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ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

1

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το MP-503B. Για την ασφάλεια και όφελός σας, διαβάστε το 
εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. Ως αντιπροσωπεία, 
δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε πλήρη εξυπηρέτηση. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία 
ή διαπιστώσετε ότι ορισμένα μέρη λείπουν ή είναι ελαττωματικά, εγγυώμαστε την άμεση 
εξυπηρέτησή σας, σε συνεργασία με τον κατασκευαστή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτή η µηχανή άσκησης είναι κατασκευασµένη για βέλτιστη ασφάλεια. Ωστόσο, ισχύουν
ορισµένες προφυλάξεις κάθε φορά που χειρίζεστε έναν εξοπλισµό άσκησης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν συναρµολογήσετε ή χειριστείτε
το µηχάνηµά σας. Συγκεκριµένα, σηµειώστε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας:

1. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το μηχάνημα ανά πάσα στιγμή.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση στο ίδιο δωμάτιο με το μηχάνημα.

2. Μόνο ένα άτοµο κάθε φορά θα πρέπει να χρησιµοποιεί το µηχάνηµα.
3.

4. Τοποθετήστε το µηχάνηµα σε µια καθαρή επίπεδη επιφάνεια. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε το
 µηχάνηµα κοντά σε νερό ή σε εξωτερικούς χώρους.

5. Κρατήστε τα χέρια µακριά από όλα τα κινούµενα µέρη.
6. Να φοράτε πάντα κατάλληλη ενδυµασία κατά την άσκηση. ΜΗΝ φοράτε ρόµπες ή άλλα

 ρούχα που θα µπορούσαν να πιαστούν στο µηχάνηµα. Τα παπούτσια για τρέξιµο ή τα
 παπούτσια αερόβιας άσκησης απαιτούνται επίσης όταν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα.

7. Χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα µόνο για χρήση όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
 ΜΗΝ χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

8. Μην τοποθετείτε κανένα αιχµηρό αντικείµενο γύρω από το µηχάνηµα.
9. Τα άτοµα µε αναπηρία δεν πρέπει να χρησιµοποιούν το µηχάνηµα χωρίς την παρουσία

 ειδικού προσώπου ή γιατρού.
10. Πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα για άσκηση, κάνετε πάντα ασκήσεις διατάσεων για

 να προθερµανθείτε σωστά.
11. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το µηχάνηµα εάν το µηχάνηµα δεν λειτουργεί σωστά.
12. Συνίσταται η παρουσία ενός παρατηρητή κατά τη διάρκεια της άσκησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ 
Ή ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή 
ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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Εάν ο χρήστης νοιώσει ζάλη, ναυτία, πόνο στο στήθος ή οποιαδήποτε άλλα µη 
φυσιολογικά συµπτώµατα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ την προπόνηση αµέσως. Συµβουλευθείτε 
τον γιατρό σας.



ΥΛΙΚΟ

3 



4 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συνίσταται εντόνως, η συναρμολόγηση, αυτού του Πάγκου Γυμναστικής, να γίνει από 
δύο ή περισσότερα άτομα.
Εργαλεία που θα χρειαστείτε για την συναρμολόγηση: δύο ρυθμιζόμενα κλειδιά και 
ένα κατσαβίδι τύπου Philips.
Σημείωση: Κάποια από τα εξαρτήματα είναι προ-τοποθετημένα στο κύριο μέρος και 
ενδέχεται να μην παρέχονται ξεχωριστά.

Συνδέστε μαζί τον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (#1), Όπισθεν Σταθεροποιητή (#2) και το 
Πλαίσιο Υποστήριξης Πλάτης(#3). Ευθυγραμμίστε τις οπές και ασφαλίστε τις με μία 
M10*82 Εξάγωνη Βίδα (#21), δύο Ø 10 Ροδέλες (#29) και ένα M10 Μπουλόνι (#28).

Β)

Α)

Επιλέξτε την επιθυμητή κλίση και ασφαλίστε τον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (#1) και 
Όπισθεν Σταθεροποιητή (#2) στο Πλαίσιο Υποστήριξης Πλάτης(#3), χρησιμοποιώντας 
δύο Ø 10*M8*95 Επιλογείς Κλίσης (#11).
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ΒΗΜΑ 1



Α)
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Β)

ΒΗΜΑ 2
Προσαρτήστε το Υποστήριγμα Καθίσματος (#5) στο Πλαίσιο Υποστήριξης Πλάτης(#3), 
ευθυγραμμίστε τις οπές και ασφαλίστε τις με μία M10*160 Εξάγωνη Βίδα (#24), δύο 
Ø10 Ροδέλες (#29) και ένα M10 Μπουλόνι (#28).
Συνδέστε την Βάση Αλτήρων (#8) στον Όπισθεν Σταθεροποιητή (#2), ευθυγραμμίστε 
τις οπές και ασφαλίστε τις με δύο M10*65 Εξάγωνες Βίδες (#22), τέσσερις Ø10 Ροδέλες 
(#29) και δύο M10 Μπουλόνια (#28).



