
 

                    Endurance - Ηλεκτρικός Διάδρομος 

                           Εγχειρίδιο Χρήστη 

    

 

 

Προσοχή: 

1. Προτού συναρμολογήσετε και θέσετε σε λειτουργία τον διάδρομο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το 

εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε πιστά τις παρεχόμενες οδηγίες.  
2. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. 

 
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το εικονιζόμενο λόγω αναβαθμίσεων του μοντέλου. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

για την προτίμησή σας στον διάδρομο VIKING Endurance. Με το προϊόν αυτό θα γυμναστείτε με τον 

σωστό τρόπο και θα βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση – και όλα αυτά στην ασφάλεια και το 

γνώριμο περιβάλλον του σπιτιού σας. 
 

 

Εγγύηση 
 
Ο διάδρομος που αγοράσετε είναι κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας.  

 

Προαπαιτούμενο για την ισχύ της εγγύησης είναι η σωστή συναρμολόγηση και χρήση του 

διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες. Λανθασμένη χρήση και /ή λανθασμένη συναρμολόγηση / 

μεταφορά μπορεί να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.  

 

Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει το διάδρομο πλήρως για δύο (2) έτη από την ημερομηνία 

αγοράς. Ειδικά για το μοτέρ και τον σκελετό η εγγύηση ισχύει για τρία (3) έτη. Αν το μηχάνημα που 

αγοράσετε είναι ελαττωματικό απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου /εισαγωγέα. Η εγγύηση καλύπτει τα εξής μέρη: Σκελετό, καλώδια, ηλεκτρονικά και 

ηλεκτρικά μέρη, μηχανικά μέρη (ράουλα). Το κόστος μετάβασης του τεχνικού στην οικία του 

πελάτη, ή της μεταφοράς του διαδρόμου από/προς το χώρο service της αντιπροσωπείας, 

επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη μετά τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. 

 

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση τα αναλώσιμα (π.χ ελαστικός ιμάντας βαδίσματος, ιμάντας 

μοτέρ) και τα πλαστικά και ξύλινα μέρη. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

 Βλάβη που προκλήθηκε από εξωτερική αιτία 

 Παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό 

 Λανθασμένη χρήση του προϊόντος 

 Χρήση που δεν συμβαδίζει με τις οδηγίες  
 

Η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική /ερασιτεχνική χρήση και μόνο. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η 

συσκευή χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό χώρο.  

 

Για να παραγγείλετε κάποιο ανταλλακτικό βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας τον κωδικό του 

μοντέλου, τον σειριακό του αριθμό, την περιγραφή και τον αριθμό του ανταλλακτικού και την 

απόδειξη αγοράς.  

 

 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Service:   210-9884780 
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 Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας 
Κατά το σχεδιασμό και την παραγωγή αυτής της συσκευής, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην 

ασφάλεια.  Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να συμμορφώνεστε αυστηρά με τις ακόλουθες οδηγίες 

ασφαλείας. Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για πιθανά ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από 

απροσεξία και μη συμμόρφωση.  

 

Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες προτού 

χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το διάδρομο. 
 

1) Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν αρχίσετε την άσκηση. Αν σκοπεύετε να ασκήστε έντονα και 
συστηματικά θα πρέπει να πάρετε την έγκριση του γιατρού σας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για χρήστες 
με προβλήματα υγείας. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε επιπλέον και κάποιον γυμναστή για 
να καθορίσετε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο άσκησης.  

2) Συνιστούμε η χρήση του διαδρόμου από άτομα με κινητικές δυσκολίες να γίνεται μόνο με την 
επίβλεψη κάποιου ειδικευμένου βοηθού.  

3) Φοράτε άνετα ρούχα και μόνο ειδικά αθλητικά υποδήματα όταν χρησιμοποιείτε τον διάδρομο. 
Αποφεύγετε τα πολύ φαρδιά ρούχα που θα μπορούσαν να «πιαστούν» στα κινούμενα μέρη του 
διαδρόμου (ράουλα, ιμάντας). 

4) Σταματήστε  άμεσα την άσκηση αν νιώσετε αδιαθεσία ή δυσφορία, καθώς και αν αισθανθείτε 
πόνο στους μύες ή τις αρθρώσεις σας. Γενικά ελέγχετε το πώς ανταποκρίνεται το σώμα σας στο 
πρόγραμμα άσκησης. Η αδιαθεσία ή η ζαλάδα είναι σημάδια ότι η άσκηση σας είναι υπέρμετρα 
έντονη για την φυσική σας κατάσταση. Αν παρατηρήσετε τέτοια σημάδια ξαπλώστε στο πάτωμα 
έως ότου αισθανθείτε καλύτερα.  

5) Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν βρίσκονται μικρά παιδιά κοντά στη συσκευή. 
Επίσης ο διάδρομος δεν θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμος από νήπια ή κατοικίδια ζώα.  

6) Μόνο ένα άτομο κάθε φορά επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη συσκευή.  

7) Αφού συναρμολογήσετε το διάδρομο σύμφωνα με τις οδηγίες, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι 
σωστά τοποθετημένες και σφιγμένες. Χρησιμοποιήστε μόνο τις σωστές βίδες και υλικά που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή. 

8) Μην χρησιμοποιείτε τον διάδρομο εάν έχει κάποια βλάβη. 

9) Να τοποθετείτε πάντα τον διάδρομο σε λεία, επίπεδη, καθαρή και σταθερή επιφάνεια. Μην 
χρησιμοποιείτε τον διάδρομο κοντά σε νερό. Εάν το θεωρείτε απαραίτητο, χρησιμοποιήστε 
κάποιο ειδικό προστατευτικό υπόστρωμα (όχι χνουδωτά ή παχιά χαλιά) για την προστασία 
του δαπέδου σας και αφήνετε πάντα τουλάχιστο μισό μέτρο ελεύθερο χώρο γύρω από τον 
διάδρομο για λόγους ασφαλείας. 

10) Προσέχετε να μην πλησιάζετε τα χέρια σας ή τα πόδια σας στα κινούμενα μέρη του διαδρόμου. 
Μην τοποθετείτε ξένα σώματα /υλικά στα ανοίγματα της συσκευής. 

11) Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφετε στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών. 

12) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χρήστη για αυτή τη συσκευή είναι 140 κιλά (για 
περπάτημα) και ο μέγιστος προτεινόμενος χρόνος συνεχούς λειτουργίας 70’-80’. 
Υπέρβαση αυτών των ορίων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και σοβαρή βλάβη του 
διαδρόμου.     

13) Αν καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, 
τον αντιπρόσωπο ή κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο για να αποφευχθεί κάποια βλάβη  
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Τροφοδοσία ρεύματος 

1. Τοποθετήστε το διάδρομο σε μέρος κοντά σε κατάλληλη πρίζα (πρίζα σούκο σε ασφάλεια  >=16 Α). 

2. Η συσκευή να τροφοδοτείται από πρίζα με γείωση και να μην συνδέονται άλλες συσκευές σε 

αυτή την πρίζα. Συνίσταται να μην χρησιμοποιείται προεκτάσεις καλωδίων. 

3. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ 

ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΓΕΙΩΣΗ. ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ 

ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΣΑΣ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ 

ΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΙΖΑ. 

4. Ξαφνικές αυξομειώσεις της ηλεκτρικής τάσης μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στη 

συσκευή. Απότομες αλλαγές καιρού και άσχημες καιρικές συνθήκες ή το άνοιγμα /κλείσιμο 

άλλων ηλεκτρικών συσκευών, μπορεί να προκαλέσουν υψηλές τάσεις, υπερφόρτωση τάσης 

ή ηλεκτρικές παρεμβολές. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο βλάβης του διαδρόμου είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή προστασίας από την υπερφόρτωση του 

ηλεκτρικού δικτύου (δεν παρέχεται). 

5. Ο διάδρομος έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο τάσης 220-240V.  

6. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα ράουλα και τον κυλιόμενο ιμάντα. Μην 

χρησιμοποιείτε ποτέ ένα φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας. 

7. Πάντα βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα όταν καθαρίζετε ή επισκευάζετε τον διάδρομο. Η 

συντήρηση /επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εκτός αν ο 

κατασκευαστής ρητά ορίζει κάτι διαφορετικό. Μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες καθιστά άκυρη 

την εγγύηση. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά διαδρόμου 

Ισχύς ηλεκτρικού μοτέρ AC 3 Hp 

Ταχύτητα 1.0 - 20.0 km/h 

Κλίση Ηλεκτρική 0-22 

Μέγιστο βάρος χρήστη 140kgs 

Συνεχόμενη διάρκεια χρήσης 1,5 ώρες 

Πιστοποιήσεις  CE, EN-957, ROHS 

Τάση λειτουργίας 220-240 V  /  50 Hz 

Ρεύμα εισόδου <= 8Α 

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 – 40o C 

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 1950x865x1390 (mm) 

Διαστάσεις τάπητα (Μ x Π) 1410mm x 520mm 

Καθαρό βάρος συσκευής 96 κιλά 

Βάρος συσκευασίας  106 κιλά 

Χώρα Κατασκευής ΚΙΝΑ 
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Προφυλάξεις - Ασφάλεια στην άσκηση 

1. Ελέγχετε πάντα το διάδρομο πριν την χρήση για να βεβαιώνεστε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Μην 

ρίχνετε αντικείμενα στα ανοίγματα του διαδρόμου.  

2. Διατηρείτε τον ιμάντα καθαρό και προστατέψτε το μοτέρ από τρίχες, κλωστές, χνούδια, κλπ. Μη 

χρησιμοποιείτε τον διάδρομο αν ο ιμάντας έχει μπλοκάρει. 

3. Μην χρησιμοποιείτε το διάδρομο σε εξωτερικό χώρο ακόμα και αν αυτός είναι καλά στεγασμένος. 

Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σοβαρής βλάβης. Μην τον χρησιμοποιείτε κοντά σε πισίνες ή σε 

περιβάλλον με μεγάλη υγρασία ή πολύ ζέστη. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον στατικό ηλεκτρισμό 

και στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές αφού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στα 

ηλεκτρονικά μέρη του διαδρόμου.  

4. Μην χρησιμοποιείτε το διάδρομο σε μέρη που χρησιμοποιούνται σπρέι ή εύφλεκτα αέρια (π.χ φιάλες 

οξυγόνου). Σπινθήρες από το μοτέρ μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.  

5. Μην χρησιμοποιείτε τον διάδρομο εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5 ή 

μεγαλύτερη από 40 βαθμούς Κελσίου. 

6. Οι αισθητήρες παλμών δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν εγγυούνται την ακριβή απεικόνιση του 

σφυγμού του χρήστη, καθώς η ακρίβειά τους επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.  

7. Οι αλλαγές στην ταχύτητα δεν είναι άμεσες. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα στην κονσόλα ελέγχου 

και απελευθερώστε τα πλήκτρα ρύθμισης. Η ρύθμιση της ταχύτητας θα γίνει βαθμιαία.  

8. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή αν συμμετέχετε και σε άλλες δραστηριότητες κατά την διάρκεια της 

άσκησής σας στο διάδρομο (τηλεόραση, διάβασμα, μουσική, κλπ). Ερεθίσματα από τις 

δραστηριότητες αυτές μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή σας και να χάσετε την ισορροπία σας 

με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.  

9. Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού ή καταστροφής του μοτέρ, μην πατάτε ποτέ πάνω 

στον ιμάντα πριν αυτός ξεκινήσει να κυλάει. Πατάτε στις πλαϊνές ράγες, ξεκινήστε τη 

λειτουργία του διαδρόμου και πατήστε πάνω στον τάπητα μόνο αφού αυτός έχει ξεκινήσει 

να κυλάει σε χαμηλή ταχύτητα.   

