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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΑΒΑΑ-21, έκδοση 1η 

  
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Λειτουργία δαπεδοεργόμετρου Marathon  
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το δαπεδοεργόμετρο Marathon μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή σε συνδυασμό με εργοσπιρόμε-
τρο. Αποτελείται από μηχανικό μέρος (δαπεδοεργόμετρο) και ηλεκτρονικό μέρος (οθόνη αφής). 
  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Χειριστής/-ρια 

  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/α Είδος Λεπτομέρειες 

1 Δαπεδοεργόμετρο Marathon με οθόνη αφής  

 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Δεν έχει αναλώσιμα. 
 

BHMATA 
Α/α Τίτλος Εκτελών/-ούσα Ενέργειες 

1 Ενεργοποίηση  

 
 

 
 

 
 

Χειριστής/-ρια Πιέζει το κόκκινο κουμπί στο μπροστά μέ-
ρος του δαπεδοεργόμετρου (επάνω φω-
τογραφία), αφού βεβαιωθεί ότι το κόκ-
κινο κουμπί κινδύνου (μεσαία φωτογρα-
φία) είναι τραβηγμένο έξω. Στη συνέχεια, 
κρατάει πατημένο το μικρό μαύρο κουμπί 
στο πίσω μέρος της οθόνης (κάτω φωτο-
γραφία) για 6-8 δευτερόλεπτα για να α-
νοίξει η οθόνη και να φτάσει στο λευκό 
πλαίσιο με ένδειξη Cardiomed. 
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2 Ρύθμιση ταχύτητας  

 
 

Χειριστής/-ρια Στην οθόνη αφής ορίζει την ταχύτητα του 
δαπεδοεργόμετρου με τα σύμβολα + και 
– κάτω από την ένδειξη speed, περιμένο-
ντας μετά από κάθε πίεση να ανταποκρι-
θεί ο διάδρομος. 

 3 Ρύθμιση κλίσης  

 
 

Χειριστής/-ρια Ορίζει την κλίση του δαπεδοεργόμετρου 
με τα σύμβολα + και – κάτω από την έν-
δειξη elevation, περιμένοντας μετά από 
κάθε πίεση να ανταποκριθεί ο διάδρο-
μος. 

4 Έναρξη λειτουργίας  

 
 

Χειριστής/-ρια Πιέζει το start και το δαπεδοεργόμετρο 
αρχίζει να λειτουργεί στην επιλεγμένη τα-
χύτητα και κλίση. 

5 Λειτουργία με πρόγραμμα  

 
 

Χειριστής/-ρια Πιέζει το program (πάνω δεξιά στην ο-
θόνη) και στη συνέχεια επιλέγει Bruce ή 
Bruce Modified. 

6 Τερματισμός λειτουργίας 

 
 

Χειριστής/-ρια Πιέζει το stop. 
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7 Έξοδος από το πρόγραμμα 

 
 

 
 

 
 

Χειριστής/-ρια Από το file πιέζει το close (επάνω φωτο-
γραφία). Στο παράθυρο που εμφανίζεται 
πατά OK και επιστρέφει στην αρχική ο-
θόνη (μεσαία φωτογραφία). Κλείνει την 
οθόνη με το ίδιο τρόπο που κλείνει έναν 
Η/Υ (κάτω φωτογραφία). 

8 Απενεργοποίηση 

 

Χειριστής/-ρια Κλείνει το κόκκινο κουμπί στο μπροστά 
μέρος του δαπεδοεργόμετρου. 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Α/α Πρόβλημα Αντιμετώπιση 

1 Η αρχική κλίση είναι στο –7. Ανεβάζουμε την κλίση στο 0 πιέζοντας 7 φορές το 
+ όχι μονομιάς, αλλά περιμένοντας μετά από κάθε 
πίεση να ανταποκριθεί ο διάδρομος. 

 
 

Δημιουργήθηκε από Ελένη Σεμαλτιανού  

Ελέγχθηκε από Βασίλη Μούγιο 
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