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ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Πάγκο για Βάρη PEGASUS
JX-764. Για την ασφάλεια και το όφελος σας, διαβάστε προσεκτικά
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα. Ως
κατασκευαστής, δεσµευόµαστε να σας προσφέρουµε πλήρη
υποστήριξη. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διαπιστώσετε ότι
υπάρχουν τµήµατα που λείπουν ή έχουν χαθεί, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Αντιπροσωπεία ή το κατάστημα πώλησης.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
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.
1. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το μηχάνημα ανά
πάσα στιγμή. ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση στο ίδιο δωμάτιο
με το μηχάνημα.
2. Μόνο ένα άτοµο κάθε φορά θα πρέπει να χρησιµοποιεί το µηχάνηµα.
3. Αν ο χρήστης παρουσιάσει ζάλη, ναυτία, πόνο στο στήθος ή οποιαδήποτε άλλα µη
φυσιολογικά συµπτώµατα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ την προπόνηση και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ
ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
4. Τοποθετήστε το µηχάνηµα σε µια καθαρή επίπεδη επιφάνεια. Μην χρησιµοποιείτε
το µηχάνηµα κοντά σε νερό ή σε εξωτερικούς χώρους.
5. Κρατήστε τα χέρια µακριά από όλα τα κινούµενα µέρη.
6. Να φοράτε πάντα κατάλληλη ενδυµασία κατά την άσκηση. Μη φοράτε ρούχα που
θα µπορούσαν να πιαστούν στο µηχάνηµα. Τα παπούτσια τρεξίματος ή αερόβιας
άσκησης απαιτούνται επίσης όταν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα.
7. Χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα µόνο για την προβλεπόµενη χρήση του, όπως
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα που δεν
συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε κανένα αιχµηρό αντικείµενο γύρω από το µηχάνηµα.
9. Τα άτοµα µε αναπηρία δεν πρέπει να χρησιµοποιούν το µηχάνηµα χωρίς την
παρουσία ειδικού προσώπου ή γιατρού.
10. Πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα, κάνετε πάντα ασκήσεις διατάσεων για να
προ-θερµανθείτε σωστά.
11. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το µηχάνηµα εάν αυτό δεν λειτουργεί σωστά.
12. Συνιστάται ένας παρατηρητής κατά τη διάρκεια της άσκησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Απαιτούμενα εργαλεία συναρμολόγησης: Δύο ρυθμιζόμενα κλειδιά και κλειδιά
Allen.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται δύο ή περισσότερα άτομα να συναρμολογούν αυτό το
μηχάνημα για να αποφύγουν τυχόν τραυματισμούς.
Βήμα 1 (βλέπε σχεδιάγραμμα 1)
A.) Συνδέστε τον αριστερό & δεξιό Ορθοστάτη (#1) & (#2) µε το Ενδιάμεσο Στήριγμα (#3)
στη μέση. Ευθυγραμμίστε τις οπές και στη συνέχεια βιδώστε σε κάθε άκρο του Ενδιάμεσου
Στηρίγματος με μία Κυρτή Υποστήριξη (#9), δύο M10×95MM βίδες (#47),Ø10 ροδέλες
(#48),και M10 παξιμάδια ασφαλειας (#49).
B.) Εισάγετε τους δύο μεταβλητούς ορθοστάτες (#8) στο επάνω μέρος των ορθοστατών (#1)
& (#2). Στερεώστε με δύο βίδες ασφαλείας (#64) µέσα από την οπή επιλογής για να
αποκτήσετε το επιθυμητό ύψος.
C.) Τοποθετήστε την Ράβδο Στήριξης (#7) µεταξύ των δύο Ορθοστατών (#1) & (#2) στην
βάση στήριξης για να αποκτήσετε την επιθυμητή κλίση της πλάτης.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
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Βήμα 2 (βλέπε σχεδιάγραμμα 2)
A.) Τοποθετήστε το Εμπρόσθιο Στήριγμα (#5) στο Εμπρός Πόδι (#6). Ασφαλίστε με τρεις
M10×16MM βίδες Allen (#52)και Ø10MM ροδέλες(#48).
B.) Τοποθετήστε το Εμπρόσθιο Στήριγμα (#5) στην Κεντρική Υποστήριξη Καθίσματος (#4).
Ασφαλίστε με μία M10×70MM βίδα(#60) από το επάνω μέρος, δύο M10×70MM
βίδες (#51)από την πλαϊνή πλευρά, τρεις Ø10MM ροδέλες(#48)και τρία M10 παξιμάδια
ασφαλείας (#49).
C.) Τοποθετήστε την Κεντρική Υποστήριξη Καθίσματος (#4) στο Ενδιάμεσο Στήριγμα (#3).
Ασφαλίστε με μία Ευθύγραμμη Υποστήριξη (#10), δύο M10×70MM βίδες(#51), δύο
Ø10MM ροδέλες (#48),και δύο M10 παξιμάδια ασφαλείας (#49).

