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El maletín contiene 1 Happylegs y 1 transformador eléctrico regulable
Happylegs es un producto eléctrico que dispone de un silencioso motor de bajo consumo
y puede funcionar a 17 velocidades diferentes de 7V a 15V. Para ponerlo en marcha:
1) Inserte la clavija del transformador al conector situado en la parte delantera de la máquina.
2) inserte el cable de red a la caja del transformador
3) conecte el enchufe en la toma de corriente eléctrica
4) para ponerlo en marcha debe girar la ruleta del transformador de izquierda a derecha
(de ON/OFF a MAX.) e irá subiendo la velocidad de mínima a máxima. Con la ruleta del
transformador enciende y apaga el aparato y también selecciona la velocidad deseada.
Para apagar el Happylegs gire nuevamente la ruleta de derecha a izquierda, hasta que
haga click.

4 Selector de velocidad

5 Patas
5) Se recomienda utilizarlo con una ligera inclinación, para lo cual puede desenroscar
las dos patas delanteras regulables en altura, a su gusto. No intente hacer fuerza,
Happyegs mueve sus piernas de forma automática y pasiva, sin esfuerzo.

Consejos de utilización de happylegs
Personas muy sedentarias, de edad avanzada, con lesiones y/o con discapacidad física:
se aconseja utilizar la máquina en velocidades lentas y medias, 15 minutos diarios
durante la primera semana. Podrá ir aumentando el tiempo de uso y la
velocidad progresivamente, según sus necesidades y estado físico.
Resto de personas: Utilizarlo a su gusto cuando trabaje frente al ordenador,
viendo la televisión, leyendo, etc. No tiene contraindicaciones ni efectos
secundarios. Pueden utilizarlo mujeres embarazadas y personas con marcapasos.
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Components and operation
Inside the briefcase there is 1 Happylegs and 1 dimmable electrical transformer
The powered exerciser Happylegs is operated by an energy-efficient low power consumption
and silent motor and it can run at 16 different speeds from 7V to 15V. To get it started:
1) Insert the plug of the transformer into the connector on the front of the machine.
2) Insert the mains wire plug into the transformer box connector.
3) Connect the electrical plug into the mains.
4) To turn on the Happylegs you must turn the transformer speed selector wheel from the
left (ON) to the right (MAX) and the speed will increase from minimum to maximum.
The transformer turns the appliance on and off and also selects the desired speed.
To turn off the machine, turn the selector to the left until the click is made.

4 Speed Selector

5 Legs
5) It is recommended to use it with a slight inclination, for which you can unscrew the two
height-adjustable front legs as you like. While you use it, don't try to force yourself;
Happyegs will move your legs automatically, passively and effortlessly.

Recommendations to use Happylegs
Very sedentary users, elderly, with injuries and / or physical disabilities:
it is advisable to use the Happylegs at slow and medium speeds in 2 intervals
of 15 minutes daily during the first week. You can increase the speed and
time of daily use and progressively, according to the person’s needs
and physical condition.
Rest of users: You can use it as you like and need while working, in front
of the computer, watching television, reading, etc. It has no
contraindications or side effects. Happylegs can also be used by
pregnant women and people with pacemakers.

Cleaning and Maintenance:
Never stand on top of the machine, as full weight could damage the internal
operational mechanisms and it is out of the warranty of the product.
Happylegs does not require regular maintenance and has been developed
to be used continuously for long periods of time. In order to clean it, a dry
cloth should be used when the equipment is unplugged and switched off.
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L’emballage contient 1 Happylegs et 1 transformateur électrique réglable
Happylegs est un produit électrique que fonctionne grâce à un puissant moteur silencieux, de
faible consommation et eco-énergétique. Il peut fonctionner maintenant à 16 vitesses
différentes de 7 à 15 Volts. Pour le démarrer :
1) Insérez la fiche DC du transformateur dans le connecteur situé à l’avant de la machine.
2) Insérez la fiche du câble réseau dans le boîtier du transformateur.
3) Branchez la fiche dans la prise électrique.
4) Pour le faire fonctionner, vous devez tourner le bouton sélecteur de vitesse du
transformateur de gauche (ON/OFF) vers droite (MAX) et la vitesse augmentera
progressivement du minimum au maximum. Par le bouton du transformateur vous allumez
et éteignez le Happylegs ainsi que pouvez sélectionner également la vitesse souhaitée.
Pour éteindre le Happylegs, tournez le bouton du transformateur ver
la gauche jusqu’au déclic.

4 Bouton sélecteur de vitesses
5 Pieds
5) Il est recommandé de l’utiliser avec une légère inclination, que vous pouvez régler en
dévissant les 2 pieds réglables en hauteur à votre convenance. Ne forcez jamais le mouvement,
Happylegs bougera vos jambes automatiquement et passivement, sans effort.

