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ΕΕΓΓΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΔΔΙΙΟΟ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  
Σας ευχαριστούμε για την αγορά της πολυθρόνας μασάζ. Χρησιμοποιώντας το 

ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, η πολυθρόνα σας προσφέρει ένα ατομικό μασάζ. Μέσω 

των εύκολα κατανοητών λειτουργιών μασάζ, η πολυθρόνα αυτή είναι σαν ένας πραγματικός 

μασέρ, και σας παρέχει την δυνατότητα να δοκιμάσετε και να απολαύσετε προσωπικά ένα 

ατομικό μασάζ υψηλής τεχνολογίας. Είναι ένας συνδυασμός βασισμένος στην κύρια 

παραδοσιακή ιατρική θεωρία αλλά και παράπλευρων οδών και της σύγχρονης  θεωρίας 

ανατομίας με λειτουργία μασάζ 

επαγγελματικού σχεδιασμού. 

Επιπλέον, είναι μια κατασκευή η 

οποία ενσωματώνει ποικίλα 

εξαρτήματα, όπως μηχανικές λαβές  

μασάζ, αερόσακους πίεσης και 

σύστημα δόνησης με το οποίο 

επιτυγχάνεται  να γίνει μασάζ και σε 

εκείνα τα μέρη του σώματος όπου 

είναι δύσκολη η πρόσβαση. Σε 

ένα γαλήνιο περιβάλλον με 

μουσική και μασάζ 

μπορείτε να φτάσετε σε 

κατάσταση απόλυτης 

χαλάρωσης, και 

πνευματικά και σωματικά. 

Με την τόσο ιδιαίτερη 

προσοχή στην 

λεπτομέρεια, μπορείτε 

εύκολα να διαπιστώσετε 

την προσεκτική μελέτη μας 

στον σχεδιασμό. 

 

 

 
 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε 
την πολυθρόνα. 

Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 

ΠΠΟΟΛΛΥΥΘΘΡΡΟΟΝΝΑΑ  MMAASSSSAAGGEE  



 
 Προδιαγραφές  3 
 Ασφάλεια  4-5 
 Περιγραφή Εξαρτημάτων, Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες  6-8 

A. Περιγραφή εξαρτημάτων X-FIT 301  6 
B. Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες X-FIT 301  6 
Γ. Περιγραφή χειριστηρίου X-FIT 301  7 

 Γενικά Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες  8 
 Προετοιμασία Πριν το Μασάζ  9 
 Οδηγός Αντιμετώπισης Βλαβών  10 
 Καθημερινή Συντήρηση  11 
 Εξυπηρέτηση Πελατών / Όροι εγγύησης πολυθρόνας μασάζ  12 

 

 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΙΙ  //  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ 
ΕΙΔΟΣ / ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  X-FIT 301 
   

Υπολογισμένη τάση ρεύματος  100-120V 
220-240V 

Υπολογισμένη συχνότητα  50-60Hz 

Υπολογισμένη ισχύς  180W 

Υπολογισμένος χρόνος  15’ (λεπτά) 

Υλικό PU   

Μέγιστη ανύψωση κλίσης πλάτης  165° 

Μεικτό βάρος  87kgr 

ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΕΕΣΣ   

Αυτόματο μασάζ σε όλο το σώμα   

Αυτόματο μασάζ αυχένα   

Αυτόματο μασάζ πλάτης   

Αυτόματο μασάζ μέσης   

Ρύθμιση χρόνου  15’ (λεπτά) 

Ρύθμιση εξαρτήματος μασάζ ποδιών προς τα πάνω-κάτω   

Ρύθμιση πλάτης προς τα πάνω-κάτω   

Μασάζ με τα κινούμενα ροδάκια    

Ελαφριά χτυπηματάκια   

Μαλάξεις (μασάζ)   

Μαλάξεις (μασάζ) αντίστροφης φοράς   

Μασάζ για τα πόδια με πίεση αέρα από τον αερόσακο   

Μασάζ για τους μηρούς με πίεση αέρα από τον αερόσακο   

Μασάζ με πίεση αέρα από τον αερόσακο του μαξιλαριού καθίσματος   

Ρύθμιση έντασης δόνησης   

Δόνηση πλάτης   

   

Ρύθμιση πάτους μασάζ   

Ρύθμιση ταχύτητας   
  

ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  
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ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  
11..  Παρακαλώ ανατρέξτε στις «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του εγχειριδίου πριν θέσετε σε 

λειτουργία την πολυθρόνα-μασάζ και βεβαιωθείτε ότι θα την χρησιμοποιήσετε με τον 
σωστό τρόπο. 

