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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
      ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελάχιστα από την φωτογραφία λόγω 
ενδεχόμενων αναβαθμίσεων. 
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Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο.  

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροσόκ αποσυνδέστε τον διάδρομο 

από την πρίζα πριν το καθάρισμα / ή το SERVICE. 
 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ 
ΑΧΡΗΣΤΕΨΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, 
Η’ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ. 
 
 Τοποθετήστε τον διάδρομο σε επίπεδη επιφάνεια με πρόσβαση σε 220-240 volt (50/60Hz), 

γειωμένη πρίζα. 
 Μην θέσετε σε λειτουργία τον διάδρομο πάνω σε πλακάκια, μάρμαρο, ξύλινο δάπεδο ή χαλί. 

Μπορεί να καταστρέψει τόσο τον διάδρομο όσο και δάπεδο σας. Για την προστασία του 
διαδρόμου αλλά και του δαπέδου σας χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό δάπεδο διαδρόμου 
ή τάπητα. 

 Μην κλείνετε το πίσω μέρος του διαδρόμου. Να έχετε ελεύθερο χώρο περίπου 1 μέτρο γύρω 
από τον διάδρομο και όλα τα τμήματά του. 

 Τοποθετήστε τον διάδρομο σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όταν το χρησιμοποιείτε. 
 Να προσέχετε πάντα όταν το μηχάνημα βρίσκετε σε χρήση ή υπάρχει παιδί κοντά σε αυτό. 
 Κατά την λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει στα ρούχα σας το κλιπ με το κλειδί 

ασφαλείας. Είναι για δική σας ασφάλεια, σε περίπτωση που πέσετε ή μετακινηθείτε αρκετά 
προς τα πίσω, να αποσυνδεθεί και να απενεργοποιηθεί ο άμεσα διάδρομος. 

 Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου. 
 Μην λειτουργείτε τον διάδρομο εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή πρίζα. 
 Κρατήστε το καλώδιο σε ασφαλή τοποθεσία. 
 Μην λειτουργείτε τον διάδρομο όταν έχει γίνει χρήση αεροζόλ ή οξυγόνου. Με τους σπινθήρες 

που βγάζει το μοτέρ μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. 
 Μην πετάτε ή εισάγετε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα του διαδρόμου. 
 Ο διάδρομος είναι για οικιακή χρήση και όχι για μακράς διάρκειας χρήση. 
 Για να αποσυνδέσετε τον διάδρομο, γυρίστε όλες τις λειτουργίες στην θέση ‘off’, αφαιρέστε το 

κλειδί ασφαλείας, και κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα. 
 Ο αισθητήρας παλμών δεν είναι ιατρική συσκευή. Διάφοροι παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένου της κίνησης του χρήστη, μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια 
ανίχνευσης καρδιακής συχνότητας. Ο αισθητήρας παλμών προορίζεται μόνο ως βοήθημα για 
τον καθορισμό καρδιακής συχνότητας σε γενικά πλαίσια. 

 Χρησιμοποιήστε της παρεχόμενες χειρολαβές. Είναι για να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε από 
τον διάδρομο με ασφάλεια. 
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 Φορέστε τα κατάλληλα παπούτσια. Τα ψηλά τακούνια, τα βραδινά παπούτσια, τα σανδάλια ή 
τα γυμνά πόδια δεν είναι κατάλληλα για την χρήση του διαδρόμου. Ένα ζευγάρι καλής 
ποιότητας αθλητικά παπούτσια είναι κατάλληλα για την αποφυγή τραυματισμών. 

 Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες: 5℃ to 40 ℃ 
Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας για να αποτρέψετε την μη εγκεκριμένη χρήση του διαδρόμου. 

 
Σημαντικές Πληροφορίες Ηλεκτρισμού  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

 ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε ποτέ λάθος γειωμένο κύκλωμα πρίζας (GFCI) με αυτό τον διάδρομο. 

Απομακρύνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος από τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου 

συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού αναδίπλωσης και των ράουλων μετακίνησης. 