10. Πάντα να προσαρμόζετε τη μία άκρη του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας (μπλούζα ή παντελόνι) 

όταν χρησιμοποιείτε τον διάδρομο. Αν κάποια φορά αδιαθετήσετε κατά τη διάρκεια της άσκησης ή 

εάν π.χ. η ταχύτητα του διαδρόμου αυξηθεί απότομα λόγω κάποιου ηλεκτρονικού προβλήματος, 

τότε τραβώντας το κλειδί ασφαλείας από τη θέση του αναγκάζετε τον διάδρομο να σταματήσει. Μην 

αφήνετε το κλειδί ασφαλείας πάνω στο διάδρομο όταν δεν πρόκειται να τον 

χρησιμοποιήσετε. Έτσι αποφεύγετε ανεπιθύμητη χρήση του από μικρά παιδιά ή άλλα άτομα και 

περιορίζετε τις πιθανότητες βλαβών. 

11. Μην πιέζετε με δύναμη τα πλήκτρα ελέγχου στην κονσόλα. Είναι πλήκτρα ακριβείας σχεδιασμένα να 

λειτουργούν με πολύ μικρή πίεση. 

 Σημαντικό: Ελέγχετε πάντα ότι ο ιμάντας είναι σωστά τεντωμένος. Μην ανεβαίνετε ποτέ 

πάνω στον ιμάντα προτού αυτός αρχίσει να κυλάει. 
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Ξεπακετάρισμα & συναρμολόγηση 
 

 

 

O διάδρομος έρχεται σχεδόν προ-συναρμολογημένος στην συσκευασία του, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο χρόνος συναρμολόγησης και η πιθανότητα λάθους στη συναρμολόγηση 

(καταστροφή καλωδίων, κλπ). Δεν έχετε παρά να βιδώσετε μερικές βίδες όπως δείχνουν τα 

ακόλουθα σχήματα και η συναρμολόγηση του διαδρόμου θα έχει ολοκληρωθεί.  

Παρ’ ότι η διαδικασία συναρμολόγησης έχει απλουστευθεί σε μέγιστο βαθμό, σας συνιστούμε να 

ζητήσετε τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου κατά τη συναρμολόγηση.   

 

 

 
 
 
            

 

 
 
 
 

Κλειδί ασφαλείας 

Αισθητήρας καρδιακών παλμών 

Κονσόλα ελέγχου 

Χειρολαβή 

Διακόπτης 

τροφοδοσίας 

Κάθετο σταθερό 

Ιμάντας βάδισης 

Πλαϊνά στηρίγματα ποδιών 

Βίδες ρύθμισης ιμάντα 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ 

Λειτουργίες της κονσόλας 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) “ start/stop” 
    Σε κατάσταση ετοιμότητας, πατήστε αυτό το πλήκτρο ώστε να ξεκινήσει με ταχύτητα 1.0km / 
h. Υπό συνθήκες λειτουργίας, πατήστε αυτό το πλήκτρο, εάν εκτελείται με ταχύτητα μεγαλύτερη 
από 3,5 χλμ. / Ώρα, θα επιβραδυνθεί και στη συνέχεια θα σταματήσει. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας διακοπής, δεν είναι διαθέσιμα άλλα κουμπιά. Αν τρέχει σε ταχύτητα μικρότερη 
από 3km/h, τότε σταματά αμέσως. 
 

（11）Next song 

（4）incline up 

（1）start/stop 

（2）speed-down 

（13）Πλήκτρα άμεσης μετάβασης 

 

（10）Κλειδί ασφαλείας 

（12）Prev. song 

（3）speed-up 
（5）incline down 

（9）vol- 

（13）Πλήκτρα άμεσης μετάβασης 

（8）vol+ 

（6）mode （7）Prog 
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(2) “Speed down – Μείωση ταχύτητας” 
Κάθε πίεση του πλήκτρου μειώνει την ταχύτητα κατά 0,1km/h 

 
(3) “Speed up – Αύξηση ταχύτητας”  

Κάθε πίεση του πλήκτρου αυξάνει την ταχύτητα κατά 0,1km/h. 
 
(4) “incline up” 

Κάθε πίεση του πλήκτρου αυξάνει την κλίση κατά 1. 
 
(5) “incline down” 

Κάθε πίεση του πλήκτρου μειώνει την κλίση κατά 1. 
 

(6) “Mode” 
Σε κατάσταση αναμονής (αφού έχετε ανάψει την τροφοδοσία), πιέστε το πλήκτρο mode για 
να ρυθμίσετε ανάλογα τον χρόνο, την απόσταση και τις θερμίδες. Πιέστε “set-up” ή 
“set-down” για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή για χρόνο, απόσταση και θερμίδες. Στη 
συνέχεια πιέστε “start” και ο διάδρομος θα αρχίσει να κινείται (αρχικά με 1.0km/h). Οι τιμές 
που ορίσατε μετρούν αντίστροφα (προς το μηδέν) και όταν κάποια μηδενίσει, τότε ο 
διάδρομος σταματά. 
 

(7) “PROG” (υπάρχουν 24 προκαθορισμένα προγράμματα) 

Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας προκαθορισμένων προγραμμάτων. Πιέστε αυτό το πλήκτρο 
και στη συνέχεια με χρήση των πλήκτρων Up/Down επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε. 
Πιέστε Start για να ξεκινήσει η λειτουργία του διαδρόμου με το επιλεγμένο πρόγραμμα.   

 
(8) “VOL +” 
Αυξάνει την ένταση της φωνής 
 
(9) “VOL -” 
Μειώνει την ένταση της φωνής 
 
(10) “Safety key – Κλειδί ασφαλείας” 

Σε κατάσταση κινδύνου ή πανικού, τραβήξτε το «κλειδί ασφαλείας» και ο διάδρομος θα 
σταματήσει άμεσα. Σημειώστε ότι ο τάπητας δεν φρενάρει απότομα αν ο διάδρομος έχει 
μεγάλη ταχύτητα. 

 
(11) “Next song” 

Επόμενο τραγούδι. 
 
(12) “Preview song” 

Προηγούμενο τραγούδι. 
 
(13) “Πλήκτρα άμεσης μετάβασης” 

Πλήκτρα άμεσης μετάβασης σε ταχύτητα και κλίση του διαδρόμου. 
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Βασική χρήση του διαδρόμου 

 

1. Βάλτε σε πρίζα με γείωση το καλώδιο τροφοδοσίας του διαδρόμου και πιέστε το διακόπτη 

τροφοδοσίας στην θέση “1”. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στη θέση του και μετά από 

δευτερόλεπτα η κονσόλα δείχνει ότι ο διάδρομος είναι έτοιμος για χρήση. 

