treniruotumo lygis - be
sportinio pasirengimo: 15

minučių, 1-3 kartus per
savaitę
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Pastaba:
Kai naudojate treniruoklį viena puse, pirmiausia turite stovėti ant jo dviem kojom ir tik tada svorį perkelti į
šoną.

Amplitudė:
 

0-18 мм 
viduriniam taške: 7 мм  
vidinėje zonoje: 12 мм  
išorinėje zonoje:18 мм

Dažnis: 5,6 – 13,6 GHz 

  Greitis: 1-20 lygis 

       Maksimali apkrova: 120 kg stovint ant abejų kojų 

      Įtampa: AC 220 -240 V ~ 50/60 Hz

          Galingumas: 250 W

     Dėžės išmatavimai: 85 x 50 x 20 cm

 Platformos išmatavimai: 79 x 48 x 14,5 см 

Svoris: 22 kg 

Указания по технике безопасности
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Степень тренированности –  
хорошая спортивная форма:  

45 минут при  
1-6 тренировках в неделю

TECHNINIAI DUOMENYS

7mm
12mm

18mm

7mm
12mm

18mm

Alternatyvus judėjimas

Ramus ėjimas Bėgimas ristele 7mm 
Padėtis

12mm 
Padėtis

18mm  
Padėtis

Bėgimas

Padėtis ant treniruoklio

11 22 33

JAV / Kanada

 Įtampa: AC 110 -120 V ~ 50/60 Hz

Galingumas: 220 W

 Dėžės išmatavimai: 85 x 50 x 20 cm

 Platformos išmatavimai: 79 x 48 x 14,5 cm

 Svoris: 22 kg 
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ORTOPEDINĖS INDIKACIJOS
• Nugaros skausmas dėl įvairių priežasčių (skausmo malšinimas dėl geresnio atsipalaidavimo,
  raumenų augimas, tempimas ir koordinavimas, skausmo receptorių slopinimas)
• Laikysenos sutrikimai (raumenų stiprinimas ir opų gerinimas)
• Skoliozė (padidėjęs stabilumas)
• Pėdos defektai (pėdos arkos raumenys)
• Raumenų jėgos trūkumas po imobilizacijos, nelaimingo atsitikimo, sužalojimų (funkcijos
pagerėjimas)
• Raumenų hipertenzija, per didelė raumenų įtampa (raumenų įtempimo sumažėjimas)
• Tarpslanksteliniai diskai, išskyrus ūmias formas (vietinės raumenų sistemos vystymasis)
• Galūnių degeneracinės ligos (skausmo mažinimas, stabilizavimas)
• Osteoporozė (kaulų stiprumo ir kaulų masės stiprinimas)

SPORTO MEDICINOS INDIKACIJOS
• Pagerinta sportinė forma (raumenų augimas, geresnė koordinacija, greitis ir judrumas kartu su
pasirinktos sporto šakos treniruotėmis)
 • Sportinės traumos (geresnis metabolizmas, greitas pažeisto audinio atsistatymas)

NEUROLOGINĖS INDIKACIJOS
  • Parkinsono liga (padidėjusio raumenų įtempimo ir drebulio sumažėjimas, pagerėjusi 
koordinacija ir laikysena)

  • Išsėtinė sklerozė (raumenų įtempimo reguliavimas, raumenų stiprinimas, šlapimo pūslės ir 
tiesiosios žarnos kontrolė)
  • Apopleksija (sumažėję spazmai, didesnė raumenų jėga, pagreitinta mobilizacija, 
reabilitacija)
• Cerebrinis paralyžius (įtampos reguliavimas, pečių ir palaikančių raumenų geresnė 
koordinacija, atsipalaidavimas, geresnis judesių ir greičio valdymas)
• Pėdos ekstensoriaus paralyžius, pavyzdžiui, po tarpslankstelinio disko išvaržos (pagerėjusi 
motorikos kontrolė ir raumenų tonuso padidėjimas

 • Peties nervo paralyžius, pavyzdžiui, po motociklo avarijos (pagerėjusi motorikos kontrolė, 
raumenų tonuso pagerėjimas, raumenų sustiprinimas)
• Pusiausvyros sutrikimai (balanso gerinimas, kritimų prevencija)

INDIKACIJOS
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VIDAUS MEDICINA
• Arterinio ir veninio kraujo tekėjimas (obliteruojančios aterosklerozės periferinių kraujagyslių

sutrikimai) (kraujotakos gerinimas, kraujagyslių įtampų ir raumenų reguliavimas)