 

 ΜΗΝ αφαιρέσετε ποτέ κανένα κάλυμμα εάν δεν έχετε πρώτα αποσυνδέσει το καλώδιο 

παροχής ρεύματος (AC). 

 

 ΜΗΝ εκθέσετε ποτέ το διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος δεν έχει σχεδιαστεί για 

εξωτερική χρήση, για χρήση δίπλα σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον υψηλής 

υγρασίας. 

 
Σημαντικές Οδηγίες Λειτουργίας 
 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλο το εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο. 
 Κατανοήστε ότι οι αλλαγές στην ταχύτητα ή την κλίση δεν γίνονται άμεσα. Ρυθμίστε την 

κατάλληλη ταχύτητα στο καντράν και αφαιρέστε το κλειδί ρύθμισης. Το καντράν θα 
υπακούσει στην τρέχουσα καταχώρηση σταδιακά. 

 Να είστε προσεκτικοί όταν συμμετέχετε σε άλλες δραστηριότητες κατά την χρήση του 
διαδρόμου, όπως να βλέπετε τηλεόραση ή να διαβάζετε. Η απόσπαση της προσοχής μπορεί 
να προκαλέσει το χάσιμο της ισορροπίας σας ή να βγείτε από το κέντρο του ιμάντα καθώς 
περπατάτε, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 

 Για να αποφύγετε να χάσετε την ισορροπία σας και να προκαλέσετε σοβαρό τραυματισμό, 
ΠΟΤΕ μην ανεβείτε ή κατεβείτε από τον διάδρομο ενώ γυρίζει ο ιμάντας. Ο διάδρομος 
ξεκινάει σε πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αρχικά σταθείτε πάνω στον ιμάντα ενώ ξεκινάει να 
κινείται σιγά-σιγά ο ιμάντας και μαθαίνετε να τον χρησιμοποιείτε. 

 Να κρατιέστε πάντα από την χειρολαβή όταν κάνετε αλλαγές λειτουργίας.  
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 Ένα κλειδί ασφαλείας παρέχεται μαζί με τον διάδρομο. Αφαιρώντας το κλειδί ασφαλείας θα 
σταματήσει αυτόματα ο διάδρομος. Όταν εισάγετε το κλειδί ασφαλείας ξανά θα 
ενεργοποιηθεί η οθόνη.  

 Μην χρησιμοποιήσετε υπερβολική πίεση στα κουμπιά ελέγχου κονσόλας. Έχουν 
κατασκευαστεί με ακρίβεια για να λειτουργούν κατάλληλα μόνο με ένα ελαφρύ πάτημα με το 
δάχτυλο.  

 

Απλό Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οδηγίες Συναρμολόγησης  
Βήμα 1 

Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από την συσκευασία, και τοποθετήστε τον διάδρομο στο έδαφος. 

 

Βήμα 2 

Κρατήστε και τις δύο χειρολαβές για να ανυψώσετε το Υποστήριγμα και την Κονσόλα. Βεβαιωθείτε ότι 

το καλώδιο του δεξιού Υποστηρίγματος είναι ασφαλή για την αποφυγή τυχόν καταστροφής του.  
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Βήμα 3 

Συναρμολογήστε τα Υποστηρίγματα και την βάση με (2x) Μπουλόνια 10mm x 60mm  

χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο συνδυασμό ανοίγματος του Γαλλικού Κλειδιού (δείτε παρακάτω).  

                                      

Βήμα 4 

Συναρμολογήστε τις χειρολαβές και τα υποστηρίγματα με (2x) 8mm x 16mm βίδες + (2x）8mm 

επίπεδες ροδέλες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο συνδυασμό ανοίγματος του γαλλικού κλειδιού 

(δείτε παρακάτω).  

 

 

                                      

 

Βήμα 5 

Συναρμολογήστε την κονσόλα με (4x) 8mm x 16mm Μπουλόνια χρησιμοποιώντας το κατάλληλο 

γαλλικό κλειδί (δείτε παρακάτω). 