2. Τοποθετήστε την άλλη άκρη του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας και πατήστε σταθερά και με τα 

δύο σας πόδια στα πλαϊνά στηρίγματα δεξιά και αριστερά του τάπητα. 

3. Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” και ο διάδρομος ξεκινά με την ελάχιστη ταχύτητα (1.0km/h). Η ταχύτητα 

εμφανίζεται στο παράθυρο ταχύτητας στην κονσόλα. 

4. Πατήστε προσεκτικά στον ήδη κινούμενο τάπητα και αρχίστε να βαδίζετε. 

5. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα άμεσης επιλογής (3,6,9) ή/και τα 

πλήκτρα  “speed-up”, “speed-down”.   

6. Για να τερματίσετε με ασφάλεια την άσκησή σας, ελαττώστε την ταχύτητα και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο“start/stop”. Ο διάδρομος σταματά ομαλά και μπορείτε, τέλος, να κλείσετε την τροφοδοσία. 

 
 
Έλεγχος καρδιακού παλμού 

Μπορείτε να λάβετε μια ένδειξη για τον καρδιακό ρυθμό σας πιάνοντας και με τα δύο χέρια τους ειδικούς 

αισθητήρες στις χειρολαβές. Ας σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι μια ακριβής ένδειξη για ιατρικούς σκοπούς, 

αλλά μια ένδειξη για απλή αναφορά. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ 

 

 Ο διάδρομος είναι πτυσσόμενος. Για να αναδιπλώσετε / ξεδιπλώσετε τον διάδρομο, πρέπει να 

σταματήσετε κάθε λειτουργία του (κλειστός διακόπτης – σταματημένος τάπητας) και η κλίση να είναι 

μηδενική (οριζόντιο επίπεδο). 

 

 Πιάστε το κατάστρωμα του διαδρόμου από την πίσω μεριά και σηκώστε μέχρι να κλειδώσει. Θα 

ακούσετε έναν ελαφρύ ήχο ΚΛΙΚ καθώς ο διάδρομος κλειδώνει στην όρθια θέση. 

 

Για να ξεδιπλώσετε τον διάδρομο: 

 Υποστηρίξτε το κατάστρωμα με το ένα χέρι σας καθώς απελευθερώνετε την ασφάλεια.   
 
 Αφήστε το διάδρομο να κατέβει σιγά-σιγά (διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση), υποστηρίζοντάς τον με 

τα χέρια σας (εάν είναι απαραίτητο) ώστε να μην χτυπήσει απότομα στο πάτωμα. 

 

Προσοχή!: Κρατήστε τα μικρά παιδιά σε απόσταση κατά τη διαδικασία. Μην σέρνετε το διάδρομο και 

μην τον μετακινείτε πάνω σε ανώμαλες επιφάνειες 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 

 

Η σωστή συντήρηση είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλίσουμε ότι ο διάδρομος θα λειτουργεί χωρίς 

προβλήματα. Η μη σωστή συντήρηση μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή να μειώσει τη διάρκεια ζωής του 

προϊόντος. 

Όλα τα μέρη του διαδρόμου πρέπει να επιθεωρούνται και να σφίγγονται σε τακτική βάση.  Φθαρμένα 

μέρη πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΠΗΤΑ 

Είναι πιθανό να χρειαστεί να ρυθμίσετε τον τάπητα κατά τις πρώτες εβδομάδες της χρήσης. Η 

κατάλληλη ρύθμιση του τάπητα έχει ήδη γίνει στο εργοστάσιο. Ωστόσο, η μεταφορά, η τοποθέτηση σε 

δάπεδο με κλίση, ή άλλοι απρόβλεπτοι λόγοι, μπορούν να προξενήσουν την μετατόπιση του τάπητα 

πολύ προς τα δεξιά ή τα αριστερά με αποτέλεσμα να «τρίβεται» στα πλαϊνά και να φθείρεται. Επίσης, 

μπορεί να παρατηρήσετε φρενάρισμα ή γλίστρημα («σκορτσάρισμα») του τάπητα κατά την άσκηση. Για 

να τον ρυθμίσετε στη σωστή θέση ακολουθήστε τις οδηγίες: 

 Οι βίδες ρύθμισης βρίσκονται στο τέλος του κυρίως πλαισίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σφίξιμο του τάπητα (τάνυση) γίνεται με τον τάπητα σε ακινησία. Η ευθυγράμμιση 

(μετακίνηση αριστερά-δεξιά) γίνεται με τον διάδρομο να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα. 

Η σωστή ρύθμιση του τάπητα είναι πολύ σημαντική. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

προκληθούν φθορές και πιθανοί τραυματισμοί. Επίσης, ο σωστός τρόπος τρεξίματος 

περιορίζει τις φθορές και την ανάγκη για ρύθμιση του τάπητα. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (ΤΕΝΤΩΜΑ) ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΑ: 

Αν ο τάπητας «γλυστράει» ή «διστάζει» κατά τη διάρκεια της άσκησης, τότε είναι πιθανό να είναι πολύ 

χαλαρός και να χρειάζεται τέντωμα. 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΝΤΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΑΠΗΤΑ: 

1. Σφίξτε εξίσου και τις δύο βίδες ρύθμισης κατά 1/2 της στροφής δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας το 

κλειδί άλλεν 8mm. Βεβαιωθείτε ότι σφίγγετε ακριβώς το ίδιο και τις δύο βίδες έτσι ώστε να μην χαθεί 

η ευθυγράμμιση του τάπητα 

2. Εάν ο τάπητας εξακολουθεί να είναι πολύ χαλαρός επαναλάβετε τη διαδικασία. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΤΑΠΗΤΑ 

Αν ο τάπητας είναι πολύ σφικτός, οι άκρες θα αρχίσουν να «γυρίζουν» και να φθείρονται. Το πολύ 

σφίξιμο μειώνει τη ζωή του ιμάντα και προκαλεί υπερβολική πίεση στα ρουλεμάν του κυλίνδρου. Αυτό 

μπορεί να καταστρέψει τα ρουλεμάν και σαν αποτέλεσμα θα υπάρχει ενοχλητικός θόρυβος από τα 

μπροστινά και πίσω ρουλεμάν. 

ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΑΠΗΤΑ ΓΥΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΒΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΙΔΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΡΟΦΕΣ  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΕΝΩ 

ΡΥΘΜΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΤΑΠΗΤΑ.  
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ 

 

Όταν τρέχετε στο διάδρομο είναι πιθανό να σπρώχνετε τον τάπητα πιο δυνατά με κάποιο από τα δύο 

πόδια σας με αποτέλεσμα ο τάπητας να χάνει την ευθυγράμμισή του και να μετατοπίζεται προς τα δεξιά 

ή τα αριστερά. Η σοβαρότητα του προβλήματος εξαρτάται από τη διαφορά πίεσης που το ένα πόδι 

εξασκεί σε σχέση με το άλλο. Η μετατόπιση αυτή δεν είναι κάτι ανησυχητικό και τις περισσότερες φορές 

ο τάπητας επανέρχεται μόνος του στη σωστή θέση αν αφήσετε το διάδρομο να λειτουργήσει για λίγα 

λεπτά χωρίς κάποιος να τρέχει πάνω του. Αν η μετατόπιση παραμένει θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε τον 

τάπητα χειρονακτικά ώστε να μην ακουμπά στα πλαϊνά πλαστικά και φθείρεται. Η διαδικασία της 

ευθυγράμμισης είναι ιδιαίτερα απλή: 

 

1. Ξεκινήστε τη λειτουργία του διαδρόμου χωρίς να ανέβετε πάνω του και ρυθμίστε την ταχύτητα στα 6 

χλμ/ώρα. 

2. Παρατηρήστε αν ο τάπητας έχει μετακινηθεί προς την αριστερή ή τη δεξιά μεριά.  

 

 Σε περίπτωση που ο τάπητας τείνει να μετατοπίζεται προς τα δεξιά, ρυθμίστε τη δεξιά βίδα 

γυρνώντας τη δεξιόστροφα. Σας προτείνουμε να ρυθμίζετε κατά ¼ της στροφής μόνο κάθε φορά 

και να ελέγχετε πάλι την κίνηση του τάπητα. Αν ο τάπητας εξακολουθεί να κινείται προς τα δεξιά, 

απλώς ρυθμίστε την αριστερή βίδα ρύθμισης, γυρνώντας την ¼ της στροφής αριστερόστροφα, 

και δοκιμάστε πάλι την κίνηση του τάπητα. 

 

 Σε περίπτωση που ο τάπητας τείνει να κινείται προς τα αριστερά, ρυθμίστε την αριστερή βίδα 

γυρνώντας τη δεξιόστροφα. Σας προτείνουμε να ρυθμίζετε κατά ¼ της στροφής μόνο κάθε φορά 

και να ελέγχετε πάλι την κίνηση του τάπητα. Αν ο τάπητας εξακολουθεί να κινείται προς τα 

αριστερά, απλώς ρυθμίστε τη δεξιά βίδα ρύθμισης, γυρνώντας την ¼ της στροφής 

αριστερόστροφα, και δοκιμάστε πάλι την κίνηση του τάπητα. 
 

3. Αφού ευθυγραμμίσετε τον τάπητα αυξήστε την ταχύτητα του διαδρόμου στα 12 χλμ. /ώρα και 

βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ομαλά. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα εάν είναι απαραίτητο. 

 

 

Εάν με την παραπάνω διαδικασία δεν κατορθώσετε να ευθυγραμμίσετε τον τάπητα μπορεί να χρειαστεί 

επίσης να τεντώσετε τον τάπητα. 

                 
Σφίξτε τον ιμάντα κίνησης (διάγραμμα 1)         χαλαρώστε τον ιμάντα κίνησης (διάγραμμα 2) 
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ΛΙΠΑΝΣΗ 

Ο τάπητας έχει ανάγκη λίπανσης. Στην πραγματικότητα η σωστή και τακτική λίπανση του τάπητα 

είναι απαραίτητη εάν θέλετε να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του τάπητα και να αποφύγετε 

σοβαρές βλάβες (καταστροφή πλακέτας ή/και μοτέρ). Η αρχική λίπανση έχει γίνει στο εργοστάσιο, 

ωστόσο είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά τη λίπανση του διαδρόμου για να εξασφαλίζετε την βέλτιστη 

λειτουργία του. Ο χρόνος λίπανσης εξαρτάται από τον τρόπο και την ένταση της χρήσης του. Συνήθως 

δεν είναι απαραίτητο να λιπάνετε το διάδρομο για τον πρώτο μήνα ή περίπου 30-40 ώρες λειτουργίας,  

Μετά τον πρώτο μήνα πρέπει να ελέγχετε τουλάχιστον δύο φορές το μήνα τη λίπανση του διαδρόμου. 

Αν ανασηκώνοντας τον τάπητα παρατηρείτε λιπαντικό, τότε δεν είναι απαραίτητη η λίπανση. Εάν η 

επιφάνεια κάτω από τον τάπητα είναι στεγνή ή εάν ο τάπητας δεν «γλιστράει» σωστά προβείτε σε 

λίπανσή του ακολουθώντας τις παρακάτω ενέργειες: Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται να λιπαίνετε τον 

ιμάντα τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες ή 30 ώρες λειτουργίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο λιπαντικό για διαδρόμους.  

 

Εφαρμογή του λιπαντικού σπρέι: 

  
 Τοποθετήστε τον τάπητα έτσι ώστε η ραφή να είναι από την πάνω μεριά και στο κέντρο.  

 Τοποθετήστε ένα «καλαμάκι» στο στόμιο του μπουκαλιού (ή σπρέι) με το λιπαντικό. 

 Απομακρύνετε με ένα καθαρό πανί τυχόν χνούδια και σκόνες που έχουν μαζευτεί ανάμεσα στον 

τάπητα και το ξύλινο δάπεδο του διαδρόμου. Ανασηκώστε τον τάπητα και ψεκάστε το λιπαντικό 

ανάμεσα στον τάπητα και το ξύλινο δάπεδο, ξεκινώντας από το μπροστινό τμήμα (15 περίπου 

εκατοστά από το κάλυμμα του μοτέρ) προς τα πίσω. Επαναλάβετε την διαδικασία και από την άλλη 

πλευρά του τάπητα. Ψεκάστε περίπου 4 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά. 