22..  Στην συγκεκριμένη σελίδα, το περιεχόμενο των «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» θα σας 
βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σωστά και με ασφάλεια. 

33..  Εικονίδια: 
 

 Προειδοποίηση: 

 Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί ή να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα από 
κακή χρήση. 

 Απαγόρευση: 

 Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί ή να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο 
μηχάνημα από κακή χρήση. 

 Σύστημα γείωσης 
44..  Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αφού το διαβάσετε, θα πρέπει να το φυλάξετε για 

μελλοντική χρήση. 
 

ΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΕΕΣΣ  

 

11..  Από καρκινοπαθείς. 

22..  Από εγκύους ή από γυναίκες σε διάρκεια εμμηνόρροιας. 

33..  Από άτομα με υψηλό πυρετό. 

44..  Από άτομα με έντονη ασθένεια. 

55..  Από άτομα με οστεοπόρωση. 

66..  Από άτομα με διανοητικά προβλήματα. 

77..  Από άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα. 

88..  Από άτομα με πρόβλημα στους σπονδύλους. 
99..  Από άτομα που έχουν ή είχαν στο παρελθόν προβλήματα σε εκείνα τα  μέρη 

του σώματος όπου θα γίνει το μασάζ. 
1100..  Από άτομα που χρησιμοποιούν ιατρικό ηλεκτρονικό όργανο στο σώμα τους. 
1111..  Από άτομα που κάνουν κάποια ιατρική θεραπεία ή δεν αισθάνονται καλά 

σωματικά. 
 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ    

 
Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η φύλαξη της πολυθρόνας-μασάζ στο μπάνιο ή σε κάποιο 
άλλο μέρος που έχει υγρασία. 

 
Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε την πολυθρόνα μασάζ κοντά σε εστίες θέρμανσης, 
π.χ.  ηλεκτρική σόμπα. 
Μην καπνίζετε ενώ χρησιμοποιείτε τη πολυθρόνα μασάζ. 

 

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΩΩΔΔΙΙΟΟ  

 Απαγορεύεται η χρήση διαφορετικής ισχύος και συχνότητας από τις εκτιμημένες.   

 
Απαγορεύεται  η χρήση της πολυθρόνας-μασάζ όταν η πρίζα και το καλώδιο 
παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένα ή χαλαρά. 

 
Σιγουρευτείτε ότι η πολυθρόνα-μασάζ είναι εξοπλισμένη με καλώδιο γείωσης. Για 
την τοποθέτηση του καλωδίου γείωσης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον 
προμηθευτή σας. 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  
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ΠΠΡΡΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  

 

Όταν κατεβάζετε την πλάτη ή το εξάρτημα μασάζ ποδιών της πολυθρόνας-μασάζ, 
παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν από κάτω παιδιά, ζώα ή άλλα 
αντικείμενα. 

 
Για να αποφύγετε οποιονδήποτε τραυματισμό, μην αφήνετε τα παιδιά να 
χρησιμοποιούν την πολυθρόνα μόνα τους  ή να παίζουν πάνω σε αυτή. 

 

Παρακαλώ ανοίξτε το πίσω μαξιλάρι για να ελέγξετε εάν το ύφασμα είναι κάπου 
κατεστραμμένο και επίσης ελέγξτε εάν υφίσταται κάποια ζημιά στα υπόλοιπα 
εξαρτήματα. Εάν υφίσταται, σταματήστε τη χρήση και ζητήστε να επιδιορθωθεί. 

 

Μετά την χρήση, όταν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος και όταν πρόκειται να κάνετε 
την συντήρηση τις πολυθρόνας-μασάζ, παρακαλούμε να την σβήνετε και να την 
βγάζετε από την πρίζα. 

 
Δεν επιτρέπεται να βάζετε ή να βγάζετε την πρίζα με υγρά χέρια. Βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα συνδεδεμένα στην πρίζα. 