Conseils d’utilisation de Happylegs
Personnes très sédentaires, âgées, blessées et / ou personnes ayant un handicap physique ou intellectuel :
On conseille d'utiliser la machine à vitesse lente et moyenne, à 2 intervalles de 15 minutes par jour
pendant la première semaine. Après vous pouvez augmenter progressivement la durée d'utilisation,
selon les besoins et la condition physique de l’utilisateur. Si des courbatures apparaissent,
diminuer le temps et la vitesse.
Reste des personnes : Il peut être utilisé à volonté pendant qu’on travaille devant
l'ordinateur, en regardant la télévision ou en lisant un livre. Pas besoin d'avoir plus
de temps. Il n'a pas de contre-indications ou d'effets secondaires. Il peut être
utilisé par les femmes enceintes et les personnes qui portent un pacemaker.
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Onderdelen

De doos bevat 1 Happylegs looptrainer en 1 transformator
De Happylegs looptrainer werkt op een energiezuinige en stille motor en kan op 16
verschillende snelheden (van 7V tot 15 V) worden ingesteld. De Happylegs aanzetten:
1) Steek het DC stekkertje van de transformator in de daarvoor bestemde ingang op de
Happylegs
2) Steek de ene kant van het netsnoer in de transformator
3) Steek de stekker in het stopcontact
4) Om de Happylegs aan te zetten, draait u de snelheidsknop op de transformator van
links (ON) naar rechts (MAX). Hoe meer naar rechts u draait hoe hoger de snelheid. Met
de transformator zet u het apparaat aan en uit en stelt u de gewenste snelheid in. Om het
apparaat uit te schakelen, draait u de snelheidsknop in zijn geheel naar
links totdat u een klik hoort.

4 Snelheidsknop
5 Pootjes
5) De hellingshoek van de Happylegs kunt u aanpassen met behulp van de twee in
hoogte verstelbare pootjes aan de voorkant van de Happylegs. Happylegs brengt uw
benen automatisch, zonder inspanning in beweging, forceer de bewegingen niet.

Gebruik en advies
Personen die zeer weinig bewegen, ouderen, personen met blessures en/of lichamelijke
beperkingen: Gebuik de Happylegs gedurende de eerste week dagelijks op een lage tot
gemiddelde snelheid in twee intervallen van 15 minuten. De gebruiker kan hierna, naar
behoefte, geleidelijk de dagelijkse frequentie en snelheid verhogen.
Overige gebruikers: De Happylegs is naar eigen behoefte te gebruiken, tijdens
het werk, lezen, voor de computer, TV etc. Het gebruik heeft geen bijwerkingen.
Zwangere vrouwen en personen met een pacemaker kunnen de Happylegs ook
zonder problemen gebruiken.

Reiniging en onderhoud
Ga nooit op het apparaat staan, want dit kan het besturingsmechanisme beschadigen.
Bovendien vervalt in dit geval de garantie. De Happylegs is zeer onderhoudsvriendelijk
en is ontworpen voor intensief gebruik. Schakel de Happylegs uit en haal de
stekker uit het stopcontact alvorens de Happylegs te reinigen. Gebruik hiervoor
een droge doek.

Vervoer en opslag:
De Happylegs is een elektrisch apparaat. Voorkom dat er vloeistof op het apparaat
wordt gemorst en zet de Happylegs niet in een vochtige ruimte. Stel het apparaat verder
niet bloot aan temperaturen boven de 60°C. Transporteer de Happylegs in de meegeleverde
verpakking. Neem bij een defect contact op met uw leverancier. Laat dit apparaat niet door
onbevoegden demonteren of repareren.

Technische specificaties:
De Happylegs werkt op netvoeding via een transformator die exclusief voor Autoergon
2002 is ontwikkeld. Gebruik uitsluitend onderdelen of accessoires die door de officiële
fabrikant of leverancier van Happylegs zijn geleverd.
Werkt op netvoeding
Ingangsspanning: 110-240 V / 50-60Hz 1,5A
Uitgangsspanning: 7 - 15V 5A
Klasse II.

Garantievoorwaarden en

markering:

De Happylegs is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en heeft de beste kwaliteitscontroles
doorstaan. Hierdoor voldoet het product aan de geldende regels betreffende CE-markering
binnen Europa. De garantie is van toepassing op alle defecten ten gevolge van fabricage- of
materiaalfouten. Op de Happylegs geldt een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum.
Op externe onderdelen geldt een garantie van 2 jaar. Bij defecten van onderdelen dient u
contact op te nemen met uw leverancier waar u het betreffende onderdeel hebt gekocht.
In de volgende gevallen is de garantie niet van toepassing:

Als het apparaat op onjuiste wijze of in strijd met de gebruiksinstructies wordt gebruikt;
- Bij schade die is ontstaan door een ruwe behandeling, stoten, vallen of pletten,
beschadiging door brand of lekkage;
- Als de stroomkabel defect raakt of niet meer werkt als gevolg van onjuist gebruik of
onachtzaamheid;
- Bij demontage of behandeling van het apparaat door derden.
De garantiehouder bezit alle minimale rechten die bij wet zijn toegekend (wet 23/2003
betreffende de garanties bij de verkoop van consumptiegoederen, gepubliceerd in het
Spaanse staatsbulletin B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) op 11 juli 2003, waarin opgenomen
de richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999).

Verwijdering en recycling van elektrische en elektronische
apparaten:
1. Het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat dit apparaat voldoet aan
Richtlijn 2002/96/EG.
2. Elektrische of elektronische apparaten mogen uitsluitend op de voorgeschreven wijze
bij hiertoe aangewezen inzamelpunten worden ingeleverd. Een juiste verwijdering en
behandeling van defecte producten draagt bij aan een beperking van de risico's voor de
volksgezondheid en het milieu.
3. Neem voor meer informatie over het afvoeren van uw elektrische en/of elektronische
apparaten contact op met de lokale autoriteiten of de winkel waar u het product hebt
gekocht.

Fabricado por / Manufactured by / Fabriqué par / Gemaakt door:
Autoergon 2002, S.L.
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info@happylegs.es
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