ΠΑΓΚΟΣ ΒΑΡΩΝ PEGASUS JX-206C
Συναρμολόγηση & Οδηγίες Χρήσης - Κρατήστε για μελλοντική χρήση

JX-206C

Σημαντικό - Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση ή τη χρήση
Αυτές οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν
καλύτερα τον εξοπλισμό σας και να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή συναρμολόγηση, χρήση και συντήρηση.
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Πληροφορίες Ασφαλείας
Σημαντικό - Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση ή τη χρήση
Αυτός ο εξοπλισμός έχει κατασκευαστεί για βέλτιστη ασφάλεια. Πρέπει όμως να λάβετε ορισμένες προφυλάξεις
κάθε φορά. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν τη συναρμολόγηση ή τη χρήση αυτού του εξοπλισμού.

Συναρμολόγηση
• Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και
επίπεδη επιφάνεια.
• Συναρμολογήστε το αντικείμενο όσο το δυνατόν πιο
κοντά στην τελική του θέση (στο ίδιο δωμάτιο).
• Βεβαιωθείτε πως έχετε αρκετό χώρο για να απλώσετε
τα κομμάτια πριν ξεκινήσετε.
• Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από το χώρο
άσκησης, μικρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν
ζημιά αν τα καταπιούν.
• Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες προσεκτικά και
υπεύθυνα.
• Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα και τα εργαλεία
που αναφέρονται στη λίστα μερών, έχοντας κατά νου
ότι για την ευκολία συναρμολόγησης είναι μερικά
εξαρτήματα προ-συναρμολογημένα.
• Η συναρμολόγηση καλό είναι να γίνει από 2 άτομα.

Χρήση
• Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίσει ότι όλοι οι
χρήστες αυτού του προϊόντος ενημερώνονται σωστά
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με ασφάλεια.
• Αυτό το προϊόν προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση.
• Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για προβλεπόμενη
χρήση, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην
χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από
τον κατασκευαστή.
• Φυλάξτε αυτόν τον εξοπλισμό σε εσωτερικό χώρο,
μακριά από την υγρασία και τη σκόνη. Μην
τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε γκαράζ, εξωτερικό
χώρο, κλειστή αυλή ή κοντά σε νερό.
• Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για χρήση σε καθαρό
στεγνό περιβάλλον. Αποφύγετε την αποθήκευση σε
κρύο ή υγρό μέρος, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε διάβρωση και άλλα σχετικά προβλήματα, τα οποία
είναι εκτός του ελέγχου μας.

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά και στα κατοικίδια ζώα να
πλησιάζουν τον εξοπλισμό χωρίς επιτήρηση.
• Άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ατόμου ή γιατρού.
• Πάντα να φοράτε ρούχα κατάλληλα για γυμναστική. Μη
φοράτε χαλαρά ή φαρδιά ρούχα, καθώς μπορεί να πιαστούν
στον εξοπλισμό. Φοράτε αθλητικά παπούτσια για να
προστατεύετε τα πόδια σας κατά την άσκηση.
• Μην τοποθετείτε κοφτερά αντικείμενα κοντά ή γύρω από
τον εξοπλισμό.
• Κρατήστε τα χέρια µακριά από τα κινούµενα µέρη.
• Εάν κάποια από τις συσκευές ρύθμισης προεξέχει, θα
μπορούσαν να εμποδίσουν τη μετακίνηση του χρήστη
• Πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό για άσκηση, εκτελέστε
πάντα ασκήσεις διατάσεων για να προθερμαίνετε σωστά.
• Μόνο ένα άτομο κάθε φορά θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον
εξοπλισμό.
• Συνιστάται ένας παρατηρητής κατά τη διάρκεια της άσκησης.
• Εάν ο χρήστης παρουσιάσει ζάλη, ναυτία, πόνο στο στήθος
ή άλλα μη φυσιολογικά συμπτώματα, σταματήστε την
προπόνηση και αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
• Τραυματισμοί για την υγεία μπορεί να προκύψουν από
εσφαλμένη ή υπερβολική άσκηση.
• Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για μέγιστο βάρος χρήστη:
110kgs.
• Το μέγιστο βάρος χρήσης των ορθοστατών είναι 80kgs
(Συμπεριλαμβανομένης της μπάρας και των βαρών).
• Το μέγιστο βάρος χρήσης των βραχιόνων της πεταλούδας
είναι 25kgs.
• Το μέγιστο βάρος χρήσης του συστήματος εκτάσεων ποδιών
είναι 35kgs.
• Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για πλάκες βάρους 29mm.
• Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε τα εξής:BS EN ISO
20957-1, και -4Class (H) - Οικιακής Χρήσης.

