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I. Προειδοποιήσεις, βασικές τεχνικές παράμετροι και λειτουργίες 
 

                                          
Προειδοποίηση！ 

1. Όταν χρησιμοποιείτε τον διάδρομο, παρακαλούμε κρατήστε τα παιδιά μακριά του. Τα 

παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον διάδρομο χωρίς επιτήρηση ενηλίκου για 

αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.  

2. Πριν τη χρήση του διαδρόμου, παρακαλούμε πιάστε το κλειδί ασφαλείας στα ρούχα σας. 

Παρακαλούμε αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας όταν δε χρησιμοποιείτε τον διάδρομο.  

3. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι σωστά γειωμένη. Ο διάδρομος μπορεί να 

καταστραφεί εάν χρησιμοποιήσετε πρίζα που δεν είναι κατάλληλα γειωμένη και αυτό 

μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση! Μετά την προπόνηση, αφαιρέστε τον διάδρομο από 

την πρίζα και κλείστε την παροχή.  

4. Δεν πρέπει να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα και να πειράξετε τα ηλεκτρονικά μέρη 
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χωρίς την έγκριση τεχνικού. 

5. Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του διαδρόμου και να εξασφαλίσετε την ασφάλειά 

σας,απαγορεύεται σε δύο άτομα ταυτόχρονα και σε αυτούς που ξεπερνούν το μέγιστο 

βάρος χρήστη να χρησιμοποιήσουν τον διάδρομο. 

6. Παρακαλούμε μην ανεβαίνετε και μην κατεβαίνετε από τον διάδρομο από το πίσω 

μέρος για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.  

7. Όταν ο διάδρομος λειτουργεί, να μην αγγίζετε το ταπέτο με τα χέρια ή με γυμνά πόδια.  

8. Ο υπολογισμός καρδιακών παλμών είναι μόνο για αναφορά και δεν μπορείτε να τα 

χρησιμοποιήσετε ως ιατρικά δεδομένα. Οι υπερτασικοί και οι καρδιοπαθείς δεν πρέπει 

να χρησιμοποιούν τον διάδρομο χωρίς επίβλεψη.  

9. Όταν χρησιμοποιείτε τον διάδρομο, εάν νιώσετε στηθάγχη ή ζάλη, σταματήστε αμέσως 

την άσκηση καθώς η επιπλέον κίνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ή 

ατύχημα. 

10. Μέθοδος γρήγορης κατάβασης: εάν προκύψει κάτι επείγον κατά την προπόνηση και ο 

διάδρομος δε σταματάει, κρατήστε τις λαβές με τα δυο σας χέρια για να στηρίξετε το 

βάρος του σώματός σας, πατήστε στην πλατφόρμα και κατεβείτε από το πλάι του 

διαδρόμου  

11. Να διατηρείτε καθαρή μία περιοχή ασφαλείας 2000mm×1000mm πίσω από τον 

διάδρομο για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.  

12. Για τη δική σας ασφάλεια ρυθμίστε τις παρακάτω λειτουργίες όταν ο διάδρομος είναι 

σε λειτουργία αναμονής: “Wireless Net”, “Setup”, “Application”, “Time Zone”, “Video”, 

“Music”. Κατά τη χρήση του διαδρόμου, χρησιμοποιείστε τα αντίστοιχα πλήκτρα για 

αυτές τις ρυθμίσεις. 

 

Για την υγεία και την ασφάλεια της οικογένειάς σας, παρακαλούμε διαβάστε 

τις παρακάτω οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη χρήση, ώστε η προπόνησή σας να 

είναι πιο ευχάριστη. (Απαγορεύεται σε μη εξειδικευμένα άτομα να ρυθμίζουν 

τον διάδρομο.)  

                   Το όριο βάρους αναγράφεται στο προϊόν. Εάν το βάρος του 

σώματος σας ξεπερνά τα 150Kg (330Ib),  ίσως επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του 

διαδρόμου.  

 

Βασικές τεχνικές παράμετροι 

⚫ Τάση ισχύος εισόδου: AC220-240V (50-60Hz) 

⚫ Τάση: 9.8A 

⚫ Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0~40℃ 

⚫ Μοτέρ: 3000W 

⚫ Εύρος ταχύτητας: 1~18 (km/h) 

⚫ Εύρος κλίσης: 0-18% 

⚫ Ένδειξη χρόνου: 0:00:00~99:59:59 (H:M:S) 

⚫ Ένδειξη απόστασης: 0.00~999.99（km） 

⚫ Ένδειξη καρδιακών παλμών: 50~200 (b/pm) 

⚫ Ένδειξη θερμίδων: 0~9999 (calories) 

⚫ Διαστάσεις: 200×86×150cm 

⚫ Διαστάσεις χώρου: 146×52cm 

 

Λειτουργίες. 

Ειδική 
Σημείωση 



 

-3- 

◆ Μοτέρ 3000 W. 

◆ Με δύο λειτουργίες προστασίας, την επείγουσα και τη σταδιακή παύση. 

◆ Με λαβές από PU, άνετες και ασφαλείς.  

◆ Με LCD οθόνη αφής 10.1 ιντσών και ανάλυση 1024 X 600. 

◆ Με λειτουργικό σύστημα Android 5.1; RK3128 Cortex-A7 1.2GHZ  4-πύρηνος 

επεξεργαστής;  

Εσωτερική μνήμη: DDR3 1GB; Σκληρός Δίσκος: Nand Flash 8GB; Συνδεσιμότητα: 

WIFI on board, support 802.11b/g/n 

◆ Σύνδεση με USB2.0 για αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο. 

◆ Προσφέρει 12 προ-εγκατεστημένα προγράμματα.  

◆ Προσφέρει προ-εγκατεστημένα σκηνικά εικονικής πραγματικότητας  τα οποία 

προσφέρουν στον χρήστη μια συναρπαστική εμπειρία μέσω από τα διαφορετικά 

τοπία που επεικονίζονται. 

◆ Intelligent Health Cloud APP, υποστηρίζει πολλαπλές πλατφόρμες και πολλές 

γλώσσες  

διευκολύνοντας τον χρήστη να ρυθμίσει, να αποθηκεύσει και να αναζητήσει τις 

πληροφορίες 

◆ Με Hi-Fi stereo και ανεξάρτητο σύστημα MP3. 

◆ Smart fan.  

◆ Επαγγελματικό, αλλά προσιτό λειτουργικό σύστημα για εύκολη ρύθμιση και 

διαχείριση; Γρήγορη Πρόσβαση για την ταχύτητα, κλίση και προγράμματα. 

◆  Νέος σχεδιασμός με κρυφό βραχίονα για το κινητό. 

◆ Σύστημα απορρόφησης κραδασμών. 
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II. Παρουσίαση προϊόντος. 
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III. Σχεδιάγραμμα προϊόντος.  
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IV. Λίστα μερών. 

 

 

S/N Part name Qty. S/N Part name Qty. 

1 Meter head 1 32 
M10X20 round head hexagon 

socket screw 
4 

2 
M6X25 hexagon socket 

head cap bolt 
4 33 Welding part of left upright pole 1 

3 M6 flat shim 4 34 M10 small flat gasket 25 

4 Screen 1 35 Bulkhead of upright pole  6 

5 Safety switch 1 36 
M10X30 round head hexagon 

socket screw 
4 

6 Front drum 1 37 
M8X16 hexagon socket pan 

head screw 
6 

7 
M8X45 hexagon socket 

head cap bolt 
1 38 

Decorative element at lower left 
of the meter 

1 

8 Dust cover 1 39 
M4×10 round head tail-cut 

tapping screw  
4 

9 Upper edge strip 2 40 M4X8 flat head screw 18 

10 Running belt (tire tread) 1 41 
  Decorative element at lower 

right of the meter 
1 

11 Rear drum 1 42 AC motor 1 

12 
M8X75 hexagon socket 

head cap bolt 
2 43 M10X60 hexagon screw 1 

13 φ8×1.6 flat washer 9 44 M10X45 hexagon screw 1 

14 High-density running plate  1 45 
M10X40 hexagon socket head 

cap screw 
4 

15 Edge strip at right side 1 46 
M10X40hexagon socket pan 

head screw 
1 

16 Right regulating box 1 47 Lifting motor 1 

17 Left regulating box 1 48 
M10X95 hexagon socket pan 

head screw 
1 

18 Universal foot pad 2 49 Plastic shim 2 

19 Edge strip at left side 1 50 Motor shock absorption pad 4 

20 
M10X70 hexagon socket 

pan head screw 
2 51 Spring shim 4 

21 M10 self-locking nut 6 52 Upper strip block piec 2 

22 Welding part of erector 1 53 
Decorative element of right 

upright pole 
1 

23 Castor 2 54 Rubber belt of motor 1 

24 
M10X60 hexagon socket 

pan head 
2 55 

M8X45 crossed countersunk 
head screw 

2 

25 Cover plate 1 56 Support column of running plate  1 

26 Motor’s bottom cover 1 57 Shock pad 6 

27 
Decorative element of left 

upright pole 
1 58 

M8X25 crossed countersunk 
head screw 

6 

28 Frequency converter 1 59 Edge strip positioning buckle 6 
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29 Front protective cover 1 60 Tabletting of edge strip  2 

