
2-in-1 Air Walker 
& Split Thigh

44079



— 2 —

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

# ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
1+2 1 Εμπρός και πίσω σωλήνες

3 1 Εμπρός σταθεροποιητής

4 1 Πίσω σταθεροποιητής

5+6 1 Αριστερά μπράτσα αιώρησης

7+8 1 Δεξιά μπράτσα αιώρησης

10 1 Αριστερή χειρολαβή

11 1 Δεξιά χειρολαβή

30+9 1 Αριστερό πετάλι και βάση του

31+9 1 Δεξιό πετάλι και βάση του

37 4 Βάση μπράτσων

35 1 Κάλυμμα μπράτσων

38 4 Καλύμματα

40 3 Πείρος

44 4 Βίδες Μ8x55mm

28 2 Βίδες M8x73mm

29 8 Βίδες M8x42mm

46 2 Βίδες M8x47mm

27 16 Παξιμάδια Μ8

26 2 Ροδέλες Μ8
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βήμα 1ο
1)  Ανοίξε τους δύο σωλήνες (1 + 2, εμπρός και πίσω) και σταθεροποι-

ήστε τους με πείρο (40).
2)  Συνδέστε τον εμπρός σταθεροποιητή (3) στον εμπρός σωλήνα (2) 

και στερεώστε τον με δύο βίδες (44) και παξιμάδια (27). Σφίξτε κα-
λά τις βίδες.

3)  Συνδέστε τον πίσω σταθεροποιητή (4) στον πίσω σωλήνα (1) και 
στερεώστε τον με δύο βίδες (44) και παξιμάδια (27). Σφίξτε καλά 
τις βίδες.

Βήμα 2ο
1)  Συνδέστε τα δεξιά μπράτσα αιώρησης (7+8) μαζί 

με 2 βάσεις (37) στην πάνω δεξιά πλευρά του πίσω 
σωλήνα και στερεώστε τα με 4 βίδες (29) και παξι-
μάδια (27). Έπειτα περάστε και 2 καλύμματα (38).

2)  Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία και για τα 
αριστερά μπράτσα αιώρησης (5+6).

3)  Συνδέστε τις βάσεις των πεταλιών (9) τις ενωτικές 
πλάκες (25) και στερεώστε τις με βίδες (28), ροδέ-
λες (26) και παξιμάδια (27). Σφίξτε καλά τη βίδα. 
Τοποθετήστε πείρους (40) στην τρίτη (3η) τρύπα 
κάθε ενωτικής πλάκας (25).

Βήμα 3ο
1)  Συνδέστε την αριστερή (10) στη δεξιά (11) χειρολαβή. Τοποθετήστε τις χει-

ρολαβές στο άνω μέρος του πίσω σωλήνα (1) τοποθετήστε από πάνω το 
κάλυμμα των μπράτσων (35) και βιδώστε το με βίδες (46) και παξιμάδια (27).

2)  Τοποθετήστε μπαταρίες (μέγεθος (ΑΑ) στο πίσω μέρος του κομπιούτερ (36), 
συνδέστε τα καλώδια του κομπιούτερ και τοποθετήστε το στο κάλυμμα των 
μπράτσων (35).

ΚΟΝΣΟΛΑ
Για να ανοίξει η κονσόλα, πατήστε ένα κουμπί ή ξεκινήστε να 
αθλείστε. 
•  SCAN: Αυτόματη εναλλαγή των ενδείξεων κάθε 4 δευτερόλε-

πτα.
•  TIME: Χρόνος (00:01 μέχρι 99:59)

•  COUNT: Βήματα (0-9999)
•  CALORIES: Θερμίδες (0-999,9Kcal). Η μέτρηση είναι κατά προσέγγιση για έναν μέσο χρήστη. Να τη 

χρησιμοποιείτε μόνο ως μέσο σύγκρισης μεταξύ διαφόρων ασκήσεων.
•  TOTAL COUNT: Συνολικός αριθμός βημάτων (0-9999).

Το κουμπί MODE αλλάζει την απεικόνιση της οθόνης. Αν το κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλε-
πτα, όλες οι μετρήσεις θα μηδενίσουν, εκτός της TOTAL COUNT.



Αν σταματήσετε να ασκείστε, σε 4 δευτερόλεπτα ο χρόνος θα σταματήσει. Όλες οι μετρήσεις θα 
διατηρηθούν και θα συνεχίζουν να αυξάνονται αν αρχίσετε ξανά.

Ύστερα από 4 λεπτά αδράνειας, η κονσόλα θα σβύσει. Όλες οι μετρήσεις θα διατηρηθούν και θα 
συνεχίζουν να αυξάνονται αν αρχίσετε ξανά.

Με το κουμπί RESET μηδενίζετε όλες τις μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της TOTAL COUNT.

ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

•  Αφαιρέστε τους πείρους (40) από τα πετά-
λια. Διπλώστε τα πετάλια και στερεώστε 
διπλωμένα τοποθετώντας τους πείρους 
(40) ξανά.

•  Αφαιρέστε τον πείρο (40) που κρατά ανοικτούς τους 
σωλήνες, σηκώστε το μηχάνημα προς τα πίσω, κλεί-
στε τον εμπρός σωλήνα και τοποθετήστε τον πείρο 
(40) ξανά.
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