
 
Ηλεκτρικός Διάδρομος PX-588 

                       Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Σημείωση: 
Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά. Παρακαλούμε 
φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την 
απεικόνιση του λόγω αναβάθμισης του. 
Follow the principles of sustainable development, therefore may be necessary when the manual 
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1. Παρουσίαση Προϊόντος 

            Ηλεκτρικός διάδρομος ProTred X line PX-588 

 

Κύριες παράμετροι και λίστα διαμόρφωσης 
Κύριες τεχνικές παράμετροι 

No. Όνομα 
παραμέτρου 

Περιγραφή 

1 
Τάση εισόδου 
ρεύματος 

AC220V(50~60Hz) 

2 Ισχύς κινητήρα 3.0CHP continous 
3 Ταχύτητα 1.0-20Km/h 

4 
Διαστάσεις 
ταπέτου 

1350*480 mm 

5 
Μέγιστο βάρος 

χρήστη 
125KG 
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2. Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις 
Συμβουλή: Πριν την αναδίπλωση του διαδρόμου, βεβαιωθείτε ότι η κλίση του είναι 
στο "μηδέν". 
u     : 

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το διάδρομο και 

δώστε προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές ασφαλείας. 

u Ο διάδρομος είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο, αποφύγετε την 

υγρασία και αποφύγετε να πέσει επάνω του νερό ή κάποιο αντικείμενο. 

u Πριν από την άσκηση, παρακαλούμε φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 

Απαγορεύεται να τρέχετε ξυπόλητοι. 

u Η πρίζα που τοποθετείτε το βύσμα πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη και πρέπει να 

είναι σε ξεχωριστό κύκλωμα, αποφεύγοντας την κοινή χρήση με άλλες συσκευές. 

u Τα παιδιά θα πρέπει να μένουν μακριά από το μηχάνημα για να αποφεύγονται τα 

ατυχήματα. 

u Θα πρέπει να αποφεύγεται η μακρά λειτουργία (άνω της μίας ώρας) υπερφόρτωσης, 

διαφορετικά θα προκληθεί ζημιά στον κινητήρα και στο τροφοδοτικό, επιταχυνόμενη 

φθορά στο αντικραδασμικό, στο ταπέτο, στο δάπεδο. Συντηρήστε το διάδρομο σε 

τακτική βάση. 

u Μειώστε τους εσωτερικούς ρύπους (σκόνη), διατηρήστε την υγρασία για αποφυγή του 

στατικού ηλεκτρισμού, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κονσόλα και το 

τροφοδοτικό. 

u Μετά το τέλος της άσκησης, παρακαλούμε αφαιρέστε το φις από την πρίζα. 

u Παρακαλούμε διατηρήστε καλό εξαερισμό κατά την χρήση. 

u Κατά την διάρκεια της άσκησης, τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στα ρούχα σας για 

να επιτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

u Αν αισθάνεστε ζάλη ή άλλα περίεργα συμπτώματα, παρακαλούμε σταματήστε 

αμέσως και συμβουλευθείτε το γιατρό σας. 

u Αποθηκεύστε μετά τη χρήση το λάδι σιλικόνης σε μέρος όπου δεν μπορούν να 

φτάσουν παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κατάπoσης με σοβαρές συνέπειες. 

 

Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμού 

Συμβουλές 
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άλλων, λάβετε υπόψη σας τους ακόλουθους κανόνες: 

u Πριν από τη χρήση του διαδρόμου, φροντίστε να φοράτε κατάλληλα ρούχα. 

u Μη φοράτε φορέματα που μπορεί να πιαστούν στον διάδρομο. 

u Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε θερμαινόμενα αντικείμενα. 

u Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στον διάδρομο. 

u Μη χρησιμοποιείτε τον διάδρομο σε εξωτερικούς χώρους. 

u Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν μετακινήσετε τον διάδρομο. 

u Μην επιτρέπετε σε μη εξειδικευμένα άτομα να αποσυναρμολογούν το μηχάνημα, 

διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές. 

u Ο διάδρομος είναι για χρήση σε κύκλωμα των 20 amp μόνο. 

u Ο διάδρομος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο την κάθε φορά. 

u Αν κατά την διάρκεια της άσκησης νοιώσετε ζάλη, πόνο στο στήθος, ναυτία ή δυσκολία 

στην αναπνοή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευθείτε το γιατρό σας. 

 

Προειδοποίηση! Υποχρεωτικά! 

u Ο ασθενής χρήστης πρέπει να συμβουλευθεί το γιατρό του πριν από την χρήση. 

1) Πόνος στην πλάτη ή το πόδι, τραυματισμός σε μέση και αυχένα κατά το παρελθόν. 

Μούδιασμα σε πόδια, πλάτη, αυχένα και χέρια (δισκοκήλη, προβλήματα στη 

σπονδυλική στήλη, ασθένειες όπως η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, 

επισημαίνονται). 

2) Αρθρική παραμόρφωση, ρευματισμοί και ουρική αρθρίτιδα. 

3) Οστεοπόρωση. 

4) Διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος (καρδιακή νόσο, αγγειακές διαταραχές, 

υψηλή αρτηριακή πίεση και ούτω καθ’ εξής) 

5) Διαταραχές του αναπνευστικού. 

6) Χρήση βηματοδότη. 

7) Κακοήθης όγκος. 

8) Λίπωμα με θρόμβωση ή σοβαρό οξύ στατικό λίπωμα, διαταραχή της κυκλοφορίας 

του αίματος ή συμπτώματα όπως λιμώξεις του δέρματος. 

9) Προβλήματα που προκαλούνται από διαβήτη και άλλες περιφερειακές διαταραχές 

της συνείδησης που προκαλούνται από αναπηρία. 
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10) Τραύματα του δέρματος. 