30 One-piece switch 1 61 M4X12 flat head screw 4 

31 
Welding part of right upright 

pole 
1 62 

Welding part of GT5 running 
plate 

1 
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V. Συναρμολόγηση. 

 

Όλα τα μέρη του διαδρόμου έχουν συναρμολογηθεί προσεχτικά πριν την αποστολή του. Ο 

διάδρομος μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα εάν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

 

Βήμα I: Τοποθετήστε τον ορθοστάτη: Ανοίξτε 

το κουτί Β και βγάλτε τον διάδρομο ( κουτί 

B). Πρώτα τοποθετήστε τον αριστερό 

ορθοστάτη στο πλαίσιο με 2 M10×20 και2 

M10×30 βίδες; Στη συνέχεια, συνδέστε τον 

δεξιό ορθοστάτη (το καλώδιο βρίσκεται μέσα 

στον ορθοστάτη με το καλώδιο ελέγχου; 

έπειτα,  εισάγετε εισαγάγετε το βύσμα της 

γραμμής ελέγχου στην οπή μέσω του 

καλωδίου του δεξιού όρθιου πόλου; 

Ασφαλίστε τον δεξιό ορθοστάτη στο πλαίσιο 

με 2 M10×20 και 2 M10×30 βίδες, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Βήμα II: Τοποθετήστετην κονσόλα: Ανοίξτε 

το κουτί Α και βγάλτε την κονσόλα. Πρώτα, 

συνδέστε το καλώδιο στον δεξιό 

ορθοστάτη με αυτό που βρίσκεται στο 

κάτω μέρος της κονσόλας; Στη συνέχεια 

συνδέστε την κονσόλα με τους 

ορθοστάτες; Τέλος, ασφαλίστε το με 6 

M8×16 βίδες, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα: 

 

 

Βήμα III: Εγκατάσταση οθόνης: Ανοίξτε το 

κουτί και βγάλτε την οθόνη. Πρώτα συνδέστε 

το καλώδιο της οθόνης με αυτό της 

κονσόλας; Στη συνέχεια, τοποθετήστε την 

οθόνη στην κονσόλα.Τέλος, ασφαλίστε την 

οθόνη με 4 M6×25 βίδες, όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα: 

 

Step IV: Τοποθετήστε τα διακοσμητικά 

στοιχεία: Πρώτα τοποθετήστε τα 

διακοσμητικά στοιχεία στον αριστερό και 

στον δεξιό ορθοστάτη με 6 M8×8βίδες; Στη 

συνέχεια, τοποθετήστε τα διακοσμητικά 

στοιχεία δεξιά και αριστερά στην κονσόλα 

με 2 M4×8 και 4 M4×10 βίδες, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

M4¡ Á10 round head

tail-cut tapping

screw

M4¡ Á8 large

crossed flat

head screw
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Βήμα V: Τοποθετήστε το διαχωριστικό και το καλώδιο παροχής ρεύματος: Πρώτα, 

τοποθετήστε 6 διαχωριστικά στις τρύπες δεξιά και αριστερά; Τέλος, συνδέστε το καλώδιο 

παροχής ρεύματος με τον διακόπτη στον διάδρομο (σημείωση: βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 

παροχής ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένογια να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα), όπως 

φαίνεται στην εικόνα παρακάτω: 

 

 

Βήμα VI: Ελέγξτε προσεχτικά κάθε τμήμα του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά 

σφιγμένο. Ξεκινήστε τον διάδρομο σε χαμηλή ταχύτητα κι ελέγξτε εάν το ταπέτο 

περιστρέφεται σωστά και εάν είναι κατάλληλα σφιγμένο. Εάν το ταπέτο γλιστράει, 

μπορείτε να το ρυθμίσετε (βλ. «Καθημερινή συντήρηση του διαδρόμου»). Τοποθετήστε 

τον διάδρομο στη θέση του και χρησιμοποιήστε τον αφού ολοκληρώσετε τον έλεγχο.  
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VI. Οθόνη και λειτουργία. 

 
1. Χαρακτηριστικά του συστήματος Android: 

Λειτουργικό Google Android 5.1 

Επεξεργαστής 
Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd.RK3128 4-πύρηνος 
επεξεργαστής Cortex-A7 Quad Core Processor 

Οθόνη 10.1 inch, touch capacitive screen  Resolution 1024X600 

Εσωτερική μνήμη DDR3 1GB 

Επέκταση μνήμης Nand Flash 8GB 

Wi-Fi Support 802.11b/g/n 

Video MP4, ASF, FLV, MKV, TS, WMV, MOV, 3GP, AVI etc. 

Ήχος MP3,WMA etc. 

USB2.0 1 USB HOST 

Πλήκτρα 

Start/Pause, Stop, Speed+, Speed -, Incline︽, Incline︾, Volume+, 
Volume -, Volume switch, Fresh air switch, Main interface button, Return 
button, Speed shortcut key, Incline shortcut key 

Audio interface 1 LINE IN interface and 1 earphone interface 

Παροχή ρεύματος AC, 220V, 50hz 
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2. Λειτουργία πλήκτρων. 

 

 

2.1 “START/PAUSE”: Σε περίπτωση που υπάρχει παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη 

και η ασφάλεια κλειδωμένη, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον διάδρομο. Κατά 

τη λειτουργία του διαδρόμου, πιέστε το πλήκτρο για να σταματήσετε τον διάδρομο και να 

διατηρήσετε τα δεδομένα προπόνησης, και πιέστε ξανά το πλήκτρο για να συνεχίσετε την 

προπόνηση. 

2.2 “STOP”: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο και επαναφέρετε τον διάδρομο κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας. 

2.3 “Speed +” and “Speed -” (SPEED) είναι τα πλήκτρα αυξομείωσης της κλίσης: 

χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την κλίση κατά τη διάρκεια της 

προπόνησης ανά 1 τμήμα; όταν πιέσετε τα πλήκτρα παρατεταμένα για πάνω από 0.5 

δευτερόλεπτα, η κλίση αυξομειώνεται συνεχόμενα.  

2.4 “Incline ︽ ” and “Incline ︾  ” είναι τα πλήκτρα αυξομείωσης της κλίσης: 

χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την κλίση κατά τη διάρκεια 

της προπόνησης ανά 1 τμήμα; όταν πιέσετε τα πλήκτρα παρατεταμένα για πάνω 

από 0.5 δευτερόλεπτα, η κλίση αυξομειώνεται συνεχόμενα.  

2.5 “Speed: 6, 9, 12, 15” είναι τα πλήκτρα συντόμευσης για ρύθμιση της ταχύτητας: 

σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε γρήγορα την ταχύτητα.  

2.6 “Incline: 6%, 9%, 12%, 15%” είναι τα πλήκτρα συντόμευσης για ρύθμιση της 

κλίσης: σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε γρήγορα την κλίση.  
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2.7 “Volume down  (Music-), volume plus  (Music+) και volume switch 

(ON/OFF)”  

 είναι τα πλήκτρα συντόμευσης για την αυξομείωση της έντασης και την σίγαση.  