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραµµα προπόνησης, συµβουλευθείτε το γιατρό σας.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για άτοµα πάνω από την ηλικία των 35 ή άτοµα µε υπάρχοντα
θέµατα υγείας. Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε εξοπλισµό
γυµναστικής.
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Εξαρτήματα - Μέρη
Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα µέρη που αναφέρονται παρακάτω
Σημείωση: Μερικά από τα μικρότερα εξαρτήματα μπορεί να είναι προ-συναρμολογημένα σε μεγαλύτερα
εξαρτήματα. Ελέγξτε τα προσεκτικά. Το συνολικό βάρος του προϊόντος είναι 21.4 kgs. Οι συνολικές διαστάσεις
μετά την συναρμολόγηση είναι (Μ)146×(Π)125×(Υ)107cm.
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Εξαρτήματα - Μέρη
Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα μέρη που αναφέρονται παρακάτω
Σημείωση: Μερικά από τα μικρότερα εξαρτήματα μπορεί να είναι προ-συναρμολογημένα σε μεγαλύτερα

εξαρτήματα.

Εργαλεία που χρειάζεται ο χρήστης
Ρυθμιζόμενο
κλειδί Χ 2
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Εξαρτήματα - Αναφορά
Παρακαλούμε ελέγξτε ότι έχετε όλα τα μέρη που αναφέρονται παρακάτω
Σημείωση: Οι παρακάτω ποσότητες είναι η σωστή ποσότητα για την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης. Σε
ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρέχεται περισσότερος εξοπλισμός από ό, τι απαιτείται. Ορισμένα από
τα εξαρτήματα είναι προεγκατεστημένα σε μεγαλύτερα εξαρτήματα.