 

 

 

 

 

Βήμα 6  

Τοποθετήστε τα δύο πλαστικά καλύμματα No 1 στις χειρολαβές με (2x) 4mm x 10mm βίδες και 

ασφαλίστε εκτός της κονσόλας και με (4x) 4mm x 12mm βίδες (στο πίσω μέρος της κονσόλας). (Δείτε 

παρακάτω). 
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Βήμα 7 

Εισάγετε τα πλαστικά καλύμματα No 2 και στις δύο πλευρές της βάσης με (4x) 4mm x16mm βίδες 

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο άνοιγμα του γαλλικού κλειδιού (δείτε παρακάτω). 

 

                                      

 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν ασφαλίσει κατάλληλα και ότι ο διάδρομος έχει 

συναρμολογηθεί πλήρως. 

 

Οδηγίες Αποθήκευσης  
Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε τον διάδρομο παρά μόνο εάν είναι διπλωμένος και ασφαλισμένος. 

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδιο παροχής ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο και σε ασφαλές σημείο για να 

αποφευχθεί τυχόν ζημιά. 

 Για να διπλώσετε τον διάδρομο: 
Ανυψώστε την πλατφόρμα του διάδρομου έως ότου ο μηχανισμός υποστήριξης κλειδώσει με 

ασφάλεια (δείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα). 

 

 Για να αναδιπλώσετε τον διάδρομο:  
Παρακαλούμε ανασηκώστε ελαφρώς την πλατφόρμα πριν πιέσετε στο κέντρο του δεξιού 

κυλίνδρου με το ένα πόδι (δείτε την παρακάτω εικόνα) για να κατεβάσετε την πλατφόρμα του 

διαδρόμου.   

    

      

                        

 

 

 

 

Μεταφορά 
Προσεκτικά ανασηκώστε τον διάδρομο στα πίσω ράουλα, πιάνοντας τα ακριανά καπάκια και των δύο 
πλευρών, και μετακινήστε τον διάδρομο. 
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Λειτουργία κονσόλας 

 
Θέστε σε λειτουργία τον διάδρομο βάζοντας το καλώδιο παροχής ρεύματος σε κατάλληλα γειωμένη 

πρίζα, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης που βρίσκετε στο μπροστινό μέρος του 

διαδρόμου κάτω από το καπάκι του μοτέρ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το κλειδί ασφαλείας, 

διαφορετικά δεν θα ενεργοποιηθεί ο διάδρομος χωρίς αυτό.  

Όταν πατήσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης, όλα τα φωτάκια τις οθόνης θα ανάψουν, κατόπιν ο 

βομβητής θα ηχήσει, θα εμφανιστεί η ένδειξη U1.0-1n1E, και στη συνέχεια, τίθεται σε κατάσταση 

αναμονής. 

Σε κατάσταση αναμονής, τα φώτα LED θα σβήσουν και θα τεθεί σε κατάσταση παύσης αν δεν υπάρχει 

δράση στα πλήκτρα της κονσόλας μέσα σε 30 λεπτά. Ενώ, με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου θα 

ενεργοποιήσει την κονσόλα του καντράν και στη συνέχεια τίθεται σε κατάσταση αναμονής. 

Λειτουργία Γρήγορης Εκκίνησης (Quick Start Operation): 
1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο START / STOP για να ξεκινήσετε την κίνηση του ιμάντα, και στη 

συνέχεια ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «+» ή «-» ''. Αύξηση ή μείωση 
κατά 0,1 χλμ/ώρα κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ταχείας ρύθμισης (3, 6, 
9, και 12) για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το «+» ή «-» για να 
ρυθμίσετε την ταχύτητα από τις χειρολαβές. Αύξηση ή μείωση κατά 0,1 χλμ/ώρα κάθε φορά. 

