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ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



 Συνδέστε το διάδρομο σε πρίζα σούκο, 
χωρίς τη μεσολάβηση πολύμπριζου και 
με ασφάλεια 16 Amp. Το μικρότερο μοτέρ 
διαδρόμου είναι πολύ μεγαλύτερο από το 
μοτέρ ενός πλυντηρίου ρούχων.
 Απόλυτη οριζοντίωση του διαδρόμου. Έστω 

και με μία μικρή κλίση, ο διάδρομος θα έχει 
πρόβλημα στα ρουλεμάν, στη στιβαρότητα 
(θα τρίζει) και στον ιμάντα.
 Μακρυά από υγρασία και σκόνες.
 Σκουπίζετε πολύ καλά τον ιδρώτα σας. Ο 

ιδρώτας οξειδώνει τα πάντα.
 Μην στέκεστε επάνω στο διάδρομο στο 

ξεκίνημα.
 Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες όσον αφορά 

την διάρκεια της άσκησης.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 
IMPULSE RT750

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την επιλογή που κάνατε με ένα διάδρομο από την σειρά RT της IMPULSE. Κάνατε 
το πρώτο βήμα, για να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης. Ο διάδρομός σας είναι ένα αποτε-
λεσματικό μέσο για να επιτύχετε τους προσωπικούς σας στόχους φυσικής κατάστασης. Η τακτική 
χρήση του διαδρόμου σίγουρα μπορεί να βοηθήσει για να καλυτερεύσετε την ζωή σας σε πολλαπλά 
επίπεδα.
Η πλήρης γνώση των δυο οδηγιών χρήσης που συνοδεύουν το διάδρομο θα σας βοηθήσει:
  Να κερδίσετε όσο μπορείτε περισσότερο από την χρήση του διαδρόμου. 
  Να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση το διάδρομό σας για περισσότερο χρόνο. 
  Να κάνετε μια ασφαλή χρήση χωρίς προβλήματα ή τραυματισμούς. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ 
  Ο διάδρομος καθαρίζεται μόνο με νερό και δεν χρησιμοποιούμε ποτέ απορρυπαντικά. 
  Κάθε εβδομάδα καθαρίζουμε την περιοχή κάτω από τον διάδρομο. Η ύπαρξη σκόνης καταστρέφει 

μοτέρ και κοντρόλερ, διότι η σκόνη βραχυκυκλώνει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του διαδρόμου.
  Μια φορά το μήνα ελέγχουμε όλες τις βίδες, τις ρόδες , τα στηρίγματα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία 

χαλαρή βίδα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. 
  Μια φορά το τρίμηνο ελέγχουμε τον ιμάντα κίνησης που δίνει κίνηση από το μοτέρ στον μπροστι-

νό άξονα. Δεν πρέπει να έχει φθορές, να είναι χαλαρός ή να κολάει. Προσοχή: δεν τον λαδώνουμε.
  Μια φορά στο εξάμηνο καθαρίζουμε με ένα πανάκι στεγνό το βραχίονα του αμορτισέρ και μετά 

τον λιπαίνουμε με το σπρέι. 

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 
  Ο διάδρομος δεν μένει ποτέ σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρο που έχει υδρατμούς ή υγρασία.
  Όταν τρέχουμε φροντίζουμε να σκουπίζουμε τον ιδρώτα μας, διότι, όταν ο ιδρώτας πέφτει στον 

ιμάντα, τότε, λόγω του ότι ο ιδρώτας έχει οξέα, καταστρέφεται ο ιμάντας, οι βίδες, ο ιμάντας του 
μοτέρ, το ίδιο το μοτέρ και το computer του διαδρόμου. 

ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΙΜΑΝΤΑ
Πριν ξεκινήσετε το διάδρομο, μην στέκεστε στον ιμάντα· είναι επικίνδυνο, αλλά κυρίως προκαλεί 
φθορές στον κινητήρα. Βάλτε τα πόδια σας δεξιά και αριστερά πάνω στην άκρη της «κουπαστής» και, 
μόλις ο διάδρομος ξεκινήσει, βάλτε τα πόδια σας μέσα και ξεκινήσετε και εσείς. Ποτέ μην ξεκινήσετε 
το διάδρομο με ταχύτητα πάνω από την ελάχιστη (που είναι 1Km) πριν μπείτε (πηδήξετε) και εσείς 
στον ιμάντα. Μετά, όμως, ανεβάστε γρήγορα την ταχύτητα, τουλάχιστον πάνω από τα 3Km. Η ιδανική 
ταχύτητα του διαδρόμου που δεν τον ταλαιπωρείτε είναι ανάλογα με τα κιλά του χρήστη. Για ένα μέ-
σο χρήστη 100 κιλών αυτή η ταχύτητα είναι από 4,5km μέχρι 9km. Αυτό είναι, εξ’ άλλου, και το πλέον 
ασφαλές εύρος ταχύτητας για την υγεία του μέσου χρήστη.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
Καθαρίζετε τακτικά το διάδρομό σας με πανάκι ελαφρά βρεγμένο. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ. Ρουφήξτε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί κατά το άνοιγμα αυτής της μονάδας. 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΑΣ

Κονσόλα

Αριστερή 
χειρολαβή Δεξιά 

χειρολαβή

Αριστερή 
κουπαστή

Δεξιά 
κουπαστή

Αριστερός 
ορθοστάτης

Δεξιός 
ορθοστάτης

Ρυθμιστής 
ύψους

Κάλυμμα 
μοτέρ

Ιμάντας

Καπάκια

Ρόδα

Σκελετός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Νούμερο Περιγραφή Σχήμα

1 Βάση κονσόλας (1 τμχ.)

7 Κονσόλα (1 τμχ.)

Κυρίως σκελετός (1 τμχ.)

2 Αριστερός ορθοστάτης (1 τμχ.)

3 Δεξιός ορθοστάτης (1 τμχ.)

15 Βίδες με στρογγυλό κεφάλι και 
ροδέλες Μ8*20 (10 τμχ.)

12 Εξάγωνες βίδες με ροδέλες 
Μ10*25 (4 τμχ.)

16 Σταυρόβιδες Μ4*10 (2 τμχ.)
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14 Ροδέλες 011*023*2 (2 τμχ.)

13 Παξιμάδια Μ10 (2 τμχ.)

Αλενόκλειδα 5 & 6

Κλειδί

Κλειδιά

Σταυροκατσάβιδο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 1
•  Ανοίξτε το κιβώτιο, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα 

και μεταφέρετε το κυρίως σώμα του διαδρόμου κά-
που που να έχετε χώρο.
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ΒΗΜΑ 2
•  Αφαιρέστε το καλυμμα του μοτέρ (#8) 

αφού πρώτα αφαιρέσετε 4 τμχ. Μ6*20 
αλενόβιδες (#9).

•  Έπειτα πρέπει να αφαιρέσετε τα παξι-
μάδια (4 τμχ. Μ10) και τις ροδέλες (2 
τμχ. 011*023*2) που θα χρησιμοποιή-
σετε έπειτα για να στερεώσετε τους ορ-
θοστάτες.

ΒΗΜΑ 3
•  Πρώτα περάστε το καλώδιο της κονσόλας (#19) 

μέσα από τον δεξιό ορθοστάτη προσέχοντας 
να μην το τσακίσετε όπως τοποθετείτε τους ορ-
θοστάτες (#2 & #3).

•  Έπειτα σταθεροποιήστε τους ορθοστάτες (#2 & 
#3) στο κυρίως σώμα του διαδρόμου χρησιμο-
ποιώντας:
–  4 βίδες Μ10*25 (#12)
–  2 ροδέλες 011*023*2 (13)
–  2 παξιμάδια ασφαλείας Μ10 (#14)
–  2 βίδες Μ10*165 (#17)
–  2 βίδες Μ10*180 (#18)

ΒΗΜΑ 4
•  Ενώστε τα δύο άκρα των καλωδίων της κονσό-

λας (#19 & #20).
•  Στερεώστε τη βάση της κονσόλας (#1) στους 

ορθοστάτες (#2 & #3) με βίδες και ροδέλες 
(#15).

