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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το προϊόν γυμναστικής έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την ασφάλειά σας. Σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να λάβετε ορισμένες προφυλάξεις κατά τη χρήση του. Βεβαιωθείτε πως έχετε
διαβάσει όλο το εγχειρίδιο πριν τη συναρμολόγηση και τη χρήση. Συγκεκριμένα, σημειώστε με
ιδιαίτερη προσοχή τα εξής:
1. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον εξοπλισμό. Μην τα αφήνετε
στον ίδιο χώρο με τον εξοπλισμό, χωρίς επίβλεψη.
2. Μόνο ένα άτομο να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό κάθε φορά.
3. Αν αισθανθείτε ζάλη, ναυτία, πόνο στο στήθος ή οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα,
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ την άσκηση και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΕΝΑ ΓΙΑΤΡΟ.
4. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. ΜΗΝ το τοποθετήσετε κοντά σε νερό
ή σε εξωτερικό χώρο.
5. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
6. Πάντα να φοράτε ρούχα κατάλληλα για γυμναστική. ΜΗ φοράτε χαλαρά ή φαρδιά ρούχα, που
θα μπορούσαν να πιαστούν στο προϊόν. Προτείνουμε επίσης να φοράτε αθλητικά παπούτσια για
να προστατεύετε τα πόδια σας.
7. Να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για τη χρήση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
ΜΗ χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα κοντά στον εξοπλισμό.
9. Άτομα με ειδικές ανάγκες καλό είναι να μη χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό χωρίς βοήθεια από
φυσικοθεραπευτή ή άτομο υπεύθυνο για τη βοήθειά τους.
10. Πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό, πάντα να αφιερώνετε λίγο χρόνο για ασκήσεις
προθέρμανσης.
11. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν παρατηρήσετε ότι δε λειτουργεί σωστά.
12. Μέγιστο βάρος χρήστη :110KG
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 Ή ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργαλεία που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση: Δύο ρυθμιζόμενα κλειδιά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας συμβουλεύουμε η συναρμολόγηση να πραγματοποιηθεί από δύο άτομα, ώστε
να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
ΒΗΜΑ 1 (Δείτε το Σχέδιο 1)
A.) Προσαρμόστε την Πίσω Βάση (#3) στο Στήριγμα Καθίσματος (#6). Ασφαλίστε το με 2 x M10 x
70mm Βίδες Allen (#21),  10mm Ροδέλες (#18), και M10 Παξιμάδια Αεροπορικού Τύπου
(#20).
B.) Εισάγετε τον Εσωτερικό Σωλήνα Ρύθμισης (#7) στην Μπροστινή Βάση (#2). Ασφαλίστε στο
επιθυμητό ύψος, βάζοντας τον Πύρο (#10) μέσα στην Μπροστινή Βάση (#2) και μέσα στις
υποδοχές του Εσωτερικού Σωλήνα Ρύθμισης (#7).
C.) Προσαρμόστε τον Εσωτερικό Σωλήνα (#7) στο Στήριγμα Καθίσματος (#6). Ασφαλίστε με 1 x
M10x65mm Βίδα Allen (#22),  10mm Ροδέλα (#18) και Παξιμάδι Αεροπορικού Τύπου (#20).
Εισάγετε τον Πύρο Κλειδώματος (#10) μέσα από το Στήριγμα Καθίσματος (#6) και στην
εξωτερική άκρη του Εσωτερικού Σωλήνα Ρύθμισης (#7) για να το ασφαλίσετε. Για να
διπλώσετε τη μονάδα, τραβήξτε τον Πύρο Κλειδώματος και διπλώστε την Μπροστινή Βάση
προς το Κάθισμα. Κατόπιν ασφαλίστε τη νέα θέση με τον Πύρο Κλειδώματος.

ΣΧΕΔΙΟ 1
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ΒΗΜΑ 2 (Δείτε το Σχέδιο 2)
A.) Προσαρμόστε την Αριστερή Χειρολαβή (#5) και τη Δεξιά Χειρολαβή (#4) στο Στήριγμα
Καθίσματος (#6). Ασφαλίστε με 2 x M10x70mm Βίδες Allen,  10mm Ροδέλες (#18) και M10
Παξιμάδια Αεροπορικού Τύπου (#20).
B.) Εισάγετε το Στήριγμα Ποδιών (#9) ως το μέσο της Μπροστινής Βάσης (#1). Τοποθετήστε τα
δύο αφρώδη (#8) στις δύο άκρες του Στηρίγματος Ποδιών (#9). Εισάγετε ένα 25mm Καπάκι
Άκρων (#17) σε κάθε Αφρώδες (#8).
C.) Προσαρμόστε το Υποστήριγμα (#1) στη Μπροστινή Βάση (#2) ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές
του Υποστηρίγματος (#1) με τις υποδοχές στη Μπροστινή Βάση (#2) και εισάγοντας τον Πύρο
(#14).
Το Υποστήριγμα Ποδιών μπορεί να προσαρμοστεί στο Στήριγμα Καθίσματος (#6) με τον ίδιο
τρόπο όταν εκτελείτε ασκήσεις.

ΣΧΕΔΙΟ 2
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ΒΗΜΑ 3

(Δείτε το Σχέδιο 3)

A.) Προσαρμόστε το Μαξιλάρι Καθίσματος (#11) στο Στήριγμα Καθίσματος (#6). Ασφαλίστε το από
την κάτω πλευρά με 4 x M8x15mm Βίδες Allen (#23) και  8mm Ροδέλες (#19).

ΣΧΕΔΙΟ 3
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ
NO.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Foot Support Bracket

1

2.

Front Base Tube

1

3.

Rear Base Tube

1

4.

Right Handle

5.

Left Handle

1

6.

Seat Pad Support

1

7.

Inner Adjustable Tube

1

8.

Foam Roll

2

9.

Foam Tube

1

10.

Lock Knob

2

11.

Seat Pad

1

12.

Handle Grip

2

13.

End Cap

4

14.

Lock Pin

1

15.

50X50 End Plug

16.

50X45 Bushing

1

17.

Ф25 End Cap

2

18.

Ф10 Washer

5

19.

Ф8 Washer

4

20.

M10 Aircraft Nut

21.

M10X70mm Allen Bolt

4

22.

M10X65mm Allen Bolt

1

23 .

M8X15mm Allen Bolt

4

1

2
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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 περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:
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 Ραχιαίων Pegasus JX-508B
Ημερομηνία αγοράς: …..…………………………………………………………..

Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος
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