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Ευχαριστούμε για την αγορά σας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε κυρίως τις οδηγίες ασφαλείας για να γίνεται σωστή χρήση της
συσκευής. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες ώστε να τις διαβάζετε όταν χρειάζεται.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φυλάξτε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά επειδή μπορεί να προκαλέσει
ασφυξία.
•

Να ελέγχετε αν το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση και σιγουρευτείτε ότι δεν
έχει γίνει καμία ζημιά στο μηχάνημα πριν χρησιμοποιηθεί. Αν γίνει ζημιά στο
μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε να επιστραφεί.
•

Το μηχάνημα είναι μόνο για προσωπική χρήση στο σπίτι και όχι για
επαγγελματική χρήση.
•

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έγινε από μη
σωστή χρήση ή εσκεμμένες ζημιές.
•

•

Ποτέ μην βγάζετε την πρίζα τραβώντας το καλώδιο

•

Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά.

•

Μην πηδάτε στην πλατφόρμα ή στο μηχάνημα γιατί μπορεί να το καταστρέψετε.

Αν δείτε κάποια ζημιά μην το χρησιμοποιήσετε. Βγάλτε το από την πρίζα και
επικοινωνήστε με τεχνικό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
•

Ποτέ μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη ζημία μόνοι σας αλλά
συμβουλευτείτε τεχνικό.
•

Μετά από κάθε χρήση το μηχάνημα πρέπει να κλείνει και να βγαίνει από την
πρίζα.
•

1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•

Κλείστε το μηχάνημα και βγάλτε το από την πρίζα πριν το καθαρίσετε.

Αν το χρησιμοποιήσετε πάνω σε μοκέτα, σιγουρευτείτε ότι οι τρύπες του
συστήματος εξαερισμού δεν καλύπτονται.
•

•

Χρειάζεται να κάνετε ζέσταμα πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

•

Αυξήστε σταδιακά την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης.

•

Το μηχάνημα πρέπει να το χρησιμοποιεί ένα άτομο κάθε φορά.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αμέσως αν αισθανθείτε δυσφορία
ή ζαλάδα. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν αισθάνεστε άρρωστος, πόνο στις
αρθρώσεις ή σ’ άλλο σημείο, αν έχετε ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς ή άλλα
ασυνήθιστα συμπτώματα.
•

Αν δεν έχετε αθληθεί για πολύ καιρό ή αν έχετε πρόβλημα στην καρδιά σας,
κυκλοφορικά ή ορθοπεδικά προβλήματα, πρέπει να συμβουλευτείτε τον ειδικό.
•
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το μηχάνημα πρέπει να είναι στεγνό και μακριά από νερό. Προσοχή να μην
βραχούν τα ηλεκτρικά μέρη.
•

•

Καθαρίζετε το μηχάνημα με ελαφρά υγρό πανί χωρίς χημικά καθαριστικά.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένου και παιδιών) με
μειωμένες κινητικές, διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση εκτός και
αν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μηχανήματος από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
•

•

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το μηχάνημα.

Αν το καλώδιο έχει καταστραφεί πρέπει να αλλαχθεί από τον τεχνικό για να μην
υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•

Είναι επικίνδυνο να αποσυναρμολογείτε το μηχάνημα μόνοι σας.

•

Είναι επικίνδυνο να βάζετε τα χέρια σας στο εσωτερικό της πλατφόρμας

Μην βάζετε όλο το βάρος σας στη μια πλευρά της πλατφόρμας, για να από
αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς ή θορύβου.
•
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ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
1. αν έχετε χτυπήσει
2. αν είστε άρρωστοι
3. τα παιδιά όχι μόνα τους
4. έγκυες γυναίκες και γυναίκες που έχουν περίοδο

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΡΩΝ

Χερούλια
Πάνελ

Πάνω μέρος κορμού
Διακοσμητικό κάλυμμα κορμού
Κάτω μέρος κορμού
Βοηθητική μπάρα
Πλατφόρμα
Μετατροπέας λειτουργιών
Πάνελ
Βάση
Προσαρμοζόμενα τακάκια
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Συνδέστε τη βάση με τον κορμό και βιδώστε τις 3 βίδες
2. Συνδέστε τους 2 κορμούς μεταξύ τους με τις 2 βίδες
3. Βάλτε τα χερούλια στον κορμό βιδώνοντας τις 2 βίδες

Τώρα το μηχάνημα είναι έτοιμο για χρήση
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Χρόνος
Signal inception
Ταχύτητα

Mode light

Βάλτε την πρίζα, πατήστε αυτό το κουμπί και το μηχάνημα αρχίζει να
λειτουργεί πιέζοντας το ίδιο κουμπί κλείνει

Mode key: Επιλέξτε μεταξύ 3 προκαθορισμένων προγραμμάτων και ένα
χειροκίνητο στο οποίο μπορείτε να ρυθμίζετε την ταχύτητα και τον χρόνο
με το χέρι.
3 επιλογές ταχύτητας και χρόνου είναι ρυθμισμένα αυτόματα από τα
προγράμματα. Δεν είναι διαθέσιμα τα πλήκτρα χρόνου και ταχύτητας.