Παξιμάδια

Ροδέλες
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ΒΗΜΑ 5
•  Αφαιρέστε τις δύο σταυρόβιδες (#6) καθώς και το πίσω κάλυμμα (#5) 

από την κονσόλα (#7).

ΒΗΜΑ 6
•  Τοποθετήστε την κονσόλα (#7) πάνω στη βάση 

της (#1) και στερεώστε την με βίδες και ροδέλες 
(#15).

•  Συνδέστε τα καλώδια (#23 & #22)που βγαίνουν 
από το πίσω μέρος της κονσόλας (#7) με τα αντί-
στοιχα (#20 & #21) που βγαίνουν από το πάνω 
μέρος της βάσης της κονσόλας (#1).

ΒΗΜΑ 7
•  Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του μοτέρ (#8) και σταθεροποιήστε το με τις αλενόβιδες (#9) που 

αφαιρέσατε στο 1ο βήμα.
•  Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα (#5) της κονσόλας με τις βίδες του (#6).
•  Τοποθετήστε το φις του ρεύματος (#10) και στερεώστε το στη θέση του με πλάκα (#11) που θα την 

βιδώσετε με δύο βίδες (#16).
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ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΙΜΑΝΤΑ
Εάν ο τάπητας του διαδρόμου παίρνει κλίση και ξεκεντράρεται προς τα δεξιά ή αριστερά:
Α)  Κλείστε, την παροχή του ρεύματος και βγάλτε 

το καλώδιο από την πρίζα.
Β)  Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί άλεν βιδώστε το 

μπουλόνι του πίσω άξονα από τη μεριά προς 
την οποίαν κλείνει ο ιμάντας.

Γ)  Σφίξτε κάθε φορά κατά ¼ της στροφής προς τα 
δεξιά (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού) μέχρις ότου ο τάπητας ξαναπάει στο 
κέντρο του διαδρόμου (κεντράρει πάλι). Βάλτε 
το καλώδιο και ανοίξτε το διακόπτη. Εάν ο ιμά-
ντας δεν έχει κεντραριστεί επαναλαμβάνετε την 
διαδικασία μέχρι ότου κεντραριστεί.

 Αυτό, ανάλογα με τη χρήση και με τον τρόπο που ο χρηστής τρέχει, μπορεί να ξανασυμβεί πολλές 
φορές και είναι ο τρόπος με το οποίο ξανακεντραρουμε τον ιμάντα.
 Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, πρέπει περιοδικά να τεντώνετε τον ιμάντα. Αν πάτε να τον σηκώσετε, 
πρέπει να μπορείτε να τον σηκώσετε κατά 15-20 χιλιοστά. Επίσης, με ταχύτητα 5 χλμ., κρατήστε τις 
χειρολαβές, σταθείτε στην κουπαστή και πατήστε με το ένα πόδι στον ιμάντα. Ο ιμάντας δεν θα πρέ-
πει να γλιστράει.
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
Προσοχή: Μην σηκώνετε τον διάδρομο χρησιμοποιώντας την πλάτη σας. Διατηρήστε την πλάτη/
μέση ίσιες και σηκώστε τον διάδρομο χρησιμοποιώντας τα πόδια σας. Σηκώστε τον από πίσω και 
μετακινήστε τον στην επιθυμητή θέση με τις ρόδες που βρίσκονται εμπρός. Η γωνία κλίσης του δια-
δρόμου δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 μοίρες.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
Εάν το έδαφος δεν είναι απολύτως οριζόντιο, χρησιμοποιήστε τους ρυθμιστές ύψους για να οριζοντι-
ώσετε απόλυτα τον διάδρομο. Μετά την ρύθμιση σφίξτε το εξάγωνο παξιμάδι.

Ρυθμιστής ύψους



— 11 —

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Ξεκίνημα του Διαδρόμου
Βάλτε τη μπρίζα και ανοίξτε το διακόπτη ρεύματος που βρίσκεται στο 
εμπρός μέρος του διαδρόμου. 

Κρατήστε τις χειρολαβές, ανεβείτε στην κουπαστή. Πιάστε το κλιπ 
ασφαλείας  στα ρούχα σας.