11) Λόγω ασθένειας ή υψηλού πυρετού (πάνω από 38 βαθμούς). 

12) Ασυνήθιστα ή κυρτά τα πίσω οστά της σπονδυλικής στήλης. 

13) Έγκυες, ή που μπορεί να μείνουν έγκυες, ή σε εμμηνόρροια. 

14) Μη φυσιολογική αίσθηση, η οποία χρειάζεται ξεκούραση. 

15) Για λόγους αποκατάστασης. 

16) Εκτός από τους ανωτέρω, σε ιδιαίτερα φυσικές ανωμαλίες. 

---- Μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή κακή υγεία. 

u Κατά την διάρκεια της άσκησης αν αισθανθείτε πόνο, μούδιασμα στα πόδια, ζάλη, 

έντονη αλλαγή του καρδιακού ρυθμού, αίσθηση πόνου στο σώμα ή μείωση του 

συντονισμού, σταματήστε αμέσως την χρήση και συμβουλευθείτε ένα γιατρό. 

u Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Μην επιτρέπετε στα παιδιά 

να παίζουν γύρω από το προϊόν. 

---- Αν δεν υπακούσουν, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. 
u Κατά την διάρκεια της χρήσης ή της μεταφοράς, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα 

κατοικίδιο ζώο. 
 

Απαγορευτικό! 

u Μη χρησιμοποιείτε τον διάδρομο με σπασμένα ή κατεστραμμένα μέρη (η εσωτερική 

δομή εκτίθεται) ή με φθαρμένες συγκολλήσεις.  

 ---- Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να συμβεί ατύχημα ή τραυματισμός. 

u Σταθεροποιήστε το διάδρομο πριν την μετακίνηση. 

  ---- Μπορεί να προκληθεί ζημιά από την πτώση του. 

u Μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με υψηλή υγρασία ή κοντά στο μπάνιο. 

u Μην τον τοποθετείτε σε άμεσο ηλιακό φως, σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή κοντά 

σε θερμαντικά σώματα. – Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 

u Μην τον χρησιμοποιείτε με φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο παροχής ρεύματος, 

διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς. 

u Μην τραβάτε το φις από την πρίζα μέσω του καλωδίου παροχής. Μην τοποθετείτε 

κανένα αντικείμενο επάνω στο καλώδιο παροχής και μην το πιέζετε με οποιοδήποτε 

τρόπο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. 

u Μην τον χρησιμοποιείτε περισσότερο από ένας χρήστης ταυτόχρονα. Προσέξτε να μην 
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υπάρχουν άτομα κοντά στον διάδρομο κατά την χρήση του. – Μπορεί να συμβεί 

τραυματισμός ή πτώση. 

u Τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον διάδρομο. – Μπορεί 

να συμβεί ατύχημα ή τραυματισμός.  

u Απαγορεύεται η χρήση υγρών στο διάδρομο κατά την λειτουργία. – Μπορεί να 

προκληθεί ηλεκτροπληξία ή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς! 

u Τα άτομα που δεν ασκούνται συχνά, δεν πρέπει να ασκούνται έντονα ξαφνικά. 

u Μετά το φαγητό ή όταν αισθάνεστε κουρασμένοι, μετά από άσκηση ή όταν η φυσική 

σας κατάσταση δεν είναι φυσιολογική, μην χρησιμοποιείτε τον διάδρομο.  ---- Μπορεί 

να οδηγήσει σε βλάβες υγείας. 

u Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε 

γυμναστήρια, συλλόγους κ.λπ. ή άλλη εμπορική χρήση.  

  ---- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. 

u Μην τον χρησιμοποιείτε όταν είστε σε δίαιτα ή όταν έχετε άλλες δραστηριότητες. 

u Μην τον χρησιμοποιείτε όταν έχετε καταναλώσει αλκοόλ.  

---- Μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή τραυματισμός. 

u Μην τον χρησιμοποιείτε με βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα στις τσέπες σας.  

 ---- Μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή τραυματισμός. 

u Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο παροχής όταν έχει φθαρεί ή είναι βρεγμένο. 

---- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος ή κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην το 

αγγίζετε με βρεγμένα ή ιδρωμένα χέρια! 

u Όταν δεν είναι σε χρήση, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.  
---- Η σκόνη και η υγρασία, μειώνει την μόνωση και μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά. 

 

Οδηγίες γείωσης! 

u Αυτό το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο. Αν το μηχάνημα δυσλειτουργεί, η γείωση θα 

παράσχει το καλώδιο με την ελάχιστη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα, με σκοπό να 

μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

u Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν ειδικό αγωγό γείωσης και βύσμα γείωσης. 

Τοποθετήστε το βύσμα σε αντίστοιχη πρίζα που είναι γειωμένη σύμφωνα με τους 

κανονισμούς ή τους νόμους, και με την κατάλληλη υποδοχή!  
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u Αν η σύνδεση της γείωσης είναι ανάρμοστη, θα προκληθεί ηλεκτροπληξία. Αν έχετε 

αμφιβολίες για το αν το προϊόν σας είναι σωστά γειωμένο ή όχι, παρακαλούμε καλέστε 

έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να το ελέγξει. Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, καλέστε 

έναν ηλεκτρολόγο για να σας εγκαταστήσει την αντίστοιχη πρίζα. 

u Παρακαλούμε η πρίζα σας να έχει το ίδιο σχήμα με το γειωμένο φις του μηχανήματος. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μετατροπέα. 

3. Οδηγίες Συναρμολόγησης  
Μετά την συναρμολόγηση, ελέγξτε αν όλες οι βίδες είναι σωστά τοποθετημένες και 
σφιγμένες κατάλληλα. Τοποθετήστε τον διάδρομο σε μία ομαλή και επίπεδη επιφάνεια και 
σταθεροποιήστε τον με τους ρυθμιστές εδάφους. 

