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Υfοδείξεις ασφαλείας
Για την ασφάλειά σας να λαµβάνετε υfόψη τα
ακόλουθα σηµεία:
• Η τοοθέτηση της συσκευή γυµναστικής ρέει να
ραγµατοοιηθεί σε ένα κατάλληλο γι' αυτό το
σκοό, είεδο υέδαφος.
• Πριν την ρώτη θέση σε λειτουργία και
ειροσθέτως µετά αό 6 ηµέρες λειτουργίας
ερίου ρέει να ελέγχονται οι συνδέσεις για
καλή εφαρµογή.
• Προς αοτροή τραυµατισµών εξ αιτίας
λανθασµένου φόρτου ή υερφόρτισης ειτρέεται
ο χειρισµός της συσκευής γυµναστικής µόνο
σύµφωνα µε τις οδηγίες.
• Μια τοοθέτηση της συσκευής σε υγρούς χώρους
εί µακρόν δεν συνιστάται λόγω του συνδεδεµένου
µε αυτό σχηµατισµού οξείδωσης.
• Να βεβαιώνεστε τακτικά, εάν λειτουργεί η συσκευή
γυµναστικής ικανοοιητικά και είναι σε καλή
κατάσταση.
• Οι τεχνικοί έλεγχοι ασφαλείας είναι υοχρέωση του
ιδιοκτήτη και ρέει να εκτελούνται τακτικά και
κανονικά.
• Ελαττωµατικά ή χαλασµένα εξαρτήµατα ρέει να
αντικαθίστανται αµέσως.
Χρησιµοοιείτε µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά της
KETTLER.
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• Μέχρι την εκτέλεση της εισκευής δεν ειτρέεται
η χρήση της συσκευής.
• Το είεδο ασφαλείας της συσκευής µορεί να
διατηρηθεί µόνο υό την ρο©όθεση, ότι αυτή
ελέγχεται για φθορές και ζηµιές τακτικά.

Για την ασφάλειά σας:
• Πριν ξεκινήσετε την εκγύµνασή σας, ζητήστε
αfό τον οικογενειακό σας γιατρό να βεβαιώσει, αν αfό άfοψη υγείας είστε σε θέση
να εκγυµνάζεστε µε αυτή τη συσκευή. Τα
ιατρικά ευρήµατα θα fρέfει να αfοτελέσουν τη βάση της δόµησης του fρογράµµατος εκγύµνασής σας. Η λανθασµένη ή υfερβολική εκγύµναση µfορεί να fροκαλέσει
βλάβες στην υγεία.
• Τα συστήµατα fαρακολούθησης των καρδιακών fαλµών ενδέχεται να είναι ανακριβή. Η υfερβολική εκγύµναση µfορεί να
fροκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία ή και
θάνατο. Σε fερίfτωση fου αισθανθείτε
ζάλη ή αδυναµία σταµατήστε αµέσως την
εκγύµναση.

UM6786/UM6787
Σύντοµη fεριγραφή
Το ηλεκτρονικό σύστηµα διαθέτει µια εριοχή λειτουργίας
µε λήκτρα και µια εριοχή ενδείξεων (οθόνη) µε
µεταβλητά σύµβολα και γραφικά

Περιοχή ενδείξεων
Οθόνη

Περιοχή λειτουργίας
Πλήκτρα,
Περιστροφικός διακότης
(κωδικοοιητής)

Το ηλεκτρονικό σύστηµα διαθέτει τις εξής λειτουργίες:
• Μνήµες και ρορυθµίσεις για 4 άτοµα
• 4 εριοχές εκγύµνασης:
MANUAL = µη αυτόµατη ρύθµιση ροσάθειας,
PROGRAM = ροκαθορισµένα ροφίλ,
PROGRAM = το ροφίλ του χρήστη,
H.R.C. = ρόγραµµα ελεγχόµενο αό το σφυγµό
• Αοθηκεύσιµες ρορυθµίσεις εκγύµνασης: χρόνος, αόσταση, κατανάλωση ενέργειας, ειτήρηση σφυγµού
• Ειτήρηση µε οτική και ηχητική υόδειξη
• Στόχος σφυγµού ανάλογα µε την ηλικία
• Ένδειξη βαθµού φυσικής κατάστασης 1-6 ου υολογίζεται µε την τιµή
σφυγµού ανάκαµψης µετά αό 1 λετό
• Ηλεκτροκίνητη ρύθµιση βαθµίδων έδησης
• Αοθηκεύσιµο ροφίλ ροσάθειας χρήστη
• Υολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας σύµφωνα µε είεδο έδησης
και συχνότητας κίνησης οδιών
• Ειλογή της ένδειξης για κατανάλωση ενέργειας [Kjoule ή Kcal]
• Ένδειξη θερµοκρασίας στην αναµονή [°C]
• Ενσωµατωµένος δέκτης σφυγµού για µη κωδικοοιηµένη ζώνη στήθους,
.χ. T34 της POLAR
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Οδηγίες χειρισµού και ροόνηση
Σύντοµες οδηγίες
Περιοχή λειτουργίας
Παρακάτω εξηγούνται σύντοµα οι λειτουργίες των 5
λήκτρων.