Πλήκτρο χρόνου: Πιέζοντας ρυθμίζετε το χρόνο. Κάθε πάτημα
προσθέτει ένα λεπτό. Μετά από 10 λεπτά θα γυρίσει στο ένα λεπτό.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΝΕΛ
πλήκτρο αύξησης ταχύτητας

πλήκτρο μείωσης ταχύτητας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Συνδέστε την παροχή και πατήστε τον διακόπτη που είναι πίσω από το πάνω
κάλυμμα. Το μηχάνημα είναι σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο
και αρχίζει να λειτουργεί. Ξαναπατώντας επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.
2. Διαβάστε τις οδηγίες για να λειτουργήσει το κομπιούτερ.
3. Αν διαλέξετε όρθιες θέσεις για να χρησιμοποιήσετε, ανεβείτε στο μηχάνημα
πριν το θέσετε σε λειτουργία.
4. Αν διαλέξετε άλλη θέση ή πρέπει να σας βοηθήσει κάποιος αν το ανοίξετε ή
πρέπει να ξεκινήσετε στην όρθια θέση και μετά να αλλάξετε.
5. Για την ασφάλεια και την υγεία σας να μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
πάνω από 20 λεπτά κάθε φορά.
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ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
•

Ταχύτητα: Περιλαμβάνει 1, 2, 3, ..., 17, 18 (αρχική ένδειξη 1)

•

Χρόνος: 1-10 λεπτά

•

Προγράμματα:

(αρχική ένδειξη

)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Χειροκίνητο
Εύρος ταχύτητας: 1-18 ταχύτητα

P1 πρόγραμμα
Η ταχύτητα αλλάζει κυκλικά 1, 2, 3, ..., 17, 18, 17, ..., 3, 2 με διάστημα 0.5
δευτερολέπτων ανάμεσα στις αλλαγές

Ρ2 πρόγραμμα
Η ταχύτητα αλλάζει κυκλικά 2, 4, 6, ..., 16, 18, 16, ..., 4, 2 με διάστημα 5
δευτερολέπτων ανάμεσα στις αλλαγές

Ρ3 πρόγραμμα
Η ταχύτητα αλλάζει κυκλικά μεταξύ 1 και 18 με διάστημα 5 δευτερολέπτων
ανάμεσα στις αλλαγές
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

UPRIGHT MASSAGE
Σταθείτε όρθιοι πάνω στην πλατφόρμα
κρατώντας τα χερούλια και με τα δυο
χέρια. Άσκηση για όλο το σώμα

SINGLE LEG-ARCHED
MASSAGE
Βάλτε το ένα πόδι στο μηχάνημα και το
άλλο στο έδαφος χωρίς να το λυγίζετε,
όπως στη φώτο κρατώντας τα χερούλια
και με τα δυο χέρια.
Γυμνάστε κυρίως μέση, κοιλιά, μηρούς
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

GROVEL MASSAGE
Βάλτε τα πόδια σας στην πλατφόρμα
και στηρίξτε το σώμα σας με τα 2
χέρια στο έδαφος όπως στη φώτο και
μείνετε στη στάση έρπον
Γυμνάζετε κυρίως το επάνω μέρος του
σώματος

SINGLE- LEGGED
MASSAGE
Βάλτε το ένα πόδι στο μηχάνημα
και το άλλο πόδι στο έδαφος όπως
στη φώτο και τα 2 χέρια στη μέση.
Εξασκείτε κυρίως τη μέση, την κοιλιά
και τους μηρούς.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

SQUAT MASSAGE
Ανεβείτε στην πλατφόρμα, πιάστε το
χερούλι και λυγίστε τα γόνατα.
Εξασκείτε κυρίως την πλάτη, τους
γλουτούς και τις γάμπες

KNEELING MASSAGE
Γονατίστε, βάλτε και τα δυο χέρια στην
πλατφόρμα και μείνετε σ’ αυτή τη θέση.
Εξασκείτε κυρίως τους ώμους, χέρια, στήθος
και γενικά το επάνω μέρος του σώματος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλο

V-1 NJD-A-19

Παροχές

230V- 50Hz

Ισχύς

190W

Μέγιστο βάρος 100 κιλά

Προγράμματα προπόνησης
CYCLE

TIME

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Κανονική άσκηση

1-3 χρόνους
την ημέρα

5-20 λεπτά
τη φορά

Γρήγορα

Μείωση βάρους

4-8 χρόνους
την ημέρα

10-20 λεπτά
τη φορά

Αργά

Συντήρηση του προϊόντος
•

Κλείστε τον διακόπτη και βγάλτε από την πρίζα

•

Μην χρησιμοποιείτε καυστικά υγρά καθαρισμού

•

Χρησιμοποιείστε απλό και στεγνό πανί για την οθόνη και τους διακόπτες

•

Μην ρίχνετε νερό στο μηχάνημα γιατί το καθιστά επικίνδυνο

•

Αντικαταστήστε το καλώδιο ρεύματος ένα φθαρεί
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