2.8 Πλήκτρο “Fresh air switch (FAN)”: Εάν ο ανεμιστήρας είναι 

απενεργοποιημένος, πιέστε το πλήκτρο για να τον ενεργοποιήσετε και πιέστε τον 

ξανά για να τον απενεργοποιήσετε  

2.9 Πλήκτρο “Main interface (Home)”: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε 

στην αρχική οθόνη. 

2.10 Πλήκτρο “Return (Return)”: Επιστρέψτε από την τρέχουσα οθόνη στην 

προηγούμενη ή κάνετε έξοδο από το πρόγραμμα εφαρμογής.  

 

3. Οδηγίες για την οθόνη και τις λειτουργίες πλήκτρων. 

  

4. Οθόνη έναρξης 

       Συνδέστε τον διάδρομο στο ρεύμα και το σύστημα Android θα ξεκινήσει αυτόματα. 

Μετά από αυτό η  οθόνη θα εμφανίσει την ακόλουθη ένδειξη: 

 

4.1 Η αρχική οθόνη αποτελείται από δύο σελίδες. Στην κατάσταση αναμονής, 

η αρχική οθόνη εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

Σελίδα 1 Σελίδα 2 
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Το εικονίδιο "  " στην οθόνη αφής χρησιμοποιείται για να δείτε τη Σελίδα 2.  

Το εικονίδιο "  " στην οθόνη αφής χρησιμοποιείται για να επιστρέψετε στη Σελίδα 

1.  

Mπορείτε επίσης να   σύρετε την οθόνη δεξιά ή αριστερά.  

Στις παραπάνω οθόνες: πιέστε οποιοδήποτε εικονίδιο για να δείτε το αντίστοιχο μενού. 

 

4.2.  Διαχείριση χρηστών: (η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο όταν ο διάδρομος είναι 

σε κατάσταση παύσης). 

3.3.1 Register: Αφου το κινητό σας έχει συνδεθεί στο Internet, σαρώστε τους δύο 

κωδικούς για να κατεβάσετε το  APP  και συμπληρώστε τις βασικές πληροφορίες 

για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Πιέτε το πλήκτρο “Register” για να 

συμπληρώσετε τις βασικές πληροφορίες (όνομα χρήστη, όνομα, φύλο, βάρος). 

 

3.3.2 Login Αφού συνδεθείτε στο internet, μπορείτε να συνδεθείτε ή να 

αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας. 

Τα βήματα παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα: πιέστε το πλήκτρο “Login”, 

συμπληρώστε τη φόρμα εισόδου με το όνομα και τον κωδικό σας και πιέστε το 

πλήκτρο “Login”. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το APP στο κινητό σας για να σαρώσετε τους 

κωδικούς στην επάνω δεξιά γωνία στην οθόνη του διαδρόμου, προκειμένου να 

εισέλθετε (βήματα λειτουργίας: ανοίξτε το ΑPP→ discover → σαρώστε το εικονίδιο 

στην επάνω δεξιά γωνία στην οθόνη του διαδρόμου → σαρώστε τους δύο κωδικούς 

στην επάνω δεξιά γωνία στην οθόνη του Διαδρόμου).  

Μπορείτε να πιέσετε "log out" για να αποσυνδεθείτε από το το λογαριασμό σας μτά 

την ολοκλήρωση της προπόνησης. 
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3.4.1 Χειροκίνητη ρύθμιση. 

  

3.4.2 A. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο “Start”, η οθόνη θα εμφανίσει μία 

αντίστροφη μέτρηση 3,2,1, ηχώντας για να σας προειδοποιήσει. Μετά την 

ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης, After count-down ends, ο διάδρομος θα 

ξεκινήσει με ταχύτητα 1.0km/h και κλίση 0; Θα ανοίξει το παράθυρο προπόνησης 

“Target”. 

B. Το παράθυρο "Exercise Target" ξεκινά να μετρά και θα σταματήσει αυτόματα 

μετά από 100 ώρες. Πιέστε "Speed Plus and Minus Key" ή "Speed Shortcut Key" 

για να αλλάξετε ταχύτητα; Πιέστε "Slope Addition and  Subtraction Key" ή "Slope 

Shortcut Key" για να αλλάξετε την κλίση; Πιέστε το πλήκτρο "Stop" ανά πάσα στιγμή, 

ενώ προπονείστε, για να σταματήσετε το διάδρομο. 

C. Η οθόνη άσκησης παρουσιάζει τον χρόνο, την απόσταση, τις θερμίδες, τον 

παλμό, τον στόχο, το ύψος, την αυξομείωση κλίσης, τον τερματισμό, την παύση και 

την αυξομείωση της απόστασης, την αυξομείωση της ταχύτητας. 

D. Παράθυρο "Heartbeat": Όταν ο ασκούμενος έχει και τα δύο πόδια του στα πλαινά 

στηρίγματα του διαδρόμου και ξεκινά ο διάδρομος, τα δεδομένα των καρδιακών 

παλμών θα εμφανιστούν στο παράθυρο ʺheartbeatʺ, αφού τοποθετήσετε και τα δύο 

χέρια σας στις χειρολαβές για περίπου 5-10 δευτερόλεπτα. (Οι Αισθητήρες 

Καρδιακού Παλμού συλλέγουν δεδομένα αναφορικά με το βαθμό προπόνησης, τα 

οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικά δεδομένα.) 
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3.4.3 Πλήκτρο “Distance”: Πιέστε το πλήκτρο “Distance”, ορίστε τον στόχο 

απόστασης και πιέστε το πλήκτρο “Start” για να ξεκινήσετε τον διάδρομo. Ο χρήστης 

ξεκινα την προπόνηση, η οποία θα ολοκληρωθεί όταν διανυθεί η απόσταση που αρχικά 

ορίστηκε. Κατα τη διάρκεια της άσκησης, ο χρήστης κατά την διάρκεια της άσκησης 

μπορεί να αυξήσει και να μειώσει την ταχύτητα και την κλίση του Διαδρόμου. Πιέστε το 

πλήκτρο “Stop” και ο Διάδρομος θα σταματήσει να λειτουργεί. Τα βήματα που πρέπει 

να ακολουθήσετε φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: Πιέστε το πλήκτρο “Distance”, για 

να ορίσετε την επιθυμητή απόσταση και ακολούθως πιέστε το πλήκτρο “Start” για να 

ξεκινήσετε. 

 

 

 

3.4.4 Πλήκτρο “Time”: Πιέστε το πλήκτρο “Time”, ορίστε τον χρόνο προπόνησης, Ο 

χρήστης ξεκινα την προπόνηση, η οποία θα ολοκληρωθεί όταν ο Διάδρομος φτάσει το 

στόχο του χρόνου που αρχικά ορίστηκε. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο χρήστης μπορεί 

να μειώσει ή να αυξήσει την ταχύτητα ή την κλίση.  

Πιέστε το πλήκτρο “Stop” και ο Διάδρομος θα σταματήσει να λειτουργεί. 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: Πιέστε το 
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πλήκτρο “Time”, για να ορίσετε τον στόχο χρόνου και έπειτε πιέστε το πλήκτρο “Start” 

για να ξεκινήσετε. 

 

 

3.4.5 Πλήκτρο “Calorie”: Πιέστε το πλήκτρο “Calorie”, αφού ορίσετε τον στόχο θερμίδων, 

ο χρήστης θα ξεκινήσει την προπόνηση, η οποία θα ολοκληρωθεί μόλις φτάσει στον στόχο 

θερμίδων. Κατά τη διάρκεια της άσκησης ο μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει την ταχύτητα ή 

την κλίση.  

Πιέστε το πλήκτρο “Stop” και ο Διάδρομος θα σταματήσει να λειτουργεί. 

3.4.6 Τα βήματα ρύθμισης φαίνονται στην αντίστοιχη εικόνα: πιέστε το πλήκτρο 

“Calorie”, ορίστε τον στόχο θερμίδων και πιέστε το πλήκτρο “Start” για να ξεκινήσετε. 