2. Κατά την άσκηση, πατήστε το πλήκτρο START / STOP μια φορά, η κίνηση θα σταματήσει, αλλά το 
παράθυρο χρόνου θα κρατήσει την τρέχουσα εικόνα. Πατώντας ξανά το πλήκτρο START / STOP, το 
πρόγραμμα θα συνεχιστεί, και θα συνεχίσει από την προηγούμενη προπόνηση σας. 
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3. Ενώ είστε σε κίνηση, πατήστε το πλήκτρο START / STOP για 2 δευτερόλεπτα, το καντράν θα 
επανεκκινηθεί. Σε κατάσταση αναμονής, και/ή παύσης, πατώντας το πλήκτρο START / STOP για 7 
δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί. 

4. Πατώντας το πλήκτρο SET για 3 δευτερόλεπτα, θα εισέλθετε στην κατάσταση ρύθμισης. 
5. Ενώ είστε σε κατάσταση ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο MODE για εναλλαγή των προγραμμάτων. 
6. Σε κατάσταση παύσης, πατώντας το πλήκτρο CLEAR θα διαγραφεί ή προπόνηση σας. Ενώ σε 

κατάσταση ρυθμίσεων, πατώντας το πλήκτρο CLEAR θα αφαιρεθούν οι πληροφορίες του χρήστη 1, 2, 
3. 

7. Πατώντας το πλήκτρο SELECT θα αλλαχθεί η ημερομηνία εμφάνισης του χρόνου, απόστασης, 
θερμίδων, παλμών στο παράθυρο δεδομένων κατά τη διάρκεια της άσκησής σας. 

8. Σε κατάσταση αναμονής και κατάσταση ρύθμισης, πατώντας το πλήκτρο SD θα ξεκινήσει αντίστροφη 
μέτρηση από την απόσταση προεπιλεγμένης τιμής-5 χιλιομέτρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την κλίση χειροκίνητα. 

 

Προσοχή! Κατά την διάρκεια της άσκησης η έντονη εφίδρωση μπορεί να προκαλέσει φθορά 

στα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη του διαδρόμου. Όπως κάθε άλλη υγρή ουσία, έτσι και ο ιδρώτας 
είναι ικανός να προκαλέσει βλάβη κυρίως στα ηλεκτρικά τμήματα του διαδρόμου (καντράν, καλώδια 
κ.τ.λ.). Η καλύτερη λύση είναι η χρήση πετσέτας κατά την διάρκεια της άσκησης, και σκούπισμα του 
διαδρόμου μετά από κάθε χρήση για αποφυγή κάποιας ανεπιθύμητης βλάβης. 

 

Ρύθμιση Κλίσης: 
 Η κλίση μπορεί να ρυθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια κίνησης του ιμάντα. 
 Πατήστε τα πλήκτρα κλίσης «▲» ή «▼» για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο προσπάθειας. 

Αύξηση ή μείωση κατά 1 κάθε φορά. Τέσσερα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης 3, 6, 9 και 12 
είναι επίσης διαθέσιμα για να ρυθμίσετε το ποσοστό κλίσης. 

 Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το ποσοστό κλίσης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά χειρολαβής 

‘+’ ή ‘-’. 
 Η οθόνη θα εμφανίζει το ποσοστό κλίσης κατά την διάρκεια της ρύθμισης. 

 Η κλίση θα παραμείνει ως έχει όταν απενεργοποιηθεί η οθόνη. 

 

Ένδειξη Γραμμής Διαδρομής 400 Μέτρων: 
Μία γραμμή εικονικής διαδρομής 400 μέτρων θα εμφανίζεται στην οθόνη. Η γραμμή που αναβοσβήνει 

θα δείχνει την πρόοδό σας, αλλά μόνο για να σας δείξει κατά προσέγγιση την πρόοδό σας. Μόλις 

ολοκληρώσετε τα 400 μέτρα, θα ακουστεί ο προειδοποιητικός ήχος τρεις φορές, και θα ξεκινήσει εκ 

νέου η μέτρηση από την αρχή.  
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Ένδειξη μέτρησης Καρδιακής Συχνότητας: 
Το παράθυρο της κονσόλας καρδιακής συχνότητας (Heart Rate) θα δείχνει την τρέχον καρδιακή σας 

συχνότητα σε παλμούς ανά λεπτό κατά την διάρκεια της εκγύμνασής σας. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε και τις δύο πλακέτες αισθητήρων για να δείτε τον παλμό σας. Η καρδιακή σας 

συχνότητα θα εμφανιστεί όταν η οθόνη ανιχνεύσει το σήμα καρδιακών παλμών.  