GERONTOLOGINĖS INDIKACIJOS
• Raumenų masės ir sutrikusios raumens funkcijos (raumenų stiprinimas, energijos vystymasis,
  geresnis koordinavimas, padidėjęs raumenų tonusas)
• Osteoporozė (kaulų augimas)
• Judesio stoka (judrumo pagerinimas dėl raumenų stiprinimo ir jėgos plėtros, koordinacijos ir 
pusiausvyros gerinimas)
• Padėties kontrolės sutrikimas (raumenų tonuso padidėjimas raumenyse, laikysenos gerinimas)
• Šlapimo nelaikymas (geresnis šlapimo ir išmatų išlaikymas);

  • Sutrikusi pusiausvyra (geresnė pusiausvyra sumažina tikimybę nukristi, raumenų stiprinimas ir 
sensorinės motorikos palaikymas)

UROLOGINĖS IR GINEKOLOGINĖS INDIKACIJOS
  • Šlapimo nelaikymas (geriau kontroliuojama šlapimo pūslė ir tiesioji žarna)
  • Dubens dugno silpnumas (geresnė šlapimo pūslės ir tiesiosios žarnos kontrolė, nugaros    
skausmo sumažėjimas)
  • Stuburo ir dubens nestabilumas po gimdymo (laikysenos stabilizavimas)

INDIKACIJOS
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Ypatingai dažnių diapozone nuo 15 Hz!
*Aštrūs migrenos priepuoliai
*Naujai įdiegti implantai (klubo ir kelio protezai ar pan.)
*Neseni lūžiai
*Akmenligė tulžies pūslėje arba inkstuose
*Venų uždegimas, trombozė
*Epilepsija
*Navikai ir metastazės, kaulų vėžys
*Ūminis uždegimas
*Ūminės ligos
*Širdies stimuliatorius
*Nėštumas
*Aukšto laipsnio osteoporozė su osteoporoziniais lūžiais
*Sunki diabeto forma sunkiais kraujotakos sutrikimais (gangrena, tinklainės)
*Metaliniai ir keraminiai implantai treniruojamose kūno vietose, įstatyti mažiau nei prieš 6
mėnesius
*Žaizdos ir operacijos
*Aukštas kraujospūdis
*Sunkus širdies nepakankamumas
*Išvarža

Galimas vibracinės treniruotės šalutinis poveikis
*Raumenų trūkčiojimas
*Odos niežėjimas
*Padidėjęs skausmas dėl intensyvių treniruočių
*Laikinas kraujo spaudimo sumažėjimas
*Trumpalaikis gliukozės trūkumas kraujyje

Ar galima teigti, kad šios kontraindikacijos yra absoliučios?

Jei turite vieną iš šių kontraindikacijų, tai nereiškia, kad vibracinė treniruotė yra visiškai 
draudžiama. Šiuo atveju rekomenduojame pasikonsultuoti su savo gydytoju. Treniruoklis gali būti 
naudojamas kaip priedas prie tradicinio gydymo, jei tą rekomendavo gydytojas arba 
fizioterapeutas.

KONTRAINDIKACIJOS
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ĮRENGIMAS / FUNKCIJOS
Treniruoklyje“PowerBoard2.1”įrengtas galingas ir stabilus variklis. Be įvairių automatinių programų,
(išsamesnė informacija pateikta [2] Automatinėse programose),treniruoklyje yra įrengtas lengvas
rankinis režimas.Nepriklausomai nuo sportinės formos treniruoklis gali būti individualiai pritaikomas
nesportuojantiems,nereguliariai ir reguliariai sportuojantiems vartotojams ir net profesionaliems
sportininkams. Skaitmeniniame ekrane visada matoma aktyvuota programa,treniruotės trukmė ir jos
intensyvumas.

Treniruoklyje įmontuoti voleliai užtikrina gerą treniruoklio mobilumą, taip pat jie gali būti naudojami kaip
rankenėlės. Treniruoklio guminės kojelės užtikrina puikų stabilumą ir optimalų triukšmo sugėrimą.

Ekranas

[1] START/STOP Galite paleisti arba sustabdyti programą.