 
Μην τραβάτε δυνατά ή κόβετε το ύφασμα της πολυθρόνας-μασάζ χρησιμοποιώντας 
μηχανισμούς με αιχμηρές γωνίες. 

 
Δεν επιτρέπεται να κάθεστε πάνω στα μπράτσα, στη πλάτη και στο εξάρτημα μασάζ 
ποδιών της πολυθρόνας-μασάζ. 

 
Μην σπρώχνετε ή τραβάτε την πολυθρόνα-μασάζ πάνω σε ξύλινο πάτωμα ή σε 
οποιοδήποτε άλλο είδος δαπέδου το οποίο καταστρέφεται εύκολα. 

 
Μην μετακινείτε την πολυθρόνα-μασάζ όταν υπάρχει κάποιος ή κάποιο αντικείμενο 
πάνω της. 

 
Δεν επιτρέπεται να κάθονται δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα στη πολυθρόνα-
μασάζ. 

 
ΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΘΘΡΡΟΟΝΝΑΑ  ΜΜΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ    

 
Αν αισθανθείτε κάποια ενόχληση κατά τη διάρκεια του μασάζ, σταματήστε την 
χρήση και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 

 Μην κάνετε χρήση μετά από γεύμα για να αποφύγετε τυχόν δυσφορία. 

 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την πολυθρόνα-μασάζ μαζί με άλλες ιατρικές 
συσκευές. 

 
ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΘΘΡΡΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΣΣΑΑΖΖ  

 

Σε περίπτωση που η πολυθρόνα μασάζ χαλάσει, παρακαλούμε αποσυνδέστε την 
πρίζα αμέσως, και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να κάνει τον έλεγχο 
και την επισκευή. 

 
Δεν επιτρέπεται η επισκευή ή η επανεγκατάσταση της πολυθρόνας μασάζ παρά μόνο 
από τον τεχνικό της εταιρίας μας. 

 

Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή οποιοδήποτε άλλο οργανικό διαλυτικό για τον 
καθαρισμό της πολυθρόνας μασάζ. Μη ψεκάζετε με χημικά προϊόντα πάνω στην 
πολυθρόνα μασάζ. 

 
 
 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  
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ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΕΕΣΣ  
• Διπλά κινούμενα ροδάκια για το πάνω μέρος του σώματος και πίεση αέρα για το κάτω 

μέρος του σώματος. 
• Βασισμένη στη τεχνογνωσία και στις τεχνικές του επαγγελματικού μασάζ. 
• Ένα ευρύ φάσμα αυτόματων προγραμμάτων μασάζ είναι διαθέσιμο, όπου μπορείτε να 

επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε. 
• Οι αερόσακοι και το σύστημα δόνησης σας εξασφαλίζουν ένα πολύ αναζωογονητικό 

μασάζ στο κάτω μέρος του σώματος. 
• Εύχρηστο Τηλεχειριστήριο για να ελέγχει όλα τα προγράμματα και τις λειτουργίες του 

μασάζ. 
• Το ενσωματωμένο σύστημα δόνησης στην πλάτη της πολυθρόνας και στο κάθισμα 

προσθέτει ποικιλία στο μασάζ. 
• Για την αποφυγή της υπέρ-τόνωσης του σώματος, υπάρχει εγκατεστημένο ένα 

αυτόματο χρονόμετρο. 
• Ομαλό αυτόματο πρόγραμμα ρύθμισης πλάτης με χαμηλότερη γωνία ξαπλώματος 165Ο 

μοίρες. 
 Καλύμματα που αφαιρούνται για εύκολο καθάρισμα. 
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1. Κουμπί Ενεργοποίησης Απενεργοποίησης  (ON/OFF) 
2. Ένδειξη Υπολειπόμενου Χρόνου Μασάζ 
3. Κουμπί για μασάζ με μηχανικές λαβές 
4. Κουμπί για μασάζ με μαλάξεις 
5. Κουμπί για τμηματικό μασάζ 
6. Κουμπί για μασάζ με ελαφριά χτυπηματάκια 
7. Κουμπί ρύθμισης πλάτους για κινούμενα ροδάκια 
8. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας 
9. Κουμπί ρύθμισης για τα κινούμενα ροδάκια πάνω / κάτω 