Όλα τα fλήκτρα
• Αφύνιση της οθόνης ενδείξεων αό την κατάσταση αναµονής

RECOVERY (αλµοί ανάκαµψης µε βαθµό φυσικής
κατάστασης)
Με αυτό το λήκτρο λειτουργιών, όταν υάρχει ενεργή µέτρηση σφυγµού, ξεκινά η λειτουργία σφυγµού
ανάκαµψης και υολογίζεται ένας βαθµός φυσικής
κατάστασης.

RESET (σύντοµο άτηµα) ριν την εκγύµναση
Με αυτό το λήκτρο λειτουργιών διαγράφεται η τρέχουσα ένδειξη.

RESET (αρατεταµένο άτηµα)
• Διαγραφή της οθόνης ενδείξεων, για νέα έναρξη.

Κωδικοfοιητής (εριστροφή δεξιά)
• σε ειλογή: µετάβαση στο εόµενο στοιχείο µενού
• σε καταχωρίσεις: αύξηση της καταχώρισης

Κωδικοfοιητής (εριστροφή αριστερά)
• σε ειλογή: µετάβαση στο εόµενο στοιχείο µενού
• σε καταχωρίσεις: µείωση της καταχώρισης

Κωδικοfοιητής (σύντοµο άτηµα)
• Γίνεται αοδεκτή η ειλογή ή η καταχώριση.
Καλείται το εόµενο στοιχείο µενού.

Κωδικοfοιητής (αρατεταµένο άτηµα)
• Εµφανίζεται άλι η ειλογή εκγύµνασης του τρέχοντος ατόµου.
ή
• Διαγράφεται η οθόνη ενδείξεων µε το εόµενο
ρόγραµµα ή ειλογή ατόµου.

Kjoule > Kcal > Kjoule

RESET + Κωδικοfοιητής (ταυτόχρονα)
• Αλλαγή µονάδας κατανάλωσης ενέργειας αό Kjoule σε Kcal

START STOP
• Έναρξη εκγύµνασης. Μετράται (αυξάνεται) ο χρόνος
εκγύµνασης.
• Διακοή εκγύµνασης µε ένδειξη STOP. Ο χρόνος
εκγύµνασης δεν µεταβάλλεται. Εµφανίζεται σύντοµα η µέση τιµή (Ø) των βαθµίδων έδησης.

QUICKSTART
• Ξεκινά το ρόγραµµα “MANUAL”. Μετράται (αυξάνεται) ο χρόνος εκγύµνασης.

Μέτρηση σφυγµού
Η µέτρηση σφυγµού µορεί να γίνει µέσω 3 ηγών:
1. Κλι αυτιού (ροαιρ.)
2. Αισθητήρες σφυγµού για τα χέρια
3 Ζώνη στήθους (ροαιρ.)
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Περιοχή ενδείξεων / Οθόνη
Η οθόνη αρέχει ληροφορίες σχετικά
µε τις διάφορες λειτουργίες.

Εfιλογή fρογράµµατος αfό 4 fεριοχές εκγύµνασης
MANUAL:

Οι βαθµίδες ροσάθειας ρυθµίζονται µη αυτόµατα αό
τους εκγυµναζόµενους.

PROGRAM: Οι βαθµίδες ροσάθειας ρυθµίζονται αό
12 ρογράµµατα (ροφίλ).
PERSONAL: Οι βαθµίδες ροσάθειας ρυθµίζονται αό το
ροφίλ του χρήστη
H.R.C.:

Το ρόγραµµα για εκγύµναση βάσει σφυγµού µε την
ρορύθµιση ενός σφυγµού εκγύµνασης
Άτοµο (USER)
U0 =Εισκέτης,
U1-U4

Προφίλ fροσfάθειας

AGE
Ηλικία:10-99

Ύψος = Βαθµίδα
1-16

PULSE
Σφυγµός

Θέση έναρξης =
αριστερά

Ένδειξη
40 - 220
55%, 75%,
90%, Tag

TIME

RPM

DISTANCE

Kcal Kjoule

Χρόνος εκγύµνασης

Συχνότητα
κίνησης
οδιών

Αόσταση

Κατανάλωση
ενέργειας

Ένδειξη
0:00 > 99:59
99:00 > 0:00

Ένδειξη
14 – 199

Ένδειξη
0:00 > 99:59
99:00 > 0:00

Ένδειξη
0 > 9999
9990 > 0

STOP

SPEED

Παύση

Ταχύτητα

Διακοή
εκγύµνασης

Ένδειξη
- 99,9 km/h

Υολογιζόµενες
τιµές σφυγµού
βάσει ηλικίας

Κατάσταση αναµονής µε ένδειξη θερµοκρασίας

Οι fεριστροφές των fεντάλ στις οδηγίες αφορούν
fοδήλατο γυµναστικής
60 σ.α.λ. = 21,3 km/h.
Για ελλειfτικό µηχάνηµα η αντιστοιχία είναι
60 σ.α.λ. = 9,5 km/h.
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Οδηγίες χειρισµού και ροόνηση
Γρήγορη έναρξη

(για γνωριµία)

Quickstart:
χωρίς ιδιαίτερες ρυθµίσεις
• Πιέστε “QUICKSTART”.
εµφανίζεται ο τελευταίος χρήστης
ή
ειλέξτε άτοµο
Ξεκινά το ρόγραµµα “MANUAL”. Μετράται (αυξάνεται)
ο χρόνος εκγύµνασης.
• Πατήστε το εντάλ
Αυξάνουν οι τιµές συχνότητας κίνησης οδιών, ταχύτητας, αόστασης και κατανάλωσης ενέργειας. Σφυγµός, αν υάρχει ενεργή µέτρηση σφυγµού.
Η τρέχουσα µάρα αλλάζει µε ερίοδο 15 δευτερολέτων.