 

 

5. Exercise Program 

Το σύστημα έχει 12 προ-εγκατεστημένα προγράμματα (όπως μείωση βάρους, καύση 

λίπους, βουνό κ.α.). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό πρόγραμμα, να θέσει τον 

χρόνο άσκησης, να πιέσει το πλήκτρο “Start” και να ξεκινήσει την προπόνηση. Κατά την 

προπόνηση ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ταχύτητα και την κλίση. Το πρόγραμμα 

ίσως αλλάξει αυτόματα τις τιμές όταν περάσει στο επόμενο τμήμα. Πιέστε το πλήκτρο 

“Stop” για να σταματήσετε τη λειτουργία.  

Κάθε προ-εγκατεστημένο πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 τμήματα και ο χρόνος 

λειτουργίας του κάθε τμήματος είναι ορισμένος χρόνος/16. Όταν τελειώνει το ένα τμήμα, 

αρχίζει αυτόματα το επόμενο και η κλίση και η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα. Αφού 

ολοκληρωθούν όλα τα τμήματα, ο διάδρομος θα μειώσει σταδιακά την ταχύτητα μέχρι να 

σταματήσει. 

Τα βήματα ρύθμισης φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα: Πιέστε το πλήκτρο 

“ExerciseProgram” για να επιλέξετε το προ-εγκατεστημένο πρόγραμμα (ο πίνακας των 

προ-εγκατεστημένων προγραμμάτων αποτελείται από 2 σελίδες), επιλέξτε την 
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προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα με τον κέρσορα ή κυλήστε τη σελίδα αριστερά ή δεξιά, 

επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε, επιλέξτε τον χρόνο και πιέστε το πλήκτρο “Start” 

για να ξεκινήσει ο διάδρομος. 

. 

 

 

 

 

Προ-εγκατεστημένα προγράμματα. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Speed 3 6 7 8 9 10 9 8 8 9 10 9 8 7 6 3

Incline 0 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 3 2 1

Speed 5 7 9 9 11 8 8 10 10 8 10 8 6 5 4 3

Incline 3 5 4 4 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3

Speed 3 4 6 5 3 5 6 4 5 6 7 6 8 6 5 3

Incline 6 8 10 12 14 12 10 14 12 10 8 10 6 4 3 2

Speed 3 6 7 7 8 9 9 10 10 10 9 9 8 6 4 3

Incline 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1

Speed 3 5 6 8 12 8 6 5 6 8 12 8 6 8 6 3

Incline 3 6 5 3 1 3 5 6 5 3 1 3 5 3 5 2

Speed 3 4 5 5 6 5 5 4 5 5 6 5 5 4 5 3

Incline 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2

Speed 3 5 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 5 3

Incline 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 2 2

Speed 5 10 6 11 7 11 8 11 9 6 10 7 11 9 6 3

Incline 3 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 3 2

Speed 5 7 8 9 9 9 8 8 9 9 9 8 9 8 6 5

Incline 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2

Speed 2 6 7 8 9 10 10 11 11 11 10 9 8 6 4 2

Incline 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 9 5 7 5 2

Speed 3 4 5 6 7 7 5 6 7 7 5 7 6 5 4 3

Incline 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2

Speed 3 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 4 3 3

Incline 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1

P11-Gradual

P12-Learner

P05-Race

P06-Slow walk

P07-Quick

walk

P08-Random

P09-Jog

P10-Sprint

P04-Road

                  Time period

 Program

1/16 of set time = operating time of each section

P01-Lose

weight

P02-Burn fat

P03-Mountain
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6. Virtual Scenes:  

Πιέστε το πλήκτρο “Virtual scene” για να μπείτε στη λειτουργία εικονικής 

πραγματικότητας. Αφού επιλέξετε τοποθεσία, ξεκινήστε το Διάδρομο.Κατά τη διάρκεια της 

άσκησης, οι εικόνες θα παρέχουν στον χρήστη μια συναρπαστική εμπειρία. Κατά τη 

διάρκεια της άσκησης, οι χρήστες μπορούν να αυξήσουν και να μειώσουν την ταχύτητα 

και την κλίσης, ή μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο “Stop” για να σταματήσει άμεσα η 

λειτουργία του Διαδρόμου. Η ταχύτητα στην εικονική πραγματικότητα μεταβάλλεται 

ανάλογα με την προσαρμοσμένη από τον χρήστη ταχύτητα. 

 

 

 

7. Exercise management. 

3.7.1 Δεδομένα άσκησης: Ελέξτε τα δεδομένα από προηγούμενες προπονήσεις, 

συμπεριλαμβανομένου: του χρόνου, της απόστασης και των θερμίδων. 

3.7.2 Sports Records: Αφου συνδεθείτε στο λογαριασμό χρήστη, μπορείτε να βρείτε το 

ιστορικό των προπονήσεών σας και τα στατιστικά δεδομένα. Οι αποθηκευμένες 

πληροφορίες αποθηκεύονται στο σύστημα αφού έχετε διανύσει ≥ 200m. Οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα 

δεδομένα θα αφαιρούνται από τον αποθηκευτικό χώρο μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

3.7.3  
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3.7.4 Τα δεδομένα και το 

ιστορικό της προπόνησης 

συγχρονίζονται με τα δεδομένα 

του κινητού και του Pad. Open 

Sports show on terminals of 

cellphone and pad and check 

data. Η καταγραφή των 

δεδομένων απεικονίζεται στη 

δεξιά στήλη. Επιμέρους 

λειτουργίες απεικονίζονται 

στο“Sports show.pdf”. Για κινητά 

τηλέφωνα της εταιρίας Apple και 

συγκεκριμένα την έκδοση 4S και 

προηγούμενης γενιάς, εγγραφείτε 

στο Sport show App 

sofeware(αναζητήστε “Sports 

show”) στο Apple Store.Για κινητό 

τηλέφωνο Android version, 

συνδεθείτε στην τελευταία εκδοχή 

του App software  στην 

ιστοσελίδα 

http://www.ifitshow.com/.  

Σαρώστε τον κωδικό και 

εγκαταστείστε το Sports show 

App:  

http://www.ifitshow.com/
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8.  Γλώσσα (Language). 

Ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει μια από τις 

γλώσσες που παρέχει το 

σύστημα. Τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσει 

φαίνονται στην κάτωθι 

εικόνα: Πιέστε το  

πλήκτρο "language", 

επιλέξτε τη γλώσσα που 

επιθυμείτε. 

 

 

 

9. Βοήθεια (Help) 

Τα βήματα φαίνονται στη 

δεξιά εικόνα:Πιέστε το 

πλήκτρο “Help” και η οθόνη 

θα εμφανίσει προφυλάξεις 

και οδηγίες λειτουργίας για 

τα πλήκτρα 

 

 

10. Wireless network 

(Ασύρματη σύνδεση στο 

Δίκτυο) 

Τα βήματα ρύθμισης 

φαίνονται στην δεξιά 

εικόνα: Επιλέξτε το 

“Wireless Network”, 

επιλέξτε το WI-FI, εισάγετε 

τον κωδικό WI-FI για να 

ολοκληρώσετε τη σύνδεση 
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11. Setting (Ρυθμίσεις) 

Οι ρυθμίσεις για την 

λειτουργία του 

Διαδρόμου ακολουθήστε 

τα βήματα όπως 

φάινονται στην δεξιά 

εικόνα: Πιέστε το 

πλήκτρο "Settings" για 

να επιλέξετε επίπεδο 

φωτεινότητας, 

εκκαθάριση προσωρινής 

μνήμης, η μηχανική 

λειτουργία και 

επαναφέρετε με ένα 

πλήκτρο. Οι μηχανικές 

λειτουργίες έχουν 

ρυθμιστεί από τον 

κατασκευαστή και δεν 

είναι ανοιχτές για τους 

χρήστες. 

 

 

 

12. Bright adjust  

(Ρύθμιση φωτεινότητας) 

Τα βήματα φαίνονται στη 

δεξιά εικόνα: πιέστε το 

πλήκτρο "brightness 

level", επιλέξτε την 

επιθυμητή φωτεινότητα 

και πιέστε το πλήκτρο 

"Return" για να ρυθμίσετε 

την φωτεινότητα.  