[2] MODE Šio mygtuko pagalba galite pasirinkti skirtingus nustatymus.
          *Rankinis režimas (individualus)
          *Automatinė programa (iš anksto nustatyta: 1 - apšilimas, 2 - atstatymas,
           3 - intervalinė treniruotė)
           *Laiko režimas (1-15 minučių)

      Paleidus automatinę programą, treniruotės greičio ir laiko pakeisti negalima. Šiuo atveju jie
yra iš anksto įdiegti.

[3] + / - Šių mygtukų pagalba galima nustatyti laiką (1-15 min).

[4] Greitis + / - Šių mygtukų pagalba galima nustatyti greitį esant rankiniam režimui. (1-20)

[5] Sudegintos kalorijos.

[6] Likęs laikas. Jei dega TIME, įjungtas laiko režimas.

[7] Greitis.

[8] Parodo pasirinktą režimą. Jei dega AUTO - įjungtas automatinis režimas. Jei dega MANUAL
- įjungtas rankinis režimas.

[9] Rodomas širdies susitraukimų dažnis: veikia kartu su pulso matuokliu, parodo širdies
susitraukimų skaičių.

[1]

[2]

[3/4]

[5]

[6] [7] [8]

[9]
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IS [1] ON/OFF
Naudojamas treniruoklio įjungimui ir išjungimui.

[2] MODE Šio mygtuko pagalba galite pasirinkti skirtingus nustatymus.
*Rankinis režimas (individualus)
*Automatinė programa (iš anksto nustatyta: 1 - apšilimas, 2 - atstatymas, 3 - intervalinė
treniruotė).
*Laiko režimas (1-15 minučių).
Paleidus automatinę programą, treniruotės greičio ir laiko pakeisti negalima. Šiuo atveju jie
yra iš anksto įdiegti.

[3] START/STOP Galite paleisti arba sustabdyti programą.

[4] Greitis + / - Šių mygtukų pagalba galima nustatyti greitį esant rankiniam režimui. (1-20)

[5]  Laikas (tik rankiniam režime)
Šio mygtuko pagalba galima nustatyti laiką esant rankiniam režimui. (1-15 min)

[1]

[3][2]

[5][4]
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Raumenų grupė PRATIMAS

Krūtinė Paprastas
atsispaudimas

Klasikinis 
spaudimas

   Rankų plėšimas
  (su vibro hanteliais)

Pratimai su vibro 
hanteliais

Spaudimas 
nejudant

pakartojimas/laikas 20 20 20 20 20

Nugara Atsirėmimas dilbiais
          į žemę

Traukimas į save
(su vibro hanteliu)

Traukimas 
hanteliais į save 

abejomis rankomis

Mirties trauka su 
vibro hanteliais

Viršutinio bloko 
trauka kampu

pakartojimas/laikas 60 sek. 2x20 20 20 20

Pilvo presas Kojų tiesimas Alkūnės nešimas
      link kelių

Šoninis pasirėmimas Šoniniai pasisukimai

pakartojimas/laikas 20 2 x 20 2 x 15 2 x 15

Sėdmenys Ištiestų kojų 
kėlimas

Kojų kėlimas
sulenkus

Statiškas tiltelis Tiltelis judant
Tiltelis nejudant 
(su pakelta koja)

pakartojimas/laikas 2 x 20 2 x 20 30 sek. 10 2 x 15

Kojos ir blauzdos Lenkimas per kelius
Kojų laikymas 

kampu (pakelus)
Kojų kilnojimas 

pakaitomis
Pasistiebimai

pakartojimas/laikas 30 sek.                           2x30 sek. 2 x 15 60 sek.

Pečiai ir rankos Rankų kėlimas į šonus Rankų kėlimas prieš
            save

Rankų lenkimas per
bicepsą

Pratimai su vibro 
hanteliais

Atsispaudimas

pakartojimas/laikas 15 15 20 20 20

DVD su 
treniruotėmis 

AUTOMATINĖS PROGRAMOS

Treniruočių apžvalga

Rekomenduojamas treniruotės laikas su treniruokliu “PowerBoard 2.1” yra 3 kartai per savaitę po 10
minučių. Šis kompleksinis treniruočių planas buvo parengtas asmeninio fitneso trenerio ir yra skirtas
Jūsų asmeninių tikslų siekimui. Žinoma, treniruočių laiką ir intensyvumą pagal savo fizinę formą ir
individualius poreikius galite pasirinkti patys. Prisiminkite, kad prieš kiekvieną treniruotę privaloma atlikti
apšilimą ir bet kuriuo atveju jo nepraleisti. Po penkių minučių apšilimo galima pradėti pagrindinę
treniruotę. Su treniruokliu “PowerBoard 2.1” galima atlikti daug įvairių pratimų. Jei norite išmokti
naujų pratimų, jų galima rasti internete ar pasiteirauti treniruoklio platintojų.
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AUTOMATINĖ PROGRAMA