 
 
1. Χρησιμοποιήστε τις βίδες Allen 5# με Μ8*45 ροδέλες ασφαλείας και τα παξιμάδια στις 
βάσεις ορθοστατών. Χρησιμοποιήστε τις βίδες Μ8*20 με τις κυρτές ροδέλες για να 
σταθεροποιήσετε τους ορθοστάτες. 
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2. Χρησιμοποιήστε τις βίδες Allen 5# με Μ8*20 ροδέλες ασφαλείας για να 
σταθεροποιήσετε την κονσόλα  
 

 
 

3. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να σταθεροποιήσετε με τις Μ5*8 τα διακοσμητικά 
προστατευτικά και στις δύο πλευρές. 

 
 

 

 

Τα παραπάνω βήματα είναι για την συναρμολόγηση του διαδρόμου. 
 
Παρακαλούμε σημειώστε: Επιβεβαιώστε ότι οι βίδες σε όλα τα παραπάνω βήματα έχουν 
συναρμολογηθεί σωστά πριν την λειτουργία του διαδρόμου. 
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4. Προθέρμανση και Ασκήσεις Διατάσεων 
 
Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα άσκησης είναι η προθέρμανση. Αεροβική άσκηση με αργές 
κινήσεις διαιρούμενες σε τρία μέρη.  
Οι ασκήσεις προθέρμανσης είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της άσκησης και θα πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν από κάθε άσκηση. 
Με της ασκήσεις προθέρμανσης μπορείτε να προθερμάνετε το σώμα, να τεντώσετε τους 
μύες και να επιτρέψετε στο σώμα να προσαρμοστεί για μεγαλύτερη ένταση.  
Μετά το τέλος της άσκησης, επαναλάβετε της ασκήσεις προθέρμανσης για ανακούφιση 
από τον πόνο των μυών. 
Σας συνιστούμε να κάνετε προθέρμανση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 
Κίνηση κεφαλής  
Αρχικά τεντώστε το κεφάλι προς τον δεξιό ώμο με την αριστερή πλευρά του 
λαιμού τεντωμένη. Γυρίστε το κεφάλι προς τα πίσω δεξιόστροφα. 
Τεντώστε τον αριστερό ώμο και γυρίστε αριστερόστροφα προς τα πίσω. 
Επαναλάβετε. 
 
Κίνηση ώμων 
Ανασηκώστε τον αριστερό ώμο και γυρίστε τον προς τα πίσω. 
Επαναλάβετε πέντε φορές. Στη συνέχεια ανασηκώστε τον δεξιό ώμο και 
επαναλάβατε πέντε φορές όπως και πριν. 
 
Κινήσεις διατάσεων  
Με τα χέρια ευθεία πάνω από το κεφάλι, πιάστε με το αριστερό σας χέρι 
τον δεξιό καρπό, τεντωθείτε προς τα επάνω μέχρι να ισιώσει το δεξί σας 
χέρι για 5 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε με το άλλο χέρι. 
 
Διατάσεις τετρακέφαλων 
Στηριχθείτε στον τοίχο και κρατήστε το σώμα ισορροπημένο. Με το 
αριστερό χέρι πιάστε το αριστερό σας πόδι και τραβήξτε το όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στους γλουτούς. Κρατήστε για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 
αλλάξτε πόδι. 
 
Διατάσεις απαγωγών 
Καθίστε στο πάτωμα. Ενώστε τα πέλματα των ποδιών και τραβήξτε τα 
πόδια σας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σώμα σας. Πιέζοντας 
σιγά-σιγά τα πέλματα προς τα κάτω, μείνετε σε αυτή τη θέση για 15 
δευτερόλεπτα. 
 
Διατάσεις τενόντων 
Καθίστε κάτω. Με το δεξιό πόδι σε ευθεία και το αριστερό πόδι λυγισμένο, 
κρατήστε με το αριστερό χέρι τον αστράγαλο για να ωθήσετε το αριστερό 
πόδι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σώμα. Παραμείνετε σε αυτή τη 
στάση για 15 δευτερόλεπτα και αλλάξτε πόδι.                   
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5.Οδηγίες Χρήσης 

    

 
A. Οδηγίες οθονών και πλήκτρων:  

1. Η οθόνη LCD εμφανίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 
u Οθόνη Speed: Εμφανίζει το εύρος της ταχύτητας: 1.0-20.0KM/H. 
u Οθόνη Time: Εμφανίζει το εύρος του χρόνου: 0:00-99:59. 
u Οθόνη Distance: Εμφανίζει την απόσταση. Εύρος: 0.00-99.9. 
u Οθόνη Calorie: Εμφανίζει τις θερμίδες. Εύρος: 0-999. 
u Οθόνη Incline/ heart rate: Εμφανίζει την κλίση και τον καρδιακό ρυθμό. Εύρος 

κλίσης:0-15%. Εύρος καρδιακού ρυθμού: 50-200 (μόνο για αναφορά. Δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό δεδομένο). 

2. Η τακτικές λειτουργίες: start/stop, speed +-, incline+-, voice+-, πλήκτρα άμεσης 
ταχύτητας 3, 6, 9, 12, 16KM/H, πλήκτρα άμεσης κλίσης 3, 5, 8, 12, 15 επίπεδα, 
ανεμιστήρας, πλήκτρο off. 