 

 

13. Cache cleaning 

(Καθαρισμός 

προσωρινής μνήμης) 

Τα βήματα 

φαίνονται στη δεξιά 

εικόνα: πιέστε το 

πλήκτρο "cache 

cleaning", επιλέξτε 

την εφαρμογή που 

χρειάζεται για να  
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καθαρίσετε την 

προσωρινή μνήμη 

επιλέξτε κάποιο 

από τα διαθέσιμα 

application, και 

πιέστε το πλήκτρο 

"cache cleaning" για 

να ολοκληρώσετε 

τον καθαρισμό. 

 

14. One-click Restore 

Τα βήματα φαίνονται στη 

δεξιά εικόνα: πιέστε το 

πλήκτρο"One Button 

Restore" για να 

επαναφέρετε τις 

εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

 

 

15. Application(Εφαρμμογές) 

Προ-εγκατεστημένες 

εφαρμογές APP μπορούν 

να ανοιχτούν. Τα βήματα 

φαίνονται στη δεξιά εικόνα:  

πιέστε το πλήκτρο 

“Application”, όπου και 

εμφανίζονται οι διαθέσιμες  

εφαρμογές APP, πιέστε 

οποιοδήποτε εικονίδιο στο 

επάνω μέρος της οθόνης 

για να περιηγηθείτε στο 

αντίστοιχο μενού.     

 

16. Time zone(Ζώνη ώρας) 

Ο χρήστης μπορεί 

ελέυθερα να 

προσαρμόσει την ζώνη 

ώρας στα δεδομένα της 

χώρας του. Τα βήματα 

φαίνονται στη δεξιά 

εικόνα: Πιέστε το πλήκτρο 

“Time zone”, μπείτε στα 

επιμέρους  μένου και   
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ορίστε την απαιτούμενη 

ζώνη ώρας και μετά 

επιστρέψτε στο μενού. 

  

 

 

3.14 Internet 

Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί 

για να 

περιηγηθείτε σε 

ιστοσελίδες  

17. Video 

Αναπαράγετε ένα αρχείο 

βίντεο από τη συσκευή. 

Εισάγετε έναUSB ή κάποια 

άλλη συσκευή αποθήκευσης, 

πιέστε το πλήκτρο "video", 

και πιέστε τη λίστα για να 

βρείτε το επιθυμητό αρχείο.  

18. Yahoo 

Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για 

αναζήτηση στο 

Yahoo. 
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19. Music 

Αναπαράγετε ένα αρχείο ήχου από τη συσκευή. Εισάγετε ένα USB 

ή κάποια άλλη συσκευή αποθήκευσης με μουσική, 

κάντεκλικστοπλήκτρο “Music” καιεπιλέξτε το κομμάτι που θέλετε 

από τη λίστα ή δείτε αυτά που προστέθηκαν πρόσφατα. 

 

  

20. Main interface key ( Κύριο Μενού) 

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο κάτω αριστερά στην 

εικόνα. 

Η διαδικασία λειτουργίας συγχρονίζεται με το πλήκτρο της κονσόλας.  

 

21. Return key (Πλήκτρο Επιστροφής) 

Σε οποιαδήποτε οθόνη, εάν πιέσετε το εικονίδιο κάτω αριστερά, θα επιστρέψετε 

στην προηγούμενη οθόνη ή θα κάνετε έξοδο από την εφαρμογή. Η διαδικασία λειτουργίας 

συγχρονίζεται με το πλήκτρο της κονσόλας 

22. Volume control key (Πλήκτρο ρύθμισης ήχου) 

 Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας αυτό το εικονίδιο που βρίσκτεαι κάτω 

αριστερά στην οθόνη. Η διαδικασία λειτουργίας συγχρονίζεται με το πλήκτρο της 

κονσόλας  

4.1 Λειτουργία κατά τη χρήση. 

4.2 Πιέστε το πλήκτρο ʺSpeed-downʺ για να μειώσετε την ταχύτητα του διαδρόμου και 

πιέστε το πλήκτρο ʺSpeed-ofʺ  για να αυξήσετε την ταχύτητα. 

4.3 Πιέστε το πλήκτρο ʺIncline – ʺ  να μειώσετε την κλίση του διαδρόμου και πιέστε 

το πλήκτρο ʺ Incline +ʺ  για να αυξήσετε την κλίση. 

4.4 Πιέστε το πλήκτρο ʺspeedʺ για να προσαρμόσετε άμεσα την ταχύτητα; Πιέστε το 

πλήκτρο ʺslopeʺγια να ρυθμίσετε την κλίση. 

4.5 Πιέστε το πλήκτρο ʺStopʺ ή απευθείας αφαιρέστετο Κλειδί Ασφαλείας και ο 

Διάδρομος θα σταματήσει να λειτουργεί. 
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23. Μέτρηση καρδιακών παλμών: 

24. Ο χρήστης στέκεται στο άκρο, ξεκινά τον διάδρομο, κρατά τον δέκτη παλμών με τα 

δύο του χέρια για περίπου 5-10 δευτερόλεπτα και μετά η μέτρηση παλμού 

εμφανίζεται στο αντίστοιχο παράθυρο στην οθόνη άσκησης. (Η μέτρηση παλμών 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως αναφορά και όχι ως ιατρικά δεδομένα).   

 

25. USB input 

After inserting U disk, play videos or audio with corresponding support formats of U 

disk through the player; charge cellphone by connecting USB data connecting line and 

USB jack of dial plate, but cellphone must be open charging state, output voltage is: DC 

5V 1A.  

26. Audio input/output 

Όταν μία συσκευή ήχου (όπως ένα κινητό ή MP3) συνδεθεί με το καλώδιο ήχου, 

μπορεί να γίνει αναπαραγωγή μουσικής. Σε αυτή την περίπτωση ο ήχος μπορεί να 

ελεγχθεί από την εξωτερική συσκευή, αλλά και από τα πλήκτρα Volume – “ ”και Volume 

+ “ ” για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και για σίγαση “ ”.  

 

26. Λειτουργία ασφαλούς κλειδώματος  

Εάν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, το μηχάνημα πρέπει να σταματήσει να 

λειτουργεί πιέστε safe lock και η ένδειξη “safe lock falls off”  θα εμφανιστεί στην οθόνη 

σας; από το ηχείο θα ακουστεί ʺBi-Bi-Biʺ.Εάν το μηχάνημα λειτουργεί, θα σταματήσει 

άμεσα. 

27. Απενεργοποίηση. 

  Ο διάδρομος μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς κίνδυνο βλάβης. 

 

28. Παράμετροι προβολής και εύρος ρύθμισης: 

 Αρχική Ρύθμιση αρχικής 
τιμής 

Εύρος 
ρύθμισης 

Εύρος 
προβολής 

Χρόνος (ώρες: λεπτά: 

δευτερόλεπτα) 
0:00 

20:00 
1-120:00 1-120:00 

Ταχύτητα (km/h) 0.0 1.0 1.0-18.0 1.0-18.0 

Κλίση (τμήμα) 0 0 0-15 0-15 

Απόσταση (km) 0.0 3.00 1-100 1-100 

Θερμίδες (kcl) 0 100 1-1000 1-1000 

 

VII. Μέθοδοι χρήσης και προστασίας 

1. Επίλυση προβλημάτων 

1.1 Μετά την εγκατάσταση του διαδρόμου, τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας.  

1.2 Πριν την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και η πρίζα έχουν γειωθεί 

και τραβήξτε το ταπέτο με τα χέρια σας για να βεβαιωθείτε ότι κινείται άνετα χωρίς 

θόρυβο.  

1.3 Συνδέστε την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε τον διάδρομο. Θα 

εμφανιστούν οι αρχικές τιμές στα παράθυρα και το ταπέτο θα παραμείνει ακίνητο.  
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1.4 Πιέστε το πλήκτρο “Start” και ο διάδρομος θα αρχίσει να λειτουργεί σε χαμηλή 

ταχύτητα (1km/ώρα). Ελέγξτε ότι ο διάδρομος και το μοτέρ λειτουργούν όπως 

πρέπει.  

      1.5 Πιέστε το πλήκτρο “Speed-up” και “Speed-down” για να ελέγξτε ότι λειτουργούν 

σωστά. 

1.6 Πιέστε το πλήκτρο “Stop” ή αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και ο διάδρομος θα 

σταματήσει να λειτουργεί. Απενεργοποιήστε τον διάδρομο και αφαιρέστε την 

παροχή ρεύματος.  