Apšilimas

Minutės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Greitis 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 12 12 10 10 8

Atstatymas

Minutės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Greitis 6 8 10 12 14 14 12 10 12 14 16 16 10 10 8

Intervalinė treniruotė

Minutės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Greitis 6 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 6
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ES Atitikties deklaracija
Atitinka ES direktyvas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Trikčių šalinimas

LAIKYMAS  /PRIEŽIŪRA
Reguliariai atliekant treniruoklio techninę priežiūrą, galima prailginti jo tinkamą ir saugų veikimą.

1. Treniruoklį laikykite sausoje ir švarioje vietoje.
2. Saugokite treniruoklį nuo skysčių ir atviros liepsnos.
3. Valykite treniruoklį minkšta sausa šluoste.
4. Po naudojimo išjunkite treniruoklį iš maitinimo tinklo.
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TRIKČIAI SPRENDIMAS

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis
*Patikrinti, ar į nuotolinio valdymo pultelį teisingai  
įstatytos baterijos.
*Esant reikalui, pakeisti baterijas.

Treniruoklis neatlieka jokių 
funkcijų

*Patikrinti maitinimo kabelio jungtis į elektros tinklą
bei treniruoklį.

*Pabandyti aktyvuoti treniruoklį nuotolinio valdymo
pulteliu ir įjungimo mygtuku.

Treniruoklis atlieka funkcijas,
kurios nebuvo įjungtos
(išskyrus automatines
programas).

*Išjungti treniruoklį ir ištraukti maitinimo laidą iš
elektros tinklo, palaukti 20 sekundžių. Vėl įjungti
maitinimo laidą į elektros tinklą, įjungti treniruoklį.

Trikčių signalas *Kad treniruoklis ir širdies ritmo matuoklis deramai
veiktų, reikia, kad šalia būtų kuo mažiau trikčių.
Pakeisti poziciją ir pakartoti skanavimą tinkamam
signalui

Jei gedimų negalima pašalinti remiantis šiomis rekomendacijomis, reikia kreiptis į Casada atstovus.
Jie padės pašalinti gedimus.

DĖMESIO
Elektromagnetiniai blokai gali sukelti signalo trikčius. Trikčius gali sukelti aukštos elektros įtampos
laidai, šviesos signalai, elektrinių traukinių laidai, troleibusų ar tramvajų laidai, televizoriai, automobilių
varikliai, dviračių kompiuteriai, kai kurie elektriniai treniruokliai, mobilieji telefonai. Tai gali iškreipti
širdies ritmo matuoklio parodymus.
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Kalorijų skaitiklis
Integruotas kalorijų skaitiklis yra nauja funkcija, skirta dar efektyviau išnaudoti treniruoklį.

Rodomos kalorijos išreiškia vidutinę orientacinę vertę pastovios treniruotės metu. Stovint ant treniruoklio
ir nejudant, sudegintų kalorijų skaičius bus mažesnis, nei esant vidutinio intensyvumo treniruotei.

Kalorijų skaitiklis skaičiuoja duomenis pagal apskaičiuotas vertes, kurias sudaro skirtingos treniruotes.
Apskaičiuojama pagal vidutines vertes - nuo paprasto vaikščiojimo iki greito bėgimo, treniruotes su
svoriais ir be jų.

Kalorijų skaičiavimas yra bendra orientacinė šių parametrų išraiška, kai sportuojančio asmens svoris
yra 85 kg.

Kalorijų skaičiavimas pagal naudojamą metodą yra tikslus. Jis skaičiuojamas sekundės tikslumu, o
sudeginamų kalorijų skaičius yra pastoviai perskaičiuojamas kiekvieną kartą, pakeitus treniruoklio
veikimo greitį

Kūno masės indeksas
Kūno masės indeksas (KMI) yra asmens svorio (kūno svorio) įvertinimo rodiklis.
Kadangi antsvorio problema visame pasaulyje tampa vis aktualesnė, kūno masės indeksas visų
pirma naudojamas nutukimo rizikai nustatyti.
KMI yra kūno masės ir kūno paviršiaus santykis, kurio vertė yra apytikriai apskaičiuojama žmogaus
svorį (kg) padalinus iš žmogaus ūgio (m), pakelto kvadratu.
KMI yra tik apytikslis, nes jame neatsižvelgiama į žmogaus kūno sudėjimą, riebalų ir raumeninio
audinio santykį.

