
ΤΤΙΙ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  
 

 Η βασική λειτουργία ενός πεδομέτρου είναι να 

μετρά τα βήματα και γι’ αυτό το λόγο 
ονομάζεται και «βηματομετρητής». Μερικά 

πεδόμετρα μπορούν να βαθμονομηθούν για να 

υπολογίζουν την απόσταση, την ταχύτητα και 
τον αριθμό των θερμίδων που δαπανήθηκαν. 

 

ΓΓΙΙΑΑΤΤΙΙ  ΝΝΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΩΩ  ΠΠΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  
 

 Το περπάτημα αποτελεί έναν φυσικό, ασφαλή, 
εύκολο, απλό και οικονομικό τρόπο φυσικής 
δραστηριότητας. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 

γρήγορο περπάτημα μειώνει τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, του διαβήτη, της 
υπέρτασης, της οστεοπόρωσης, αλλά και 
κάποιων μορφών καρκίνου (προστάτη, παχέος 
εντέρου). Βοηθάει στον έλεγχο του βάρους 
του σώματος, αυξάνει την κινητικότητα, 
παρατείνει την δραστήρια ζωή και αποτρέπει 

την κατάθλιψη. Προάγει λοιπόν τη σωματική 
και ψυχική ευεξία! 

 
 Οι περισσότεροι ειδικοί σε θέματα υγείας 

συνιστούν να περπατάμε περίπου 10.000 
βήματα την ημέρα για να είμαστε υγιείς. 
Ένα καλής ποιότητας πεδόμετρο όπως το 

YYaammaaxx  DDiiggii--WWaallkkeerr αποτελεί έναν σπουδαίο 
τρόπο για να παρακολουθείτε τη 
δραστηριότητά σας. Κάθε φορά που κοιτάζετε 
το πεδόμετρό σας, σας παρακινεί να 
πραγματοποιήσετε παραπάνω βήματα.  
Καθώς αυξάνετε τον ημερήσιο αριθμό 

βημάτων θα αρχίσετε να παρατηρείτε αληθινές 
αλλαγές στη φυσική και ψυχική σας διάθεση, 
θα είστε πιο ενεργητικός, λιγότερο 
στρεσαρισμένος και με καλύτερο ύπνο. 

 
 Ξεκινήστε καταγράφοντας απλά τον αριθμό 

των βημάτων κάθε ημέρα επί μία εβδομάδα. 

Φορέστε το όταν ξυπνήσετε το πρωί μέχρι να 
πάτε να κοιμηθείτε το βράδυ. Κρατήστε ένα 
αρχείο των ημερήσιων βημάτων σας. Στο 
τέλος της εβδομάδας θα γνωρίζετε το 
ημερήσιο μέσο όρο σας. Μπορεί να 
ξαφνιαστείτε ανακαλύπτοντας πόσα πολλά ή 
λίγα βήματα κάνετε κάθε μέρα! 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Λειτουργία απλής 
καταγραφής βημάτων 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Μοντέλο τριών λειτουργιών: 
1. Καταγραφή βημάτων 
2. Μέτρηση απόστασης 

3. Ρολόι 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Μοντέλο τεσσάρων 
λειτουργιών: 
1. Καταγραφή βημάτων 
2. Μέτρηση απόστασης 
3. Ρολόι 
4. Xρόνος δραστηριότητας 
 

 
 
 
 
 

 
 

Μοντέλο τριών λειτουργιών: 
1. Καταγραφή βημάτων 
2. Μέτρηση απόστασης 
3. Μέτρηση θερμίδων 
 

 

 

 
 

Μοντέλο τεσσάρων 

λειτουργιών:  
1. Καταγραφή βημάτων 
2. Μέτρηση απόστασης 
3. Μέτρηση θερμίδων 
4. Μέτρηση ταχύτητας 
 

 
 
 
ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ  ««ΕΕΧΧ»»    
Με καταγραφή σε 3 άξονες και μνήμη  

  

  

  

EEXX  221100  
 

 
 
 
 
 

EEXX  551100  
 

1. 3D αισθητήρας 
2. Aριθμός βημάτων 

3. Mνήμη 7 ημερών 
4. Hλ.ρολόι 
 

 
 

1. 3D αισθητήρας 

2. Aριθμός βημάτων 

3. Mνήμη 30 ημερών & 
30 εβδομαδιαίες 

4. Hλ.ρολόι 
5. Aπόσταση 

6. Θερμίδες & καύση 
λίπους 

7. Xρόνος 
δραστηριότητας 

8. Λειτουργία 
εξοικονόμησης 
ενέργειας 

  
  

  

  



ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ 

Διαθέτει έναν αιωρούμενο μοχλοβραχίονα, όπου 

ένας μοχλός κρέμεται από ένα ελατήριο. Όταν το 
πόδι έρχεται σε επαφή με το έδαφος ο μοχλός 
αυτός λόγω της αδράνειας κινείται προς τα κάτω, 

κλείνει ένα κύκλωμα και μετρά ένα βήμα.  
Η ποιότητα αυτών των κινούμενων μηχανισμών σε 
ένα πεδόμετρο επηρεάζει την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία και τη συνολική διάρκεια της ζωής του. 

 

Επιστημονικές έρευνες δείχνουν συστηματικά ότι 
τα YYaammaaxx  DDiiggii--WWaallkkeerr είναι από τα πιο ακριβή 
πεδόμετρα στον κόσμο. Πρακτικά, εάν τοπο- 

θετήσετε τη συσκευή σωστά στη ζώνη σας και 
περπατήσετε 100 βήματα, αυτό θα καταγράψει 
100 βήματα ακριβώς (συν/μείον 1 βήμα) καθώς το 
πεδόμετρο διαθέτει μηχανισμό αποτροπής της 
αναπήδησης. Έτσι, σε ένα δυνατό βήμα που άλλα 
πεδόμετρα θα καταγράψουν ως δύο βήματα, το 
Digi-Walker καταγράφει ένα. Η πολύ μεγάλη 

ακρίβειά του εξηγεί και γιατί οι ερευνητές σε 
κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα, μεταξύ τους το 

ινστιτούτο Cooper Aerobics Centre στο Dallas, 
συστήνουν τα πεδόμετρα Digi-Walker. 

Τα επιταχυντόμετρα λειτουργούν σε 3 διαστάσεις, 
έχουν φίλτρο πρώτων βημάτων και διαθέτουν και 
μνήμη αποθήκευσης. 

 
 

 
 

 
 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε 
 Ελλάδα & Κύπρο 

 

 

 
 
 

S c i e n c e   T e c h n o l o g i e s  
 
Βορ. Ηπείρου 76, Άνω Γλυφάδα, ΤΚ 16562, ΑΘΗΝΑ 
 
Τηλ.: 2109690592 –4 , 2109622505 , 2109626800  
 
Fax:  2109690595 ,  
 
e-mail: info@sciencetech.gr  
 
Ιστοσελίδα: www.storg.gr 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.storg.gr/