2. Οδηγίες λειτουργίας 

Μετά τον αρχικό έλεγχο, ο διάδρομος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

2.1 Συνδέστε τον διάδρομο σε μία πρίζα 220V. Η πρίζα πρέπει να είναι κατάλληλα 

γειωμένη 

2.2 Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας και πιέστε το πλήκτρο “Start” και το ταπέτο θα 

αρχίσει να κινείται σε χαμηλή ταχύτητα (1km/ώρα). Η ταχύτητα ανά ώρα θα 

εμφανίζεται στην οθόνη. 

2.3 Εάν θέλετε να ανεβάσετε την ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο “Speed-up”. Ένα 

ηχητικό σήμα θα σας ενημερώσει όποτε ανεβάζετε ταχύτητα. Η μέγιστη ταχύτητα 

ανά ώρα είναι 18km. 

     2.4 Εάν δεν μπορείτε να περιμένετε τον διάδρομο να σταματήσει, μπορείτε να 

τραβήξετε το κλειδί ασφαλείας και ο διάδρομος θα σταματήσει.  

     2.5 Πιέστε το πλήκτρο “STOP” και ο διάδρομος θα σταματήσει σταδιακά.  

 3. Προστασία του διαδρόμου 

     3.1. Σε περίπτωση ανάγκης, εάν αφαιρέσετε το κλειδί ασφαλείας, ο διάδρομος θα 

σταματήσει. Για αυτό, όταν προπονείστε, βεβαιωθείτε ότι πιάνετε το κλειδί ασφαλείας στην 

μπλούζα σας για την ασφάλειά σας.  

     3.2. Εάν κολλήσει το ταπέτο, ο διάδρομος μπορεί να σταματήσει μέσα σε 3 

δευτερόλεπτα.  

 

VIII. Προφυλάξεις 

11. Κύκλωμα 

1.1 Να αποφύγετε τη σύνδεση άλλων ηλεκτρικών συσκευών στο ίδιο κύκλωμα. Η 

παροχή ρεύματος πρέπει να αποδίδει τουλάχιστον 9.8A. 

1.2 Η τάση πρέπει να είναι 220V±10%. Τάση πέρα από αυτή την κλίμακα ίσως 

οδηγήσει σε βλάβη. 

1.3 Ελέγξτε εάν η παροχή είναι ενεργοποιημένη πριν ξεκινήσετε την προπόνηση. 

Ελέγξτε εάν το κλειδί ασφαλείας λειτουργεί.  

1.4 Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, μπορείτε να 

αφαιρέσετε το κλειδί ασφαλείας και ο διάδρομος θα σταματήσει σταδιακά. 

Τοποθετήστε ξανά το κλειδί ασφαλείας κι επαναφέρετε τον εξοπλισμό.  
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1.5 Μετά τη χρήση, ο διάδρομος πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα.  

1.6 Το χειμώνα, να περιορίσετε την υγρασία κοντά στον διάδρομο για να 

αποφύγετε τον στατικό ηλεκτρισμό. 

1.7 Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος φθαρεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 

τοπικό σας αντιπρόσωπο για αντικατάσταση 

1.8 Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του διαδρόμου, επικοινωνήστε με τον 

τοπικό σας αντιπρόσωπο. Δεν επιτρέπεται σε μη εξειδικευμένα άτομα να 

αποσυναρμολογήσουν ή να κάνουν service στον διάδρομο για να μην προκληθεί βλάβη.  

2. Περιβάλλον τοποθέτησης 

2.1 Ο διάδρομος πρέπει να τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο για προστασία από 

την υγρασία. Απαγορεύεται να ρίξετε νερό στον διάδρομο. Απαγορεύεται να 

τοποθετήσετε ή να εισάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στον διάδρομο. 

2.2 Κατά τη λειτουργία του διαδρόμου, το μοτέρ ίσως παράγει σπίθες, για αυτό ο 

διάδρομος πρέπει να φυλάσσεται μακριά από εύφλεκτα υλικά.  

2.3 Όταν ο διάδρομος χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι τα μπροστινά και πίσω 

στηρίγματα πατούν στο έδαφος. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, θα πρέπει να 

τοποθετηθεί κάποιο προστατευτικό ταπέτο.  

2.4 Να δίνετε σημασία στην καθαριότητα του χώρου, καθώς η σκόνη μπορεί να 

επηρεάσει τα ηλεκτρονικά μέρη.  

3. Προφυλάξεις πριν ή κατά τη διάρκεια της άσκησης 

3.1 Για τη δική σας ασφάλεια, να φοράτε αθλητικά ρούχα και κατάλληλα παπούτσια 

κατά τη χρήση του διαδρόμου. Απαγορεύεται αυστηρά η άσκηση στον διάδρομο 

χωρίς παπούτσια.  

3.2 Δεν επιτρέπεται σε δύο ή περισσότερα άτομα να χρησιμοποιούν τον διάδρομο 

ταυτόχρονα.  

3.3 Να έχετε πρόχειρη μία πετσέτα ώστε να μην τρέξει ιδρώτας στο ταπέτο και 

καταστραφούν τα ηλεκτρονικά μέρη.  

3.4 Ένας αρχάριος μπορεί να ανέβει στον διάδρομο από τα πλάγια, αφού ελέγξει 

την ισορροπία του με το ένα πόδι και νιώσει πως μπορεί να συμβαδίσει με την 

ταχύτητα του ταπέτου.  

3.5 Ο διάδρομος έχει αρκετή δύναμη, ωστόσο για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής 

του διαδρόμου, σας προτείνουμε να παραμείνετε στα πλάγια του διαδρόμου και να 

ξεκινήσετε την προπόνηση αφού πιάσει την ταχύτητα που έχετε ορίσει.  

3.6 Απαγορεύεται αυστηρά να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε από τον διάδρομο 

από το πίσω μέρος καθώς είναι πολύ πιθανό να τραυματιστείτε.  

3.7 Η δύναμή σας θα πρέπει να είναι ίδια και στις δύο λαβές όταν τρέχετε για να 

αποφύγετε φθορά του       ταπέτου. 

3.8 Όταν κάποιος τρέχει, τα χέρια του δε θα πρέπει να είναι στις χειρολαβές. Η 

κίνηση των χεριών μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.  

3.9 Εάν πιέσετε το πλήκτρο “Stop” αφήστε τον διάδρομο να σταματήσει σταδιακά.  
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3.10 Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον διάδρομο, ώστε να μην πιαστούν τα 

ρούχα τους ή τα χέρια τους στο κινούμενο ταπέτο.  

3.11 Απαγορεύεται αυστηρά να αγγίζετε το κινούμενο ταπέτο με τα χέρια σας.  

4. Επιπλέον προφυλάξεις. 

4.1 Οι καρδιακοί δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον διάδρομο μόνοι τους.  

4.2 Ορίστε την ταχύτητα ανάλογα με τη φυσική σας κατάσταση. Εάν είστε 

άρρωστος δε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο χωρίς τη συμβουλή του 

ιατρού σας.  

4.3 Ο αισθητήρας παλμών δεν είναι ιατρικό εξάρτημα και τα αποτελέσματα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται μόνο ως αναφορά.  

 

IX. Καθημερινή συντήρηση του διαδρόμου. 

Κατά την καθημερινή χρήση του διαδρόμου, τα παρακάτω θα πρέπει να ελεγχθούν για 

συντήρηση. 

1. Κρατήστε τον διάδρομο καθαρό 

1.1 Η διάρκεια ζωής του διαδρόμου μπορεί να επιμηκυνθεί εάν διατηρείται καθαρός. 

Να καθαρίζετε το πλαίσιο και τις δύο πλευρές του διαδρόμου. Έτσι θα μειώσετε τη 

συσσώρευση της σκόνης κάτω από το ταπέτο.  

1.2 Το ταπέτο μπορεί να καθαριστεί με ένα νωπό πανί και ήπιο καθαριστικό. Μην 

αφήσετε το νερό να τρέξει κάτω από το ταπέτο.  

1.3 Να ελέγχετε συχνά τις βίδες. Εάν χρειαστεί να τις σφίξετε. 