5

6

Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 1
A. Συναρμολογήστε τους δύο Ορθοστάτες (#2) με την Ενδιάμεση Στήριξη (#3) στη μέση της απόστασης.
Ευθυγραμμίστε τις οπές και βιδώστε κάθε άκρο της Ενδιάμεσης Στήριξης (#3) με δύο βίδες Μ8*50ΜΜ (#17),
δύο Φ8mm ροδέλες (#23) και δύο Μ8 Παξιμάδια Ασφαλείας.
B. Τοποθετήστε και τους δύο Ορθοστάτες (#2) στο εξωτερικό σημείο της Βάσης Στήριξης (#1). Ευθυγραμμίστε
τις οπές και βιδώστε με δύο βίδες Μ8*40ΜΜ (#14) και δύο παξιμάδια Μ8 κλειστού τύπου.
Σημείωση: Μην σφίξετε τις βίδες σε αυτό το βήμα.
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 2
A. Τοποθετήστε το Στήριγμα Πλάτης (#4) στην Ενδιάμεση Στήριξη (#3). Ευθυγραμμίστε τις οπές και βιδώστε
με εξάγωνη βίδα Μ10*60ΜΜ (#20), μία ροδέλα Φ10ΜΜ (#24), ένα παξιμάδι (#27). Τοποθετήστε την βίδα
στήριξης Μ8*45mm (#19) στην επάνω οπή και στερεώστε την στη θέση της.
B. Τοποθετήστε το εμπρός πόδι (#5) στο κάτω μέρος του Εμπρός Στηρίγματος (#6). Ευθυγραμμίστε τις οπές
και βιδώστε με μία βίδα Μ10*60ΜΜ (#42), μία ροδέλα Φ10ΜΜ (#24) και ένα Μ10 κλειστό παξιμάδι.
C. Τοποθετήστε το Εμπρός Στήριγμα (#6) στο εμπρός μέρος του Στηρίγματος Πλάτης (#4). Ευθυγραμμίστε
την πλαινή οπή και βιδώστε με μία εξάγωνη βίδα Μ10*60ΜΜ (#20) και ένα Μ10 κλειστό παξιμάδι (#27).
Τοποθετήστε την Βίδα Ασφάλισης Μ8*20mm (#18) στην επάνω οπή και βιδώστε την στη θέση της.
D. Σφίξτε καλά για να ασφαλίσετε το πλαίσιο στη θέση του.
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 3
A. Τοποθετήστε το Εξάρτημα Εκτάσεων Ποδιών (#8) στην Υποδοχή Εμπρός Στηρίγματος (#7). Ευθυγραμμίστε
τις οπές και βιδώστε με τέσσερις εξάγωνες βίδες Μ10*60ΜΜ (#20) και ροδέλες Φ10mm (#24), παξιμάδια
(#27) και τάπες βίδας (#22).
B. Τοποθετήστε την Υποδοχή Εμπρός Στηρίγματος (#7) στο Εμπρός Στήριγμα (#6). Τοποθετήστε μία βίδα
ασφαλείας Μ8*42mm για να σταθεροποιήσετε την θέση του.
C. Τοποθετήστε το Άξονα Αφρώδη (#9) στο Εξάρτημα Εκτάσεων Ποδιών (#8) και εισάγετε το Αφρώδη (#38).
Τοποθετήστε τον Σφιγκτήρα Ελατηρίου (#29) στο Εξάρτημα Εκτάσεων Ποδιών (#8).
Σφίξτε με ασφάλεια όλες τις βίδες και τα άλλα εξαρτήματα και ο πάγκος είναι έτοιμος για χρήση.
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 4
A. Τοποθετήστε τα Στηρίγματα Πλάτης (#11) στο Μαξιλάρι Πλάτης (#39), ευθυγραµµίστε τις οπές και βιδώστε
με τέσσερις εξάγωνες βίδες M6*38MM (#16) και τέσσερις ροδέλες Φ16mm (#47).
B. Τοποθετήστε τα Στηρίγματα Πλάτης (#11) στο Στήριγµα Πλάτης (#4). Ευθυγραµµίστε τις οπές και βιδώστε
µε εξάγωνες βίδες M10*130MM (#21), δύο Φ10mm ροδέλες (# 24), δύο αποστάτες (#30), M10 παξιμάδι
ασφαλείας (#27). Τοποθετήστε µε ασφάλεια το σύνολο της συναρμολόγησης πλάτης αλλά φροντίστε ότι
ΔΕΝ πάρα πολύ σφιχτά συναρμολογημένο.
Γ . Τοποθετήστε το Μαξιλάρι Καθίσµατος (#40) στη Βάση Καθίσµατος (#4). Ευθυγραµµίστε τις οπές και
ασφαλίστε µε δύο εξάγωνες βίδες M8*18mm (#15) και δύο ροδέλες Φ8 (# 23).
Δ. Η πλάτη µπορεί να ρυθµιστεί σε 4 θέσεις για χρήση (Επίπεδη και 3 κλίσεις). Βεβαιωθείτε ότι η πίσω Ράβδος
Ρύθµισης (#10) είναι τοποθετηµένη ΚΑΤΩ από το Στήριγµα Πλάτης (#11) και ασφαλίζεται στη θέση του σε
οποιαδήποτε από τις 3 τρύπες ρύθµισης στην όρθια θέση πριν τη χρήση.
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 5
A. Τοποθετήστε τον Βραχίονα Εκτάσεων Στήθους (#50) στα δύο ημεία στήριξης (#2). Ευθυγραμμίστε τις οπές
και βιδώστε τον καθένα με μία εξάγωνη βίδαΜ10*120ΜΜ (#12), δύο ροδέλες Φ10mm (#24), ένα μεγάλο
αποστάτη (#41), μία τάπα παξιμαδιού (#22) και μία βίδα (#13).
B. Εισάγετε τους Άξονες για Αφρώδη (#43) στις πλαϊνές οπές στο επάνω μέρος των Βραχιόνων Εκτάσεων Στήθους
(#50). Ευθυγραμμίστε τις οπές και βιδώστε με μία εξάγωνη βίδα Μ8*18ΜΜ (#15) και μία ροδέλα Φ8ΜΜ (#23).
Γ . Τοποθετήστε τα δύο Αφρώδες (#38) στους Άξονες για Αφρώδη (#43). Τοποθετήστε τον Σφιγκτήρα Ελατηρίου
(#29) στο πλαίσιο του Βραχίονα Εκτάσεων Στήθους (#50).
Δ. Τοποθετήστε τους δύο Πύρους Ασφάλισης (#28) στους Ορθοστάτες (#2)
E. Με τον ίδιο τρόπο, τοποθετήστε τον Βραχίονα Εκτάσεων Στήθους (#49), όπως τοποθετήσατε τον Βραχίονα
Εκτάσεων Στήθους (#50).
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Χώρος προπόνησης
Η ελεύθερη περιοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,6 µέτρα µεγαλύτερη από τον χώρο προπόνησης. Αυτός
είναι ένας χώρος όπου µπορείτε να αποµακρυνθείτε µε ασφάλεια, χωρίς εµπόδια, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Όταν δύο τμήματα του εξοπλισµού είναι τοποθετηµένα παρακείµενα µεταξύ τους, µπορεί να
µοιραστεί η ελεύθερη περιοχή.