Τροfοfοίηση της fροσfάθειας
• “Κωδικοοιητής δεξιά”
Η ροσάθεια αυξάνεται σε βήµατα µεγέθους 1.
• “Κωδικοοιητής αριστερά”
Η άσκηση µειώνεται σε βήµατα µεγέθους 1.

Διακοfή της εκγύµνασης
• Πατήστε “START STOP”
Εµφανίζεται για λίγο η µέση τιµή (Ø) της ροσάθειας. Η συχνότητα κίνησης οδιών και η ταχύτητα
δείχνουν "τιµές 0"
Εµφανίζονται να αναβοσβήνουν ο χρόνος εκγύµνασης TIME και η ένδειξη STOP.

Συνέχιση της εκγύµνασης
• Πατήστε “START STOP”
• Πατήστε το εντάλ

ή

Τέλος εκγύµνασης και λειτουργία Αναµονής
4 λετά µετά το τέλος της εκγύµνασης η οθόνη
ενδείξεων µεταβαίνει σε λειτουργία αναµονής µε
ένδειξη θερµοκρασίας.
Είναι εφικτή συνέχιση της τελευταίας εκγύµνασης, αν
ενεργοοιηθεί άλι η οθόνη ενδείξεων ατώντας ένα
λήκτρο ή τα εντάλ.
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Περιοχή εκγύµνασης MANUAL
(µη αυτόµατη ρύθµιση ροσάθειας)
Οι εριοχές ου αναβοσβήνουν µορούν να τροοοιηθούν.
• Τροοοίηση µε εριστροφή του
“Κωδικοοιητή”.
• Αοδοχή µε άτηµα του “Κωδικοοιητή”.

Καταχώριση ατοµικών στοιχείων
• Με οοιοδήοτε “Πλήκτρο” ή τον
“Κωδικοοιητή”.
Εµφανίζεται να αναβοσβήνει η ένδειξη τελευταίου χρήστη.
Καθορίστε άτοµο
Αοδεχτείτε τη ρύθµιση ατόµου (εδώ Άτοµο 1)
Καταχωρίστε ηλικία
Αό την καταχώριση ηλικίας υολογίζονται οι
τιµές στόχου σφυγµού στο ρόγραµµα H.R.C.
βάσει της σχέσης 220 µείον την ηλικία.
Αοδεχτείτε τη ρύθµιση ηλικίας (εδώ 50 ετών)

Εfιλογή εκγύµνασης
Θέστε την εριοχή εκγύµνασης σε MANUAL
Αοδεχτείτε τη ρύθµιση MANUAL

Προρύθµιση τιµών εκγύµνασης
Παρακάµψτε το είεδο ροσάθειας (βαθµίδα
έδησης) ή καθορίστε το και αοδεχτείτε τη ρύθµιση (εδώ βαθµίδα 8)
Παρακάµψτε το χρόνο εκγύµνασης ή καθορίστε
τον και αοδεχτείτε τη ρύθµιση
(εδώ 20:00 λετά)
Ο ρυθµισµένος χρόνος εκγύµνασης αεικονίζεται
σε 16 µάρες ροφίλ. Αν δε ρορυθµιστεί τιµή
χρόνου, η τρέχουσα µάρα αλλάζει µε ερίοδο
15 δευτερολέτων.
Παρακάµψτε την αόσταση ή καθορίστε την και
αοδεχτείτε τη ρύθµιση
(εδώ 7,00 KM)
Παρακάµψτε την κατανάλωση ενέργειας ή καθορίστε την και αοδεχτείτε τη ρύθµιση
(εδώ 300 Kjoule)
Παρακάµψτε την τιµή σφυγµού ή καθορίστε την
και αοδεχτείτε τη ρύθµιση
άλι χρόνος εκγύµνασης κ.ο.κ. (εδώ 130 αλµοί/λετό)

Εκγύµναση
• Πατήστε “START STOP”
• Πατήστε το εντάλ
Μετρώνται αντίστροφα (µειώνονται) οι ρορυθµίσεις χρόνου, αόστασης, κατανάλωσης
ενέργειας. Αν είναι ενεργή η µέτρηση σφυγµού,
ειτηρείται ο σφυγµός και η τιµή αναβοσβήνει
ως ροειδοοίηση, σε ερίτωση υέρβασης.