KMI =
svoris  (kg)

ūgis2 (m)
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VYRŲ KMI MOTERŲ KMI

Nepakankamas svoris iki 20 iki 19

Normalus svoris 20-25 19-24

Antsvoris 26-30 25-30

Nutukimas 31-40 31-40

Didelis nutukimas virš 40 virš 40

OPTIMALUS KŪNO MASĖS INDEKSAS (KMI) PAGAL AMŽIŲ

Amžius Optimalus KMI

19-24 19-24

25-34 20-25

35-44 21-26

45-54 22-27

55-64 23-28

Virš 65  metų 24-29
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Pulsas ramybės būsenoje 
Pulsas ramybės būsenoje yra lemiamas fitneso veiksnys. Kuo jis mažesnis, tuo geriau.
Geriausia pulsą tikrinti tik pabudus ir dar tebegulint, kol organizmas atsipalaidavęs. Pulsas matuojamas
kairiajame rankos rieše arba miego arterijoje, naudojant rodomąjį ir didijį pirštus. Suskaičiuojamas
širdies susitraukimų skaičius per 15 sekundžių, o gautas skaičius padauginamas iš 4. Taip pat pulsui
matuoti gali būti naudojamas specialus pulso matuoklis.

VYRAI

MOTERYS

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

Atletinė forma 54-60 54-59 54-59 54-60 54-59 54-59

Puikiai 61-65 60-64 60-64 61-65 60-64 60-64

Gerai 66-69 65-68 65-69 66-69 65-68 65-68

Patenkinamai + 70-73 69-72 70-73 70-73 69-73 69-72

Patenkinamai 74-78 73-76 74-78 74-77 74-77 73-76

Patenkinamai - 79-84 77-82 79-84 78-83 78-83 77-84

Blogai 85+ 83+ 85+ 84+ 84+ 84+

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

Atletinė forma 49-55 49-54 50-56 50-57 51-56 50-55

Puikiai 56-61 55-61 57-62 58-63 57-61 56-61

Gerai 62-65 62-65 63-66 64-67 62-67 62-65

Patenkinamai + 66-69 66-70 67-70 68-71 68-71 66-69

Patenkinamai 70-73 71-74 71-75 72-76 72-75 70-73

Patenkinamai - 74-81 75-81 76-82 77-83 76-81 74-79

Blogai 82+ 82+ 83+ 84+ 82+ 80+

BŪSENA AMŽIUS

BŪSENA AMŽIUS
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Tinkamai naudojant, gaminiui suteikiama:

* 2 metų eksploatavimo garantija, jei treniruoklis įsigytas asmeniniam naudojimui.

* 1 metų eksploatavimo garantija, jei treniruoklis įsigytas pramoniniam naudojimui.

Suteikiama garantija ....................metai.

PIRKĖJAS (-A): .....................................................................................................

DATA:.....................................................................................................................

SERIJOS NR: .........................................................................................................

PARDAVĖJAS: .....................................................................................................

(vardas, pavardė, parašas)

Garantija neapima:

• žalos dėl netinkamo eksploatavimo;

• žalos, padarytos naminių gyvūnų;

• žalos del netinkamo prijungimo prie elektros tinklo ir perteklinių tinklo įtampos svyravimų;

• susidėvinčių detalių ir lūžtančių detalių iš plastiko;

• kliento arba trečiųjų asmenų veiksmų, kuriems atlikti gamintojas nesuteikė leidimo.

            Laikykitės eksploatavimo instrukcijoje pateiktų nurodymų!

Gamintojas ir platintojas neatsako dėl treniruočių metu patirtų traumų bei kitų sveikatos 
sutrikimų naudojantis treniruokliu. 

VILNIUJE: 

UAB VAIKIS 
Kaimelio g. 13 (2 aukštas) 
Tel: +370-640-83271 
El.paštas: vilnius@vaikis.eu

ŠIAULIUOSE: 

UAB VAIKIS 
Daukanto g. 4 (3 aukštas) 
Tel: 8-41-211133 
Mob: +370-685-17884 
El.paštas: siauliai@vaikis.eu 

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS




