ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ JX-7038
Spin Bike

Σημαντικό – Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση ή τη χρήση.
Αυτές οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να εκμεταλλευτείτε
καλύτερα τον εξοπλισμό σας. Εξασφαλίστε ασφαλή και σωστή συναρμολόγηση, χρήση και
συντήρηση.

Οδηγίες Ασφαλείας
Σημαντικό – Διαβάστε προσεκτικά πριν τη συναρμολόγηση ή τη χρήση.
Αυτός ο εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος για βέλτιστη ασφάλεια. Ωστόσο, ισχύουν ορισμένες προφυλάξεις κάθε φορά
που χειρίζεστε ένα κομμάτι εξοπλισμού άσκησης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν
συναρμολογήσετε, λειτουργήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.

Συναρμολόγηση
• Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα και τα εργαλεία
που αναφέρονται στις σελίδες 3 και 4, έχοντας υπόψη
ότι για την ευκολία της συναρμολόγησης ορισμένα
εξαρτήματα είναι προ-συναρμολογημένα.
• Κρατήστε μακριά τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα από
την περιοχή εργασίας. Τα μικρά μέρη μπορεί να
προκαλέσουν πνιγμό αν καταποθούν.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να σχεδιάσετε τα
μέρη πριν ξεκινήσετε.
• Συναρμολογήστε το μηχάνημα όσο το δυνατόν πιο
κοντά στην τελική του θέση (στο ίδιο δωμάτιο) αν είναι
δυνατόν.
• Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και
επίπεδη επιφάνεια.
• Απορρίψτε όλες τις συσκευές προσεκτικά και
υπεύθυνα.
• Η συναρμολόγηση αυτού του εξοπλισμού εκτελείται
καλύτερα από δύο άτομα.

Χρήση
• Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίσει ότι όλοι οι
χρήστες αυτού του προϊόντος είναι σωστά ενημερωμένοι
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν με ασφάλεια.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον εξοπλισμό.
• Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Μην το χρησιμοποιείτε σε καμία εμπορική, ή
επαγγελματική θέση.
• Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού για άσκηση,
κάνετε πάντα ασκήσεις διατάσεων για να προθερμανθείτε σωστά.
• Αν αισθανθείτε ζάλη, ναυτία, θωρακικό άλγος ή
άλλα μη φυσιολογικά συμπτώματα, διακόψτε την
προπόνηση και αναζητήστε άμεση ιατρική
φροντίδα.
• Μόνο ένα άτομο κάθε φορά πρέπει να χρησιμοποιεί τον
εξοπλισμό.
• Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από όλα τα κινούμενα
μέρη.

πιαστούν στον εξοπλισμό. Φορέστε αθλητικά παπούτσια για
να προστατέψετε τα πόδια σας ενώ ασκήστε.
• Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα γύρω από
τον εξοπλισμό.
• Τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να
χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό χωρίς την παρουσία
ειδικού προσώπου ή γιατρού.
• Τραυματισμοί για την υγεία μπορεί να προκύψουν από
εσφαλμένη ή υπερβολική χρήση.
• Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για θεραπευτικούς
σκοπούς.
• Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για μέγιστο βάρος
χρήστη 125 κιλών.
• Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα εξής πρότυπα:
BS EN ISO 20957 Part 1 και BS EN 957 Part 10 class (H)
- Home Use - Class (C).
• Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να κλειδώσετε το σύστημα
περιστροφής του ποδηλάτου ρυθμίζοντας το φρένο στο
“+” μετά την χρήση του.
• Βάλτε το χέρι σας στο επάνω μέρος της βίδας, γυρίστε
την βίδα αντίστασης προς το “+” για περισσότερη
αντίσταση, μέχρι να είναι δύσκολο να γυρίσετε τον τροχό
όταν κλειδώσετε τον μηχανισμό.
• Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τον κίνδυνο που
προκαλείται από την απουσία ενός συστήματος ελεύθερου
τροχού. Πατήστε το πλήκτρο του φρένου για να
σταματήσετε την άσκηση ή να επιβραδύνετε την ταχύτητα
σε περίπτωση πρόκλησης τραυματισμού στα πόδια από
την υποχρεωτική δύναμη από την αδράνεια του τροχού.

Ασφάλεια μπαταρίας
• Προειδοποίηση: Η εσφαλμένη τοποθέτηση
μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή
μπαταρίας και διάβρωση, με αποτέλεσμα να
προκληθεί βλάβη στην κονσόλα.
• Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες,
ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε
περίπτωση πυρκαγιάς.
• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες με τα κανονικά
απορρίμματα, μεταφέρετέ τις σε ένα τοπικό κέντρο
ανακύκλωσης.

• Να φοράτε πάντα κατάλληλα ρούχα κατά την άσκηση. Μην
φοράτε χαλαρά ή φαρδιά ρούχα, καθώς ενδέχεται να
Προειδοποίηση: Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών ή για άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα
υγείας. ΠΡΕΠΕΙ να διαβάσετε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εξοπλισμό γυμναστικής.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από ή μέσω της
χρήσης αυτού του προϊόντος.
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Εξαρτήματα - Μέρη
Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα μέρη που αναφέρονται παρακάτω.
Σημείωση: Ορισμένα από τα μικρότερα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι προ-εγκατεστημένα σε μεγαλύτερα
εξαρτήματα. Ελέγξτε προσεκτικά πριν επικοινωνήσετε με την αντιπροσωπεία για τυχόν στοιχεία που
λείπουν. Το συνολικό βάρος του προϊόντος είναι 44 κιλά. Η συνολική επιφάνεια είναι 115 × 51cm.