 Αφήστε να περάσει 1 λεπτό πριν χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο. Κατόπιν περπατήστε στον 

διάδρομο για 2-3 λεπτά ώστε να απλωθεί το λιπαντικό. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 

Ο καθαρισμός του διαδρόμου επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του. 

Προειδοποίηση: Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι ο διάδρομος  είναι σβηστός και το 

καλώδιο βγαλμένο από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε. 

Σημείωση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε τον διάδρομο. Για 

να αποφύγετε βλάβη στην κονσόλα ελέγχου, αποφύγετε τα υγρά και την έκθεση στον ήλιο.      

Μετά από κάθε εκγύμναση, χρησιμοποιήστε ένα νοτισμένο με νερό απαλό πανί για να απομακρύνετε 

από την κονσόλα και τις άλλες επιφάνειες του διαδρόμου ιδρώτα και άλλα υπολείμματα.  

Μια φορά την βδομάδα τουλάχιστον να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίζετε το χώρο 

κάτω από τον διάδρομο. Οι βρωμιές από τα παπούτσια σας μεταφέρονται, μέσω του τάπητα, κάτω από 

τον διάδρομο. Κάθε 2-3 μήνες αφαιρέστε το κάλυμμα του μοτέρ και αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη με 

χρήση ηλεκτρικής σκούπας. Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά 

κυκλώματα.  
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: 

Αποθηκεύστε το διάδρομο σε καθαρό περιβάλλον χωρίς υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 

τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την ηλεκτρική παροχή. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον στατικό 

ηλεκτρισμό και στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές αφού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες 

στα ηλεκτρονικά μέρη του διαδρόμου.  

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: 

Ο διάδρομος έχει σχεδιαστεί και εφοδιαστεί με τροχούς για την εύκολη μετακίνησή του. Πριν 

μετακινήσετε το διάδρομο βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το διακόπτη on/off και έχετε βγάλει το καλώδιο 

τροφοδοσίας από την πρίζα.  

 

 

 

 Σημεία Ειδικής Προσοχής 
 Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και κανόνες 

ασφαλείας (CE, GS, ROHS certificates). Είναι κατάλληλη μόνο για ιδιωτική / ερασιτεχνική χρήση. 

Κάθε άλλη χρήση του διαδρόμου δεν επιτρέπεται και μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ο 

κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν είναι υπεύθυνοι για βλάβες που θα προκληθούν από 

ακατάλληλη χρήση του διαδρόμου 

 

 Συμβουλευτείτε τον οικογενειακό σας γιατρό πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε άσκηση για να 

επιβεβαιώσει ότι η υγεία σας και η φυσική σας κατάσταση επιτρέπει την άσκηση στο διάδρομο. 

Η διάγνωση του γιατρού θα αποτελέσει τη βάση για το πρόγραμμα άσκησης (διάρκεια, ένταση). 

Η λανθασμένη ή επίπονη άσκηση μπορεί να αποβεί βλαβερή για την υγεία σας. 

 

 Διαβάστε προσεκτικά τις γενικές συμβουλές άσκησης στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. Αν 

αισθανθείτε πόνο, δύσπνοια, αδιαθεσία ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση, σταματήστε την άσκηση 

ΑΜΕΣΑ. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας αν ο πόνος επιμένει.  

 

 Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική ή ιατρική χρήση, ούτε είναι κατάλληλη για 

θεραπευτικούς σκοπούς.  

 

 Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη για μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χρήστη  140 κιλά. 

 

 Ο αισθητήρας καρδιακού ρυθμού στις χειρολαβές δεν είναι ιατρική συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι 

χρησιμεύει μόνο για την πληροφόρησή σας και είναι σχεδιασμένος να δίνει ένα μέσο καρδιακό 

παλμό. Ο σκοπός του δεν είναι να προσφέρει ιατρική πληροφόρηση, ούτε μπορεί να μετράει τον 

ακριβή σφυγμό κάθε φορά εξαιτίας περιβαλλοντικών και άλλων ανθρώπινων παραγόντων.  
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Ανάλυση και διόρθωση δυσλειτουργιών 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρακάτω ενέργειες είναι σχετικά απλές, αλλά θα πρέπει να γίνονται μόνο 
από άτομα με βασικές τεχνικές δεξιότητες και πάντα με το καλώδιο τροφοδοσίας του 
διαδρόμου αποσυνδεδεμένο από την πρίζα. 

 
Item Δυσλειτουργία Λόγοι Λύση 

Το κλειδί ασφαλείας δεν 

είναι στη σωστή θέση 

Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας 

στη σωστή θέση 

Ο διακόπτης On/Off είναι 

στη θέση “0” 

Βάλτε τον διακόπτη στη θέση”1” 

1  Ο διάδρομος δεν ξεκινά 

Ο θερμικός διακόπτης 

έχει ενεργοποιηθεί 

Πιέστε μέσα τον θερμικό 

διακόπτη 

Ανοίξτε το καπάκι του μοτέρ και 

συνδέστε το καλώδιο της 

κονσόλας στον ελεγκτή. 

2 Δεν έχει ενδείξεις η κονσόλα Η κονσόλα δεν είναι 

συνδεδεμένη με τον 

ελεγκτή του μοτέρ 

Turn on the meter and reconnect 

Οι αισθητήρες δεν είναι 

αρκετά υγροί 

Υγράνετε τους αισθητήρες με 

νερό ή υγρό για φακούς επαφής  

3 Δεν υπάρχει μέτρηση 

καρδιακών παλμών 

Ηλεκτρομαγνητική 

παρεμβολή 

Μείνετε μακριά από 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

4 Ο τάπητας κυλάει 

γρηγορότερα ή πιο αργά από 

την ένδειξη στην κονσόλα 

Αρρύθμιστος τάπητας Ρυθμίστε τον τάπητα 

5  Ο τάπητας «γλυστράει» Ο τάπητας είναι χαλαρός  Ρυθμίστε (σφίξτε) τον τάπητα 

ακολουθώντας τις οδηγίες του 

εγχειριδίου χρήσης 

6 Ο τάπητας χάνει την 

ευθυγράμμισή του 

Αρρύθμιστος τάπητας Ρυθμίστε (ευθυγραμμίστε) τον 

τάπητα ακολουθώντας τις 

οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης 

 

 

 

 

Αν με τα παραπάνω δεν μπορέσετε να διορθώσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το 

τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της αντιπροσωπείας.  
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Διαγνωστικά μηνύματα λάθους που εμφανίζονται στην κονσόλα  
 

Ο διάδρομος έχει ένα πρόγραμμα αυτοελέγχου, το οποίο εμφανίζει μηνύματα λάθους στην κονσόλα 

εάν κάτι δεν πάει καλά με την λειτουργία του. Σε μία τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε άμεσα με το τεχνικό τμήμα της αντιπροσωπείας. 

