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Μασάζ ρεύματος με  βάση  

Beauty Massager 
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I. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

1. Η βάση από ανθεκτικό γυαλί και η λεπτή ατσάλινη επίστρωση Φ76 
υπάρχουν προκειμένου να παρέχουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. 
Διαστάσεις βάσεις: 174×42×105cm 

 
II. Οδηγίες Ασφαλείας: 
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προιόντα μας. H σωστή 
λειτουργία της μηχανής μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την υγεία 
σας. Παρακαλείστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες 
πριν την χρήση: 
 

1. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο πριν 
την εγκατάσταση και λειτουργία. Μόνο η σωστή εγκατάσταση, 
συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να διαβεβαιώσει την 
ασφάλεια και την ορθή απόδοση της άσκησης. 

2. Πριν την έναρξη της άσκησης, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το 
γιατρό σας και ενημερώστε τον για την παρούσα φυσική σας κατάσταση 
καθώς και για τον τύπο της άσκησης, καθώς εκείνος θα καθορίσει εάν 
είναι επιβλαβλης για την υγεία σας. Εάν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή 
για καρδιακό νόησμα, υψηλή αρτηριακή πίεση ή/και χοληστερίνη η 
συμβουλή του γιατρού είναι πολύ σημαντική. 

3. Δώστε προσοχή σε κάποια ʺειδοποίησηʺ που σας δίνει το σώμα σας.  Η 
λανθασμένη και έντονη άσκηση μπορεί να είναι επιβλαβής. Εάν 
αισθανθείτε πόνο, πόνο στο στήθος, ταχυκαρδία, δύσπνοια, ζαλάδα, 
ναυτία, παρακαλείστε να διακόψετε άμεσα την άσκηση. Εάν θέλετε να 
συνεχίσετε την άσκηση θα πρέπει να συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό 
σας. 

4. Κρατείστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτόν τον 
εξοπλισμό. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για ενήλικες. 

5. Για την ασφάλειά σας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος γύρω 
από το μηχάνημα τουλάχιστον 0,5m. 

6. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σφικτά δεμένα πριν από τη 
χρήση. 

7. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα που μπορεί να περιορίσουν ή να 
δεσμεύσουν τις κινήσεις σας. Η λανθασμένη και παρατεταμένη άσκηση 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη. 

8. Παρακαλείστε να προπονείστε προσεκτικά με αυτό τον εξοπλισμό. Το 
μέγιστο βάρος χρήστη είναι 120KG. Κατά το χειρισμό, Φροντίστε να 
αποφύγετε περιττή βλάβη. 
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III. Οδηγίες Ασφαλείας 

1. Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα της μηχανής massage σύμφωνα με 

το διάγραμμα του εγχειριδίου χρήσης. 

2. Συνδέστε το μηχάνημα στην πρίζα, σταθείτε στην γυάλινη επιφάνεια, 

εφαρμόστε τη ζώνη massage στην μέση σας και σε μέρη του 

σώματός σας που επιθυμείτε να κάνετε massage. 

3. Πιέστε το πλήκτρο ʺStartʺ για να ξεκινήσετε. 

 

Ηλεκτρική Ασφάλεια:  

1. Τα καλώδια και η παροχή ρεύματος δεν πρέπει να είναι κοντά σε 

θερμές επιφάνειες.  
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IV. Σχεδιάγραμμα - Μέρη 

ΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

S/N Part Name Specification Qty. S/N Part Name  Specification Qty. 

1 Small curved gasket M10 (φ20×2.0) 4 9 
Pan head hex socket 

cap screws 
M10X35 3 

2 
Pan head hex socket 

cap screws 
M10X25 4 10 Chassis assembly  1 

3 Standpipe weldment  1 11 Massage belt  1 

4 Pole boots  1 12 Hex screw M8X50 3 

5 Gasket  2 13 M8 spring washer  3 

6 Bottom plate  2 14 Small flat washer M8 (φ16×1.2) 3 

7 Lock nut M10 3 15 
Massager rack 

weldment 
 1 

8 Small flat washer M10 (φ20×1.5) 6 16 Massage head (small)  1 
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V. Εγγύηση 
 
Η εταιρεία μας εγγυάται την καλή λειτουργία της παρακάτω συσκευής και για 
τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στους όρους της εγγύησης. 
Οι όροι που αναγράφονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης 
 
1. Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής: 
Η ΜΕΚΜΑ 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 χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι: 
Για το πλαίσιο δύο (2) έτη, Για το μοτέρ ένα (1) έτος,  
Για τα υπόλοιπα μέρη ένα (1) έτος, Για τα ηλεκτρονικά μέρη ένα (1) έτος. 
και δεν παρατείνεται για οποιαδήποτε αιτία. 
 
2. 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). 
Οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτον. 
2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την απόλυτη 
κρίση της την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς 
επίσης, τον τρόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται 
ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής 
έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.  
 
3. Εκπλήρωση της εγγύησης. 
Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει: 
1. Στο συνεργείο της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος προς και 
από το συνεργείο, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 
2. Με την μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο 
χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη 
και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο service της εταιρείας μας. 
 
4. Εξαιρέσεις από την εγγύηση. 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει πλαστικά ή ελαστικά μέρη. 
ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής 
συντήρησης. 
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2. Όταν η συσκευή ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους. 
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη. 
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης. 
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών χρήσης. 
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους 
και studio’s. 
 
Service: 
ΜΕΚΜΑ Α.Ε. - Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123. 
Τηλέφωνο 2102758228 - Fax 210277479 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Είδος: Συσκευή Μασάζ FC-6011 

Ονοματεπώνυμο αγοραστού: ………………………………………………… 

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

Αριθμός δελτίου πώλησης:……………………… …………………………… 