1.1.Main
Body
¡ Á1 × 1
Κυρίως
πλαίσιο

2. Handle
Frame
Χειρολαβή
× 1 ¡ Á1

Ορθοστάτης
× 1Frame ¡ Á1
3.3.Handle
Support

4&5.Saddle
Ντίζα σέλας
×1
4.&5.
Post Assembly
¡ Á1

29.
× 1¡ Á1
29.Κονσόλα
Computer

32. Water
Βάση δοχείου
νερού¡ Á
×1 1
32.
Bottle Rack

27.Saddle
Σέλα ×¡ 1Á1
27.

20.Πεντάλ
Pedal (Δεξί/Αριστ.)
(Left/Right) ¡×Á1Set
12.
Holder ×Bracket
¡ Á1 20.
12.Computer
Βάση κονσόλας
1
1
set

9. Front
Εμπρός
πόδι × 1¡ Á1
9.
Stabilizer

8.8.Πίσω
× 1 ¡ Á1
Rearπόδι
Stabilizer

6&7. Elbow
Βάση αγκώνα
(Δεξί/Αριστ.) × 1 σετ¡ Á1Set
6.&7.
Pad Assembly(Left/Right)
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Εξαρτήματα - Σταθεροποιητές
Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα μέρη που αναφέρονται παρακάτω
Σημείωση: Μερικά από τα εξαρτήματα σταθεροποίησης είναι προ-εγκατεστημένα σε μεγαλύτερα
εξαρτήματα. Ελέγξτε προσεκτικά πριν επικοινωνήσετε με την αντιπροσωπεία σχετικά με τυχόν ελλείψεις
.

74.

75.

20mm Βίδα
20mm
AllenAllen
Bolt ¡ Á8

8mm
8mmΡοδέλα
Washer ¡ Á8

89.

28.

6mm Flat
Βίδα Head
Σταυρωτής
Κεφαλής
6mm
Philips
Bolt ¡ Á2

20mm
Σχήματος-L
20mmΒίδα
L-Shaped
Lock Knob ¡ Á1

71.

5#
5#Allen
ΚλειδίWrench
Allen ¡ Á1

Κλειδί
πολλαπλών
Multi
Wrench
¡ Á1 εγκοπών
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15mm
Flat Σταυρωτής
Head Philips
Bolt ¡ Á2
15mm Βίδα
Κεφαλής

Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 1
a. Τοποθετήστε το Εμπρός πόδι (9) στο Κυρίως Πλαίσιο (1) χρησιμοποιώντας 4x 20mm Βίδες Allen
(74), 4 x 8mm ροδέλες (75).
b. Επαναλάβετε το βήμα a για να εγκαταστήσετε το Πίσω Πόδι (8) στο Κυρίως Πλαίσιο (1).
c. Ευθυγράμμιση του μηχανήματος
Ο χρήστης μπορεί να σφίξει ή να χαλαρώσει τους 2 x Ευθυγραμμιστές εδάφους (21) για να
ευθυγραμμίσετε το μηχάνημα αν είναι απαραίτητο. Σφίξτε τις 2 x Βίδες Ευθυγραμμιστών (57) για να
σταθεροποιήσετε το μηχάνημα πριν ξεκινήσετε την άσκηση.
Note: Level Feet (21) and Level foot lock nuts (57) are pre-fitted.
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 2
a. Χαλαρώστε τη Βίδα Ασφάλισης (25) και αφαιρέστε την, εισάγετε την Ντίζα Σέλας (4&5) στον πίσω
σωλήνα του Κυρίως Πλαισίου (1).
b. Ρυθμίστε την Ντίζα Σέλας (4&5) στο επιθυμητό ύψος, κατόπιν σφίξτε την Βίδα Ασφάλισης (25).
c. Χαλαρώστε την Βίδα (26) για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση εμπρός/πίσω, κατόπιν σφίξτε την
Βίδα (26).
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 3
Τοποθετήστε τη Σέλα (27) στο επάνω μέρος της Ντίζας Σέλας (5), ασφαλίστε την Σέλα (27) σφίξτε την
βίδα της σέλας (προ-εγκατεστημένη επάνω στη Σέλα).
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 4
Χαλαρώστε την Πλαϊνή Βίδα (31) και την Βίδα Ασφάλισης (25) και αφαιρέστε την. Εισάγετε τον
Ορθοστάτη (3) στο εμπρός σωλήνα του Κυρίως Πλαισίου (1). Σφίξτε την Βίδα Ασφαλείας (25) και την
Βίδα (31).
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 5
a. Τοποθετήστε την Αριστερή Βάση Αγκώνα (7), την Δεξιά Βάση Αγκώνα (6) και τους Αποστάτες Βάσεων
Αγκώνα (46) στο Πλαίσιο Χειρολαβής (2). Ρυθμίστε στην επιθυμητή θέση και σταθεροποιήστε με την Βίδα
M6 Knob(6) και τις Οδοντωτές Ροδέλες Ø18×Ø6.5×R29×1.5mm.
b. Τοποθετήστε το Πλαίσιο Χειρολαβής (2) στη Βάση Πλαισίου Χειρολαβής (3). Ρυθμίστε στην επιθυμητή
θέση και σταθεροποιήστε χρησιμοποιώντας 1 x 20mm Βίδα Σχήματος -L (28) και 1 x Σχήματος -U Βάση
Ασφάλισης (10) (που έχει προ-εγκατασταθεί μέσα στη Βάση Πλαισίου Χειρολαβής (3).
Για να σφίξετε: Περιστρέψτε το σχήματος-L πύρο 20mm (28) δεξιόστροφα, μετά τραβήξτε τη λαβή προς
τα πάνω και περιστρέψτε αριστερόστροφα στην αρχική θέση, επαναλάβετε για να σφίξετε τον πύρο.
Για να χαλαρώσετε: Περιστρέψτε το σχήματος-L πύρο 20mm (28) αριστερόστροφα, μετά τραβήξτε τη
λαβή προς τα πάνω και περιστρέψτε δεξιόστροφα στην αρχική θέση, επαναλάβετε για να χαλαρώσετε
τον πύρο.
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 6
Τοποθετήστε τη Βάση Δοχείου Νερού (32) στο Κυρίως Πλαίσιο (1), σταθεροποιήστε χρησιμοποιώντας 2
x 15mm Βίδες Σταυρωτής Κεφαλής (71).
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Αριστερόστροφα

