ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Pegasus VB Bench

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις και τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε
αυτόν τον εξοπλισμό.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήµατα από τη συσκευασία, διαχωρίστε τα, και µετρήστε κάθε διαφορετικό στοιχείο
για να βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν παραδοθεί σωστά.
Ακολουθήστε τις οδηγίες και συµβουλευτείτε τόσο τις µεµονωµένες σελίδες συναρµολόγησης όσο και τη
συνολική διευρυµένη προβολή του εξοπλισµού.
Ορισµένα εξαρτήµατα ενδέχεται να φτάσουν προ-συναρµολογηµένα από το εργοστάσιο.
Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες αυτής της µονάδας έχουν διαβάσει το
εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη και είναι εξοικειωµένοι µε τις προφυλάξεις ασφαλείας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Συνιστάται ιδιαίτερα σε δύο άτοµα να συναρµολογήσουν τον εξοπλισµό για να αποφύγετε τραυµατισµό.
• Τοποθετήστε τον εξοπλισµό σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
• Τοποθετήστε ένα υπόστρωμα κάτω από τον εξοπλισµό για την προστασία του δαπέδου σας.
• Να φοράτε κατάλληλα υποδήµατα και ρούχα κατά τη συναρµολόγηση και τη χρήση.
• Σφίξτε τα παξιµάδια και τις βίδες µε το χέρι µέχρι να συναρµολογηθεί ολόκληρος ο εξοπλισµός.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσανατολίσει σωστά κάθε κοµµάτι προτού συναρμολογήσετε.
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα να βρίσκονται κοντά στον εξοπλισμό κατά τη
συναρµολόγηση ή τη χρήση αυτής της συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήµατα είναι πλήρως λειτουργικά πριν από τη χρήση.
• Μόνο ένα άτοµο πρέπει να χρησιµοποιεί το µηχάνηµα ανά πάσα στιγµή.
• Μην χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό σε εξωτερικούς χώρους ή σε μέρη με υγρασία/νερό.
• Κρατήστε τα µαλλιά, τα δάχτυλα ή τα ρούχα µακριά από τα κινούµενα µέρη.
• Χρησιµοποιείτε µόνο προσαρτήµατα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
• Μην λειτουργείτε τον εξοπλισμό ποτέ, εάν κάποια µέρη δεν λειτουργούν σωστά.
• Πάντα να κάνετε διατάσεις και να προθερµαίνετε πριν χρησιµοποιήσετε τον εξοπλισµό.
• Σταματήστε αμέσως εάν νοιώσετε πόνο, ζάλη ή ναυτία. Δες έναν γιατρό αµέσως.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφές των κοµµατιών όπως LEFT και RIGHT είναι από την άποψη της
θέσης πίσω από τον εξοπλισµό κοιτάζοντας προς τα εµπρός.
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ Ή ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΌ Ή
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ
NO.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