Κουμπί Στάσης και Κλιπ Ασφαλείας
Πατήστε το Κουμπί Στάσης όταν θελήσετε να διακόψετε την άσκη-
σή σας.

Ο Διακόπτης Ασφαλείας λειτουργεί σε συνάρτηση με το Κλιπ 
Ασφαλείας. Πατήστε μέσα τον Διακόπτη Ασφαλείας και πιάστε το 
Κλιπ Ασφαλείας στα ρούχα σας. Αν, ενώ ασκείστε συμβεί κάτι, το 
τέντωμα του σύρματος του Κλιπ Ασφαλείας θα προκαλέσει το στα-
μάτημα του διαδρόμου.

Προγράμματα και Πληκτρολόγιο
Υπάρχουν έξι (6) έτοιμα προγράμματα για διαφορετικούς 
τρόπους άσκησης. Το αριθμητικό πληκτρολόγιο υπάρ-
χει για να εισάγετε διάφορες τιμές που θα σας ζητηθούν 
αναλόγως το πρόγραμμα.

Περιοχή καρδιακών παλμών
Η στήλη στα αριστερά (10 λαμπάκια) 
απεικονίζει τους καρδιακούς παλμούς σας σε σχέση με την ηλικία σας. Το παράθυ-
ρο παραπλεύρως θα απεικονίζει επακριβώς την τιμή των καρδιακών παλμών.

Επάνω παράθυρα και Κουμπιά απεικόνισης
Η εξ’ ορισμού απεικόνιση των παραθύρων είναι Καρδιακοί παλμοί, Μέσος όρος ταχύτητας, Χρόνος 
που έχει περάσει, Θερμίδες, Απόσταση. Την απεικόνιση αυτή μπορείτε να την αλλάξετε με το κουμπί 
που βρίσκεται κάτω από κάθε ένα από τα παράθυρα.

Κουμπιά της Κονσόλας
1.  START: Εκκίνηση του επιλεγέντος προγράμματος.
2.  STOP: Σταμάτημα του τρέχοντος προγράμματος.
3.  SPEED +/-: Αύξηση/μείωση της ταχύτητας.
4.  INCLINE +/-: Αύξηση/μείωση της κλίσης.
5.  COOL DOWN: Μείωση ταχύτητας/κλίσης κατά 50%.

Διακόπτης ρεύματος

Κουμπί Στάσης
Κλιπ Ασφαλείας

Διακόπτης 
Ασφαλείας
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Κάτω κονσόλα
Επαναλαμβάνονται εδώ τα κουμπιά της 
κονσόλας, με την προσθήκη άλλων οκτώ 
(8) κουμπιών για άμεση ρύθμιση της ταχύ-
τητας (δεξιά κουμπιά) και της κλίσης (αρι-
στερά κουμπιά). Στο κέντρο-επάνω υπάρ-
χει και το κουμπί του ανεμιστήρα (βλέπε 
αντίστοιχο σύμβολο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Γρήγορη εκκίνηση
Με το που ανοίξετε τον διακόπτη ρεύματος θα βλέπετε την ένδειξη «PRESS  TO QUICK START OR 
SELECT PROGRAM TO LAUNCH». Αν πατήσετε το κουμπί «» ο διάδρομος θα ξεκινήσει και εσείς θα 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα/κλίση του με τα αντίστοιχα κουμπιά. Με το κουμπί «STOP ()» 
ο ιμάντας σταματά, αλλά όλες οι ενδείξεις παραμένουν στα διάφορα παράθυρα για την περίπτωση 
που θελήσετε να συνεχίσετε.