Δεξιόστροφα

Βήμα 7
Συνδέστε τα Πεντάλ (20 Δεξί 7 Αριστερό) στον Άξονα όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα.
Σημείωση: Το αριστερό πεντάλ έχει μία σήμανση "L" και το δεξί μία σήμανση "R". Βιδώστε το αριστερό
πεντάλ γυρίζοντας με αριστερόστροφη κατεύθυνση και βιδώστε το δεξί πεντάλ γυρίζοντας το με
δεξιόστροφη κατεύθυνση.
Τα πεντάλ περιλαμβάνουν ένα σύστημα που διατηρεί το πόδι σε μια θέση που εμποδίζει την ακούσια
κίνηση. Πρέπει να φτιάξετε τους ιμάντες πεντάλ στο πόδι σας.
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Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 8
a. Τοποθετήστε την Βάση Κονσόλας (12) στο Κυρίως Πλαίσιο (2), σταθεροποιήστε χρησιμοποιώντας 2
x 6mm Βίδες Σταυρωτής Κεφαλής (89).
b. Τοποθετήστε την Κονσόλα (29) στη Βάση Κονσόλας (12), σταθεροποιήστε χρησιμοποιώντας 2 x
12mm Σταυρωτές Βίδες (88). Σημειώστε ότι αυτές οι δύο βίδες είναι τοποθετημένες στη βάση της
κονσόλας (29).
c. Συνδέστε το Καλώδιο Αισθητήρα (54) από το Κυρίως Πλαίσιο (1) με το Καλώδιο Αισθητήρα της
Κονσόλας (29).
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Χώρος Άσκησης
Η ελεύθερη περιοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,6 μέτρα μεγαλύτερη από την περιοχή άσκησης. Αυτός
είναι ένας χώρος όπου μπορείτε να κατεβείτε με ασφάλεια, χωρίς εμπόδια, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Όταν δύο τεμάχια εξοπλισμού είναι τοποθετημένα παρακείμενα μεταξύ τους, μπορεί να μοιραστεί
η ελεύθερη περιοχή.
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Ρύθμιση Έντασης Ιμάντα
Δεξιά Πλευρά

Αριστερή Πλευρά

Ο ιμάντας του ποδηλάτου θα χαλαρώσει όταν ασκηθείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν
αισθανθείτε ότι ο ιμάντας ολισθαίνει ή δεν λειτουργεί σωστά κατά τη διάρκεια της προπόνησης,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε την ένταση του ιμάντα.
Βήμα 1: Χαλαρώστε το M6 Εξάγωνο Παξιμάδι (a) 2 ή 3 βόλτες με το ρυθμιζόμενο κλειδί.
Βήμα 2: Σφίξτε το M6 Εξάγωνο Παξιμάδι (b) και το M6 Παξιμάδι Ασφαλείας (c) 1/4 στροφή.
Βήμα 3: Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να σφίξετε την βίδα έντασης στην άλλη πλευρά.
Βήμα 4: Ξεκινήστε την άσκηση και αισθανθείτε την ένταση του ιμάντα, επαναλάβετε τα βήματα 1,
2 και 3 μέχρι να εξαλειφθεί η ολίσθηση.
Βήμα 5: Σφίξτε το M6 Εξάγωνο Παξιμάδι (a) και στις δύο πλευρές.
Προειδοποίηση: Υπερβολικό τέντωμα του ιμάντα θα μειώσει την διάρκεια ζωής του.
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Λειτουργία Κονσόλας
Ενδείξεις και λειτουργίες

Οθόνη

Ενδείξεις:
Scan/Time/Speed/
Distance/Odometer/
Calorie
Mode

⚫

MODE: Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε και να κλειδώσετε μία συγκεκριμένη λειτουργία που
θέλετε.
Πιέστε για να επιλέξετε SCAN ή LOCK, αν δεν θέλετε την λειτουργία σάρωσης (scan), πιέστε το πλήκτρο
Mode μέχρι ο δείκτης να βρίσκεται δίπλα στην λειτουργία που θέλετε και να αναβοσβήνει.

⚫

AUTO ON /OFF: Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση. Η οθόνη θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν δεν λαμβάνει ένδειξη κίνησης ή αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για περίπου
4 λεπτά.