Τροfοfοίηση της fροσfάθειας
• "Περιστροφή κωδικοοιητή δεξιά ή αριστερά"
Η ροσάθεια αυξάνεται ή µειώνεται

Διακοfή εκγύµνασης
• Πατήστε “START STOP”
Εµφανίζεται για λίγο η µέση τιµή (Ø) της ροσάθειας.
Η συχνότητα κίνησης οδιών και η ταχύτητα
δείχνουν "τιµές 0".
Εµφανίζονται να αναβοσβήνουν ο χρόνος εκγύµνασης και το STOP.

Συνέχιση της εκγύµνασης
• Πατήστε “START STOP”
• Πατήστε το εντάλ
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Οδηγίες χειρισµού και ροόνηση
Υfόδειξη:
Αν ειτευχθεί µια ρορύθµιση (αναβοσβήνει η τιµή 0,
8 ηχητικά σήµατα), η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διακοή εκγύµνασης µε ένδειξη χρόνου ου αναβοσβήνει
και STOP. Η τιµές ρορύθµισης εµφανίζονται άλι.
Με το λήκτρο “START STOP” και άτηµα εντάλ η
οθόνη ενδείξεων γίνεται άλι ενεργή ως την είτευξη
της εόµενης ρορύθµισης.

Περιοχή εκγύµνασης PROGRAM
Ειλογή αό 12 ρογράµµατα (ροφίλ) τα οοία ρυθµίζουν αυτόµατα τις βαθµίδες ροσάθειας.
Καταχωρίστε ή εfιβεβαιώστε τα ατοµικά στοιχεία
Εfιλέξτε PROGRAM

Εfιλογή αfό 12 fρογράµµατα
(Εδώ P1)

Προρύθµιση τιµών εκγύµνασης
Παρακάµψτε το χρόνο εκγύµνασης ή καθορίστε τον και
αοδεχτείτε τη ρύθµιση
(εδώ 16:00 λετά)
Ο ρυθµισµένος χρόνος εκγύµνασης αεικονίζεται σε
16 µάρες ροφίλ. Στα 16 λετά µία µάρα αντιστοιχεί σε 1 λετό. Αν δε ρορυθµιστεί τιµή χρόνου, η
τρέχουσα µάρα αλλάζει µε ερίοδο 15 δευτερολέτων.
Παρακάµψτε την αόσταση ή καθορίστε την και αοδεχτείτε τη ρύθµιση
Παρακάµψτε την κατανάλωση ενέργειας ή καθορίστε
την και αοδεχτείτε τη ρύθµιση
Παρακάµψτε την τιµή σφυγµού ή καθορίστε την και
αοδεχτείτε τη ρύθµιση
άλι χρόνος εκγύµνασης κ.ο.κ.

Εκγύµναση
• Πατήστε “START STOP”
• Πατήστε το εντάλ
Μετρώνται αντίστροφα (µειώνονται) οι ρορυθµίσεις χρόνου, αόστασης, κατανάλωσης ενέργειας.
Αν είναι ενεργή η µέτρηση σφυγµού, ειτηρείται ο
σφυγµός και η τιµή αναβοσβήνει ως ροειδοοίηση, σε ερίτωση υέρβασης.

Τροfοfοίηση της fροσfάθειας
• "Περιστροφή κωδικοοιητή δεξιά ή αριστερά"
Η ροσάθεια αυξάνεται ή µειώνεται

Διακοfή εκγύµνασης
• Πατήστε "START STOP"
Εµφανίζεται για λίγο η µέση τιµή (Ø) της ροσάθειας.
Η συχνότητα κίνησης οδιών και η ταχύτητα δείχνουν "τιµές 0".
Εµφανίζονται να αναβοσβήνουν ο χρόνος εκγύµνασης και το STOP.

Συνέχιση της εκγύµνασης
• Πατήστε "START STOP"
• Πατήστε το εντάλ
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Περιοχή εκγύµνασης PERSONAL
Δηµιουργήστε το δικό σας ροφίλ και γυµναστείτε
Καταχωρίστε ή εfιβεβαιώστε τα ατοµικά στοιχεία
Εfιλέξτε PERSONAL
Υάρχουν 2 δυνατότητες: Να δηµιουργήσετε το ροφίλ ριν την εκγύµναση ή κατά την εκγύµναση.

Δηµιουργία fροφίλ fριν την εκγύµναση
Η ρώτη µάρα ροφίλ αναβοσβήνει και µορεί να
τροοοιηθεί.
• Τροοοίηση µε εριστροφή του "Κωδικοοιητή".
• Με άτηµα του “κωδικοοιητή” γίνεται αοδεκτή η
τιµή ροσάθειας και ειλέγεται η εόµενη µάρα
• Πατήστε αρατεταµένα τον “κωδικοοιητή” (έτσι
αοθηκεύεται το ροφίλ)
Ο χρόνος εκγύµνασης αναβοσβήνει και µορεί να τροοοιηθεί. (εδώ 16:00 λετά). Ο ρυθµισµένος χρόνος
εκγύµνασης αεικονίζεται σε 16 µάρες ροφίλ. Στα
16 λετά µία µάρα αντιστοιχεί σε 1 λετό. Αν δε
ρορυθµιστεί τιµή χρόνου, η τρέχουσα µάρα αλλάζει
µε ερίοδο 15 δευτερολέτων.
Παρακάµψτε την αόσταση ή καθορίστε την και αοδεχτείτε τη ρύθµιση
Παρακάµψτε την κατανάλωση ενέργειας ή καθορίστε
την και αοδεχτείτε τη ρύθµιση
Παρακάµψτε την τιµή σφυγµού ή καθορίστε την και
αοδεχτείτε τη ρύθµιση
άλι χρόνος εκγύµνασης κ.ο.κ.