Προγράμματα
Με το που ανοίξετε τον διακόπτη ρεύματος θα βλέπετε την ένδειξη «PRESS  TO QUICK START OR 
SELECT PROGRAM TO LAUNCH». Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με τα 6 κουμπιά που βρίσκονται 
στον κονσόλα, οι περιγραφές των οποίων ακολουθούν:

1. MANUAL: Η αριστερή οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «MANUAL MODE: ENTER WEIGHT» και στο 
παράθυρο θα βλέπετε να αναβοσβύνει η ένδειξη «70» (κιλά βάρους). Εισάγετε το βάρος σας με το 
αριθμητικό πληκτρολόγιο ή τροποποιήστε την ένδειξη της οθόνης με τα κουμπιά «+/-» (κλίσης ή τα-
χύτητας) και πατήστε «» ή «». Έπειτα η αριστερή οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «ENTER TIME» 
(επιθυμητός χρόνος άσκησης) και θα βλέπετε την ένδειξη «20» (λεπτά άσκησης) να αναβοσβύνει. 
Εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο άσκησης. Ο διάδρομος θα μετρήσει «3», «2», «1» και ο ιμάντας θα 
ξεκινήσει.

2. CARDIO: Η αριστερή οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «CARDIO MODE: ENTER WEIGHT»· εισάγετε το 
βάρος σας. Έπειτα η αριστερή οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «ENTER TIME»· εισάγετε τον επιθυμη-
τό χρόνο άσκησης. Ο διάδρομος θα μετρήσει «3», «2», «1» και ο ιμάντας θα ξεκινήσει.

3. INTERVAL: Η αριστερή οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «INTERVAL MODE: ENTER WEIGHT»· ει-
σάγετε το βάρος σας. Έπειτα η αριστερή οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «ENTER TIME»· εισάγετε 
τον επιθυμητό χρόνο άσκησης. Μετά θα δείτε την ένδειξη «ENTER LOWER SPEED LIMIT» (ελάχιστη 
ταχύτητα) με την τιμή «8» να αναβοσβύνει· εισάγετε την επιθυμητή τιμή. Τώρα θα βλέπετε την ένδει-
ξη «ENTER UPPER SPEED LIMIT» (μέγιστη ταχύτητα) με την τιμή «10» να αναβοσβύνει· εισάγετε την 
επιθυμητή τιμή. Ο διάδρομος θα μετρήσει «3», «2», «1» και ο ιμάντας θα ξεκινήσει.

4.  ΒURN CALORIES: Η αριστερή οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «BURN CALORIES MODE: ENTER 
MAX SPEED» (μέγιστη ταχύτητα) με την τιμή «10» να αναβοσβύνει· ρυθμίστε τη μέγιστη ταχύτητα. 
Τώρα θα βλέπετε την ένδειξη «EXTER MAX INCLINE» (μέγιστη κλίση) με την τιμή «10»· ρυθμίστε τη 
μέγιστη κλίση. Ο διάδρομος θα μετρήσει «3», «2», «1» και ο ιμάντας θα ξεκινήσει.
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5. HEART RATE: Η αριστερή οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «HEART RATE TRAINING: HR65%». Επι-
λέξτε μεταξύ 65%, 75% ή 85%. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί στο ποσοστό του μέγιστα επιτρεπτού 
για την ηλικία σας αριθμού καρδιακών παλμών. Έπειτα θα δείτε την ένδειξη «ENTER WEIGHT» (εισά-
γετε το βάρος σας) και θα βλέπετε την ένδειξη «70» να αναβοσβύνει· εισάγετε το βάρος σας. Μετά θα 
δείτε την ένδειξη «ENTER TIME» (χρόνος άσκησης) και θα βλέπετε την ένδειξη «20» να αναβοσβύνει· 
ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο άσκησης. Τώρα θα δείτε την ένδειξη «ENTER AGE» (ηλικία) και θα 
βλέπετε την ένδειξη «40» να αναβοσβύνει· εισάγετε την ηλικία σας. Ο διάδρομος θα μετρήσει «3», 
«2», «1» και ο ιμάντας θα ξεκινήσει.

6. ADVANCED: Η αριστερή οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «ADVANCED MODE: ENTER AGE 40»· 
εισάγετε την ηλικία σας. Ακολούθως, ρυθμίζετε το πρόγραμμα:
	 •		Θα	βλέπετε	την	ένδειξη	«ENTER	HIGH	INTENSITY	INTERVAL	HEART	RATE	90%»	(αντιστοιχεί	στους	

καρδιακούς παλμούς που επιθυμείτε στο τμήμα μέγιστης προσπάθειας)· εισάγετε το ποσοστό 
καρδιακών παλμών που επιθυμείτε. 