1.4 Να ελέγξετε εάν το ταπέτο είναι καθαρό. Εάν υπάρχουν απορρίμματα, 

καθαρίστε το για να αποφύγετε τυχόν τριβές κατά τη χρήση.  

1.5 Να καθαρίζετε συχνά το ηλεκτρικό σύστημα και το μοτέρ για να συνεχιστεί η 

σωστή λειτουργία του διαδρόμου.  

 

2 Λίπανση 

   2.1 Περιλαμβάνεται ένα μπουκαλάκι με ειδικό λάδι λίπανσης για τον τάπητα του 

Διαδρόμου.  2.1 Το ταπέτο πρέπει να λιπαίνετε ισόποσα για να αποφευχθεί φθορά 

στο ταπέτο και στο μοτέρ από την αύξηση της θερμοκρασίας λόγω τριβής. 

(Προσοχή: Κρατήστε το μακριά από παιδιά, καθώς δεν προορίζεται για κατάποση) 

2.2 Αφού ο διάδρομος χρησιμοποιηθεί συνολικά για 50km, το ταπέτο θα πρέπει να 

λιπανθεί με το ειδικό λιπαντικό. Η λίπανση δε θα πρέπει να είναι υπερβολική. Συνιστάται 

να χρησιμοποιήσετε το μπουκάλι των 30ml10 φορές.  

2.3 Μέθοδος λίπανσης: Χαλαρώστε την αριστερή και τη δεξιά βίδα ρύθμισης στο 

πίσω μέρος του διαδρόμου, σηκώστε το ταπέτο περίπου 10-15cm, εφαρμόστε μία ικανή 

ποσότητα λιπαντικού στην πάνω επιφάνεια του ταπέτου, απλώστε το και σφίξτε το ταπέτο. 

(Για ρύθμιση του ταπέτου, βλ. «Ρύθμιση της τάσης του ταπέτου»). Η υπερβολική ρύθμιση 

πρέπει να αποφεύγεται. Παρακαλούμε, θυμηθείτε: η σωστή λίπανση είναι σημαντικός 

παράγοντας για την επιμήκυνση ζωής του διαδρόμου σας!  
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3. Τριβή: 

Η τριβή του ταπέτου μπορεί να αυξηθεί από σκόνη ή επιπλέον λιπαντικό και μπορεί 

να καταστρέψει το μοτέρ και την κονσόλα. Η υπερβολική τριβή έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

3.1 Όταν ο διάδρομος δεν είναι ενεργοποιημένος, είναι δύσκολο να μετακινήσετε το 

ταπέτο ή δε μετακινείται καθόλου.  

3.2 Ο διάδρομος τρέχει σε μέση ταχύτητα. Το ταπέτο σταματά μόλις ο διάδρομος 

απενεργοποιηθεί.  

3.3 Η επιπλέον τριβή μπορεί να προκαλέσει φθορά στο μοτέρ, την κονσόλα, στο 

κύκλωμα κλπ.  

4. Ρύθμιση της τάσης του ταπέτου: 

4.1 Παρόλο που οι διάδρομοι ρυθμίζονται πριν την αποστολή, το ταπέτο ίσως 

χαλαρώσει μετά από ένα διάστημα. Η συντήρηση γίνεται κυρίως από τον χρήστη. 

Εάν το ταπέτο είναι χαλαρό, τότε ίσως ολισθαίνει. Αλλά και το να είναι υπερβολικά 

σφιγμένο δεν είναι καλό, γιατί ίσως προκληθεί ζημιά στο ίδιο το ταπέτο ή το μοτέρ. 

Θα πρέπει να μπορείτε να ανασηκώσετε τις δύο πλευρές του ταπέτου 5-6cmαπό το 

πλαίσιο. 

4.2 Έλεγχος της τάσης του ταπέτου. 

Ρυθμίστε την ταχύτητα του διαδρόμου στα 1.5 km/ώρα, κρατηθείτε από τη λαβή και 

με τα δύο χέρια και εμποδίστε την κίνηση του ταπέτου με τα πόδια σας. Εάν το 

ταπέτο σταματήσει, και συνεχιστεί η κίνησή του αφού ελευθερωθεί, τότε το ταπέτο 

ίσως είναι υπερβολικά χαλαρό. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του 

διαδρόμου. Για αυτό, θα πρέπει να ρυθμίσετε την τάση. 

4.3 Μέθοδος ρύθμισης: Αφού χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο για ένα 

διάστημα,μπορεί να νιώσετε ότι το ταπέτο είναι χαλαρό. Οι βίδες ρύθμισης 

βρίσκονται δεξιά και αριστερά του διαδρόμου. 

(σημείωση: Εάν γυρίσετε προς τα δεξιά οι βίδες σφίγγουν, εάν γυρίσετε προς τα 

αριστερά οι βίδεςχαλαρώνουν. Όλες οι οδηγίες παρακάτω ακολουθούν αυτή τη 

λογική). Αφού ο διάδρομος χρησιμοποιηθεί για κάποιο διάστημα, το ταπέτο ίσως 

χαλαρώσει. Εάν αισθανθείτε ότι το ταπέτο είναι χαλαρό γυρίστε τις βίδες 

ταυτόχρονα κατά ¼ προς τα δεξιά και βεβαιωθείτε ότι το ταπέτο δεν ολισθαίνει.  

Προσοχή: Το ταπέτο δεν πρέπει να είναι υπερβολικά σφιγμένο, αλλά όσο 

πρέπει. Η διάρκεια ζωής του ταπέτου ίσως να μειωθεί εάν είναι υπερβολικά 

σφιγμένο.  

5. Ρύθμιση για απόκλιση του ταπέτου: 

Όπως με όλους τους διαδρόμους, αν κι έχουν ήδη ρυθμιστεί, το ταπέτο ίσως 

αποκλίνει μετά από κάποια χρήση. Αυτό συμβαίνει για τους ακόλουθους λόγους:  
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5.1 Ο διάδρομος δεν είναι τοποθετημένος ίσια. 

5.2 Ο χρήστης δεν τρέχει στο κέντρο του ταπέτου κατά τη διάρκεια της 

προπόνησης.  

5.3 Η δύναμη από τα πόδια του χρήστη δεν είναι ίδια.  

5.4 Ρύθμιση απόκλισης: Χρειάζονται μόνο μερικά λεπτά για να επαναφέρετε το 

ταπέτο. Εάν δεν μπορείτε να μετακινήσετε το ταπέτο θα πρέπει να ρυθμίσετε τις 

βίδες γυρίζοντας τες κατά μισή στροφή. Για παράδειγμα, εάν η απόκλιση είναι προς 

τα δεξιά, θα πρέπει να γυρίσετε τις αριστερές βίδες προς τα δεξιά και τις δεξιές 

βίδες προς τα αριστερά. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει από τον χρήστη. Η 

απόκλιση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή φθορά στο ταπέτο για αυτό και πρέπει να 

επιδιορθωθεί αμέσως.  

6. Ρύθμιση του ιμάντα μοτέρ: 

6.1 Όπως με όλους τους διαδρόμους, αν και έχει ήδη ρυθμιστεί, ο ιμάντας μοτέρ 

μπορεί να χαλαρώσει μετά από κάποιο διάστημα.  

6.2 Έλεγχος του ιμάντα μοτέρ: ρυθμίστε την ταχύτητα του διαδρόμου στο 1.5 

km/ώρα, κρατήστε τις λαβές και εμποδίστε την κίνηση του ταπέτου με τα πόδια. 

Εάν το ταπέτο συνεχίσει να κινείται, τότε ίσως είναι υπερβολικά χαλαρό. Αυτό 

μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του ταπέτου. Για αυτό θα πρέπει να ρυθμίσετε 

τον ιμάντα.  

6.3 Επίλυση: Χρησιμοποιήστε τα ειδικά εργαλεία για να ρυθμίσετε τον ιμάντα μοτέρ 

γυρίζοντας τις βίδες προς τα δεξιά. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει από τον χρήστη.  

 

X. Επίλυση προβλημάτων. 

Σφάλμα Πιθανές αιτίες Επίλυση 

 

Καμία ένδειξη. 

 

 

 

A. Ο διάδρομος δεν είναι 

συνδεδεμένος στο ρεύμα ή δεν 

υπάρχει παροχή ρεύματος. 

Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή 

ρεύματος ή ελέγξτε την πρίζα. 

B. Ο διακόπτης δεν είναι 

ενεργοποιημένος. 
Γυρίστε το διακόπτη στη θέση “ON”. 

C. Δεν υπάρχει παροχή από την 

κονσόλα ή η κονσόλα έχει 

καταστραφεί. 

Είτε τα καλώδια είναι σωστά 

συνδεδεμένα, είτε όχι 

αντικαταστήστε την κονσόλα. 

D. Αποσύνδεση καλωδίων. 
Αντικαταστήστε κι επανασυνδέστε 

τα καλώδια. 

E. Η κονσόλα έχει καταστραφεί. Αντικαταστήστε την κονσόλα. 

F. Η οθόνη δε λειτουργεί. Αντικαταστήστε την κονσόλα. 

Η λειτουργία του διαδρόμου δεν είναι 

ομαλή. 

A. Υπάρχει αντίσταση των κινούμενων 

μερών. 

Ρυθμίστε τα κινούμενα μέρη ή 

προσθέστε λιπαντικό. 

B. Το ταπέτο είναι υπερβολικά σφιγμένο ή 

χαλαρό. 
Ρυθμίστε το ταπέτο. 

C. Η ηλεκτρική τάση είναι πολύ χαμηλή ή 

πολύ υψηλή. 

Ελέξτε εάν η τάση του ρεύματος 

είναι ορθή. 

Ένδειξη. 
Βλάβη στο σύστημα 

ασφαλείας. 

A. Το κλειδί ασφαλείας δεν είναι στην 

θέση του. 

Τοποθετήστε το Κλειδί Ασφαλείας 

στην θέση του. 
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B. Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το Κλειδί 

Ασφαλείας. 

Τοποθετήστε σωστά το Κλειδί 

Ασφαλείας.  

E01- Απουσία σήματος. 

 

E08- Απουσία σήματος 

στην κονσόλα. 

 

E11- Σφάλμα έναρξης 

λειτουργίας Inverter. 

A. Η γραμμή παροχής σήματος είναι 

αδύναμη ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. 
Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. 

B. Η γραμμή σήματος του αισθητήρα 

ταχύτητας έχει βραχυκυκλώσει. 

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

ταχύτητας ή το τροφοδοτικό. 

C. Σφάλμα αισθητήρα ταχύτητας. 
Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

ταχύτητας. 

D. Σφάλμα σήματος Inverter. Aντικαταστήστε το Inverter. 

E13 - anti-inverted off-on 

action 

A. Ο Διάδρομος δεν έχει τοποθετηθεί 

οριζόντια. 

Τοποθετήστε τον διάδρομο σε 

επίπεδη επιφάνεια. 

B. Σφάλμα στο μοτερ. Αντικαταστήστε το μοτερ. 

E03- Υπερφόρτωση. 
Υπερφόρτωση AC: υψηλότερο από 

270VAC 

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το 

διάδρομο και συμβουλευτείτε 

ηλεκτρολόγο. 

E04- Υπερφόρτωση. 

 

 

E05- Υπερφόρτωση. 

A. Υπερφόρτωση. 

Προστασία συστήματος. Θα πρέπει 

να γίνει επανεκκίνηση του 

Διαδρόμου. 

B. Το ταπέτο έχει κολλήσει ή έχει 

καταστραφεί. 
Ρυθμίστε ή λιπάνετε το ταπέτο. 

C.  Κατεστραμμένος δίσκος. Αντικαταστήστε τον δίσκο. 

D. Κατεστραμμένο μοτέρ. Αντικαταστήστε το μοτέρ. 

E07- Υπερθέρμανση. A. Υπεθέρμανση ή αδυναμία Inverter. Aντικαταστήστε το Inverter. 

E12 – Σφάλμα κλίσης. 

A. Tα καλώδια του συστήματος κλίσης  

δεν είναι σωστά συνδεδεμένα. 

Ελέξτε την σύνδεση κι εάν χρειάζεται 

συνδέστε τα σωστά. 

B. Σφάλμα Κλίσης. 
Αντικαταστήστε το μηχανισμό 

κλίσης. 

C. Σφάλμα Inverter. Αντικαταστήστε το Inverter. 

E06-MCU σφάλμα 

Inverter. 
A. Σφάλμα Inverter. 

Αντικαταστήστε το Inverter. 

E09 – Προβλημα στο 

Inverter. 
 

E10- Προβλημα στο 

Inverter. 
 

E14 - phase default 

failure 
 

E15 - U Σφάλμα 

αισθητήρα. 
 

E16 - W σφάλμα 

αισθητήρα. 
 

 

XI. Προφυλάξεις για την άσκηση. 

 

Προφυλάξεις για την άσκηση 

Προθέρμανση: Πριν από κάθε προπόνηση, είναι απαραίτητο να κάνετε 5-10 λεπτά 

προθέρμανσης και διατάσεων για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.  

Αναπνοές: Κατά τη διάρκεια της άσκησης, δεν πρέπει να κρατάτε την αναπνοή σας. 

Γενικότερα, θα πρέπει να αναπνέετε από τη μύτη όταν προετοιμάζεστε και να 
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εκπνέετε από το στόμα όταν βάζετε δύναμη. Η αναπνοή σας θα πρέπει να είναι 

συντονισμένη με τις κινήσεις σας. Εάν αισθανθείτε δύσπνοια, σταματήστε 

αμέσως την άσκηση.  

Συχνότητα:Δε θα πρέπει να προπονείτε τους ίδιους μύες εντός 48 ωρών, επομένως η 

επανάληψη των ασκήσεων θα πρέπει να γίνεται κάθε δεύτερη μέρα.  

Καταπόνηση: Ορίστε την προπόνηση σύμφωνα με τη φυσική σας κατάσταση και 

αυξήστε σταδιακά τις απαιτήσεις. Είναι φυσιολογικό οι μύες σας να πιαστούν 

στην αρχή.  

Αποθεραπεία: Μετά από κάθε άσκηση, θα πρέπει να κάνετε 5 λεπτά διατάσεις για να 

χαλαρώσετε τους μύες και να αποφύγετε τυχόν σπασμούς και να διατηρήσετε 

την ελαστικότητα των μυών.  

Διατροφή: Για να προστατέψετε το πεπτικό σας σύστημα, η προπόνησή σας θα 

πρέπει να λαμβάνει χώρα 1 ώρα μετά από το γεύμα σας και θα πρέπει να 

περιμένετε μισή ώρα τουλάχιστον μετά την προπόνηση. Κατά τη διάρκεια της 

άσκησης, πιείτε όσο λιγότερο νερό γίνεται. Δεν πρέπει να καταπιείτε πολύ νερό 

για να μην επιβαρύνετε την καρδιά και τα νεφρά σας.  

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον διάδρομο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 

τοπικό σας αντιπρόσωπο. Δεν επιτρέπεται σε μη εξειδικευμένα άτομα να 

αποσυναρμολογούν και να επισκευάζουν τον διάδρομο για αποφυγή τυχόν βλάβης.  

 

 

Προσοχή: 

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων των προϊόντων χωρίς 

προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι μόνο για αναφορά!  
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XII. Εγγύηση 

 

Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής 

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 βαραίνει 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:3 έτη, Ηλεκτρονικά Μέρη: 2 έτη, Λοιπά Μέρη: 2 έτη 

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για ημί-επαγγελματική χρήση(ξενοδοχεία – studio 

κ.λ.π.)είναι: 

Πλαίσιο: 5 έτη, Μοτέρ:2 έτη, Ηλεκτρονικά Μέρη: 2 έτη, Λοιπά Μέρη: 2 έτη 

 

Όροι εγγύησης 

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. 
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Εκπλήρωση της εγγύησης 

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 τη σωστή συσκευασία κατά τη μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η 

εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά από τρίτο. 

2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος 

μετάβασης και τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαραίνουν τον πελάτη και 

καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας. 

Εξαιρέσεις της εγγύησης 

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. 

 

Επισκευή 

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. 

ΜΗ 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 το τμήμα service, 

επικοινωνήστε με: 

 



 

-36- 

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: Pegasus® GT5As……..……………………………………………………. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος 