  
Error Code Reason  

Ε01 Δεν ανιχνεύει σήμα από τον αισθητήρα ταχύτητας 

Ε02 Η τάση είναι υπερφορτωμένη και υπερβαίνει το όριο 

Ε03 Το μοτέρ είναι υπερφορτωμένο και υπερβαίνει το όριο 

Ε04 Λανθασμένη σύνδεση μεταξύ μοτέρ και ελεγκτή μοτέρ 

Ε06 Κακή σύνδεση μεταξύ της οθόνης και του ελεγκτή μοτέρ 

Ε07 Το κλειδί ασφαλείας του ηλεκτρικού μετρητή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας 

Ε09 Αδυναμία αναγνώρισης κλίσης 

Ε0C Αδυναμία αναγνώρισης ταχύτητας 

E0E Κακή σύνδεση του καλωδίου του μοτέρ με την πλακέτα, κατεστραμμένο IGBT ή 

ελαττωματικό κύκλωμα του ρελέ ισχύος 

 

 

“Αυτοέλεγχος” του διαδρόμου 
Δεν υπάρχει ανάγκη για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία εκτός από πολύ ιδιαίτερες 

περιπτώσεις. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία, αυτό είναι καλύτερο να 

γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

a，Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF και βγάλτε από την υποδοχή του το κλειδί ασφαλείας 

b，Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “start” και ”speed +” και κρατήστε τα πατημένα ενώ, ταυτόχρονα, 
με το άλλο χέρι τοποθετήστε ξανά το κλειδί ασφαλείας στην υποδοχή του. Αφήστε τα πλήκτρα 
“start” και “speed+” και πιέστε το πλήκτρο “mode”. Η LCD οθόνη αρχίζει να εμφανίζει όλα τα 
δεδομένα 

c，Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “finished” στην οθόνη, πιέστε πάλι το πλήκτρο “mode”. 

d，Ο διάδρομος επιταχύνει από την χαμηλότερη στην μέγιστη ταχύτητα και από την χαμηλότερη στη 
μέγιστη κλίση ταυτόχρονα. Στη συνέχεια ο διάδρομος σταματάει.  

Η όλη διαδικασία του αυτοελέγχου διαρκεί περίπου 2 λεπτά. 
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Γενικές συμβουλές για την άσκηση 

Ξεκινήστε με ένα χαλαρό πρόγραμμα άσκησης, π.χ. άσκηση μέρα παρά μέρα. Αυξάνεται σταδιακά τη 

διάρκεια κάθε εβδομάδα. Ξεκινήστε με χαμηλή διάρκεια άσκησης και αυξάνετε σταδιακά συνεχώς το 

χρόνο άσκησης. Αρχίστε σε χαλαρό ρυθμό και μην βάζετε ακατόρθωτους στόχους. Κάντε και άλλες 

μορφές άσκησης εκτός από το διάδρομο (κολύμβηση, ποδηλασία, χορό). 

Κάντε καλό ζέσταμα πριν την άσκηση. Τουλάχιστον 5 λεπτά από διατάσεις και γυμναστικές ασκήσεις 

είναι απαραίτητες για να αποφύγετε μυϊκές θλάσεις και τραυματισμούς.  

Ελέγχετε τακτικά το σφυγμό σας. Εάν δεν έχετε κάποια συσκευή μέτρησης του σφυγμού σας, ρωτήστε 

το γιατρό σας πως μπορείτε να τον μετρήσετε αποτελεσματικά. Αποφασίστε το κατάλληλο για τη φυσική 

σας κατάσταση και την ηλικία σας εύρος παλμών, για να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα από την 

άσκησή σας. Ο πίνακας στο τέλος της σελίδας μπορεί να σας δώσει ένα σημείο αναφοράς για να βρείτε 

το επιθυμητό εύρος καρδιακού παλμού.  

Πρέπει να έχετε σταθερή και ήρεμη αναπνοή κατά τη διάρκεια της άσκησης. Πίνετε αρκετά υγρά (νερό, 

χυμούς, ισοτονικά ροφήματα) κατά τη διάρκεια της άσκησης, ώστε να ικανοποιείτε τις ανάγκες του 

οργανισμού σε υγρά. Λάβετε υπόψη σας ότι η συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση υγρών (2-3 λίτρα) 

αυξάνεται σημαντικά όταν ασκούμαστε συστηματικά. Τα υγρά που καταναλώνετε πρέπει να είναι σε 

θερμοκρασία δωματίου και όχι παγωμένα.   

Να φοράτε ελαφρά και άνετα ρούχα, καθώς και καλά αθλητικά παπούτσια. Μην φοράτε πολύ φαρδιά 

ρούχα που θα μπορούσαν να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του διαδρόμου. 