Α)

Β)

Γ)
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Τοποθετήστε το Μαξιλάρι Καθίσματος (#9) στο Υποστήριγμα Καθίσματος (#5) και ασφαλίστε 
τα με δύο M8*42 Εξάγωνες Βίδες (#25) και δύο Ø8 Ροδέλες (#30).
Τοποθετήστε το Μαξιλάρι Πλάτης (#10) στο Πλαίσιο Υποστήριξης Πλάτης(#3) και ασφαλίστε 
τα με τέσσερις M8*16 Εξάγωνες Βίδες (#26) και τέσσερις Ø8 Ροδέλες (#30).
Τοποθετήστε το Μαξιλάρι Κεφαλής (#32) στην κορυφή του Πλαισίου Υποστήριξης Πλάτης(#3) 
και ασφαλίστε τα με δύο Εξάγωνες Βίδες (#26), μία M8*42 Εξάγωνη Βίδα (#25) και τρεις Ø8 
Ροδέλες (#30).

ΒΗΜΑ 3



A)

B)
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Συνδέστε το Στήριγμα Ποδιών (#4) στον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (#1) και ασφαλίστε τα
με μία M10*70 Εξάγωνη Βίδα (#23), δύο Ø10 Ροδέλες (#29) και ένα M10 Μπουλόνι (#28).
Εισάγετε τον Άξονα για τα Αφρώδη (#7) στην οπή του Στηρίγματος Ποδιών (#4), συνδέστε 
δύο Αφρώδη (#19) στις άκρες του άξονα και έπειτα εισάγετε δύο Τάπες Συγκράτησης (#18) 
στον Άξονα για τα Αφρώδη.

ΒΗΜΑ 4
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Να εξετάζετε τον εξοπλισµό τακτικά για τυχόν ζηµιές ή φθορές που ενδέχεται να έχουν προκληθεί.
Να λιπαίνετε περιστασιακά τα κινούµενα µέρη µε λάδι σιλικόνης, προς αποφυγή πρόωρης φθοράς.2.

3. Επιθεωρήστε και σφίξτε όλες τι βίδες πριν τη χρήση. Αντικαταστήστε αµέσως οποιαδήποτε φθαρµένα 
µέρη και µη χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό, προτού είστε βέβαιοι πως είναι σε τέλεια κατάσταση.

4. Ο εξοπλισµός µπορεί να καθαριστεί µε ένα υγρό πανί, χωρίς διαβρωτικά υλικά. Μη χρησιµοποιείτε 
διαλυτικά.

5. Μην επιχειρήσετε µόνοι σας επισκευή. Αν δυσκολεύεστε µε τη συναρµολόγηση ή τη λειτουργία του 
εξοπλισµού, ή θεωρείτε πως σας λείπουν κοµµάτια από τη συσκευασία, επικοινωνήστε µε έναν 
εξειδικευµένο τεχνικό.

10 



ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

Key No. Part Description Quantity
1 Front Stabilizer 1
2 Rear Stabilizer 1
3 Backrest Support Frame 1
4 Foot Holder 1
5 eat support 1
6 1
7 Foam Roll tube 1
8 Dumbbell Holder 1
9 Seat Pad 1
10 Backrest Pad 1
11 φ10×M8×95 Lock Pin 2
12 φ10×M8× 83 Lock Pin 1
13 φ10×M6× 175 Lock Pin 1
14 φ50  Foot 4
15 1
16 �30×1.5 End Cap 4
17 30×60×1.5 End Cap 2
18 φ25×1.2 End Cap 2
19 φ22×φ85×160 Foam Roll 2
20 �50×1.2 End Cap 2
21 M10*82 Hex Bolt 2
22 M10*65 Hex Bolt 2
23 M10*70 Hex Bolt 1
24 M10×160 Hex Bolt 1
25 M8×42 Hex Bolt 5
26 M8×16 Hex Bolt 6
27 M6×16 Philips Screw 1
28 M10 Aircraft Nut 6
29 φ10 Washer 12
30 φ8 Washer 11

Rubber Bumper 
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ΕΓΓΥΗΣΗ
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Η MEKMA Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του εξοπλισμού, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται 
κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η 
MEKMA Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει τον εξοπλισμό δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που 
οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η συναρμολόγηση, ο έλεγχος και η ρύθμιση του 
εξοπλισμού βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή 
ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και 
στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της 
αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν 
άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:
Πλαίσιο: 1 έτος, Ταπετσαρία: 6 μήνες.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ’ όσον:
1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του εξοπλισμού (Τιμολόγιο, Δελτίο 
Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του 
μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για 
τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Γίνεται κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο.
3. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση 
ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. 
Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής 
έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
4. Οι ζημίες του εξοπλισμού τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:
1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα 
επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή 
συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές 
κατά την μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα 
έξοδα κίνησης του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα 
τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:
1. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
2. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.



ΕΓΓΥΗΣΗ
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ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι 
στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας 
δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που 
ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να 
ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο, ή
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗ. Όλα τα προϊόντα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, 
επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση

Τ.Κ. 14123
Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798

e-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή 
επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν: Πάγκος Ρυθμιζόμενος Pegasus JX-503B

Ημερομηνία αγοράς: …..…………………………………………………………..

Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος
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