 

Ένδειξη Θερμίδων: 
Δείχνει το σύνολο των θερμίδων που έχετε κάψει κατά την διάρκεια της εκγύμνασης σας.  

Σημείωση: Αυτή η ένδειξη είναι ένας πρόχειρος οδηγός για να συγκρίνετε τα διαφορετικά επίπεδα 

δυσκολίας. Οι ενδείξεις αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς.  

 

MP3/ Audio plug-in feature 
Αυτός ο διάδρομος σας παρέχει καλώδιο πρόσβασης για να μπορέσετε να τοποθετήσετε συσκευή 

MP3. Συνδέστε το MP3 στην κονσόλα του διαδρόμου με το καλώδιο πρόσβασης κονσόλας. Μπορείτε 

να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική ενώ τρέχετε. Ρυθμίστε την ένταση φωνής με τα κουμπιά 

‘↑’και ‘↓’ της κονσόλας. 

Σημείωση: η ένταση ελέγχεται από το MP3 σας. 

 

Προγραμματισμένες Λειτουργίες  
Αυτός ο διάδρομος προσφέρει διάφορα προγράμματα. Σε κατάσταση αναμονής, πατάτε το πλήκτρο SET για 
να μπείτε στο πρόγραμμα ρύθμισης χρήστη (U1, U2, U3). Ενώ, πατήστε το πλήκτρο MODE για να εισέλθετε 
σε άλλες ρυθμίσεις του προγράμματος. Τα προγράμματα με τη σειρά, είναι όπως παρακάτω: P0, C1, C2, C3, 
HRC, Ρ1, Ρ2, ... P30. Όταν έχετε επιλέξει και ρυθμίσει το επιθυμητό πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο 
START / STOP για να ξεκινήσετε. 

1. Πρόγραμμα χρήστη (U1, U2, U3): 

Η μονάδα αυτή προσφέρει μια μοναδική λειτουργία να απομνημονεύει την συσσωρευτική απόσταση που έχει 
επιτευχθεί από κάθε χρήστη. 
1. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο SET για να ορίσετε Χρήστη1, Χρήστη 2, ή Χρήστη 3 (το κόκκινο φως θα 
ανάβει για να υποδεικνύει τον Χρήστη 1, ή 2, ή 3) 
2. στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "START / STOP" για να ξεκινήσει η κίνηση του ιμάντα. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της κατάστασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την κλίση, όπως εσείς επιθυμείτε. Πατήστε το 
πλήκτρο "SELECT" για να δείτε το χρόνο, την απόσταση και τις θερμίδες που καίγονται, που έχετε επιτύχει. 
Για να τερματίσετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο "START / STOP". Η αθροιστική απόσταση που επιτυγχάνει 
κάθε χρήστης θα απομνημονευθεί στο καντράν σας για εύκολη λήψη. 
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2. Χειροκίνητο (Manual) Πρόγραμμα (P0)  

1> Όταν έχετε διαλέξει το χειροκίνητο πρόγραμμα P0, πατήστε το πλήκτρο MODE για να εισάγετε 
λεπτομερής ρυθμίσεις χρόνου, απόστασης και θερμίδων με την σειρά. 
2> μόνο μία παράμετρο από αυτά τα τρία μπορεί να ρυθμιστεί κάθε φορά. 
3> Χρησιμοποιήστε είτε τα πλήκτρα ταχύτητας + ή - για να επιλέξετε το χρόνο άσκησης, την απόσταση, και 
τις θερμίδες. 
4> Πατώντας το πλήκτρο START / STOP, η οθόνη θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση από τον αριθμό 3 και ο 
διάδρομος θα ξεκινήσει. Στις προηγούμενες ρυθμίσεις θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση έως το 0 και τότε ο 
διάδρομος θα σταματήσει. 
5> Σε κατάσταση ρύθμισης, η οθόνη θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής μετά από 5 λεπτά αν δεν 
υπάρξει καμία ενέργεια στα πλήκτρα του υπολογιστή. 

