ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

LEGXERCISE PRO
ΟΔΗΓΙΕΣ
Το Legxercise είναι μια επαναστατική μηχανή άσκησης που θα κρατά τα πόδια σας σε
κίνηση ενώ κάθεστε. Παρέχει παθητική άσκηση που μπορεί να εκτελεστεί ενώ
κάθεστε στην εργασία, ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση ή διαβάζετε. Ευεργετική
Συνεχής Μηχανοκίνητη Κίνηση, χωρίς φυσική προσπάθεια εκ μέρους σας.
Τεχνολογία κίνησης προσομοιωτή βαδίσματος, μέγιστη συνολική κίνηση των ποδιών,
ισχύ για 64 βήματα ανά λεπτό, νέο τηλεχειριστήριο άνεσης, αυξημένη κίνηση στα
γόνατα, καθώς και αποτελεσματικό κάμψη του αστραγάλου, νέος ψηφιακός
μετρητής βημάτων, 3840 βήματα (2,46 km ανά ώρα).

Το πλήρες σύστημα για τη διατήρηση της σωματικής σας υγείας
Ένα εύχρηστο προϊόν στην άνεση του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.
Βοηθά στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
(1) Κανονική ταχύτητα: Συνιστάται για συνεχή και κανονική χρήση.
(2) Γρήγορη ταχύτητα: Συνιστάται όταν θέλετε να εκμεταλλευτείτε όλη της τη
δύναμη για ταχύτερα αποτελέσματα.
Οδηγίες χρήσης
1. Τοποθέτηση μονάδας: Το πάτωμα πρέπει να είναι επίπεδο. Έχει δύο πίσω πόδια.
Τραβήξτε, αν είναι απαραίτητο.
2. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε κάποιο επίπεδο κλίσης, βοηθάει στη στάση
του σώματος.
3. Συνδέστε το καλώδιο στην πλησιέστερη πρίζα. Συνδέστε το άλλο άκρο του
καλωδίου στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος.
4. Συνδέστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου στο βύσμα που βρίσκεται στα δεξιά
του μηχανήματος. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας:
Κανονική ταχύτητα 1 και γρήγορη ταχύτητα 2.
5. Τοποθετήστε τα πόδια σας πάνω από τις δυο θέσεις. ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ.
Δεν χρειάζεται να ασκήσετε πίεση ή να κάνετε οποιαδήποτε προσπάθεια, απλά
καθίστε, χαλαρώστε και επιτρέψτε στο Legxercise να κάνει όλη τη δουλειά για εσάς.
Θα λειτουργήσει χωρίς καμία σωματική προσπάθεια από την πλευρά σας.
6. Χρησιμοποιήστε το Legxercise Professional όσες ώρες την ημέρα αισθάνεστε
άνετα ενώ κάθεστε. Η μακρά χρήση θα δείξει καλύτερα αποτελέσματα λόγω της
υγιούς κυκλοφορίας των ποδιών.

Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό ή πιτσιλιές νερού. Αντικείμενα που
περιέχουν υγρά όπως ένα βάζο λουλουδιών, φλιτζάνι καφέ κ.λπ., δεν πρέπει να
βρίσκονται κοντά στη μονάδα.
Εάν χρησιμοποιείτε πολύπριζο, κρατήστε το μακριά από υγρασία ή φθαρμένα
καλώδια.
Κρατάτε τα δάχτυλά σας μακριά από τα κινούμενα μέρη ανά πάσα στιγμή.
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Για να καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το
ρεύμα. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα ενώ δεν τη χρησιμοποιείτε.
Το Legxercise σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται ενώ κάθεστε μόνο. ΠΟΤΕ ΜΗΝ
ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, καθώς το βάρος του σώματός σας θα βλάψει τον
εσωτερικό μηχανισμό και τις λειτουργίες του μηχανήματος.

Πώς να απαλλαγείτε από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές παλιές συσκευές:
1. Εάν εμφανιστεί το σύμβολο με ένα σταυρωμένο κάδο, αυτό σημαίνει ότι
συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/96 / CE.
2. Όλες οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σωστά
μόνο σε καθορισμένους τοπικούς χώρους.
3. Η σωστή διάθεση και επεξεργασία κατεστραμμένων προϊόντων, συμβάλλει στην
αποφυγή πιθανών κινδύνων για το κοινό και το περιβάλλον.
4. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης των
ηλεκτρικών ή / και ηλεκτρονικών συσκευών σας, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές
ή το κατάστημα λιανικής πώλησης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΕΝΤΑΛ ΚΑΙ
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ στέκεστε όρθιοι πάνω στο μηχάνημα.
Ρυθμιζόμενοι σε ύψος μοχλοί.
Τραβήξτε τους μοχλούς κάτω από το μηχάνημα για να προσαρμόσετε τη θέση σας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τάση: 24 V; 650mA
Κατανάλωση ενέργειας: 15.6 W

Made in China