 

Πίνακας καρδιακών συχνοτήτων 
 
Πόσο υψηλή ή χαμηλή πρέπει να είναι η καρδιακή σας συχνότητα κατά την άσκηση;  

Ο γιατρός σας μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.  
Ηλικία Καρδιακή συχνότητα κλίμακα 50-75% 

(παλμοί ανά λεπτό) 

- Ιδανικός παλμός άσκησης - 

Μέγιστη καρδιακή συχνότητα 

100% 

20 ετών 100-150 200 

25 ετών 98-146 195 

30 ετών 95-142 190 

35 ετών 93-138 185 

40 ετών 90-135 180 

45 ετών 88-131 175 

50 ετών 85-127 170 

55 ετών 83-123 165 

60 ετών 80-120 160 

65 ετών 78-116 155 

70 ετών 75-113 150 

COPYRIGHT(c) 1997 AMERICAN HEART ASSOCIATI0N 
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Ασκήσεις για ζέσταμα/Διατάσεις 
 
Μια αποτελεσματική εκγύμναση πρέπει να αρχίζει με κάποιες ασκήσεις για “ζέσταμα” και να τελειώνει 

με ασκήσεις χαλάρωσης και επαναφοράς στους φυσιολογικούς παλμούς. Το ζέσταμα είναι απαραίτητο 

για να προετοιμάσετε το σώμα σας και το μυϊκό σύστημα για την άσκηση που θα ακολουθήσει. Οι 

ασκήσεις αποκατάστασης και χαλάρωσης μετά την άσκηση προστατεύουν από πιθανά μυϊκά 

προβλήματα. Ακολουθούν κάποιες ασκήσεις διατάσεων για ζέσταμα και χαλάρωση. Δώστε προσοχή 

στις ακόλουθες συμβουλές: 

 

 Ζεστάνετε προσεκτικά κάθε μυϊκή ομάδα που πρόκειται να γυμνάσετε. Αν οι ασκήσεις διατάσεων 

των μυών εκτελεστούν σωστά θα νιώθετε ένα ευχάριστο “τέντωμα” στους αντίστοιχους μύες.  

 Η ταχύτητα δεν παίζει κανένα ρόλο στις ασκήσεις διατάσεων. Πρέπει να αποφεύγονται 

γρήγορες και αδέξιες κινήσεις.  

 
 
ΛΑΙΜΟΣ 
 
Γείρετε το κεφάλι στα δεξιά και νιώστε την ένταση στο λαιμό σας. Αργά ρίξτε το κεφάλι προς το στήθος 

σας ακολουθώντας ημικυκλική κίνηση φέρτε το κεφάλι σας στα αριστερά νιώθοντας πάντα ένα 

ευχάριστο τέντωμα.  Επαναλάβετε την άσκηση μερικές φορές.  

 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΜΩΝ 
 
Ανασηκώνετε εναλλάξ τον δεξιό και τον αριστερό ώμο, ή και τους δύο ώμους ταυτόχρονα. 

 

 

2 

1 
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ΧΕΡΙΑ 

Τεντώστε εναλλάξ το αριστερό και το δεξί χέρι προς τα πάνω. Νιώστε το “τράβηγμα” στην αριστερή και 

την δεξιά πλευρά σας αντίστοιχα. Επαναλάβετε την άσκηση αρκετές φορές.  

 

ΜΗΡΟΙ/ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΣ 

Στηριχθείτε με το ένα χέρι στο τοίχο και με το άλλο πιάστε πίσω σας το αριστερό ή το δεξί πόδι και φέρτε 

το όσο πιο κοντά στους γλουτούς σας μπορείτε. Νιώστε το ελαφρύ “τράβηγμα” στον τετρακέφαλο 

(μπροστινό τμήμα του μηρού). Διατηρήστε τη στάση για 30 δευτερόλεπτα αν είναι δυνατόν και 

επαναλάβετε την άσκηση 2 φορές για κάθε πόδι.  

 
ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ 

Καθίστε στο πάτωμα και τοποθετήστε τα πόδια όπως στο σκίτσο με τα γόνατα προς τα έξω. Φέρτε τα 

πόδια σας όσο πιο κοντά στο σώμα σας μπορείτε. Στη συνέχεια πιέστε σιγά-σιγά τα γόνατά σας προς τα 

κάτω. Διατηρήστε αυτή τη θέση για 30-40 δευτερόλεπτα αν μπορείτε.  

 

 

5 
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ΑΚΟΥΜΠΗΣΤΕ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΣΑΣ 

Λυγίστε προσεκτικά τον κορμό σας εμπρός και προσπαθήστε να ακουμπήσετε με τα χέρια σας τα 

δάκτυλα των ποδιών. «Κατεβείτε» όσο πιο χαμηλά μπορείτε. Αν είναι δυνατόν διατηρήστε αυτή τη θέση 

για 20-30 δευτερόλεπτα. 

 

 
 
ΓΟΝΑΤΑ 

Καθίστε στο πάτωμα και τεντώστε εμπρός το δεξί σας πόδι. Λυγίστε το αριστερό σας πόδι όπως στο 

σκίτσο με το πέλμα σας να ακουμπά το δεξί μηρό σας. Προσπαθήστε να φτάσετε το δεξί σας πέλμα με το 

δεξί χέρι. Διατηρήστε αυτή τη στάση για 30-40 δευτερόλεπτα αν μπορείτε. 

 

 
 
ΓΑΜΠΕΣ / ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΤΕΝΟΝΤΑΣ 

Στηρίξτε το βάρος του σώματός σας και με τα δύο χέρια σας στο τοίχο. Στη συνέχεια τοποθετήστε το 

αριστερό σας πόδι πίσω και κάντε εναλλαγές με το δεξί. Η άσκσης αυτή διατείνει το πίσω μέρος του 

ποδιού. Αν είναι δυνατόν διατηρήστε αυτή τη θέση για 30-40 δευτερόλεπτα.  
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Έχει γίνει προσπάθεια ώστε το εγχειρίδιο χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας να είναι άρτιο και 
όσο το δυνατόν ενημερωμένο για τυχόν αλλαγές. 

Ωστόσο, επειδή είναι πιθανόν να γίνονται μικρές αλλαγές και βελτιώσεις στο μηχάνημα – που 
μπορεί να αφορούν τόσο στην εμφάνιση, όσο και στο λογισμικό του – και για τις οποίες δεν έχει 
ενημερωθεί το εγχειρίδιο χρήσης. Σε τέτοια περίπτωση σας παρακαλούμε να δείξετε κατανόηση 
και να λάβετε ως σωστό το μηχάνημα ως έχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Ι. Κασιούμης – Π. Λαζαράκης Ο.Ε  

( με διακριτικό τίτλο «HEALTH & BODYWORKS STORES») και απαγορεύεται αυστηρά κάθε 

μερική ή ολική αντιγραφή του και ανατύπωσή του, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας. 