10. Αυτόματο πρόγραμμα μασάζ 
11. Μασάζ με πίεση αέρα στη περιοχή των ποδιών 
12. Μασάζ με πίεση αέρα στη περιοχή των ποδιών & καθίσματος 
13. Επιλογή έντασης μασάζ με πίεση αέρα 
14. Απενεργοποίηση μασάζ με πίεση αέρα 
15. Κουμπί ρύθμισης εξαρτήματος μασάζ ποδιών πάνω /κάτω 
16. Κουμπί ρύθμισης πλάτης πάνω /κάτω 
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ΠΠΩΩΣΣ  ΝΝΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΤΤΕΕ  ΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  //ΑΑΝΝΑΑΚΚΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΘΘΡΡΟΟΝΝΑΑΣΣ  
  

 

 

 
   

ΠΠΩΩΣΣ  ΝΝΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΤΤΕΕ  ΤΤΟΟ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΜΜΑΑΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΣΣΑΑΖΖ 
  

 

 

 

Αυτόματο πρόγραμμα μασάζ για ώμους  Αυτόματο πρόγραμμα μασάζ για πλάτη 

   
 

 

 

Αυτόματο πρόγραμμα μασάζ για την μέση  Αυτόματο πρόγραμμα μασάζ 
για όλο το σώμα 

 
 

ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΟΟ  ΜΜΑΑΣΣΑΑΖΖ  
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ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΘΘΡΡΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΣΣΑΑΖΖ  

Η πολυθρόνα μασάζ έχει ροδάκια 

για εύκολη μετακίνηση. 

Μπορείτε να αλλάζετε τοποθεσία 

της πολυθρόνας σπρώχνοντας την. 

 
 

 
 
 
 

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  

OONN  
Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. 

Ανοίξτε (στην θέση ON) τον βασικό 

διακόπτη. 

 

  

  

  

ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΜΜΑΑΞΞΙΙΛΛΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΛΛΑΑΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΙΙΟΟΥΥ    

 

 

 

 

 
  

Φερμουάρ 
 

Ταινία Velcro 
(σκριτς-σκρατς) 

 

Προσοχή:  
• Παρακαλούμε ανοίξτε πλήρως την 

πλάτη της πολυθρόνας. 
 
• Κλείστε τον διακόπτη παροχής 

ρεύματος και αποσυνδέστε το 
καλώδιο από την πρίζα. 

 
• Μην μετακινείτε την πολυθρόνα 

μασάζ όταν κάθεται κάποιος πάνω. 
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Παρακαλώ ανατρέξτε στα παρακάτω στοιχεία και σταματήστε αμέσως να 
χρησιμοποιείτε τη πολυθρόνα μασάζ και αποσυνδέστε την από τη πρίζα. 
 
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε την πολυθρόνα μασάζ ή 
κάποιο από τα εξαρτήματα μόνοι σας. 
 

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα για την επισκευή. 
 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ   ΑΑΙΙΤΤΙΙΑΑ  
Η πολυθρόνα 
μασάζ δεν 
λειτουργεί με το 
τηλεχειριστήριο. 

 1. Ελέγξτε εάν το βύσμα του καλωδίου παροχής ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο 
στην πρίζα. 

2. Βεβαιωθείτε εάν ο κεντρικός διακόπτης  είναι ανοιχτός, στην θέση ON. 
3. Ξαναενεργοποιήστε το πρόγραμμα μασάζ με το χειριστήριο.  

   
Η πολυθρόνα 
σταματάει κατά 
την διάρκεια 
χρήσης 

 Κλείστε τον διακόπτη παροχής ρεύματος και ξανανοίξτε τον μετά από 5’’ (δεύτερα). Εάν 
επανέλθει η λειτουργία της πολυθρόνας μασάζ, συνεχίστε την χρήση της. Εάν η 
πολυθρόνα δεν επαναλειτουργήσει, σταματήστε την χρήση της, βγάλτε το καλώδιο από 
την πρίζα και καλέστε το κατάστημα που κάνατε την αγορά ή το τεχνικό τμήμα μας. 