⚫

RESET: Η κονσόλα μπορεί να επαναρυθμιστεί αλλάζοντας τις μπαταρίες ή πιέζοντας το πλήκτρο MODE για
3 δευτερόλεπτα.

⚫

SPEED: Πιέστε το πλήκτρο Mode μέχρι ο δείκτης να προχωρήσει στο SPEED. Η κονσόλα θα εμφανίσει την
τρέχουσα ταχύτητα.

⚫

DISTANCE: Πιέστε το πλήκτρο Mode μέχρι ο δείκτης να προχωρήσει στο DIST. Η κονσόλα θα εμφανίσει την
απόσταση που έχετε διανύσει.

⚫

TIME: Πιέστε το πλήκτρο Mode μέχρι ο δείκτης να προχωρήσει στο TIME. Ο συνολικός χρόνος θα
εμφανιστεί όταν ξεκινάτε την άσκηση.

⚫

CALORIES: Πιέστε το πλήκτρο Mode μέχρι ο δείκτης να προχωρήσει στο CAL. Η κονσόλα θα εμφανίσει το
σύνολο των θερμίδων που κάψατε κατά την διάρκεια της άσκησης.

⚫

SCAN: Πιέστε το πλήκτρο Mode μέχρι ο δείκτης να προχωρήσει στο SCAN, η οθόνη θα εμφανίσει με
αυτόματη σάρωση τις ενδείξεις: Time, Speed, Distance, Calories, κάθε μία ανά 4 δευτερόλεπτα.

⚫

ODOMETER: Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να προχωρήσει στο ODOMETER. Η συνολική
συσσωρευμένη απόσταση θα εμφανιστεί.
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Λειτουργία Κονσόλας
Ενδείξεις

Λειτουργίες

Auto Scan (σάρωση)

Κάθε 4 δευτερόλεπτα

Speed (ταχύτητα)

0.0 – 99.9 Km/h

Distance (απόσταση)

0.0 – 999.9 Km

Time (χρόνος)

00:00 – 99:59 (Λεπτά: Δευτερόλεπτα)

Odometer (οδόμετρο)

0.0-999.9 Km

Calories (θερμίδες)

0.0 – 999.9 Kcal

Τύπος μπαταρίας

1 x SIZE – AA

Θερμοκρασία λειτουργίας

0℃ - +40℃

Αντικατάσταση μπαταρίας
1.
2.
3.

4.

5.
x

6.
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Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στην πίσω
πλευρά της κονσόλας.
Αντικαταστήστε την 1.5V (AA) μπαταρία.
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει
εγκατασταθεί σωστά και ότι η πολικότητα
είναι σωστή.
Αν η οθόνη δεν είναι καθαρή ή εμφανίζονται
μερικά τμήματα, αφαιρέστε την μπαταρία και
περιμένετε 15 δευτερόλεπτα πριν την
επανατοποθετήσετε.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι
περίπου 10 μήνες υπό κανονική χρήση.
Όταν αφαιρεθεί η μπαταρία, όλες οι
λειτουργικές τιμές θα επαναρυθμιστούν στο
μηδέν.

Battery Cover

Πληροφορίες Άσκησης
Πριν ξεκινήσετε
Το πως ξεκινάτε την άσκηση, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Αν δεν έχετε ασκηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα ή έχετε υπερβολικό βάρος, ΠΡΕΠΕΙ να ξεκινήσετε αργά και να αυξήσετε τον χρόνο σας σταδιακά,
ίσως μόνο μερικά λεπτά για κάθε προπόνηση την εβδομάδα.
Συνδυάστε μία προσεκτικά διαρθρωμένη θρεπτική διατροφή με μία απλή αλλά αποτελεσματική καθημερινή
άσκηση, και αυτό θα σας βοηθήσει να αισθανθείτε καλύτερα, να φαίνεστε καλύτερα και σχεδόν σίγουρα θα
σας επιτρέψει να απολαύσετε τη ζωή περισσότερο.
Αεροβική άσκηση
Η αεροβική άσκηση ορίζεται απλά ως
οποιαδήποτε συνεχής δραστηριότητα που
αυξάνει την παροχή οξυγόνου στους μύες σας
μέσω του αίματος που αντλείται από την καρδιά
σας. Με την κανονική άσκηση, το καρδιαγγειακό
σας σύστημα θα γίνει ισχυρότερο και
αποτελεσματικότερο. Ο ρυθμός ανάκτησης σας,
δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει η
καρδιά σας στο κανονικό επίπεδο, θα μειωθεί
επίσης.
Αρχικά, μπορείτε να ασκηθείτε μόνο λίγα λεπτά
την ημέρα. Μην διστάσετε να αναπνεύσετε από
το στόμα σας αν χρειάζεστε περισσότερο
οξυγόνο.
Μην αποθαρρύνεστε αν διαρκεί περισσότερο
από αυτό που πιστεύατε, για να μην αρχίσετε να
αισθάνεστε ληθαργικοί. Ο κάθε ένας είναι
διαφορετικός και κάποιοι θα επιτύχουν τους
στόχους τους γρηγορότερα από κάποιους
άλλους. Ασκηθείτε μόνοι σας, σε άνετο ρυθμό,
και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Όσο καλύτερη
είναι η αεροβική γυμναστική, τόσο πιο δύσκολα
θα πρέπει να εργαστείτε για να ξεκινήσετε τη
δική σας “Ζώνη Στόχου”.
Προθέρμανση
Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα άσκησης
αποτελείται από τρία μέρη: Προθέρμανση.
Αερόβια Άσκηση και Χαλάρωση. Ποτέ μην
ξεκινάτε μια προπόνηση χωρίς προειδοποίηση
και μην τελειώνετε ποτέ χωρίς να χαλαρώνετε
σωστά. Εκτελέστε μεταξύ πέντε και δέκα λεπτών
διατάσεις πριν ξεκινήσετε την προπόνηση σας
για να αποτρέψετε τις μυϊκές πιέσεις, τα
τραύματα και τις κράμπες.