QTY

1

Main Frame

1

2

Cross bar

1

3

Stand

1

4

Foot support

1

5

Seat Cushion Frame

1

6

Backrest Frame

1

7

Moving Pin

1

8

Back support bar

1

9

Foot rest / holder

1

10

L Pin

11

Adjustment selector pin

12

Backrest Pad

845×275×70

1

13

Seat Cushion

400×380×70

1

14

Spring

φ15×φ2×65

1

15

Handle

Φ23×150

1

16

FOAM

φ125×φ22×215

2

17

Foam Stopper

φ68×5.7

2

18

Side Plate

130×71×15×4

1

19

Spacer

φ19×50

1

20

Wheel

φ50×23×φ8.2

2

21

Bushing

φ25×φ21.8×φ12.2×8

4

22

Plastic Cap

70×50

1

23

Plastic Cap

40×60

2

24

Plastic Cap

25

2

25

Plastic Cap

口 50×口 63

1

26

Plastic Cap

φ25

1

27

Plug

SR15.5×M10

1

28

Screw

M8×30

2

29

Bolt

M8×45

2

30

Bolt

M8×55

4

31

Bolt

M10×75

4

32

Bolt

M12×80

1

33

Bolt

M12×100

3

φ12×140×45

1
1

4

34

Bolt

M12×115

1

35

Nut

M8

2

36

Nut

M10

4

37

Nut

M12

6

38

Washer

φ8

8

39

Washer

φ10

8

40

Washer

φ12

11
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ΒΗΜΑ 01

1. Τοποθετήστε το πόδι (#2) βιδώνωντας την πλαϊνή πλάκα (#18) στο κυρίως Πλάισιο (part#1)
χρησιμοποιώντας 2 M10×75HEX βίδες (#31) 4 Ø10 ροδέλες (#39) και 2 M10 παξιμάδια (#36)
2. Βάλτε το εμπρός πόδι (part#3) στο κυρίως Πλαίσιο (part#1) χρησιμοποιώντας 1 M12×100
εξάγωνη βίδα (#33) 2 Ø12 ροδέλες (#40) και 1 M12 παξιμάδι (#37). Εισάγετε τον Πύρο L (#10)
στο κυρίως Πλάισιο (#1) και το εμπρός πόδι (#3)..
3. Εισάγετε τον κινούμενο πύρο (#7) στο κυρίως Πλαίσιο (#1) και βιδώστε τον με 1 Ø12 ροδέλα
(#40) 1 M12 παξιμάδι (#37) στο κοντό άκρο και στη συνέχεια βιδώστε το βύσµα (# 27) στη
µεγάλη άκρη. Συνδέστε το Ελατήριο (# 14) στο κύριο Πλαίσιο (# 1) και την κινούµενη Ακίδα
(# 7).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το εμπρός πόδι (#3) δεν είναι πολύ σφιχτά βιδωμένο,
ώστε να μπορεί να περιστραφεί γύρω από τη βίδα (#32).
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ΒΗΜΑ 02

1. Τοποθετήστε την Υποστήριξη Ποδιών (#4) στο εμπρός πόδι (#3) χρησιμοποιώντας 1
εξάγωνη βίδα M12×80 (#32) 2 ροδέλες Ø12 (#40)και 1 παξιμάδι M12 (#37).
2. Βιδώστε τον Πύρο Επιλογής (#11) στην Υποστήριξη Ποδιών (#4).
3. Εισάγετε τα Αφρώδη (#16) στον άξονα για τα αφρώδη (#9) και ασφαλίστε τα αφρώδη
(#16) χρησιμοποιώντας τις τάπες (#17) όπως μία ροδέλα. Χρησιμοποιήστε την βίδα
M8×30 (#28) για να εμποδίσετε τα αφρώδη να βγουν από την θέση τους.
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ΒΗΜΑ 03

1. Τοποθετήστε το πλαίσιο στήριξης πλάτης (#6) στο κυρίως πλαίσιο (#1) χρησιμοποιώντας 1
εξάγωνη βίδα M12x100 (#33), δύο ροδέλες Ø12 (#40) και 1 παξιμάδι M12 (#37) για να
ασφαλίσετε την βάση πλάτης (#6).
2. Συναρμολογήστε τις ράβδους υποστήριξης πλάτης (#8) παράλληλα µεταξύ τους µε το
διαχωριστικό (#19) ανάμεσά τους. Βιδώστε το στο πλαίσιο στήριξης πλάτης χρησιµοποιώντας
1 εξάγωνη βίδα M12x115 (#34), 2 ροδέλες Ø12 (#40), και 1 παξιμάδι M12.
3. Συναρμολογήστε το πλαίσιο μαξιλαριού καθίσματος (#5) στο κυρίως πλαίσιο (#1)
χρησιμοποιώντας 1 εξάγωνη βίδα M12x100 (#33), 2 ροδέλες Ø12 (#40), και 1 παξιμάδι M12
(#37) για να ασφαλίσετε το πλαίσιο μαξιλαριού καθίσματος.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο μαξιλαριού καθίσματος (#5), το πλαίσιο στήριξης πλάτης
(#6) και οι ράβδοι υποστήριξης πλάτης (#8) μπορούν να κινηθούν.
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ΒΗΜΑ 04

1. Τοποθετήστε το μαξιλάρι πλάτης (#12) επάνω στο πλαίσιο στήριξης πλάτης (#6). Ταιριάξτε τις
οπές στο πίσω μέρος και κατόπιν εισάγετε 2 εξάγωνες βίδες M8x55 (#30) 4 ροδέλες Ø8 (#38) και
σφίξτε τις βίδες για να ασφαλίσετε το μαξιλάρι.
2. Τοποθετήστε το μαξιλάρι καθίσματος (#13) επάνω στο πλαίσιο μαξιλαριού καθίσματος (#5).
Ταιριάξτε τις οπές στο πίσω μέρος και κατόπιν εισάγετε 2 εξάγωνες βίδες M8x55 (#30) 4 ροδέλες
Ø8 (#38) και σφίξτε τις βίδες για να ασφαλίσετε το μαξιλάρι.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα μαξιλάρια είναι τοποθετημένα σταθερά ώστε να αποφύγετε πιθανή
πτώση τους από το πλαίσιο.
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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 για οικιακή χρήση είναι:
Πλαίσιο 2 έτη, Ταπετσαρίες 6 μήνες.
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. Αφρώδη μέρη (π.χ. ποδιών).
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 γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studios, ή άλλη
εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
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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: Πολυπάγκος - Pegasus F-VB VersaBench……………………………….…………………
Ημερομηνία αγοράς: .….……………………………………………………………………………
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