   
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ   ΑΑΙΙΤΤΙΙΑΑ  
Θόρυβοι: 
1. Ήχος κατά την διάρκεια των μαλάξεων ή των ελαφριών χτυπημάτων, 
2. θόρυβος λόγω της τριβής ανάμεσα στα κινούμενα ροδάκια μασάζ και στο 

ύφασμα κατά την διάρκεια του μασάζ με μαλάξεις. 
3. Ήχος σφυρίγματος από τον σωληνάκι του αέρα. 
4. Ήχος σφυρίγματος από το σύστημα δόνησης. 
5. Ήχος σφυρίγματος κατά την διάρκεια χρήσης του συστήματος κλίσης/ανάκλισης. 
6. Ήχος από τους αερόσακους. 

 Αυτοί οι θόρυβοι δεν 
υποδεικνύουν κάποιο 
πρόβλημα ή 
δυσλειτουργία. 
Μπορεί να ακουστούν 
κατά την διάρκεια της 
φυσιολογικής 
λειτουργίας. 

   
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ   ΑΑΙΙΤΤΙΙΑΑ  
Τα αριστερά και δεξιά κινούμενα ροδάκια 
μασάζ δεν είναι σε οριζόντια θέση. 

 Αυτό είναι αποτέλεσμα των εναλλάξ ελαφριών χτυπημάτων και 
είναι φυσιολογικό.  

   
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ   ΑΑΙΙΤΤΙΙΑΑ  
Η πλάτη και το εξάρτημα 
μασάζ ποδιών της 
πολυθρόνας κινούνται σε 
αντίθετη φορά από αυτή 
που επιλέγετε. 

 1. Μπορεί να πιέζετε και τα δύο κουμπιά του συστήματος κλίσης /ανάκλισης 
ταυτόχρονα. Αφήστε το χέρι σας από το κουμπί και ξαναδοκιμάστε να το 
πατήσετε. 

2. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα, κάποιο ζώο ή κάποιος 
άνθρωπος κάτω από τα σημεία κλίσης /ανάκλισης της πολυθρόνας. 

   
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ   ΑΑΙΙΤΤΙΙΑΑ  
Τα κινούμενα ροδάκια έχουν μετακινηθεί 
στην πάνω θέση της πολυθρόνας και 
έχουν σταματήσει. 

 Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση λειτουργίας μασάζ με 
χρονομετρητή και το πρόγραμμα του μασάζ τελειώσει, τα 
κινούμενα ροδάκια μετακινούνται αυτόματα στην πάνω θέση. 

   
Τα κινούμενα ροδάκια δεν κινούνται και 
είναι σταματημένα στην μέση της 
πολυθρόνας. 

 Τα κινούμενα ροδάκια μπορεί να σταματήσουν να κινούνται 
λόγω υπερβολικής χρήσης. Χαμηλώστε λίγο την ταχύτητα ή 
προσπαθήστε να ανασηκώσετε ελαφρώς το σώμα σας. 

 

ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΒΒΛΛΑΑΒΒΩΩΝΝ  
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ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗ  
• Καθαρίστε την σκόνη και τη βρωμιά. 
• Εάν η πολυθρόνα μασάζ δεν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, παρακαλώ 

καλύψτε την με ένα καθαρό κομμάτι ύφασμα για προστασία από τη σκόνη. 

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΘΘΡΡΟΟΝΝΑΑΣΣ    
• Συνθετικά απορρυπαντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των 

πλαστικών, των σωλήνων και των καλυμμάτων της πολυθρόνας μασάζ. 
Σκουπίστε προσεκτικά όλα τα υπολείμματα των απορρυπαντικών με ένα στεγνό 
πανί. 

• Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού όπως είναι η βενζίνη ή οποιοδήποτε 
άλλο σκληρό καθαριστικό το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το 
ξεθώριασμα του χρώματος του υφάσματος και το γδάρσιμο των καλυμμάτων. 

 

ΚΚΑΑΛΛΥΥΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό απλό πανί για τον καθημερινό καθαρισμό. 
• Κάθε 2 με 3 μήνες χρησιμοποιείτε ένα καθαρό ύφασμα κατάλληλο για 

καθαρισμό δέρματος για να γυαλίσετε τα καλύμματα. Αφήστε το να στεγνώσει 
και σκουπίστε με στεγνό πανί. 

 

ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  
• Χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό πανί για τον καθαρισμό, γιατί το βρεγμένο πανί 

μπορεί να  προκαλέσει μηχανικό πρόβλημα. 
 