Εκγύµναση
• Πατήστε "START STOP"
• Πατήστε το εντάλ
Μετρώνται αντίστροφα (µειώνονται) οι ρορυθµίσεις
χρόνου, αόστασης, κατανάλωσης ενέργειας. Αν είναι
ενεργή η µέτρηση σφυγµού, ειτηρείται ο σφυγµός
και η τιµή αναβοσβήνει ως ροειδοοίηση, σε ερίτωση υέρβασης.

Δηµιουργία fροφίλ κατά την εκγύµναση
Η ρώτη µάρα ροφίλ αναβοσβήνει και µορεί να
τροοοιηθεί.
• Πατήστε αρατεταµένα τον "κωδικοοιητή"
Ο χρόνος εκγύµνασης αναβοσβήνει και µορεί να
τροοοιηθεί. (εδώ 16:00 λετά)

Εκγύµναση
• Πατήστε "START STOP"
• Πατήστε το εντάλ
• "Περιστροφή κωδικοοιητή δεξιά ή αριστερά"
Η ροσάθεια αυξάνεται ή µειώνεται
Κατά τη µεταήδηση στην εόµενη µάρα, αοθηκεύεται η βαθµίδα. Αν ειτευχθεί η ρορύθµιση χρόνου
(αναβοσβήνει η τιµή 0, 8 ηχητικά σήµατα), η οθόνη
ενδείξεων δείχνει τη διακοή εκγύµνασης µε ένδειξη
χρόνου ου αναβοσβήνει και STOP. Η τιµές ρορύθµισης εµφανίζονται άλι. Το ροφίλ αοθηκεύεται.
Με το λήκτρο "START STOP" και άτηµα εντάλ η
οθόνη ενδείξεων γίνεται άλι ενεργή.

Υfόδειξη:
Με την κλήση της εριοχής εκαίδευσης PERSONAL
εµφανίζεται τώρα το ροφίλ του ίδιου του χρήστη.
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Περιοχή εκγύµνασης H.R.C
Πρόγραµµα ελεγχόµενο αό το σφυγµό
Αν ο τρέχων σφυγµός είναι χαµηλότερος αό το στόχο
σφυγµού, το είεδο ροσάθειας µετά αό 30 δευτερόλετα αυξάνεται κατά µία βαθµίδα. Αν είναι υψηλότερος, το είεδο ροσάθειας µετά αό 15 δευτερόλετα µειώνεται κατά µία βαθµίδα.

Καταχωρίστε ή εfιβεβαιώστε τα ατοµικά
στοιχεία
Εfιλέξτε H.R.C.
Προρύθµιση στόχου σφυγµού
Υάρχουν ρος ειλογή 4 τιµές στόχου σφυγµού µε
τιµές 55%, 75%, 90% και Tag. Οι σχετικές εµφανιζόµενες τιµές σφυγµού υολογίζονται αό τη σχέση: 220
µείον την καταχωρισµένη ηλικία. Για ηλικία 50 ετών
εµφανίζονται οι αντίστοιχες τιµές ως εξής: 55% = 96,
75% = 132, 90% = 158, Tag = 170.
Η τιµή "Tag" µορεί να τροοοιηθεί.
Το 55% αναβοσβήνει και µορεί να τροοοιηθεί.
• Με εριστροφή του “κωδικοοιητή” ειλέγεται ο
στόχος σφυγµού.
• Με άτηµα του "κωδικοοιητή" γίνεται αοδεκτός ο
στόχος σφυγµού.
Στο Tag η τιµή αναβοσβήνει και µορεί να τροοοιηθεί.
Μετά την ρορύθµιση του στόχου σφυγµού, εµφανίζεται σταθερά το σύµβολο της ειλογής σφυγµού µε τον
τρέχοντα σφυγµό.
Ο χρόνος εκγύµνασης TIME αναβοσβήνει και µορεί να
τροοοιηθεί. (εδώ 16:00 λετά).
Παρακάµψτε την αόσταση ή καθορίστε την και αοδεχτείτε τη ρύθµιση
Παρακάµψτε την κατανάλωση ενέργειας ή καθορίστε
την και αοδεχτείτε τη ρύθµιση
άλι χρόνος εκγύµνασης κ.ο.κ.

Εκγύµναση
• Πατήστε "START STOP"
• Πατήστε το εντάλ
Η ρώτη µάρα ροφίλ αναβοσβήνει και κινείται
στην εκγύµναση ρος τα δεξιά.
Μετρώνται αντίστροφα (µειώνονται) οι ρορυθµίσεις χρόνου, αόστασης, κατανάλωσης ενέργειας.
Οι βαθµίδες ροσάθειας αυξάνονται έως ότου
ειτευχθεί ο στόχος σφυγµού.

