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Σημαντικό: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό! 

Ασφάλεια 
1)   Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το σε ασφαλές μέρος. Χρησιμοποιήστε 

αυτό το προϊόν αποκλειστικά με τον τρόπο που υποδεικνύεται. 
2)   Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συναρμολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες. 
3)   Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN-957,  για χρήση στο σπίτι. Δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. 
4)   Για την απολύτως ασφαλή χρήση, απαιτείται μια σταθερή  επίπεδη 

επιφάνεια. Προστατέψτε το κάλυμμα του δαπέδου σας με ένα χαλάκι. 
5)   Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε χώρους με υγρασία (πισίνα, σάουνα κλπ) 
6)   Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η GYMSTAR αρνείται 

κάθε ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν. Μην αφήνετε παιδιά 
κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό όταν ασκείστε. 

7)   Η GYMSTAR αρνείται κάθε ευθύνη εάν γίνουν τεχνικές τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε 
από τα προϊόντα της από τον χρήστη.. 

8)   Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 kg. Το βάρος του προϊόντος είναι 9kg.   
9)   Πριν ξεκινήσετε την άσκηση, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να 

προσδιορίσετε το επίπεδο έντασης του προγράμματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. 
10) Η υπερβολική ή άσχημα προγραμματισμένη άσκηση μπορεί να βλάψει την υγεία σας. 
11) Κρατήστε την πλάτη σας ευθεία κατά την άσκηση. 
12) Συνιστάται να φοράτε κατάλληλα ρούχα και υποδήματα. 
13) Για τα μέρη που ρυθμίζονται, λάβετε υπόψη τις μέγιστες θέσεις. 

Συντήρηση 
 

14) Ελέγχετε τακτικά ότι τα στοιχεία που στερεώνονται με παξιμάδια και μπουλόνια είναι 
σφιγμένα σωστά. 

15) Για να διατηρηθεί το επίπεδο ασφάλειας, ο εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Είναι 
ζωτικής σημασίας να αντικατασταθούν τυχόν ελαττωματικά μέρη και να μην 
χρησιμοποιηθούν μέχρι να επισκευαστούν πλήρως. Θυμηθείτε τακτικά να λιπάνετε τα 
κινούμενα μέρη. 

16) Δεδομένου ότι ο ιδρώτας είναι πολύ διαβρωτικός, μην του επιτρέψετε να έρθει σε επαφή 
με τα χρωμιωμένα μέρη του εξοπλισμού ή από σμάλτο, ιδιαίτερα τον 
υπολογιστή. Σκουπίστε αμέσως τον εξοπλισμό μετά την προπόνηση. Τα σμάλτο μπορεί 
να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ένα υγρό σφουγγάρι.  

 

Εγγύηση: το πλαίσιο έχει 5 χρόνια εγγύηση. Τα κινούμενα μέρη είναι εγγυημένα για 2 
χρόνια. Η εγγύηση ισχύει για την κανονική χρήση από ιδιώτη στο σπίτι του 

 

Ανακύκλωση : Το σήμα «κάδος απορριμάτων» σημαίνει ότι αυτό το προϊόν και οι μπαταρίες του δεν 
μπορούν να πεταχτούν έξω με τα οικιακά απόβλητα. Πρέπει να πετιούνται χώρια. Ρίξτε τα σε ένα 
εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής, ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν. Αυτή η χειρονομία βοηθάει 
προς την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας σας. 

 



  

 



 
 
 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- Πιέστε προς τα κάτω για την επιλογή προγράμματος. 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ - Πιέστε προς τα κάτω για επαναφορά του χρόνου, της απόστασης και των 
θερμίδων. 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Εμφανίζει ταχύτητα σε χλμ/ώρα. 
ΧΡΟΝΟΣ: Εμφανίζει την ώρα σε λεπτά και δευτερόλεπτα μέχρι τις 99:00. 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Εμφανίζει την απόσταση που καλύπτεται σε διαστήματα 100 μέτρων, έως 99,9 km. 
ΘΕΡΜΙΔΕΣ: Εμφανίζει εκτιμώμενες καύσεις θερμίδων στο Kcal. 
ΠΑΛΜΟΣ: Εμφανίζει τον παλμό σε πραγματικό χρόνο.. 
ΣΑΡΩΣΗ: εναλλασσόμενη ανάγνωση των λειτουργιών του υπολογιστή. Αυτή είναι η 
προεπιλεγμένη λειτουργία ανάγνωσης του υπολογιστή. Μπορεί να διακοπεί 
πατώντας το πλήκτρο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ». 