Μόνο ένα άτοµο πρέπει να βρίσκεται εντός του χώρου προπόνησης όταν χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός.
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Πληροφορίες Άσκησης
Πριν την προπόνηση
Το ξεκίνηµα του προγράµµατός σας εξαρτάται από τη φυσική σας κατάσταση. Αν υπήρξατε ανενεργός για
αρκετά χρόνια ή είστε υπέρβαρος, πρέπει να ξεκινήσετε ήρεµα και να αυξάνετε σταδιακά επαναλήψεις.
Η φυσική σας κατάσταση θα πρέπει να παρουσιάσει βελτίωση σε 6 ως 8 εβδοµάδες. Μην απογοητευθείτε αν
πάρει περισσότερο. Είναι σηµαντικό να προπονηθείτε µε το ρυθµό σας. Σταδιακά θα φτάσετε σε άσκηση 30
λεπτών. Όσο καλύτερα η φυσική σας κατάσταση, τόσο πιο έντονα θα ασκήστε για να τη διατηρήσετε.
Παρακαλούμε θυμηθείτε τα εξής απαραίτητα:
• Ζητήστε από το γιατρό σας να ελέγξει το πρόγραµµα προπόνησής σας και να σας δώσει σχετικές
προσωποποιηµένες συµβουλές.
• Ξεκινήστε τις προπονήσεις από χαµηλή ένταση, µε ρεαλιστικούς στόχους.
• Παρακολουθήστε το σφυγµό σας. Θέστε ένα στόχο σφυγµού ανάλογα µε την ηλικία σας.
• Τοποθετήστε τον εξοπλισµό σε επίπεδη επιφάνεια τουλάχιστον 1 µέτρο από τοίχους και έπιπλα.
Ένταση της άσκησης
Για να µεγιστοποιήσετε τα οφέλη της άσκησης, είναι σηµαντικό να έχετε σωστή ένταση. Μπορείτε να τη βρείτε
µε οδηγό τον καρδιακό παλµό σας. Για αποτελεσµατική άσκηση, ο παλµός σας θα πρέπει να είναι µεταξύ 65%
και 85% του µέγιστου παλµού σας κατά την άσκηση. Αυτό είναι γνωστό ως ζώνη στόχου. Μπορείτε να βρείτε
τη ζώνη στόχου σας στον παρακάτω πίνακα.

Χτύποι ανά λεπτό (bpm)

200
180

85% to Max

160
140
120

Καρδιοαγγειακή
απόδοση

65% to
85%

Μέση αερόβια

100

55% to 65%

80

Up to 55%

25

30

35

40

45

Καύση λίπους

50

Ηλικία

55

60

70

Κατά τους πρώτους µήνες του προγράµµατός σας, κρατήστε τον καρδιακό παλµό σας στα χαµηλά της ζώνης
στόχου σας. Ύστερα από λίγους µήνες, ο παλµός σας µπορεί να ανέβει σταδιακά στο µέσο της ζώνης στόχου
σας κατά την άσκηση.
Για να µετρήσετε τον καρδιακό παλµό σας, σταµατήστε την άσκηση αλλά
συνεχίστε να κινείτε τα πόδια ή να περπατάτε, κρατώντας δύο δάχτυλα στον
καρπό σας. Πάρτε µία µέτρηση 6 δευτερολέπτων και πολλαπλασιάστε το
αποτέλεσµα µε το 10 για να βρείτε τον παλµό σας ανά λεπτό. (Η µέτρηση 6
δευτερολέπτων χρησιµοποιείται γιατί ο σφυγµός πέφτει απότοµα αν σταµατήσετε
απότοµα την άσκηση.) Προσαρµόστε την ένταση της άσκησης µέχρι ο σφυγµός
σας να έρθει στο σωστό επίπεδο.
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Πληροφορίες Άσκησης
Διάγραμμα μυών
Αερόβια άσκηση
Η αερόβια άσκηση βελτιώνει την κατάσταση των πνευµόνων και της καρδιάς, του πιο σηµαντικού µυ του
σώµατός µας. Η αερόβια άσκηση προέρχεται από κάθε δραστηριότητα που ενεργοποιεί µεγάλους µύες (χέρια,
πόδια, γλουτούς, για παράδειγµα). Η καρδιά χτυπάει πιο γρήγορα και αναπνέουµε πιο βαθιά. Η αερόβια
άσκηση θα πρέπει να είναι κοµµάτι της συνολικής σας προπόνησης.
Άσκηση βαρών
Μαζί µε την αερόβια άσκηση, η οποία βοηθά να µειώσετε το περιττό λίπος που αποθηκεύει το σώµα, οι
ασκήσεις µε βάρη είναι απαραίτητο µέρος της συνολικής σας προπόνησης. Βοηθά στη γράµµωση, καθώς και
στην ενδυνάµωση των µυών.
Πάντα να συµβουλεύεστε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραµµα προπόνησης.
Στοχευμένες μυικές ομάδες
Μπορείτε να ακολουθήσετε προγράµµατα που στοχεύουν συγκεκριµένα το άνω µέρος και το κάτω µέρος του
σώµατος, ή συνολικά ολόκληρο το σώµα.
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Πληροφορίες Άσκησης
Προθέρμανση και Αποθεραπεία
Κάθε πρόγραμμα προπόνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία μέρη:
1. Την προθέρµανση, που αποτελείται από 5 ως 10 λεπτά διατάσεων. Μία σωστή προθέρµανση αυξάνει τη
θερµοκρασία του σώµατος, τον παλµό και την κυκλοφορία του αίµατος πριν την άσκηση.
2. Τη ζώνη προπόνησης, που αποτελείται από 20 ως 30 λεπτά άσκησης, µε τον καρδιακό παλµό σας
ανεβασµένο. (Σηµείωση: Κατά τις πρώτες εβδοµάδες του προγράµµατός σας, µην κρατάτε τον καρδιακό
παλµό σας σε πολύ υψηλά επίπεδα για περισσότερο από 20 λεπτά.)
3. Την αποθεραπεία, που αποτελείται από 5 ως 10 λεπτά διατάσεων. Αυτό θα αυξήσει την ελαστικότητα των
µυών και θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τραυµατισµούς µετά την άσκηση.
Συχνότητα άσκησης
Για να διατηρήσετε ή να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση, προγραµµατίστε τρεις προπονήσεις κάθε
εβδοµάδα µε τουλάχιστον µία µέρα ξεκούρασης ανάµεσά τους. Μετά από µερικούς µήνες τακτικής άσκησης,
µπορείτε να δοκιµάσετε και πέντε προπονήσεις την εβδοµάδα. Θυµηθείτε, το κλειδί για την επιτυχία είναι να
κάνετε την άσκηση ένα ευχάριστο κοµµάτι της καθηµερινότητάς σας.

Επικύψεις
Στεκούµενοι µε τα γόνατά σας σε ελαφριά κάµψη,
σκύψτε αργά προς εµπρός. Επιτρέψτε στην πλάτη
και τους ώµους σας να χαλαρώσουν.

Κρατήστε για 15” και χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές.
Εστιάζει: Τένοντες, γόνατα και πλάτη.

Διατάσεις τετρακέφαλων
Καθίστε µε το ένα πόδι σε πλήρη έκταση. Φέρτε το
πέλµα του άλλου ποδιού µπροστά στο εσωτερικό
του µηρού του εκτεινόµενου ποδιού. Τεντώστε τα
δάκτυλα σας όσο πιο µακριά µπορείτε.
Κρατήστε για 15” και χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές για κάθε πόδι.
Εστιάζει: Τένοντες, χαμηλή πλάτη, βουβωνική.
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Πληροφορίες Άσκησης
Κνήμη – Αχίλλειος πτέρνα
Με τα χέρια σας ακουµπισµένα στον τοίχο σας
να σπρώχνετε, κρατήστε το ένα πόδι µπροστά,
το άλλο πίσω και πιέστε.
Κρατήστε για 15” και χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές για κάθε πόδι.
Για µεγαλύτερη διάταση του Αχίλλειου τένοντα,
γείρετε την πλάτη σας.
Εστιάζει: Γάμπες, αχίλλειος τένοντας, αστράγαλοι.

Διατάσεις τετρακέφαλων
Με το ένα χέρι στον τοίχο για ισορροπία, πιάστε
το δεξί σας πόδι και τραβήξτε το προς τα επάνω.
Φέρτε τη φτέρνα σας όσο πιο κοντά στους
γλουτούς σας µπορείτε για 10-15 επαναλήψεις.
Κρατήστε για 15” και χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές για κάθε πόδι.
Εστιάζει: Τετρακέφαλοι και μύες γοφών.

Διατάσεις μηρών
Καθίστε µε τα πέλµατα των ποδιών σας να
ακουµπάνε µεταξύ τους και τα γόνατα να είναι
προς τα έξω. Τραβήξτε τα πόδια σας όσο πιο
κοντά γίνεται για 15 φορές.
Κρατήστε για 15” και χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές.
Εστιάζει: Τετρακέφαλοι και μύες γοφών.
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Πληροφορίες Άσκησης
E
Χρησιμοποιώντας τον πάγκο
Σημαντικό
Όταν εξασκείστε, ακολουθήστε τα παρακάτω για κάθε άσκηση: Εκπνεύστε όταν ανυψώνετε τα βάρη και
εισπνεύστε όταν επιστρέφετε στην αρχική θέση με αργό και ελεγχόμενο τρόπο.
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
Πριν ξεκινήσετε την άσκηση, επιθεωρήστε τον εξοπλισμό για χαλαρά η φθαρμένα μέρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό μέχρι να τον σφίξετε ή να αντικαταστήσετε αν είναι απαραίτητο.
Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, προτείνεται να κάνετε μια πλήρη ιατρική εξέταση και να
λάβετε την έγκριση του γιατρού σας για το πρόγραμμα άσκησης / προετοιμασίας.
Οποιοδήποτε συνδετήρας (κλιπ) πρέπει να έχει βιδωθεί εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
Συνιστούμε να γυμνάζεστε πάντα με έναν συνεργάτη ή κάποιον που μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση
που τα βάρη γίνουν πολύ βαριά για να τα ανασηκώσετε μόνοι σας.
Πάντα να προθερμένετε τους µύες σας πριν ασκηθείτε. Προετοιµάστε το σώµα σας µε εύκολες διατάσεις
(χωρίς αναπήδηση) και ελαφρές ασκήσεις, για αρκετά λεπτά.

ΚΑΜΨΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ
Μυική έμφαση: Μηριαίοι Δικέφαλοι
1. Επιλέξτε το επιθυµητό βάρος.
2. Ρυθμίστε το µαξιλάρι πλάτης σε επίπεδη ή οριζόντια θέση
και ασφαλίστε το µε τη ενδιάμεση στήριξη.
3. Ξαπλώστε μπρούμυτα ακουμπώντας το στοµάχι στο
μαξιλάρι σε οριζόντια θέση
4. Τοποθετήστε το µπροστινό µέρος των γόνατων ελαφρώς
μπροστά από τα αφρώση μαξιλάρια.
5. Τοποθετήστε το πίσω µέρος των αστραγάλων σας κάτω
από τα αφρώδη μαξιλάρια.
6. Κάμψτε τα πόδια σας προς τους γλουτούς.
7. Επιστρέψτε στην αρχική θέση µε αργό και ελεγχόµενο
τρόπο.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΗΡΩΝ

Μυική έμφαση: Τετρακέφαλοι
1. Επιλέξτε το επιθυµητό βάρος.
2. Ρυθμίστε το µαξιλάρι πλάτης σε επίπεδη ή οριζόντια θέση
και ασφαλίστε το µε τη ενδιάμεση στήριξη.
3. Καθίστε στο μαξιλάρι καθίσματος σε όρθια θέση.
4. Ευθυγραμμίστε τις αρθρώσεις των γονάτων πάνω στο
σημείο του άξονα περιστροφής του εξαρτήματος των ποδιών.
5. Τοποθετήστε το µπροστινό μέρος των αστραγάλων, στο
κάτω μέρος γύρω από τα αφρώδη μαξιλάρια.
6. Εκτείνετε τα πόδια σας προς τα εμπρός περιστρέφοντας τα
γόνατα σε μία πλήρη έκταση.
7. Επιστρέψτε στην αρχική θέση µε αργό και ελεγχόµενο
τρόπο.
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Πληροφορίες Άσκησης
Χρησιμοποιώντας τον πάγκο
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΘΟΥΣ
Μυική έμφαση: Θωρακικοί Μύες
1. Επιλέξτε το επιθυµητό βάρος.
2. Ρυθμίστε το µαξιλάρι πλάτης σε επίπεδη ή οριζόντια θέση
και ασφαλίστε το µε τη ενδιάμεση στήριξη.
3. Τοποθετήστε τα δύο πόδια σταθερά στο πάτωμα.
4. Ξαπλώστε πάνω στον πάγκο και τοποθετήστε τους
βραχίονες σας κάτω από τα αφρώδη μαξιλάρια, όπως στην
εικόνα.
5. Ανυψώστε τους βραχίονές σας μέχρι να συναντηθούν.
Επιστρέψτε στην αρχική θέση µε αργό και ελεγχόµενο
τρόπο, και επαναλάβετε την άσκηση.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΓΚΟ
Μυική έμφαση: Θωρακικοί Μύες
1. Επιλέξτε το επιθυµητό βάρος.
2. Ρυθμίστε το µαξιλάρι πλάτης σε επίπεδη ή οριζόντια θέση
και ασφαλίστε το µε τη ενδιάμεση στήριξη.
3. Τοποθετήστε τα δύο πόδια σταθερά στο πάτωμα.
4. Πιάστε την μπάρα με απόσταση όσο περίπου το άνοιγμα
των ώμων σας και αφαιρέστε την προσεκτικά από τους
ορθοστάτες.
5. Με αργή και ελεγξόμενη κίνηση κατεβάστε την μπάρα στο
ύψος του στήθους.
Ανυψώστε τέλος στην αρχική θέση με αργό και ελεγχόµενο
τρόπο, και επαναλάβετε την άσκηση.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ
Μυική έμφαση: Θωρακικοί Μύες
1. Επιλέξτε το επιθυµητό βάρος.
2. Ρυθμίστε το µαξιλάρι πλάτης σε κεκλιμένη θέση και
ασφαλίστε το µε τη ενδιάμεση στήριξη.
3. Τοποθετήστε τα δύο πόδια σταθερά στο πάτωμα.
4. Πιάστε την μπάρα με απόσταση όσο περίπου το άνοιγμα
των ώμων σας και αφαιρέστε την προσεκτικά από τους
ορθοστάτες.
5. Με αργή και ελεγξόμενη κίνηση κατεβάστε την μπάρα στο
ύψος του στήθους.
Ανυψώστε τέλος στην αρχική θέση με αργό και ελεγχόµενο
τρόπο, και επαναλάβετε την άσκηση.
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Οδηγίες Άσκησης
Αναδίπλωση και Αποθήκευση Πάγκου

Ρυθμίστε την πίσω Μ8-20 Βίδα με Λαβή (#18) και την Μ8-45ΜΜ Βίδα Ασφαλείας (#19)
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Οδηγίες Άσκησης
Αναδίπλωση και Αποθήκευση Πάγκου
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Οδηγίες Άσκησης
Σταθεροποίηση Πάγκου

Προσοχή: Τοποθετήστε τον πάγκο στο πάτωμα για αποφυγή της ανατροπής του.

Φροντίδα και Συντήρηση
1. Το επίπεδο ασφάλειας του

εξοπλισµού µπορεί να διατηρηθεί
µόνο εάν εξετάζεται τακτικά για
ζηµιά και φθορά π.χ. σηµεία
σύνδεσης.

2. Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα

εξαρτήµατα πριν χρησιµοποιήσετε
τον εξοπλισµό. Αντικαταστήστε
αµέσως ελαττωµατικά εξαρτήµατα
και / ή µη χρησιµοποιείτε το
µηχάνηµα µέχρι να επισκευαστεί.
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Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα
εξαρτήµατα που είναι πιο
ευαίσθητα στη φθορά.

3. Ο εξοπλισµός µπορεί να
καθαριστεί χρησιµοποιώντας ένα
υγρό πανί και ένα ήπιο µη
διαβρωτικό απορρυπαντικό.
Μην χρησιµοποιείτε διαλύτες.
4. Μην επιχειρήσετε να

επισκευάσετε τον εξοπλισμό
σας μόνοι σας. Εάν έχετε

οποιαδήποτε δυσκολία στη
συναρμολόγηση, τη λειτουργία
ή τη χρήση του προϊόντος
άσκησής σας ή εάν νομίζετε
ότι ενδέχεται να έχετε τμήματα
που λείπουν, επικοινωνήστε
μαζί μας.

5. Εγγύηση: Για λόγους

εγγύησης, διατηρήστε την
αρχική απόδειξη αγοράς.

Σχεδιάγραμμα Μερών
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Λίστα Μερών

Key No.

Description

QTY

Key No.