3. Οδηγίες λειτουργία πλήκτρων: 
A. Πλήκτρο Mode: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να δείτε κυκλικά: 

“0:00”, “15:00”, “1.00”, “50.0”, (“0:00” χειροκίνητη (manual) επιλογή, “15:00” Αντίστροφη 
μέτρηση χρόνου, “1.00” Αντίστροφη μέτρηση απόστασης, “50.0” Αντίστροφη μέτρηση 
θερμίδων). Όταν κάνετε την επιλογή, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα speed +- και 
incline +- για να τοποθετήσετε την αντίστοιχη αξία. Μετά την ολοκλήρωση της 
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τοποθέτησης, πιέστε το πλήκτρο start/off για να ξεκινήσετε τον διάδρομο. 
B. Πλήκτρο Program: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε 

κυκλικά “P01-P02-… -P12 -FAT” (“P01-P12” πρόγραμμα 1- 12, “FAT” είναι το 
πρόγραμμα μέτρηση λίπους σώματος). 

C. Πλήκτρο start/stop: Σε κατάσταση αναμονής κλείνει ο κινητήρας, σε κατάσταση 
λειτουργίας σταματάει ο κινητήρας. 

D. Πλήκτρα Speed +-: Σε κατάσταση αναμονής αυτά τα πλήκτρα θα αυξήσουν ή θα 
μειώσουν την τοποθετημένη αξία. Σε κατάσταση λειτουργίας αυτά τα πλήκτρα θα 
αυξήσουν ή θα μειώσουν την ταχύτητα. 

E. Πλήκτρα Incline +-: Σε κατάσταση αναμονής αυτά τα πλήκτρα θα αυξήσουν ή θα 
μειώσουν την τοποθετημένη αξία. Σε κατάσταση λειτουργίας αυτά τα πλήκτρα θα 
αυξήσουν ή θα μειώσουν την κλίση. 

F. Πλήκτρα άμεσης ταχύτητας: 3, 6, 9, 12, 16KM/H. Όταν ο διάδρομος λειτουργεί, αυτά τα 
πλήκτρα θα ρυθμίσουν άμεσα την ταχύτητα του διαδρόμου. 

G. Πλήκτρα άμεσης κλίσης: 3, 5, 8, 12, 15 επίπεδα. Όταν ο διάδρομος λειτουργεί, αυτά τα 
πλήκτρα θα ρυθμίσουν άμεσα την κλίση του διαδρόμου. 

H. Πλήκτρα USB, prev, next, voice + -: Ρυθμίζουν την λειτουργία αναπαραγωγής του USB. 
I. Πλήκτρα Fan on/off: Ανοίγουν ή κλείνουν τον ανεμιστήρα. 

 
B. Προ-εγκατεστημένα προγράμματα / Οδηγίες εκκίνησης:  

1. Οδηγίες λειτουργιών: μία χειροκίνητη (manual) επιλογή. Περιλαμβάνει: Κανονική 
χειροκίνητη (normal) επιλογή, επιλογή αντίστροφης μέτρησης χρόνου, αντίστροφης 
μέτρησης απόστασης και αντίστροφης μέτρησης θερμίδων. 

2. Λειτουργίες προγραμμάτων: 
A. 12 προ-εγκατεστημένες επιλογές: P01, P02, …, P12/. 
B. Μία λειτουργία μέτρησης λίπους σώματος (body fat). 

3. Οδηγίες εκκίνησης: 
u Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα. 
u Πιέστε το πλήκτρο Start/Stop. Η οθόνη speed θα δείξει: 3 - 2 – 1 και θα ηχήσει 

ταυτόχρονα. Κατόπιν ο κινητήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί. 
 

C. Χειροκίνητη (Manual) λειτουργία:  
1. Πώς να εισαχθείτε στην χειροκίνητη (manual) λειτουργία: 

A. Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη, θα εισαχθείτε άμεσα στην χειροκίνητη λειτουργία. 
B. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο mode για να επιλέξετε την 

χειροκίνητη επιλογή. 
2. Η χειροκίνητη επιλογή περιλαμβάνει τρεις τοποθετημένες λειτουργίες: Τοποθέτηση 

χρόνου, τοποθέτηση απόστασης και τοποθέτηση θερμίδων. 
l Μόλις εισαχθείτε στην χειροκίνητη επιλογή, η οθόνη time θα σας δείξει τον χρόνο 

των: 0:00. 
l Στην λειτουργία της χειροκίνητης επιλογής, πιέστε το πλήκτρο mode για να 

εισαχθείτε στην αντίστροφη μέτρηση χρόνου. Η οθόνη time εμφανίζει τον χρόνο 
και αναβοσβήνει. Ο αρχικός χρόνος εμφανίζει 15:00. Πιέστε τα πλήκτρα speed 
up/down και incline up/down για να τοποθετήσετε την αξία του αντίστροφα 
μετρούμενου χρόνου στο εύρος των: 5:00-99:00. 

l Στην λειτουργία μέτρησης αντίστροφου χρόνου, πιέστε το πλήκτρο mode για να 
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εισαχθείτε στην αντίστροφη μέτρηση απόστασης. Η αρχική απόστασης είναι 1.00 
k/m. Πιέστε τα πλήκτρα speed up/down και incline up/down για να τοποθετήσετε 
την αξία της αντίστροφα μετρούμενης απόστασης στο εύρος των 0.50-99:00K/M. 
Κάθε πάτημα αυξάνει ή μειώνει την αξία κατά 0.1 k/m. 

l Στην λειτουργία μέτρησης αντίστροφης απόστασης, πιέστε το πλήκτρο mode για 
να εισαχθείτε στην αντίστροφη μέτρηση θερμίδων. Οι αρχικές θερμίδες είναι 50 
kilocalorie. Πιέστε τα πλήκτρα speed up/down και incline up/down για να 
τοποθετήσετε την αξία των αντίστροφα μετρούμενων θερμίδων στο εύρος των 
10.0-999 kilocalorie. Κάθε πάτημα αυξάνει ή μειώνει την αξία κατά 1 kilocalorie. 