 
 

Έναρξη και διακοπή του μετρητή 

Ο υπολογιστής ξεκινά είτε όταν πατηθεί ένα από τα πλήκτρα είτε όταν αρχίσετε να κάνετε 
πετάλι. Ο υπολογιστής είναι τύπου "AUTO – OFF", πράγμα που σημαίνει ότι απενεργοποιείται 
αυτόματα μόλις το ποδήλατο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίπου 4 λεπτά. 

 

Καρδιακός παλμός (*εάν υποστηρίζεται από το μοντέλο) 
Η λειτουργία καρδιακών παλμών παρέχεται από τους καρδιακούς αισθητήρες στο τιμόνι. 
Για να αποκτήσετε τη λειτουργία «ΠΑΛΜΟΣ», είναι σημαντικό να τοποθετήσετε και τα δύο 
χέρια πάνω από τους αισθητήρες παλμού στις χειρολαβές. Είναι επίσης σημαντικό να 
συνδέσετε το φισ που παρέχεται για το σκοπό αυτό κάτω από τον υπολογιστή. 
 

 

Οι τιμές καρδιακών παλμών που συλλέγονται από τους αισθητήρες στο τιμόνι μπορεί να 
υποστούν παραλλαγές λόγω της μορφολογίας των χεριών και της πίεσης που ασκούν τα 
χέρια στους αισθητήρες. 
Οι τιμές των καρδιακών παλμών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς. 
 

 
Μπαταρία 2 τεμάχια 



Αερόβια εκπαίδευση: 
 

Πριν από τον προγραμματισμό της άσκησης σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη 
την ηλικία σας, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 35 ετών, καθώς και τη φυσική σας 
κατάσταση. Εάν έχετε καθιστική ζωή χωρίς τακτική σωματική δραστηριότητα, είναι 
ζωτικής σημασίας να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να προσδιορίσετε το επίπεδο 
έντασης της άσκησης σας. Μόλις καθοριστεί, μην προσπαθήσετε να επιτύχετε το 
μέγιστο κατά τη διάρκεια των πρώτων προπονήσεων. Να είστε υπομονετικοί. η 
απόδοσή σας θα βελτιωθεί γρήγορα. 

 
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε το καρδιαγγειακό σας σύστημα (φυσική 
κατάσταση της καρδιάς / αιμοφόρων αγγείων). Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι 
μύες χρειάζονται παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών. Η καρδιά μας αυξάνει το 
ρυθμό της και στέλνει μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου στο σώμα με τη λειτουργία του 
καρδιαγγειακού συστήματος. Όσο πιο συχνά ασκείστε τακτικά και 
επαναλαμβανόμενα, τόσο περισσότερο θα αναπτύσσεται η καρδιά σας, όπως και 
κάθε άλλος μυς.  

 

Ορισμός της ζώνης εργασίας σας: 
Ο μέγιστος καρδιακός παλμός (MHR) = 220 - ηλικία (180 - ηλικία για καθιστικά άτομα). 

 
Η ζώνη προθέρμανσης και αποθεραπείας είναι ίση με το 55% της MHR σας. 
Η Ζώνη Απώλειας Λίπους είναι μεταξύ 55 / 65% της MHR σας. 
Η Αερόβια Ζώνη είναι μεταξύ 65 / 85% της MHR σας. 
Η Αναερόβια Ζώνη είναι μεταξύ του 85% της MHR σας και της MHR σας. 
 

 
Κάντε ένα διάγραμμα των ζωνών προορισμού 

 
 

 

Τα στάδια προοδευτικής άσκησης: 
 

- Η φάση προθέρμανσης: 
Ξεκινήστε κάθε προπόνηση προθερμαίνοντας σταδιακά (10-20 λεπτά, περισσότερο αν είστε 
άνω των 50 ετών) που θα θέσει τους μυς σας σε ετοιμότητα και θα αυξήσει απαλά τους 
καρδιακούς παλμούς σας. Αυξήστε απαλά τον παλμό σας σε 55% του MHR σας (Μέγιστος 
καρδιακός ρυθμός). 
Διατηρήστε τους καρδιακούς παλμούς σας σε αυτό το επίπεδο κατά τη διάρκεια του χρόνου 
προθέρμανσης. Εάν ξεκινήσετε την άσκηση σας πολύ γρήγορα, κινδυνεύετε να αυξήσετε τον 
κίνδυνο τραυματισμού του τένοντα ή των μυών. 
 
- Η φάση άσκησης: 
Αυτό είναι το κύριο μέρος της προπόνησης. Ανάλογα με τους συγκεκριμένους στόχους 
σας και την αρχική φυσική σας κατάσταση, την απώλεια βάρους, τη βελτίωση της 
καρδιαγγειακής αντίστασης (αερόβια εργασία), την ανάπτυξη αντοχής (αναερόβια 
εργασία), είναι δυνατή η επιλογή της κατάλληλης άσκησης. 

 
 


