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MINI STEPPER 
Εισαγωγή 

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το νέο σας mini 
stepper, διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη 
χρήση. Αποθηκεύστε επίσης τις οδηγίες σε 
περίπτωση που πρέπει να τις διαβάσετε αργότερα 

 
Τεχνικά δεδομένα 

Βάρος χρήστη: μεγ. 100 kg 

Διαστάσεις: 41.5×29.5×20.5 εκ 

Μπαταρία:  1× AAA 

Λειτουργίες υπολογιστή: 
επαναλήψεις/λεπτό, σάρωση, μέτρημα, 
χρόνος και θερμίδες 

Ταξινόμηση HC: Αυτός ο εξοπλισμός 
άσκησης έχει ταξινομηθεί ως κατηγορία 
χρήστη H (Home) για οικιακή χρήση και 
κλάση ακριβείας C για χαμηλή ακρίβεια. 

 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

Πάντα να συμβουλεύεστε το γιατρό σας 
πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε νέο 
πρόγραμμα άσκησης. 

Εάν είναι απαραίτητο, προγραμματίστε 
ένα προσωπικό πρόγραμμα άσκησης σε 
συνεννόηση με τον γιατρό, τον 
φυσιοθεραπευτή ή τον εκπαιδευτή σας. 

Ακούστε το σώμα σας κατά την άσκηση. 
Θυμηθείτε να ζεσταθείτε και μην πιέζετε 
τον εαυτό σας πολύ σκληρά, ειδικά στην 
αρχή οποιουδήποτε προγράμματος 
άσκησης. Ο λανθασμένος τύπος 
προπόνησης ή πολύ σκληρής 
προπόνησης μπορεί να είναι επιβλαβής 
για την υγεία σας. 

Θυμηθείτε ότι χρειάζεται χρόνος και 
συνεχής προσπάθεια για εκγύμναση . 
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Ζεσταθείτε για 2-5 λεπτά πριν αρχίσετε 
να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό και 
τεντώστε για 2-5 λεπτά μετά από κάθε 
χρήση. 
Αποφύγετε την άσκηση αμέσως πριν ή 
μετά το φαγητό. 
Να φοράτε πάντα κατάλληλα ρούχα και 
υποδήματα. 
Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας 
μακριά από κινούμενα μέρη όπου θα 
μπορούσαν να παγιδευτούν. 
Τοποθετείτε πάντα τον εξοπλισμό σε 
σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, κατά 
προτίμηση σε χαλί σχεδιασμένο για 
εξοπλισμό άσκησης. Πρέπει να υπάρχει 
τουλάχιστον 50 cm ελεύθερου χώρου και 
στις τέσσερις πλευρές του εξοπλισμού. 

 
 

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με 
μειωμένη ευαισθησία ή σωματική ή 
διανοητική αναπηρία, αρκεί να 
επιβλέπονται ή να έχουν ενημερωθεί για 
τη χρήση του εξοπλισμού με ασφαλή 
τρόπο και έτσι έχουν κατανοήσει τους 
σχετικούς κινδύνους . Τα παιδιά δεν 
πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. 
Καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν 
εποπτεύονται.



 

Όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται, πρέπει 
να παρακολουθείται συνεχώς. Όταν 
χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός, τα παιδιά που 
βρίσκονται κοντά του δεν πρέπει να μένουν 
χωρίς επίβλεψη. Ο εξοπλισμός δεν είναι 
παιχνίδι. 

Θυμηθείτε να ελέγχετε τακτικά τον εξοπλισμό 
σας. Σφίξτε όλες τις βίδες, τα μπουλόνια και 
τα παξιμάδια του εξοπλισμού όπως 
απαιτείται. Επιθεωρήστε τον εξοπλισμό και 
αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα μέρη. Μην 
χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εάν είναι 
ελαττωματικός. 

Κατά τη μετακίνηση του εξοπλισμού, 
χρησιμοποιήστε τη σωστή τεχνική ανύψωσης. 

Ο εξοπλισμός προορίζεται μόνο για 
εσωτερική χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά 

 
Χρήση 

Τοποθετήστε τα πόδια σας στα πεντάλ και 
ξεκινήστε την προπόνησή σας 

 
Χρήση του υπολογιστή 

Κουμπί λειτουργίας 
 

 
 

Πατήστε το κουμπί λειτουργία 
ή κρατήστε πατημένο το 
κουμπί για επαναφορά.

ΠΑΥΣΗ: Όταν σταματήσετε η ένδειξη 
STOP εμφανίζεται στην οθόνη LCD. 

ΕΠΑΝΑΛΗΞΕΙΣ/ΛΕΠΤΟ: Εμφανίζει τον 
αριθμό των βημάτων ανά λεπτό 

ΣΑΡΩΣΗ: Σαρώνει κάθε λειτουργία στη σειρά 

ΧΡΟΝΟΣ: Καθορίζει τη διάρκεια της 
προπόνησης 

ΘΕΡΜΙΔΕΣ: Δείχνει τις θερμίδες που καίγονται 

ΜΕΤΡΗΡΗΣ: Μετράει τον αριθμό των 
βημάτων κατά τη διάρκεια της 
προπόνησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Ελλείψει οποιουδήποτε σήματος για 
διάστημα 4 λεπτών, η οθόνη LCD θα 
κλείσει αυτόματα και όλες οι 
προηγούμενες τιμές εργασίας θα 
επαναφερθούν 

2. Μόλις υπάρχει σήμα, η οθόνη 
ενεργοποιείται αυτόματα. 

3. Εάν οι ενδείξεις στην οθόνη είναι 
λανθασμένες, αντικαταστήστε την 
μπαταρία. 

 
Πως να αφαιρέσετε την μπαταρία 

1. Βγάλτε τον υπολογιστή από τον 
εξοπλισμό και τοποθετήστε 1 x 
μπαταρία AAA στο πίσω μέρος του 
υπολογιστή. Ανατρέξτε στις 
παρακάτω εικόνες 

2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά 
τοποθετημένη και ότι τα ελατήρια της 
μπαταρίας βρίσκονται σε σωστή επαφή 
με την μπαταρία. 

3. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον 
υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι είναι 
σωστά στη θέση του 

4. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 
περίπου 1 έτος υπό κανονική χρήση
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5. Εάν η οθόνη είναι δυσανάγνωστη ή εμφανίζονται μόνο μερικά τμήματα, αφαιρέστε την 
μπαταρία και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα πριν από την επανεγκατάσταση 

6. Η αφαίρεση της μπαταρίας θα σβήσει τη μνήμη του υπολογιστή. 

 
 

 

Περιβαλλοντικές πληροφορίες 

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
(ΕΕΕ) περιέχει υλικά, εξαρτήματα και ουσίες 
που μπορεί να είναι επικίνδυνες και επιβλαβείς 

                              για την ανθρώπινη υγεία και περιβάλλον εάν 
τα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού δεν απορρίπτονται σωστά. Τα προϊόντα που 
φέρουν ένα διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων είναι 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Ο διαγραμμένος 
κάδος απορριμμάτων υποδηλώνει ότι τα απορρίμματα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να 
απορρίπτονται με οικιακά απορρίμματα χωρίς διαλογή, 
αλλά πρέπει να συλλέγονται χωριστά

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 