Συνεδρία αεροβικής άσκησης
Εκείνοι που ασχολούνται μα την άσκηση θα
πρέπει να ασκούνται όχι περισσότερο από τις
υπόλοιπες ημέρες.
Όταν είστε άνετοι με την καθημερινή άσκηση,
μπορείτε να ασκηθείτε για 6 ημέρες την
εβδομάδα. Πάντα να χαλαρώνετε τουλάχιστον
μία ημέρα ανά εβδομάδα.
Άσκηση στη Ζώνη Στόχου
Για να διασφαλίσετε ότι η καρδιά σας λειτουργεί
στη ζώνη στόχου της άσκησης, πρέπει να
μπορείτε να πάρετε τον παλμό σας. Αν δεν έχετε
παλμογράφο, θα πρέπει να εντοπίσετε τον
παλμό στην καρωτιδική σας αρτηρία. Αυτή
βρίσκεται στην πλευρά του λαιμού και μπορεί να
γίνει αισθητή χρησιμοποιώντας το δείκτη και τα
μεσαία δάκτυλα.
Απλά μετρήστε τον αριθμό των κτύπων που
αισθάνεστε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και στη
συνέχεια πολλαπλασιάστε με το έξι για να
πάρετε τον ρυθμό του παλμού σας. Αυτό πρέπει
να ληφθεί πριν αρχίσετε να ασκείστε, για εύκολη
αναφορά.
Οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη
αερόβια ικανότητα, θα έχουν χαμηλότερο
επίπεδο παλμού ανάπαυσης και θα μπορούν
επίσης να ασκηθούν σε υψηλότερο επίπεδο
παλμού.
Ζώνη Στόχου
Για να προσδιορίσετε τη “Ζώνη Στόχου”, δείτε
τον πίνακα στη σελίδα 16, αν είστε νέος στην
άσκηση και εξ ορισμού ακατάλληλος, ανατρέξτε
στην μεσαία στήλη. Αν ασκήστε τακτικά και έχετε
καλή αεροβική ικανότητα, ανατρέξτε στη δεξιά
στήλη.
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Πληροφορίες Άσκησης
Πριν ξεκινήσετε

17

Ηλικία χρήστη
(χρόνια)

Χωρίς προϋποθέσεις
(Ζώνη Στόχου A )
παλμοί ανά λεπτό

Με προϋποθέσεις
(Ζώνη Στόχου Β )
παλμοί ανά λεπτό

20 ------24

145----165

155----175

25------29

140----160

150----170

30------34

135----155

145----165

35------39

130----150

140----160

40------44

125----145

135----155

45------49

120---140

130----150

50------54

115---135

125----145

55------59

110----135

120----140

60 και πάνω

105----125

115----135

Πληροφορίες Άσκησης
Πριν ξεκινήσετε
Πώς ξεκινάτε το πρόγραμμα άσκησης εξαρτάται από τη φυσική σας κατάσταση. Αν είστε ανενεργός εδώ και
πολλά χρόνια ή είστε υπέρβαρος, πρέπει να ξεκινήσετε αργά και να αυξήσετε τον χρόνο σας στον
εξοπλισμό. Λίγα λεπτά ανά προπόνηση.
Αρχικά, μπορεί να είστε σε θέση να ασκηθείτε μόνο λίγα λεπτά στη ζώνη στόχου σας, ωστόσο, η αεροβική
σας ικανότητα θα βελτιωθεί κατά τις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες. Μην αποθαρρύνεστε αν διαρκέσει
περισσότερο. Είναι σημαντικό να δουλεύετε με το δικό σας ρυθμό. Τελικά, θα μπορείτε να ασκείστε συνεχώς
για 30 λεπτά. Όσο καλύτερη είναι το αερόβια σας γυμναστική, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να εργαστείτε για να
παραμείνετε στη ζώνη στόχο σας.
Θυμηθείτε αυτά τα βασικά:
• Ζητήστε από το γιατρό σας να αναθεωρήσει τα προγράμματα προπόνησης και διατροφής σας για να σας
συμβουλεύσει για μια καθημερινή προπόνηση που πρέπει να υιοθετήσετε.
• Ξεκινήστε αργά το πρόγραμμα προπόνησης με ρεαλιστικούς στόχους που έχετε ορίσει εσείς και ο γιατρός
σας.
• Παρακολουθήστε τον παλμό σας συχνά. Καθορίστε τον στόχο του καρδιακού ρυθμού σας με βάση την
ηλικία και τη φυσική κατάστασή σας.
• Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σας σε επίπεδη επιφάνεια τουλάχιστον 3 μέτρα από τους τοίχους και τα
έπιπλα.
Ένταση άσκησης
Για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη της άσκησης, είναι σημαντικό να ασκήστε με τη σωστή ένταση. Το σωστό
επίπεδο έντασης μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τον καρδιακό ρυθμό σας ως οδηγό. Για αποτελεσματική
αερόβια άσκηση, ο καρδιακός σας ρυθμός θα πρέπει να διατηρείται σε επίπεδο μεταξύ 65% και 85% του
μέγιστου καρδιακού σας ρυθμού κατά την άσκηση. Αυτό είναι γνωστό ως ζώνη στόχου. Μπορείτε να βρείτε τη
ζώνη στόχου σας στον παρακάτω πίνακα.