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
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Βήμα 3 (βλέπε σχεδιάγραμμα 3)
A.) Τοποθετήστε την Βάση Καθίσματος (#11)στην Υποστήριξη Καθίσματος (#4). Βάλτε τους
δύο Ø14MM Αποστάτες (#43) στις οπές του Άξονα Περιστροφής.
B.) Τοποθετήστε τις Υποστηρίξεις Πλάτης (#13) στον Άξονα Περιστροφής. Ασφαλίστε με μία
M10×190MM εξάγωνη βίδα (#50), δύο Ø10MM ροδέλες (#48), και ένα M10 παξιμάδι
ασφαλείας (#49).Μη σφίγγετε το παξιμάδι και την βίδα ακόμα. Τοποθετήστε την Υποστήριξη Κλίσης Πλάτης (#14) ανάμεσα στις Υποστηρίξεις Πλάτης. Σφίξτε με ασφάλεια την
βίδα και το παξιμάδι.
C.) Τοποθετήστε την Πλάτη (#24) στις Υποστηρίξεις Πλάτης. Βιδώστε με τέσσερις M6x38MM
εξάγωνες βίδες (#58) και Ø6MM ροδέλες (#59).
D.) Τοποθετήστε το Κάθισμα (#23) στην Βάση Καθίσματος. Ασφαλίστε τις δύο πίσω οπές στο
Κάθισμα με δύο M6×16MM εξάγωνες βίδες (#61) και Ø6MM ροδέλες (#59). Ασφαλίστε τις
δύο εμπρόσθιες οπές του Καθίσματος με την Ρύθμιση Κλίσης Καθίσματος (#12), δύο
M6×16MM εξάγωνες βίδες (#61) και δύο Ø6MM ροδέλες (#59). Εισάγετε τον 100MM
πείρο σχήματος L (#42) στις οπές της Ρύθμισης Κλίσης Καθίσματος για να ρυθμίσετε την
επιθυμητή κλίση καθίσματος.
E.) Όταν χρησιμοποιείται τους Μεταβλητούς Ορθοστάτες για άσκηση squat, σηκώστε την
Πλάτη και ασφαλίστε την με τον 100MM πείρο σχήματος L (#42).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάθετη θέση πλάτης δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει οποιοδήποτε βάρος.
Η θέση αυτή υπάρχει ώστε να μην ενοχλεί η Πλάτη όταν κάνετε ασκήσεις squat.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

6

Βήμα 4 (βλέπε σχεδιάγραμμα 4)
A.) Τοποθετήστε το Εξάρτημα Εκτάσεων Ποδιών (#19) στο βραχίονα σχήματος U στο Εμπρόσθιο
Στήριγμα (#5). Ευθυγραμμίστε την οπή και τοποθετήστε τον Άξονα (#35). Ασφαλίστε κάθε
πλευρά με μία M10×16MM βίδα Allen (#52)και μία Ø10mm ροδέλα (#48).
B.) Τοποθετήστε το Μαξιλάρι Δικέφαλων (#101) στην Βάση Μαξιλαριού Δικέφαλων (#100).
Βιδώστε με δύο M8*16MM βίδες (#103) και δύο Ø8MM ροδέλες (#102).
C.) Τοποθετήστε ττην Βάση Μαξιλαριού Δικέφαλων (#100) στο επάνω άνοιγμα στο Εμπρόσθιο
Στήριγμα (#5). Βάλτε το στο επιθυμητό ύψος και ασφαλίστε με την Βίδα Ασφαλείας (#31).

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
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Βήμα 5 (βλέπε σχεδιάγραμμα 5)
A.) Τοποθετήστε τους τρεις Άξονες για Αφρώδη Ποδιών του Εξαρτήματος Εκτάσεων Ποδιών
(#19) και του Εμπρόσιου Στηρίγματος (#5) στο κέντρο, και τοποθετήστε έξι Αφρώση
Ποδιών (#21) σε κάθε πλευρά του κάθε Άξονα για Αφρώδη Ποδιών (#20). Τέλος καλύψτε
τις άκρες με τις Τάπες (#22).
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
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ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

Νο.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
58
59
60
61
64
100
101
102
103

Περιγραφή

Left Upright Beam
Right Upright Beam
Cross Brace
Main Seat Support
Leg Developer Holder
Front Base
Backrest Adjustment Bar
Crutch
Bent Bracket
Bracket
Seat Bracket
Seat Incline Adjustment
Backrest Support
Backrest Incline Support
Leg Developer
Foam Roll Tube
Foam Roll
Foam Roll End Cap
Seat Pad
Backrest Board
50MM Sleeve
Lock Knob
Olympic Sleeve
Spring Clip
40 × 60MM End Cap
Axle
Axle Bushing
Ø 25MM End Cap
Ø25MM Cone-shaped End Cap
25MM Square End Cap
End Cap
Ø 28MM Cone-shaped End Cap
10MM L-shaped Pin
Ø 14MM Bushing
50MM Square End Cap
Ø 76MM Sleeve
Philips Screw
M10 × 95MM Carriage Bolt
Ø 10MM Washer
M10 Aircraft Nut
M10 × 190MM Hex Bolt
M10 × 70MMCarriage Bolt
M10 × 16MM Allen Bolt
M6 × 38MMHex Bolt
Ø6 MM Washer
M10 × 70MMCarriage Bolt
M6 × 16MM Hex Bolt
Lock Knob2
Arm Curl Pad Support
Arm Curl Pad
Ø8 MM Washer
M8×16MM Wsher

Τεμ.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
3
6
6
1
1
4
1
2
2
2
1
2
1
2
3
4
2
2
2
2
2
2
4
20
13
1
4
5
4
8
1
4
2
1
1
2
2
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ΕΓΓΥΗΣΗ
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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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 για Βάρη Pegasus JX-764 ...............................................
Ηµεροµηνία αγοράς: …..…………………………………………………………..
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