3. Το δικό σας πρόγραμμα (C1, C2, C3) 

Με το πλήκτρο MODE περιηγηθείτε για να επιλέξετε C1, C2 ή C3. 
Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο «SET» μία φορά, και το παράθυρο χρόνου «time», ταχύτητας «speed» 
και κλίσης «Incline» θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα (σημείωση: το παράθυρο στο κέντρο θα εμφανίσει τον 
χρόνο προσωρινά). 
Πατήστε το πλήκτρο «MODE» για να ρυθμίσετε το χρόνο με προκαθορισμένη τιμή των 30 λεπτών (ο χρόνος 
θα ποικίλει κάθε δύο λεπτά). 
Πατήστε το πλήκτρο «SPEED» "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα σε σχέση με το επιλεγμένο χρονικό 
διάστημα. 
Πατήστε το πλήκτρο «Incline» "▲" ή "▼" για να ρυθμίσετε την κλίση σε σχέση με το επιλεγμένο χρονικό 
διάστημα. 
Επαναλάβετε τις παραπάνω δύο διαδικασίες μέχρις ότου όλες οι παράμετροι να έχουν προγραμματιστεί. 
Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο "/ OFF START" , και ο ιμάντας θα αναπτύξει ταχύτητας σύμφωνα με την 
προπόνηση που δημιουργήθηκε. Το πρόγραμμα θα αποθηκευτεί στη μνήμη του διαδρόμου. 

4. Πρόγραμμα HRC 

Αυτή η μονάδα προσφέρει το πρόγραμμα HRC, η οποία θα τροποποιήσει αυτόματα το πρόγραμμα 
ταχύτητας για να διατηρηθεί ένας προκαθορισμένος στόχος καρδιακής συχνότητας. 
1> Σε κατάσταση ρύθμισης, περιηγηθείτε με το πλήκτρο MODE για να μπείτε στο πρόγραμμα HRC. 
2> στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "START / STOP" για να ξεκινήσει η κίνηση του ιμάντα, η ταχύτητα θα 
τροποποιηθεί αυτόματα για να διατηρηθεί ένας προκαθορισμένος στόχος καρδιακής συχνότητας. 

5. Προκαθορισμένο πρόγραμμα: 

1> Σε κατάσταση ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το προκαθορισμένο πρόγραμμα Ρ1, 
Ρ2, ... P30. Στη συνέχεια, πατήστε και αφήστε το πλήκτρο "START / STOP" και η οθόνη θα ξεκινήσει 
αντίστροφη μέτρηση από τον αριθμό 3, και τότε το πρόγραμμα ξεκινά με προκαθορισμένες τιμές. 
2> Το παράθυρο της ‘ταχύτητας’ θα πρέπει τώρα να δείχνει την προκαθορισμένη ταχύτητα του επιλεγμένου 
προγράμματος. 
3> Το παράθυρο ‘κλίσης’ θα πρέπει τώρα να δείχνει την προκαθορισμένη κλίση του επιλεγμένου 
προγράμματος. 
4> Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από διάστημα 30 λεπτών. Σε διαστήματα του ενός λεπτού, το πρόγραμμα 
και η ταχύτητα μπορεί να μεταβληθεί με το χέρι ή αυτόματα. 
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Ενδείξεις βλάβης: Αν εμφανιστούν στο καντράν σας μία από τις παρακάτω ενδείξεις παρακαλούμε 

απευθυνθείτε στο Τεχνικό Τμήμα της X-TREME STORES. 
Err1 
Err2  
Err3 
Err4 
Err6  
Err7  
Err8  
Err9  
Ε1  

 
Γενική Συντήρηση 

Καθαρισμός (& λίπανση) θα πρέπει να γίνεται για να παρατείνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η 

διάρκεια ζωής του διαδρόμου. Η απόδοση μεγιστοποιείται όταν ο ιμάντας και η βάση διατηρείται όσο 

πιο καθαρή γίνεται.   