Παλμοί ανά λεπτό

200
180

85% to Max

160
Καρδιοαγγειακή
Άσκηση

65% to 85%

140
120

55% to 65%

Ενδιάμεση αερόβια

100

Up to 55%

Αποτελεσματική
καύση λίπους

80
25

30

35

40

45

Ηλικία

50

55

60

70

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του προγράμματος άσκησής σας, διατηρήστε το καρδιακό σας ρυθμό
κοντά στο χαμηλό όριο της ζώνης στόχου κατά την άσκηση. Μετά από λίγους μήνες, μπορεί να αυξηθεί
σταδιακά έως ότου είναι κοντά στο μέσο της ζώνης στόχου κατά την άσκηση.
Για να μετρήσετε τον καρδιακό σας ρυθμό, σταματήστε να ασκήστε, αλλά
συνεχίστε να κινείτε τα πόδια σας ή να περπατάτε και τοποθετήστε δύο δάχτυλα
στον καρπό σας. Πραγματοποιήστε μια μέτρηση του καρδιακού παλμού για 6
δεύτερα και πολλαπλασιάστε τα αποτελέσματα κατά 10 για να βρείτε τον καρδιακό
ρυθμό σας. Για παράδειγμα, αν η μέτρηση του καρδιακού παλμού των έξι
δευτερολέπτων είναι 14, η κεφαλή σας είναι 140 κτύποι ανά λεπτό.
(Χρησιμοποιείται μια μέτρηση 6 δευτερολέπτων, επειδή ο καρδιακός σας ρυθμός
πέφτει γρήγορα όταν σταματάτε να ασκήστε.) Ρυθμίστε την ένταση της άσκησης
μέχρι ο καρδιακός σας ρυθμός να είναι στο σωστό επίπεδο.
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Πληροφορίες Άσκησης
Σχεδιάγραμμα Μυών
Αεροβική Άσκηση
Η αερόβια άσκηση βελτιώνει την καταλληλότητα των πνευμόνων και της καρδιάς σας - τον σημαντικότερο μυ
του σώματός σας. Η αεροβική άσκηση προωθείται από οποιαδήποτε δραστηριότητα που χρησιμοποιεί τους
μεγάλους μυς σας (για παράδειγμα, τα χέρια, τα πόδια ή το γλουτό). Η καρδιά σας κτυπά γρήγορα και
αναπνέετε έντονα. Μια αερόβια άσκηση πρέπει να αποτελεί μέρος του καθημερινού προγράμματος.
Προπόνηση με βάρη
Μαζί με την αερόβια άσκηση που βοηθά να ξεφορτωθούμε και να κρατήσουμε μακριά το υπερβολικό λίπος
που μπορεί να αποθηκεύσει ο οργανισμός μας, η άσκηση με βάρος είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας
στην καθημερινή άσκηση. Η προπόνηση με βάρος βοηθά την τόνωση, την οικοδόμηση και την ενίσχυση των
μυών. Αν εργάζεστε πάνω από τη ζώνη στόχου σας, ίσως θέλετε να κάνετε μικρότερο αριθμό επαναλήψεων.
Όπως πάντα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης.
Στοχοθετημένες ομάδες μυών
Οι καθημερινές ασκήσεις μπορούν να αναπτύξουν τις ανώτερες και τις κάτω μυϊκές ομάδες του σώματος.
Αυτές οι ομάδες μυών επισημαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα μυών.
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Πληροφορίες Άσκησης
Προθέρμανση και Χαλάρωση
Κάθε προπόνηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία μέρη:
1. Μια προθέρμανση, που αποτελείται από 5 έως 10 λεπτά διατάσεων και ελαφριά άσκηση. Η σωστή
προθέρμανση αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, τον καρδιακό ρυθμό και την κυκλοφορία σας,
ενόψει της άσκησης.
2. Άσκηση στη ζώνη προπόνησης, που αποτελείται από 20 έως 30 λεπτά άσκησης με τον καρδιακό σας
ρυθμό στη ζώνη προπόνησής σας. (Σημείωση: Κατά τις πρώτες εβδομάδες του προγράμματος άσκησής σας,
μην κρατάτε την καρδιακή σας συχνότητα στη ζώνη προπόνησης για περισσότερο από 20 λεπτά.)
3. Μία χαλάρωση, με 5 έως 10 λεπτά τέντωμα. Αυτό θα αυξήσει την ευελιξία των μυών σας και θα σας βοηθήσει
να αποφύγετε προβλήματα μετά την άσκηση.
Συχνότητα άσκησης
Για να διατηρήσετε ή να βελτιώσετε την κατάστασή σας, σχεδιάστε τρεις προπονήσεις κάθε εβδομάδα, με
τουλάχιστον μία ημέρα ανάπαυσης μεταξύ των προπονήσεων. Μετά από μερικούς μήνες κανονικής
άσκησης, μπορείτε να ολοκληρώσετε έως και πέντε προπονήσεις κάθε εβδομάδα, αν θέλετε. Θυμηθείτε,
το κλειδί για την επιτυχία είναι να κάνετε την άσκηση ένα τακτικό και ευχάριστο μέρος της καθημερινής
σας ζωής.