	 •		Μετά	θα	βλέπετε	την	ένδειξη	«ENTER	DURATION	OF	HIGH	INTENSITY	INTERVAL	60	SECONDS»·	
εισάγετε τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα του τμήματος μέγιστης προσπάθειας. 

	 •		Στη	συνέχεια	θα	δείτε	την	ένδειξη	«ENTER	RECOVERY	INTERVAL	HEART	RATE	65%»·	εισάγετε	το	
ποσοστό καρδιακών παλμών για το τμήμα χαλάρωσης του προγράμματος. 

	 •		Ακολουθεί	η	ένδειξη	«ENTER	DURATION	OF	RECOVERY	INTERVAL	30	SECONDS»·	εισάγετε	τη	διάρ-
κεια σε δευτερόλεπτα του τμήματος χαλάρωσης. 

	 •		Τέλος,	θα	δείτε	την	ένδειξη	«ENTER	NUMBER	OF	 INΤERVALS	8»·	εισάγετε	τον	συνολικό	αριθμό	
εναλασσομένων τμημάτων μεγάλης έντασης / χαλάρωσης.

 Τώρα, διάδρομος θα μετρήσει «3», «2», «1» και ο ιμάντας θα ξεκινήσει.
	 •		Αρχικά	θα	δείτε	την	ένδειξη	«WARM	UP,	THEN	TO	START	1ST	INTERVAL»,	θα	βρίσκεστε	δηλαδή	στο	

στάδιο της προθέρμανσης.
	 •		Ακολουθεί	η	ένδειξη	«HEIGHT	INTENSITY	INTERVAL	1	OF	X»	(όπου	«Χ»	είναι	ο	αριθμός	των	ενα-

λασσομένων τμημάτων μεγάλης έντασης / χαλάρωσης). Η ταχύτητα θα αρχίσει να αυξάνεται 
μέχρι που οι καρδιακοί παλμοί σας φτάσουν στο επίπεδο που επιλέξατε για το τμήμα μέγιστης 
προσπάθειας.

	 •		Η	ταχύτητα	θα	μείνει	σταθερή	για	το	χρονικό	διάστημα	της	διάρκειας	που	έχετε	εισάγει	για	το	
τμήμα μέγιστης προσπάθειας.

	 •		Έπειτα	θα	δείτε	την	ένδειξη	«RECOVERY	INTERVAL	1	OF	X».	Η	ταχύτητα	θα	αρχίσει	να	μειώνεται	
μέχρι που οι καρδιακοί παλμοί σας φτάσουν στο επίπεδο που επιλέξατε για το τμήμα χαλάρωσης.

	 •		Η	ταχύτητα	θα	μείνει	σταθερή	για	το	χρονικό	διάστημα	της	διάρκειας	που	έχετε	εισάγει	για	το	
τμήμα χαλάρωσης.

 Η εναλλαγή τμημάτων μέγιστης προσπάθειας και χαλάρωσης θα συνεχιστεί όσες φορές έχετε εσείς 
επιλέξει. Μετά θα δείτε την ένδειξη «COOL DOWN PROCESSING, PRESS STOΡ TO END». Η ταχύτητα 
θα μείνει στο χαμηλό είπεδο του τελευταίου διαστήματος χαλάρωσης και ο διάδρομος περιμένει από 
εσάς να πατήσετε το κουμπί «STOP» για να τελειώσει το πρόγραμμα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟθΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ένα σωστό πρόγραμμα άσκησης αποτελείται από προθέρμανση, αεροβική άσκηση και χαλάρωση. 
Εκτελέστε το πρόγραμμα στο σύνολό του 2 ή, προτιμότερα, 3 φορές την εβδομάδα, χαλαρώνοντας 
μια ημέρα ανάμεσα. Μετά από μερικούς μήνες θα μπορείτε να αυξήσετε τη συχνότητα των ασκήσε-
ών σας σε 4 ή 5 φορές την εβδομάδα. Η προθέρμανση είναι ένα βασικό κομμάτι του προγράμματος 
και δεν θα πρέπει να την παραλείπετε. Προετοιμάζει το σώμα σας για πιο κουραστικές ασκήσεις με 
το να θερμαίνει και διατείνει τους μύες σας, αυξάνοντας την κυκλοφορία του αίματος και τον καρδι-
ακό ρυθμό και στέλνοντας περισσότερο οξυγόνο στους μύες σας. Επαναλάβετε αυτές τις ασκήσεις 
στο τέλος του προγράμματος για να μειώσετε στο ελάχιστο δυνατό προβλήματα μυϊκών πόνων. Σας 
προτείνουμε τις ακόλουθες ασκήσεις:



1. Τέντωμα τετρακέφαλων: Με το δεξί χέρι στηριχτείτε στον 
τοίχο ενώ λυγίζετε το αριστερό πόδι προς τα πίσω και το κρα-
τάτε με το άλλο χέρι. Προσπαθήστε να λυγίσετε το πόδι όσο 
περισσότερο μπορείτε. Μείνετε στη θέση αυτή για 15 δευτερό-
λεπτα. Επαναλάβετε για το δεξί πόδι.

2. Άσκηση προσαγωγών: Καθίστε κάτω μαζεύοντας τα πό-
δια μπροστά, έχοντας λυγίσει τα γόνατα και ενώνοντας τις πα-
τούσες. Έπειτα με τους αγκώνες πιέστε τα γόνατα προς το πάτωμα. 
Εκτελέστε 15 επαναλήψεις.

3. Άγγιγμα στα δάχτυλα του ποδιού: Λυγίστε τη μέση σιγά-
σιγά προς τα εμπρός έχοντας ελαφρώς λυγισμένα τα γόνατα 
και με τα χέρια σας να τείνουν να πιάσουν τις μύτες των ποδι-
ών σας. Μείνετε στην θέση αυτή για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Άσκηση δικέφαλων (ποδιών): Καθήστε έχοντας το δεξί 
πόδι τεντωμένο μπροστά και το αριστερό μαζεμένο με το 
πέλμα του να κολλάει στο δεξί πόδι. Σκύψτε μπροστά προσπαθώ-
ντας να πιάσετε τα δάχτυλα του τεντωμένου ποδιού. Εκτελέστε 15 
επαναλήψεις. Ξεκουραστείτε για λίγο και επαναλάβετε με το άλλο 
πόδι τεντωμένο.

5. Διάταση Λαιμού (Ρολάρισμα Κεφαλιού): Κλείνετε το κεφάλι 
προς τα δεξιά νιώθοντας τη διάσταση της άσκησης στην αριστερή 
πλευρά του λαιμού. Έπειτα εκτελέστε από την αντίθετη πλευρά. Στο 
τέλος ρίξτε το κεφάλι με μια επανάληψη προς τα εμπρός και μια 
προς τα πίσω.

6. Ανασήκωμα Ώμων: Σηκώστε τον δεξί ώμο όσο πιο κοντά μπο-
ρείτε ώστε να πλησιάζει το αυτί σας. Έπειτα εκτελέστε την ίδια 
άσκηση με τον αριστερό ώμο. Η κίνηση της άσκησης θα πρέπει να 
γίνεται σε αργό ρυθμό.

7. Διάταση Αχίλλειου Τένοντα: Η άσκηση αυτή γίνεται με τη βο-
ήθεια τοίχου, τον οποίο πιέζετε με τα χέρια σας. Το δεξί πόδι είναι 
λυγισμένο στο γόνατο και το αριστερό τεντωμένο προς τα πίσω, 
τα πέλματα και των δυο ποδιών εφαπτόμενα με το έδαφος. Έπειτα 
επαναλάβετε την άσκηση αντίθετα.

8. Διάταση Πλευρών: Βάλτε τα χέρια στην ανάταση και προσπα-
θήστε με το αριστερό χέρι τεντωμένο να το ανασηκώσετε όσο πιο 
ψηλά μπορείτε, ώστε να νιώσετε το τράβηγμα στην αριστερή σας 
πλευρά. Επαναλάβετε και για το δεξί χέρι.
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