 

ΚΚΑΑΘΘΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  
 

Προσοχή:  
• Μην πλένετε τα καλύμματα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό πλυντηρίου. 
• Απαγορεύετε αυστηρά το σιδέρωμα των καλυμμάτων. 

Προσοχή:  
• Κρατείστε την πολυθρόνα μασάζ καθαρή και μακριά από μέρη με πολύ 

υγρασία. 
• Μην αποθηκεύετε την πολυθρόνα μασάζ σε μέρος όπου να έρχεται σε άμεση 

επαφή με το φως του ήλιου ή σε μέρος με πολύ υψηλή θερμοκρασία γιατί 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να ξεθωριάσει το χρώμα του υφάσματος 
της πολυθρόνας. 

• Πριν από τον καθαρισμό της πολυθρόνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τον 
κεντρικό διακόπτη (στην θέση OFF) και ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από 
την πρίζα. 
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ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  
Όταν αγοράσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι πήρατε μαζί σας τη σχετική 
απόδειξη αγοράς από το κατάστημα. Στην απόδειξη αυτή καταγράφεται η Ημερομηνίας 
Αγοράς & το Όνομα του Καταστήματος και ισχύει ως εγγύηση. 
 

ΌΌΡΡΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΘΘΡΡΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΣΣΑΑΖΖ  
1) Η X-TREME STORES Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει την πολυθρόνα μασάζ δωρεάν σε 

περίπτωση βλάβης, που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. 
 Η αντικατάσταση ή όχι του μηχανήματος ή των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των 

τεχνικών της εταιρίας. 
 Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη ανεξάρτητα από το αν η 

πολυθρόνα μασάζ βρίσκεται εντός του χρόνου εγγύησης. 
 

2)  Ο διάρκεια του χρόνου της εγγύησης είναι: 1 χρόνος σε ανταλλακτικά και εργασία. 
 

3) Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. 
Απαραιτήτως πρέπει να επιδεικνύεται τη νόμιμη απόδειξη αγοράς σε περίπτωση που 
παραστεί ανάγκη για σέρβις. 

 Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιοδήποτε λόγο και οπωσδήποτε 
αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο. 

 Τυχών αλλαγές ανταλλακτικών που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως δεν 
παρατείνουν την αρχική διάρκεια της εγγυήσεως. 

 

4) Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται το συντομότερο δυνατό, ενώ αποκλείεται κάθε 
είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης 
αποκατάστασης της βλάβης. Τα έξοδα για τη μεταφορά του μηχανήματος προς το 
συνεργείο μας επιβαρύνουν τον πελάτη. 

 

ΗΗ  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΕΕΝΝ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  
1) Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από οικιακή 

(γυμναστήρια, σύλλογοι, ινστιτούτα, ξενοδοχεία κ.τ.λ.). 
 

2) Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής χρήσης κακής 
συντήρησης. 

 

3) Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους. 
 

4) Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του αγοραστού. 
 

5) Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών χρήσης. 
 

6) Όταν η βλάβη προήλθε από εξωτερικές επενέργειες όπως π.χ. ζημιές κατά τη μεταφορά, 
ζημίες από κτυπήματα, καιρικές συνθήκες ή άλλα δυσμενή καιρικά φαινόμενα. 

 

7) Όταν το μηχάνημα βρίσκεται ή χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, σε υπόγειο με 
υγρασία, πολύ κοντά σε σώματα θέρμανσης κ.τ.λ. δεδομένου ότι οι υψηλές 
θερμοκρασίες επηρεάζουν το χρόνο ζωής του μηχανήματος. 

 

 
 

 
Λ. ΚΟΥΠΙ 34, ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 19400 Τ.Θ. 6201 

ΤΗΛ.: 210 66 20 921 -2 - FAX: 210 66 20 923 -Τηλ. για όλη την Ελλάδα: 801.11.15.100 

ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΛΛΑΑΤΤΩΩΝΝ 

Παρακαλούμε κάντε έλεγχο σύμφωνα με το περιεχόμενο «Οδηγός Αντιμετώπισης Βλαβών». 
Εάν μερικά προβλήματα παραμένουν ακόμη, παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση και βγάλτε 
την πολυθρόνα εκτός πρίζας, κατόπιν επικοινωνήστε με το κατάστημα που κάνατε την αγορά ή 
απευθείας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας. 
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