Διατάσεις Μηριαίων Δικέφαλων
Σταθείτε με τα γόνατά σας λυγισμένα ελαφρά και
σιγά-σιγά λυγίστε τον κορμό σας προς τα εμπρός
και προσπαθήστε να αγγίξετε με τα χέρια σας, τα
πόδια σας.
Κρατήστε για 15 δεύτερα, στη συνέχεια
χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές.
Διατάσεις: Δικέφαλοι, κνήμες και πλάτη.

Διατάσεις κνημών
Καθίστε με το ένα πόδι σε έκταση.
Φέρτε το πέλμα του άλλου ποδιού προς
τα μέσα και στηρίξτε το στο εσωτερικό
του μηρού του εκτεταμένου ποδιού.
Αγγίξτε τα δάχτυλα του ποδιού σας όσο
το δυνατόν περισσότερο.
Κρατήστε για 15 δεύτερα, στη συνέχεια
χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές
Διατάσεις: Δικέφαλοι, πλάτη, βουβωνική χώρα.
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Πληροφορίες Άσκησης
Διατάσεις Αχίλλειου Τένοντα
Με το ένα πόδι εμπρός από το άλλο,
τοποθετήστε τα χέρια σε ένα τοίχο.
Κρατήστε το πίσω πόδι σας ίσιο και την
πλάτη σας ίσια με το πίσω πόδι. Λυγίστε το
εμπρός πόδι, σκύψτε προς τα εμπρός και
μετακινήστε τους γοφούς σας προς τον
τοίχο.
Κρατήστε για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές για κάθε πόδι.
Για να προκαλέσετε περαιτέρω διάταση
των τενόντων, λυγίστε και το πίσω πόδι.
Διατάσεις: Μηρών, Αχίλλειου τένοντα, αστράγαλοι.

Διατάσεις τετρακέφαλων
Με το ένα σας χέρι σε τοίχο για
ισορροπία, σηκώστε το ένα πόδι προς
τους γλουτούς, όσο πιο κοντά γίνεται.
Κρατήστε για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές για κάθε πόδι.
Διατάσεις: Τετρακέφαλων και ισχίων.

Διατάσεις προσαγωγών
Καθίστε με τα πέλματα ενωμένα και τα
γόνατα προς τα έξω. Τραβήξτε τα
πέλματά σας προς την βουβωνική χώρα
όσο το δυνατόν περισσότερο.
Κρατήστε για 15 δευτερόλεπτα, χαλαρώστε.
Επαναλάβετε 3 φορές.
Διατάσεις: Τετρακέφαλων και ισχίων.
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Φροντίδα και Συντήρηση
Εξετάστε τον εξοπλισμό
σας περιοδικά για την
ανίχνευση τυχόν ζημιών ή
φθοράς που μπορεί να έχει
γίνει. Το επίπεδο ασφάλειας
του εξοπλισμού μπορεί να
διατηρηθεί μόνο αν εξετάζεται
τακτικά για ζημιές και φθορά,
π.χ. ιμάντες, ρουλεμάν, σημεία
σύνδεσης.
2. Λιπάνετε τα κινούμενα
μέρη με ελαφρύ λάδι
περιοδικά, για να αποτρέψετε
την πρόωρη φθορά. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στα
μέρη που είναι πιο ευαίσθητα
στη χρήση.

1.

Ελέγξτε και σφίξτε όλα
τα εξαρτήματα πριν
χρησιμοποιήσετε τον
εξοπλισμό. Αντικαταστήστε
αμέσως τα ελαττωματικά
μέρη και χρησιμοποιήσετε
τον εξοπλισμό μέχρι να είναι
σε τέλεια κατάσταση.
4. Ο εξοπλισμός μπορεί
να καθαριστεί
χρησιμοποιώντας ένα υγρό
πανί και ένα ήπιο μη
λειαντικό απορρυπαντικό.
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες.

3.

Μην επιχειρήσετε να
επισκευάσετε τον εξοπλισμό σας
μόνοι σας. Αν έχετε οποιαδήποτε
δυσκολία στη συναρμολόγηση,
τη λειτουργία ή τη χρήση του
προϊόντος άσκησής σας ή αν
νομίζετε ότι ενδέχεται να λείπουν
κάποια τμήματα, επικοινωνήστε
με την αντιπροσωπεία.

5.

Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση παλαιού εξοπλισμού και μπαταριών
Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι ο εξοπλισμός με
αυτά τα σύμβολα δεν πρέπει να απορρίπτεται ως γενικά
οικιακά απορρίμματα. Αν θέλετε να απορρίψετε το
προϊόν ή την μπαταρία, παρακαλούμε να εξετάσετε τα
συστήματα ή τις εγκαταστάσεις συλλογής για κατάλληλη
ανακύκλωση.