3. Χειροκίνητη (Manual) λειτουργία επιλογής: 
A. Πιέστε το πλήκτρο start/stop. Ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση 3 δευτερολέπτων και 

κατόπιν ο κινητήρας ξεκινάει να λειτουργεί. Η αρχική ταχύτητα είναι 1.0KM/H. 
B. Πιέστε τα πλήκτρα speed up/down για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. 
C. Πιέστε τα πλήκτρα incline up/down για να ρυθμίσετε την κλίση. 
D. Πιέστε τα πλήκτρα άμεσης ταχύτητας για γρήγορη τοποθέτηση της ταχύτητας 

που θέλετε. 
E. Πιέστε τα πλήκτρα άμεσης κλίσης για γρήγορη τοποθέτηση της κλίσης που 

θέλετε. 
F. Όταν ο διάδρομος λειτουργεί, πιέστε το πλήκτρο start/stop και ο κινητήρας θα 

σταματήσει σταδιακά. 
G. Όταν η τοποθετημένη αξία του χρόνου, ή της απόστασης, ή των θερμίδων 

φτάσουν στο μηδέν, ένα ηχητικό σήμα (Bi-Bi-Bi) θα σας ενημερώσει και η 
ταχύτητα θα μειωθεί μέχρι ο διάδρομος να σταματήσει και μετά από 15 
δευτερόλεπτα θα ηχήσει (Bi-Bi) και θα περάσει σε κατάσταση αναμονής. 

H. Απενεργοποίηση των παραμέτρων για υπολογισμό. Το μέγιστο εύρος θα 
συνεχίσει μέχρι το μηδέν. 

I. Σε χειροκίνητη επιλογή, ο μέγιστος συσσωρευμένος χρόνος είναι 99:59 (100 
λεπτά) και κατόπιν ο διάδρομος σταματά. 

4. Επιλογή ρύθμισης παραμέτρων:  
u Αρχική τοποθέτηση χρόνου 30 λεπτά. Το εύρος τοποθέτησης είναι: 5:00—99:00. 

Πιέστε τα πλήκτρα speed up/down και incline up/down για να ρυθμίσετε την αξία. 
u Πιέστε το πλήκτρο start/stop και ο διάδρομος θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Η ταχύτητα 

θα αυξηθεί βαθμιαία από την αρχική ταχύτητα (δείτε λεπτομέρειες στον πίνακα 
προγραμμάτων).  

u Πιέστε τα πλήκτρα speed up/down για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. 
u Πιέστε τα πλήκτρα incline up/down για να ρυθμίσετε την κλίση. 
u Πιέστε τα πλήκτρα άμεσης ταχύτητας για γρήγορη τοποθέτηση της ταχύτητας που 

θέλετε. 
u Πιέστε τα πλήκτρα άμεσης κλίσης για γρήγορη τοποθέτηση της κλίσης που θέλετε. 
u Κάθε πρόγραμμα χωρίζεται σε 20 τμήματα. Κάθε χρονικό τμήμα λειτουργίας είναι το 

1/20 του χρόνου. 
u Κάθε αλλαγή τμήματος θα αλλάζει με 3 ηχητικά σήματα. 
u Όταν η τοποθετημένη αξία του χρόνου, ή της απόστασης, ή των θερμίδων φτάσουν 

στο μηδέν, ένα ηχητικό σήμα (Bi-Bi-Bi) θα σας ενημερώσει και η ταχύτητα θα μειωθεί 
μέχρι ο διάδρομος να σταματήσει και μετά από 15 δευτερόλεπτα θα ηχήσει (Bi-Bi) 
και θα περάσει σε κατάσταση αναμονής.  
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D. Αυτόματα προγράμματα (με κλίση): 
  Χρόνος 

Προγράμματα 

Τοποθετημένος χρόνος / 20 = κάθε χρονική περίοδος τμήματος 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P01 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 3 3 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 3 

ΚΛΙΣΗ 0 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 

P02 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 4 4 5 6 4 6 6 6 4 5 6 4 4 4 2 2 5 4 1 

ΚΛΙΣΗ 0 3 3 5 5 7 7 9 9 7 7 5 5 3 3 3 3 5 5 7 

P03 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 4 4 6 6 4 7 7 7 4 7 7 4 4 4 2 4 5 3 2 

ΚΛΙΣΗ 0 5 5 5 12 12 5 5 5 12 12 5 5 5 12 12 5 5 5 12 

P04 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 5 5 6 7 7 5 7 7 8 8 5 9 5 5 6 6 4 4 3 

ΚΛΙΣΗ 0 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

P05 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 4 4 5 6 7 7 5 6 7 8 8 5 4 3 3 6 5 4 2 

ΚΛΙΣΗ 0 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

P06 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 4 3 4 5 4 8 7 5 7 8 3 6 4 4 2 5 4 3 2 

ΚΛΙΣΗ 0 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

P07 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 3 6 6 5 3 3 

ΚΛΙΣΗ 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 8 7 6 5 4 3 2 2 

P08 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 3 3 6 7 7 4 6 7 4 6 7 4 4 4 2 3 4 4 2 

ΚΛΙΣΗ 0 3 3 5 5 7 7 9 9 7 7 5 5 3 3 3 3 5 5 7 

P09 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 4 4 7 7 4 7 8 4 8 9 9 4 4 4 5 6 3 3 2 

ΚΛΙΣΗ 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

P10 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 4 5 6 7 5 4 6 8 8 6 6 5 4 4 2 4 4 3 3 

ΚΛΙΣΗ 9 8 7 6 5 4 3 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 

P11 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 4 5 9 5 9 5 5 5 9 5 5 5 5 9 9 8 7 6 3 

ΚΛΙΣΗ 9 8 7 6 5 4 3 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 

P12 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 5 8 10 7 7 10 10 7 7 10 10 6 6 9 9 5 5 4 3 

ΚΛΙΣΗ 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

 
E. Μέτρηση Λίπους Σώματος (FAT): 

1. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο "Program" για να εισαχθείτε στη 
μέτρηση λίπους σώματος (FAT) και η οθόνη εμφανίζει "FAT". 
Πιέστε το πλήκτρο "Settings" για να επιλέξετε τις παραμέτρους που θέλετε να 
τοποθετήσετε (F1-φύλο, F2-ηλικία, F3-ύψος, F4-βάρος). Με τα πλήκτρα speed "+" 
και speed "-" ορίστε τις παραμέτρους τοποθέτησης. F5, ορίστε το μέγιστο καρδιακό 
παλμό που εμφανίζεται ανάλογα με το βάρος και το ύψος σας. 