Υfόδειξη:
Αν υάρξει ρόβληµα στη µέτρηση σφυγµού στο ρόγραµµα H.R.C., εντός 60 δευτερολέτων το είεδο
ροσάθειας µειώνεται στη βαθµίδα 1.
Αν η βαθµίδα 1 αραµείνει χωρίς τροοοίηση για 30
δευτερόλετα, αράγονται σύντοµα ηχητικά σήµατα
και η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διακοή εκγύµνασης
µε STOP ου αναβοσβήνει.
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RECOVERY Φάση σφυγµού σε κατάσταση
ανάκαµψης
Η λειτουργία RECOVERY µορεί να ειλέγεται µετά
αό κάθε ρόγραµµα ροόνησης.
Με το λήκτρο RECOVERY ραγµατοοιεί κανείς,
µετά την αοεράτωση της ροόνησης, µια
µέτρηση σφυγµού σε κατάσταση χαλάρωσης. Αό
τον ρώτο και τελευταίο σφυγµό ενός λετού
ροσδιορίζεται η αόκλιση και ένας βαθµός φυσικής κατάστασης. Εφόσον αραµένει η ροόνηση
ίδια, είναι µια βελτίωση αυτού του βαθµού ένα
µέτρο για την καλυτέρευση της φυσικής κατάστασης.
Εάν καταφέρατε τις τιµές στόχου, σταµατήστε την
ροόνηση, ιέστε το λήκτρο RECOVERY και τοοθετήστε κατόιν τα χέρια σας στους αισθητήρες
σφυγµού χειρός. Κατά την ροηγούµενη µέτρηση
σφυγµού αρουσιάζεται στην οθόνη 00:60 για το
χρόνο και στην οθόνη PULSE αναβοσβήνει η είκαιρη
τιµή σφυγµού. Ο χρόνος υολογίζεται αό 00:60
ρος τα κάτω. Αφήστε τα χέρια στους αισθητήρες
τοοθετηµένα, µέχρι να φθάσει το µέτρηµα στο
>0<. Δεξιά στην οθόνη αρουσιάζεται µια τιµή
µεταξύ F1 και F6. F1 είναι η καλύτερη και F6 η χειρότερη κατάσταση. Πιέζοντας το RECOVERY άλλη
µία φορά, τερµατίζεται η λειτουργία.

Αν κατά την αντίστροφη µέτρηση του χρόνου δεν ανιχνευτεί σφυγµός, εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος
"Err".

Τέλος εκγύµνασης και λειτουργία Αναµονής
4 λετά µετά το τέλος της εκγύµνασης , η οθόνη
ενδείξεων µεταβαίνει σε λειτουργία Αναµονής µε
ένδειξη θερµοκρασίας, αν εν τω µεταξύ δεν ατηθεί
κανένα λήκτρο, δεν ληφθεί κανένας αλµός αό
άτηµα εντάλ και δεν υάρχει ενεργός σφυγµός.
Είναι εφικτή συνέχιση της τελευταίας εκγύµνασης, αν
ενεργοοιηθεί άλι η οθόνη ενδείξεων ατώντας ένα
λήκτρο ή τα εντάλ.
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Γενικές υfοδείξεις
Ήχοι συστήµατος
Ενεργοfοίηση
Κατά την ενεργοοίηση ακούγεται ένας ήχος, ενώ
γίνεται το τεστ των τµηµάτων.
Αρχικές τιµές
Κατά την είτευξη των αρχικών τιµών χρόνου,
αόστασης και KJoule/kcal ακούγεται ένας σύντοµος
ήχος.
Υfέρβαση της ανώτατης τιµής σφυγµού
Εάν γίνεται υέρβαση της ρυθµισµένης ανώτατης
τιµής σφυγµού κατά ένα χτύο σφυγµού, τότε
ακούγονται δύο σύντοµοι ήχοι για το χρόνο.

Υfολογισµός βαθµού φυσικής κατάστασης
Ο ηλεκτρονικός υολογιστής υολογίζει και αξιολογεί
τη διαφορά µεταξύ σφυγµού σε κόωση και σφυγµού
σε κατάσταση ανάκαµψης και τον ροκύτοντα εκ
τούτου «βαθµό της φυσικής σας κατάστασης» κατά
την ακόλουθη εξίσωση:

(

Βαθµός (F) = 6 – 10 x (P1– P2)
P1

)

2

P1 = Σφυγµός σε κόωση
P2 = Σφυγµός σε κατάσταση ανάκαµψης
Βαθµός 1 = ολύ καλή
Βαθµός 6 = ανεαρκής
Η σύγκριση του σφυγµού σε κόωση και του σφυγµού
σε κατάσταση ανάκαµψης είναι µια αλή και γρήγορη
δυνατότητα να ελεγχθεί η σωµατική φυσική
κατάσταση. Ο βαθµός φυσικής κατάστασης είναι µια
τιµή ροσανατολισµού για την ικανότητά σας
ανάκαµψης µετά αό σωµατική κόωση. Πριν ιέσετε
το λήκτρο για το σφυγµό σε ανάκαµψη και
ροσδιορίσετε το βαθµό της φυσικής σας
κατάστασης, θα έρεε να γυµναστείτε για ένα
µεγάλο χρονικό διάστηµα, αυτό σηµαίνει τουλ. 10
λετά, στο λαίσιο της καταόνησής σας. Κατά τη
συχνή άθληση για το κυκλοφοριακό σύστηµα θα
διαιστώσετε, ότι ο «βαθµός της φυσικής σας
κατάστασης" θα βελτιωθεί.