Σημείωση: Το σύμβολο
Pb κάτω από το
σύμβολο μπαταριών
υποδεικνύει ότι αυτή η
μπαταρία περιέχει
ηλεκτρόδιο.
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Σχεδιάγραμμα Μερών
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Λίστα Μερών
Μέρος Περιγραφή

QTY Μέρος Περιγραφή

QTY

1

Main Body

1

29

Computer

1

2

Handle Frame

1

30

M6 Knob

2

3

Handle Support Frame

1

31

M8×14mm Knob

1

4

Saddle Adjustable Support

1

32

Water Bottle Rack

1

5

Saddle Support

1

33

Axle

1

6

Right Elbow Pad

1

34

Reed

1

7

Left Elbow Pad

1

35

Brake Sheet

1

8

Rear Stabilizer

1

36

Brake Bracket

1

9

Front Stabilizer

1

37

PL1350mm Belt

1

10

U-Shaped Locking Bracket

1

38

Belt Cover

1

11

M6×45×Φ12.3mm Tension Bolt / Zinc

2

39

Belt Rear Cover

1

12

Computer Holder Bracket

1

40

Front Fork Left Cover

1

13

Fly Wheel Inner Sleeve

1

41

Front Fork Right Cover

1

14

Brake

1

42

Brake Holder

1

15

Transport Wheel Inner Sleeve

2

43

Φ8mm Spring Washer

4

16

Fly Wheel

1

44

40×80mm Elliptical Sleeve

2

17

Belt Pulley

1

45

60×20×2mm Flat Elliptical End Cap

2

18

Drive Shaft Assembly

1

46

Elbow Pad Rubber Bushing

2

19

Crank (L/R）

1

47

Ø25×2mm Flat End Cap

2

20

Pedal(Left & Right)

1

48

4

21

Level Foot

4

49

Ø25×2mm Cone End Cap
80x40×1.5mm Flat Elliptical End
Cap

22

M6 Hex Nut

4

50

Right Base Stabilizer End Cap

2

23

Ø9.8×Ø1.2×70mm Spring

1

51

Left Base Stabilizer End Cap

2

24

Brake Knob

1

52

Transport Wheel

2

25

M16 Lock Knob

2

53

Brake Sticker

1

26

M10 Knob

1

54

Console Sensor Wire

1

27

Saddle

1

55

Ø10×2.0mm Magnetic

28

M10×20mm L-Shaped Lock Knob

1

56

U Shaped Seat Locking Bracket

1

1
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Λίστα Μερών
Μέρος

Περιγραφή

QTY

Μέρος

Περιγραφή

QTY

57

M12 Level Foot Lock Nut

2

75

Φ8mm Washer

14

58

2

76

M8 Aircraft Nut / Black

5

59

40×20×2mm Flat End Cap
M5×5mm Dome Heat Philips
Bolt

1

77

M6×16mm Philips Bolt/Black

2

60

Ø5mm Spring Washer/Black

5

78

Ø25×20.5×4/Zinc

1

61

5

79

M20 Aircraft Nut

1

2

80

M6 Aircraft Nut/Zinc

2

63

Ø5mm Washer/Black
ST4.2×15mm Dome Head
Philips Screw
M5×30mm Dome Head Philips
Bolt/Black

2

81

M6×40mm Allen Bolt/Zinc

2

64

M5 Aircraft Nut/Black

2

82

2

65

2

83

66

M12 Cap Nut /Chromed
Ø12mm Spring
Washer/Chromed

2

84

67

φ20×φ12.5×5mm Washer/Zinc

2

85

Ø6mm Washer/Zinc
ST4.2×20mm Dome Head Philips
Screw/Black
ST4.2×15mm Dome Head Philips
Screw/Black
M8×12mm Round Head Allen
Bolt/Zinc

68

M12×1/5T Conical nut /Zinc

4

86

2

69

Ø17×12.5×2mm Washer/Zinc

1

87

M10×1.25mm Flange Nut
ST4.2×15mm Dome Head Philips
Screw

70

6301-2RZ Bearing
M5×15mm Flat Head Philips
Bolt

2

88

M5×12mm Philips Bolt

2

4

89

M6×6mm Flat Head Philips Bolt

2

2

90

φ18×φ6.5×R29×1.5mm Arc Washer

2

73

6004-2RS Bearing
M8×12mm Round Head Allen
Bolt/Zinc

2

91

Square Nut

1

74

M8x20mm Allen Bolt

9

92

M6 Aircraft Nut/Zinc

3

62

71
72

25
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Εγγύηση
Εγγύηση Γνησιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ
Η MEKMA Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του μηχανήματος, για μία χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω,
από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η MEKMA Α.Ε. αναλαμβάνει
να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα
κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης.
Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος 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 τη ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η
περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:
Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ ισχύει:
1) Για Οικιακή χρήση: Πλαίσιο 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη, Λοιπά μέρη 1 έτος.
2) Για Ημι-Επαγγελματική χρήση (Ξενοδοχεία, Εταιρικά γυμναστήρια,Personal Studios): Πλαίσιο 2 έτη,
Ηλεκτρονικά μέρη 1 έτος, Λοιπά μέρη 1 έτος..
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ’ όσον:
1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (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. Κατάλληλη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται στο μηχάνημα.
4. 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.
5. Οι ζημίες του μηχανήματος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:
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 τη σωστή συσκευασία κατά τη
μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά τη 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. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 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 ή κακή συναρμολόγηση του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.
5. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε επαγγελματικά γυμναστήρια μεγάλου μεγέθους (από 80 τ.μ. και άνω).
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Εγγύηση
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.
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.
ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.
Όλα τα μηχανήματα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.
Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:
ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123
Τηλέφωνο: (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: Ποδήλατο Spin Bike - Pegasus JX-7038…..……………………………..…………………………....
Ημερομηνία αγοράς:………….……………………………………………………………………………………
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