2. Κατά την είσοδο λειτουργίας της μέτρησης λίπους σώματος, αρχικά εμφανίζεται η 
ένδειξη F-1. Δείχνει το φύλο. Στην οθόνη τοποθέτησης δείχνει 01, που σημαίνει 
άντρας. Πιέστε τα πλήκτρα speed UP/DOWN για να επιλέξετε: 01 (άντρας), 02 
(γυναίκα). 

3. Πιέστε το πλήκτρο mode και θα δείξει F-2. Δείχνει την ηλικία. Στην οθόνη 
τοποθέτησης εμφανίζει την ένδειξη 25 (έτη). Πιέστε τα πλήκτρα speed UP/DOWN 
για να επιλέξετε την ηλικία σας. Εύρος τοποθέτησης: (10-99 έτη). 

4. Πιέστε το πλήκτρο mode και θα δείξει F-3. Δείχνει το ύψος. Στην οθόνη τοποθέτησης 
δείχνει 170(cm). Πιέστε τα πλήκτρα speed UP/DOWN για να επιλέξετε το ύψος σας. 
Εύρος τοποθέτησης: 100 – 200cm). 
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5. Πιέστε το πλήκτρο mode και θα δείξει F-4. Δείχνει το βάρος σας. Στην οθόνη 
τοποθέτησης δείχνει 70(KG). Πιέστε τα πλήκτρα speed UP/DOWN για να επιλέξετε 
το βάρος σας. Εύρος τοποθέτησης: 20 – 200κιλά. 

6. Πιέστε το πλήκτρο mode και θα δείξει F-5. Στην οθόνη τοποθέτησης δείχνει  “---” 
που σημαίνει την είσοδό σας στη μέτρηση λίπους σώματος. Τοποθετήστε τα χέρια 
σας στους αισθητήρες καρδιακού παλμού και μετά από 8 δευτερόλεπτα η οθόνη θα 
σας δείξει το αποτέλεσμα της μέτρησης. 
 

F-1 Φύλο 01-άντρας 02-γυναίκα 
F-2 Ηλικία 10-99 
F-3 Ύψος 100-200 
F-4 Βάρος 20-200 

F-5 FAT 

≤19 Αδύνατος 
20～25 Κανονικός 
25～29 Υπέρβαρος  
≥30 Παχύσαρκος 

F. Το εύρος ενδείξεων κάθε οθόνης είναι: 

 Αρχική 
Αρχική 

τοποθετημένη 
αξία 

Εύρος 
τοποθέτησης Εύρος ένδειξης 

Χρόνος (Time(Min/Sec)) 0:00 15:00 5:00-99:00 0:00-99:59 
Ταχύτητα (Speed(km/h)) 0.0 1.0 1.0-16.0 1.0-16.0 
Κλίση (incline (%)) 0 0 0-15 0-15 
Απόσταση (Distance(km)) 0.0 1.00 0.50－99.9 0.00－99.9 
Θερμίδες (Calories(Kcal)) 0.0 50.0 10.0－999 0.0－999 

 

Σημασία Κωδικών των Μηνυμάτων Λάθους (error messages) 

Κωδικός 
σφάλματος   

Περιγραφή 
αιτίας 

Περιγραφή σφάλματος 

E1 

Ανωμαλία 
επικοινωνίας: 
Όταν δε 
λειτουργεί η 
επικοινωνία του 
τροφοδοτικού με 
την κονσόλα. 

Πιθανή αιτία:  

Η ηλεκτρική ή ηλεκτρονική επικοινωνία δεν υπάρχει. Ελέγξτε 
κάθε καλωδίωση που συνδέεται από το τροφοδοτικό έως την 
κονσόλα να είναι σωστά συνδεδεμένη. Ελέγξτε το καλώδιο του 
κινητήρα αν έχει υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε το ή τα καλώδια 
σύνδεσης. 

E2 

Δεν υπάρχει 
σήμα από τον 
αισθητήρα 
ταχύτητας. 

Πιθανή αιτία:  
Ελέγξτε αν το καλώδιο του κινητήρα είναι συνδεδεμένο σωστά. 
Συνδέστε το σωστά. 

Ελέγξτε αν το καλώδιο του κινητήρα έχει υποστεί ζημιά ή αν 
μυρίζει ο κινητήρας. Αντικαταστήστε τον κινητήρα. 

Βεβαιωθείτε αν ο αισθητήρας ταχύτητας είναι σωστά 
τοποθετημένος ή αν έχει υποστεί ζημιά. 
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E3 

Υπέρταση: Σε 
κατάσταση 
λειτουργίας, η 
τάση εισόδου του 
ρεύματος είναι 
μεγαλύτερη από 
το απαιτούμενο 
για περισσότερο 
από 3 
δευτερόλεπτα. 