• Στερεώστε το κλι αυτιού στο λοβό του αυτιού σας
ροσεκτικά και αναζητήστε το ευνοµκότερο χρονικό
σηµείο για τη λήψη (το σύµβολο της καρδιάς
αναβοσβήνει χωρίς διακοή).
• Μη γυµνάζεστε κάτω αό ολύ ισχυρό φως, .χ.
φως νέου, φως αλογόνου, ροβολείς-σοτ, φως
του ηλίου.
• Αοκλείστε τους κραδασµούς και τα κουνήµατα του
αισθητήρα αυτιού, συµεριλαµβανοµένου του
καλωδίου τελείως. Να καρφιτσώνετε το καλώδιο µε
ένα τσιµιδάκι άντα στα ρούχα σας ή ακόµη
καλύτερα σε µια κορδέλα για το µέτωο.

Με ζώνη στήθους
Ο εσωτερικός δέκτης σφυγµού είναι συµβατός µε µη
κωδικοοιηµένους µεταδότες ζώνης στήθους POLAR.
Σε κωδικοοιηµένα συστήµατα µορεί να ροβληθούν
λανθασµένες τιµές σφυγµού. Συνιστούµε τον T34 της
POLAR. Τηρείτε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.
Δεν χρειάζεται δέκτης συνδεόµενος µε βύσµα, και
εfίσης για τεχνικούς λόγους δεν εfιτρέfεται να
χρησιµοfοιηθεί.

Υfόδειξη:
Μορεί να ραγµατοοιείται µόνο ένα είδος µέτρησης
σφυγµού κάθε φορά: είτε µε κλι αυτιού είτε µε
σφυγµός χειρός ή µε ζώνη στήθους. Εάν δεν βρίσκεται
κανένα κλι αυτιού ή βυσµατικός δέκτης στην
υοδοχή για το σφυγµό, τότε ενεργοοιείται η
µέτρηση σφυγµού χειρός. Εάν έχει συνδεθεί ένα κλι
αυτιού ή ένας βυσµατικός δέκτης στην υοδοχή για
τον σφυγµό, τότε αενεργοοιείται η µέτρηση
σφυγµού χειρός αυτόµατα. Δεν είναι ααραίτητο να
βγάζετε το βύσµα των αισθητήρων σφυγµού χειρός.

Ανωµαλίες του ηλεκτρονικού υfολογιστή
fροfόνησης
Εάν η οθόνη του ηλεκτρονικού υολογιστή δεν λειτουργεί σωστά, αοσάστε τη συσκευή αό την
αροχή ρεύµατος και συνδέστε την εκ νέου.

Δυνατότητες καταγραφής του σφυγµού

✓

✓

Μια αραγόµενη µέσω της καρδιακής συστολής ολύ
µικρή τάση καταγράφεται αό τους αισθητήρες
χειρός και αξιολογείται αό το ηλεκτρονικό σύστηµα.

Kατ'
εfιλογή

✓

• Περιβάλλετε άντα τις ειφάνειες εαφής και µε
τα δύο χέρια.
• Αοφεύγετε την αότοµη εαφή.
• Κρατάτε τα χέρια ήσυχα και αοφεύγετε συστολές
και τριβή άνω στις ειφάνειες εαφής

Kατ'
εfιλογή

Kατ'
εfιλογή

Η µέτρηση του σφυγµού αρχίζει, όταν αναβοσβήνει
στην ένδειξη η καρδιά στον ρυθµό του σφυγµού σας.

Με σφυγµό χειρός

Με κλιf αυτιού
Ο αισθητήρας σφυγµού εργάζεται µε υέρυθρο φως
και µετρά τις µεταβολές της διαερατότητας του
φωτός στο δέρµα σας, οι οοίες ροκαλούνται αό
το σφυγµό σας. Πριν να στερεώσετε τον αισθητήρα
σφυγµού στο λοβό του αυτιού σας, τρίψτε τον 10
φορές δυνατά ρος αύξηση της ροής του αίµατος.
Αοφεύγετε ενοχλητικές ωθήσεις.
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Για την ασφάλειά σας:
Πριν την έναρξη της ροόνησης αφήστε τον οικογενειακό σας ιατρό να εξακριβώσει, εάν ειτρέει η
υγεία σας την ροόνηση µε αυτό τη συσκευή. Η
ιατρική διάγνωση θα ρέει να είναι η βάση για την
ανάτυξη του ρογράµµατος της ροόνησής σας.
Λανθασµένη ή υέρµετρη άθληση είναι εικίνδυνη
για την υγεία.

UM6786/UM6787

Οδηγίες fροfόνησης

Εύρος καταfόνησης

Η αθλητική ιατρική και ειστήµη χρησιµοοιούν το
εργοµετρικό οδήλατο, εκτός των άλλων, για την εξέταση της λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς, της
κυκλοφορίας του αίµατος και του ανανευστικού
συστήµατος.