Description

QTY

1

Rear Stabilizer

1

27

M10 Aircraft Nut

6

2

Barbell Upright Support

2

28

Lock Pin

2

3

Cross Beam

1

29

Spring Collar

3

4

Seat Pad Support

1

30

Small Bushing

5

Front Stabilizer

1

31

25×1.3 flat pipe plug

6

Front Upright Support

1

32

Φ19×1.5 flat pipe plug

7

Leg Developer Support

1

33

Φ25×1.5 flat pipe plug

8

Leg Developer

1

34

Rubber shock absorber

9

Foam Roll Tube

3

35

Mouth 33.4×1.2 pipe plug

10

Backrest Adjust Rod

1

36

Port 38×1.2 flat pipe plug

11

Backrest Support

2

37

Reducer sleeve

12

M10×120MM hex Bolt

2

38

Foam Rollar

13

M10 Knob

2

39

Backrest Pad

14

M8×40MM Carriage Bolt

4

40

Seat Pad

15

M8×18MM Hex Bolt

4

41

Big Bushing

16

M6×38MM Hex Bolt

4

42

M10×60MM Carriage Bolt

17

M8×50MM Carriage Bolt

4

43

Butter foam roll tube

18

M8×20MM Lock Knob

1

44

Small spring card holder

19

M8×45MM Lock Knob

1

45

Φ6 flat gasket

20

M10×60MM Hex Bolt

3

46

Φ19×1.0 flat pipe plug

21

M10×130MM Hex Bolt

1

47

22

Nut Cap

4

48

washer
Expanded chest elbow welding
/ right

2
4
2
7
1
4
2
1
8
1
1
2
2
2
2
6
6
4

23

Φ8MM Washer

8

49

Left butterfly frame

24

Φ10mm Washer

9

50

Right butterfly frame

25

M8 Aircraft Nut

4

51

M8 Acorn nut

26

M8 *42mm Lock Knob

1

8
1
1
4
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Εγγύηση
Η MEKMA Α.Ε. εγγυάται όλα τα µέρη του εξοπλισµού, για µια χρονική περίοδο που
αναφέρεται κατωτέρω, από την ηµεροµηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το
παραστατικό πώλησης. Η MEKMA Α.Ε. αναλαµβάνει να επισκευάσει τον εξοπλισµό δωρεάν
σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλµα κατασκευής. Η
συναρµολόγηση, ο έλεγχος και η ρύθµιση του εξοπλισµού βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη
της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαµβάνει νέα ή ανακατασκευασµένα µέρη, στην επιλογή της, και
τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εµπόρους της για τη συντήρηση του
µηχανήµατος. Εν τη απουσία ενός εµπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών
επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιµετωπιστούν άµεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε..
Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:
Πλαίσιο: 2 έτη, Ταπετσαρία: 6 µήνες.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει µόνο εφ’ όσον:
1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόµιµη απόδειξη αγοράς του εξοπλισµού (Τιµολόγιο,
Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ηµεροµηνία αγοράς, τον
τύπο του µηχανήµατος και τον αριθµό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση
ισχύει µόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η µεταβίβαση της
εγγύησης σε τρίτο.
2. Γίνεται κατάλληλη χρήση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται σε
αυτό το εγχειρίδιο.
3. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την
αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και
τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για
αποζηµίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης
της βλάβης.
4. Οι ζηµίες του εξοπλισµού τελειώνουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και της
εγκατάστασης.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η επισκευή του µηχανήµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί:
1. Στο τµήµα service της εταιρείας µας. Η µεταφορά του µηχανήµατος από και προς το
τµήµα επισκευών, γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για
την σωστή συσκευασία κατά την µεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται
για τυχόν ζηµιές κατά την µεταφορά από τρίτο.
2. Με µετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος µετάβασης και
τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα
τιµοκατάλογο επισκευών της εταιρείας µας.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:
1. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζηµιές όπως ζηµιές ιδιοκτησίας.
2. Αποζηµίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το µηχάνηµα.
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Εγγύηση
ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσµα µετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το µηχάνηµα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αµέλεια του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο
εγχειρίδιο.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται,
είναι στο συµφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή
εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριµένα νόµιµα δικαιώµατα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα
δικαιώµατα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν
την εγγύηση πρέπει να ληφθεί µε την ακολουθία αυτών των βηµάτων, σε εντολή:
1. Επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο έµπορο, ή
2. Ελάτε σε επαφή µε το τµήµα service (210) 2758228.
ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ. Όλα τα προϊόντα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.
Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή µαζί σας µε το τµήµα service,
επικοινωνήστε στο:
ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
Γρ. Λαµπράκη 21 Λυκόβρυση
Τ.Κ. 14123
Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798
e-mail: service@mekma.gr
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή
επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.
Προϊόν: …Πάγκος Βαρών Pegasus JX-206C …………………………………………....
Ηµεροµηνία αγοράς: ....……………………………………………………………………..
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