Πιθανή αιτία: 

Μεγαλύτερο από το ονομαστικό φορτίο που προκαλείται από 
υπερβολικό ρεύμα. Το σύστημα προστασίας έχει σταματήσει την 
λειτουργία του διαδρόμου για να μην μεταφερθεί η υπερφόρτωση 
στον κινητήρα. Ελέγξτε αν ο κινητήρας λειτουργεί ή έχει οσμή 
καμένου και αντικαταστήστε τον κινητήρα. Ελέγξτε αν το 
τροφοδοτικό έχει μυρωδιά καμένου και αλλάξτε το τροφοδοτικό. 
Ή ελέγξτε την τάση παροχής ρεύματος ώστε να ταιριάζει με τις 
προδιαγραφές. 

E6 

Προστασία 
επιπτώσεων: 
Ανωμαλία στην 
τάση 
τροφοδοσίας ή 
βλάβη του 
κυκλώματος του 
κινητήρα. 

Πιθανή αιτία: 

Ελέγξτε αν η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι μικρότερη 
από την κανονική. Ελέγξτε αν το τροφοδοτικό έχει μυρωδιά 
καμένου και αντικαταστήστε το τροφοδοτικό. 

Ελέγξτε αν το καλώδιο του κινητήρα είναι συνδεδεμένο και 
συνδέστε το σωστά. 

E7 
Δεν έχει 
τοποθετηθεί το 
κλειδί ασφαλείας 

Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στην αντίστοιχη θέση στην 
κονσόλα. 

6. Τακτική Συντήρηση και Οδηγίες 
Προειδοποίηση: Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε τον διάδρομο, βεβαιωθείτε ότι το φις του 
καλωδίου τροφοδοσίας έχει αφαιρεθεί από την πρίζα. 
Καθαρισμός: Ο πλήρης καθαρισμός θα παρατείνει την διάρκεια ζωής του ηλεκτρικού 
διαδρόμου. 
Απομακρύνετε περιοδικά τη σκόνη προκειμένου να κρατήσετε τα μέρη του διαδρόμου 
καθαρά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει και τις δύο πλευρές του εκτεθειμένου τμήματος, η 
οποία θα μειώσει την συσσώρευση ακαθαρσιών στους κυλίνδρους. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε 
καθαρά παπούτσια, για να αποφύγετε να μεταφέρετε ρύπους κατά την διάρκεια της 
άσκησης. Το ταπέτο θα πρέπει να καθαριστεί με ένα υγρό πανί χωρίς επιθετικά καθαριστικά. 
Παρακαλούμε δώστε προσοχή να μην εισχωρήσουν υγρά στα ηλεκτρικά μέρη. 
Προειδοποίηση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι το φις του 
καλωδίου τροφοδοσίας έχει αφαιρεθεί από την πρίζα. Ανοίξτε το κάλυμμα του κινητήρα μία 
φορά ετησίως για καθαρισμό του διαδρόμου εσωτερικά. 
 

Ταπέτο διαδρόμου και λιπαντικό λάδι 
Το δάπεδο του ηλεκτρικού διαδρόμου έχει λιπανθεί με ένα καλό λιπαντικό. Η τριβή μεταξύ 
του ταπέτου και του δαπέδου έχει μεγάλο αντίκτυπο στην διάρκεια ζωής και απόδοσης του 
διαδρόμου. Ως εκ τούτου, απαιτείται τακτική λίπανση. Σας συνιστούμε να λιπαίνετε το 
δάπεδο τακτικά. Αν η επιφάνεια του δαπέδου έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την 
αντιπροσωπεία μας. 
Σας συνιστούμε να λιπαίνετε το ταπέτο και το δάπεδο του ηλεκτρικού διαδρόμου με το 
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ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 
 

Ελάχιστη χρήση (χρήση λιγότερο από 3 ώρες την εβδομάδα), κάθε 5 μήνες. 
Μέση χρήση (4-7 ώρες την εβδομάδα), κάθε 2 μήνες. 
Έντονη χρήση (περισσότερο από 7 την εβδομάδα), κάθε μήνα. 

 
1. Προκειμένου να προστατευθεί καλύτερα ο διάδρομός σας και να παραταθεί η διάρκεια 
ζωής του, συνίσταται, μετά από 1,5 ώρα συνεχής χρήσης του διαδρόμου, 30 λεπτά παύση 
της λειτουργίας του πριν την επόμενη χρήση. 
2. Το ταπέτο είναι πολύ χαλαρό και θα υπάρξουν φαινόμενα ολίσθησης. Το πολύ τεντωμένο 
ταπέτο θα μειώσει την απόδοση του κινητήρα και την διάρκεια ζωής των κυλίνδρων. 
Ασκηθείτε με την κατάλληλη ελαστικότητα ταπέτου. Ανασηκώστε το ταπέτο με τα χέρια και 
από τις δύο πλευρές ώστε να είναι περίπου 50 - 75mm. 

Ρύθμιση εκτροπής και έντασης του ταπέτου 
Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα τον διάδρομο και να κάνετε την λειτουργία του καλύτερη, 
θα πρέπει να προσαρμόσετε το ταπέτο ώστε να λειτουργεί με τους καλύτερους όρους. 