Το ιδανικό εύρος καταόνησης είναι δεδοµένο, όταν
ειτυγχάνεται εί µακρόν το 65–75% της ατοµικής
καρδιαγγειακής είδοσης.

Μετά αό µερικές εβδοµάδες µορείτε να εξακριβώσετε, εάν εέφερε η ροόνησής σας το ειθυµητό αοτέλεσµα, ως εξής:
1. Δηµιουργήστε µια συγκεκριµένη είδοση αντοχής µε
µικρότερη καρδιαγγειακή είδοση α' ό,τι ροηγουµένως.

Διάρκεια µιας ροόνησης και η συχνότητά της ανά
εβδοµάδα:

Εµειρικός κανόνας:
Συχνότητα ροόνησης

διάρκεια ροόνησης

καθηµερινώς

10 λετά

2-3 x εβδοµαδιαίως

20-30 λετά

1-2 x εβδοµαδιαίως

30-60 λετά

2. Διατηρήστε εί µακρόν µια συγκεκριµένη είδοση
αντοχής µε την ίδια καρδιαγγειακή είδοση.

Οι αρχάριοι δεν θα έρεε να ξεκινούν µε ροονήσεις των 30-60 λετών.

3. Μετά αό µια συγκεκριµένη καρδιαγγειακή είδοση
ανακτάτε τις δυνάµεις σας ταχύτερα α' ό,τι ροηγουµένως.

Κατά τις ρώτες 4 εβδοµάδες θα µορούσε να ρογραµµατιστεί η ροόνηση των αρχαρίων ως εξής:

Κατευθυντήριες τιµές για την fροfόνηση
αντοχής
Ανώτατη τιµή σφυγµού: Με ανώτατη καταόνηση
εννοεί κανείς την είτευξη της ανώτατης τιµής του
ατοµικού σφυγµού. Η ανώτατη ειτεύξιµη, καρδιακή
συχνότητα εξαρτάται αό την ηλικία.
Εδώ ισχύει ο εµειρικός τύος: Η ανώτατη συχνότητα
καρδιακών αλµών ανά λετό αντιστοιχεί σε 220 χτύους σφυγµού µείον ηλικία.
Παράδειγµα:
ηλικία 50 ετών > 220 – 50 = 170 χτύfους/λεfτό.

Ένταση καταfόνησης
Σφυγµός σε κόfωση: Η ιδανική ένταση καταόνησης
ειτυγχάνεται στο 65–75% (βλ. διάγραµµα) της ανώτατης τιµής σφυγµού. Αυτή η αράµετρος µεταβάλλεται
σε εξάρτηση αό την ηλικία.
)
Σφυγµός
Puls

220
200

Pulsdiagramm
Παλµοδιάγραµµα
Fitnessκατάσταση
und Fettverbrennung
καλή φυσική
και καύση λίους
ανώτατη
τιµή σφυγµού
Maximalpuls
(220
ηλικία)
(220 µείον
minus Alter)

180
160
140

Fitnesspuls
σφυγµός
για καλή φυσική κατάσταση
(75% του
vom ανώτ.
Max.Puls)
(75%
σφυγµού)

120
100
80

σφυγµός για καύση λίfους
Fettverbrennungspuls
(65%
ανώτ. σφυγµού)
(65%
vomτου
Max.Puls)

Ηλικία

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 Alter

Πριν και µετά κάθε µονάδα ροόνησης βοηθά µια 5λετη ερίου γυµναστική την ροθέρµανση ή το
Cool-“–”. Εάν κατά την ορεία αργότερα ροτιµάτε την
ροόνηση των 20-30 λετών, 3 φορές την εβδοµάδα,
θα έρεε να υάρχει µια ηµέρα χωρίς ροόνηση
µεταξύ δύο µονάδων ροόνησης. Κατά τα άλλα δεν
υάρχουν αντιρρήσεις για µια καθηµερινή ροόνηση.
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D Leistungstabelle ● GB Performance record ● CZ Výkonová tabuľka ● SK Výkonová tabuľka
H Teljesítménytáblázat ● SLO Tabela zmogljivosti ● HR Tablica snage ● RO Tabel performanţe
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ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν KETTLER που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη
λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως, όμως, κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας, χρειάζεται
μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα
προσοχή, θα γίνει ο προσωπικός σας γυμναστής για μια ζωή.






Μεγάλη προσοχή απαιτείται:
Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η Α. ΛΕΟΣ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα 36 μηνών.
1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο
κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να
το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για
οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται
αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την
εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας.
Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα
μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο,
επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση
για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.
Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:
1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια
κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό
αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ.
κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη,
φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση
του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά
πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.
Τηλέφωνο Service Αντιπροσωπείας: 210 95 36 512
Έδρα Αντιπροσωπείας & Service:
Κολοκοτρώνη 7, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι, Αττική, info@leos.gr, www.kettler.gr

Κολοκοτρώνη 7, 14568 Κρυονέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9536512, Fax: 210 9579073
e-mail: info@leos.gr, www.leos.gr