Ρύθμιση ταπέτου: 
l Τοποθετήστε το διάδρομο σε επίπεδο έδαφος. 
l Βάλτε τον να κινείται με ταχύτητα περίπου 6-8km/h. 
l Αν το ταπέτο κινείται πολύ προς τα δεξιά, περιστρέψτε την δεξιά βίδα ρύθμισης 

δεξιόστροφα κατά 1/2 της περιστροφής και την αριστερή βίδα ρύθμισης 
αριστερόστροφα κατά 1/2 της περιστροφής (Εικόνα Α).  

l Αν το ταπέτο κινείται πολύ προς τα αριστερά, περιστρέψτε την αριστερή βίδα ρύθμισης 
δεξιόστροφα κατά 1/2 της περιστροφής και την δεξιά βίδα ρύθμισης αριστερόστροφα 
κατά 1/2 της περιστροφής (Εικόνα Β)       

    
Εικόνα A                           Εικόνα B 

Ρύθμιση της έντασης του ταπέτου 
Όταν χρησιμοποιείτε τον διάδρομο για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω φθοράς ή 
παραμόρφωσης της ελαστικής επιφάνειας, το ταπέτο χαλαρώνει. Τότε θα πρέπει να κάνετε 
κάποια ρύθμιση ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής χρήση. 
Ρύθμιση: Η αίσθηση του τρεξίματος με περιστασιακό το φαινόμενο της παύσης, 
υποδηλώνει ότι το ταπέτο είναι χαλαρό στην κανονική σας κίνηση και απαιτεί περαιτέρω 
διόρθωση. 
Μέθοδος ρύθμισης της χαλάρωσης: Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες του προστατευτικού 
καλύμματος. Ξεκινήστε το διάδρομο με ταχύτητα 1 km/h. Σταθείτε στο ταπέτο και 
τοποθετείστε τα χέρια σας στις χειρολαβές. Εφαρμόστε ελαφρώς πίεση στο ταπέτο 
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(προτείνουμε αυτό το βήμα πίεσης του ταπέτου με το βάρος του ίδιου του χρήστη). 
Α. Αν στην πίεση του, το ταπέτο δε σταματά και συνεχίζει να περιστρέφεται σωστά, τότε η 
ένταση του ταπέτου είναι κανονική. 
Β. Αν στην πίεση του, το ταπέτο σταματά αλλά ο εμπρός κύλινδρος συνεχίζει να 
περιστρέφεται, τότε το ταπέτο έχει χαλαρώσει και απαιτείται η κατάλληλη προσαρμογή για 
να διευκολυνθεί η ασφαλής χρήση. 
Γ. Αν παρατηρήσετε μία στιγμιαία παύση του ταπέτου στην εφαρμογή της πίεσης και ο 
ιμάντας κίνησης σταματάει να περιστρέφεται ενώ ο κινητήρας συνεχίζει να περιστρέφεται, 
τότε απαιτείται η ρύθμιση ή η αντικατάσταση του ιμάντα κίνησης για να διευκολυνθεί η 
ασφαλής χρήση. 
Βήμα 2: Σ’ αυτήν την περίπτωση, με ένα κλειδί ρυθμίστε τη βίδα στη βάση ρύθμισης του 
κινητήρα. Γυρίστε απλά τον ιμάντα κίνησης που συνδέει τον κινητήρα με το εμπρός 
κύλινδρο. Αν είναι πολύ χαλαρός, θα πρέπει να τον τεντώσετε. Αν είναι πολύ τεντωμένος, 
τότε απαιτείται χαλάρωση της έντασης του ιμάντα κίνησης. Παρακαλούμε ρυθμίστε την 
ένταση του ιμάντα κίνησης περίπου στο 80%. 
Βήμα 3: Τέλος, βιδώστε τις βίδες της βάσης του κινητήρα και τοποθετήστε το κάλυμμα 
κινητήρα. 
 
Λίπανση με λάδι σιλικόνης 
Βήμα 1: Αρχικά ανασηκώστε το ταπέτο. 
Βήμα 2: Ανοίξτε το μπουκάλι με το λάδι σιλικόνης και συμπιέστε ώστε να πέσει στο πλαϊνό 
μέρος του ταπέτου όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
 

 
                         

After-sales service 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το διάδρομό μας. Όλα τα προϊόντα κατά την κανονική 
χρήση παρουσιάζουν φθορές. Για την χρονική περίοδο των δύο πρώτων ετών σας 
παρέχουμε δωρεάν τα φθαρμένα ή ελαττωματικά μέρη που απαιτούνται (εξαιρούνται 
πλαστικά και ελαστικά μέρη π.χ. προστατευτικά καλύμματα, ταπέτο). Μετά το τέλος της 
εγγύησης, μπορούμε να σας παρέχουμε τα απαιτούμενα μέρη στις καλύτερες τιμές. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην εγγύηση του προϊόντος. 
Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
επαγγελματικό ή εμπορικό λόγο. Αν το προϊόν χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με την 
αντιπροσωπεία. 
. 
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7. Εγγύηση 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ 
Η MEKMA Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, 
από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η MEKMA Α.Ε. 
αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε 
σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης 
της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. 
περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην 
αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός 
εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα 
αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως: 
Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι: 
Πλαίσιο 5 έτη 
Μοτέρ 2 έτη 
Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη 
Λοιπά μέρη 2 έτη 
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ’ όσον: 
1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο 

Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του 
μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον 
πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο. 

2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο 
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες 

που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες. 
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, 

αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών 
που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι. 

5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την 
επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς 
αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης 
ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης. 

6. Οι ζημίες του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης. 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει: 

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα 
επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή 
συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές 
κατά την μεταφορά από τρίτο. 

2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα 
κίνησής του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο 
επισκευών της εταιρείας μας. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει: 

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα). 
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας. 
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα. 

ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης. 
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους. 
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη. 
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση 

σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των 
κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται 
με καλώδιο σε σπίτι. 

5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο. 
6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studios, ή άλλη 

εμπορική ή επαγγελματική χρήση. 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο 
συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα 
συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από 
κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την 
ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή: 

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή 
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228. 

ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗ. 
Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, επικοινωνήστε 
στο: 

ΜΕΚΜΑ Α.Ε. 
Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123 
Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798 

E-mail: service@mekma.gr 
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή 

επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. 

Προϊόν:………………………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία αγοράς:……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος 
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