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

Η’ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΣΗ. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ/ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΑΙΞΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΛΙΠΑΙΝΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΗΝ 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ.  

 

 

Γενικός Καθαρισμός 

 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, απορροφητικό πανί για να σκουπίσετε το πάνω τμήμα του ιμάντα 

και την περιοχή ανάμεσα στην άκρη του ιμάντα και του σκελετού.  Επίσης, φτάστε έως το 

σημείο που φτάνετε κάτω από τον ιμάντα. Ένα μαλακό σαπούνι και νερό μαζί με μία nylon 

βούρτσα καθαρισμού θα καθαρίσει το πάνω μέρος του διαδρόμου. Αυτό θα πρέπει να γίνετε μία 

φορά το μήνα.  

Περιμένετε να στεγνώσει πριν την χρήση. 
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 Σε μηνιαία βάση, να βάζετε σκούπα κάτω από τον διάδρομο για να εμποδίσετε να συσσωρευτεί 

βρωμιά ή σκουπίδια. Μία φορά το χρόνο, θα πρέπει να αφαιρέσετε το μαύρο καπάκι του μοτέρ 

και να καθαρίσετε την βρωμιά που μπορεί να έχει συσσωρευτεί σε αυτή την περιοχή.   
 

Λίπανση Ιμάντα/Πλατφόρμα/Ράουλων: 

Θα πρέπει να εφαρμόσετε το λιπαντικό μετά από τις 50 πρώτες ώρες λειτουργίας, δείτε παρακάτω την 

διαδικασία λίπανσης: 

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε την περιοχή ανάμεσα στον ιμάντα και 
στην πλατφόρμα. 

2. Απενεργοποιήστε και Αποσυνδέστε τον διάδρομο, και απλώστε το λιπαντικό μέσα στην εσωτερική 
επιφάνεια του ιμάντα και της πλατφόρμας. 

3. Περιοδικά να λιπαίνετε τα μπροστινά και τα πίσω ράουλα για να έχετε σωστή λειτουργία.  

 

Πώς να ελέγξετε τον κινούμενο ιμάντα για την κατάλληλη λίπανση: 

     1. Αποσυνδέστε την κεντρική παροχή ρεύματος  

     2. Διπλώστε τον διάδρομο σε θέση αποθήκευσης. 

     3. Πιάστε το πίσω μέρος της επιφάνειας του κινούμενου ιμάντα. 

 

   Εάν η επιφάνεια γλιστράει όταν την πιάσετε, τότε δεν χρειάζεται άλλη λίπανση. 

   Εάν η επιφάνεια είναι στεγνή όταν την πιάσετε, εφαρμόστε την κατάλληλη ποσότητα λιπαντικού.  

Ρύθμιση Ιμάντα  

Ρύθμιση τεντώματος Ιμάντα ─ Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους αθλούμενους όταν 

τρέχουν ή περπατάνε η επιφάνεια να είναι σταθερή και να μην γλιστράει. Η ρύθμιση θα πρέπει να 
γίνει από το αριστερό και δεξί πίσω ράουλο έτσι ώστε να γίνει η ρύθμιση τεντώματος  με το 
Γαλλικό Κλειδί θα βρείτε στην συσκευασία υλικών συναρμολόγησης. Το συναρμολογούμενο 
μπουλόνι βρίσκετε στην άκρη το αντιολισθητικών πελμάτων όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχεδιάγραμμα: 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Η ρύθμιση γίνεται μέσω τις μικρής τρύπας στο ακριανό καπάκι. 

Αριστερό Μπουλόνι 

 
 

Δεξί Μπουλόνι 
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Σφίξτε το πίσω ράουλο τόσο όσο να αποφευχθεί το γλίστρημα στα μπροστινά ράουλα. Περιστρέψτε το 

αριστερό και το δεξί μπουλόνι δεξιόστροφα μισή περιστροφή κάθε φορά και ελέγχετε για το κατάλληλο 

τέντωμα. Όταν ρυθμίζετε το τέντωμα στον ιμάντα, θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμίσετε  τον ιμάντα 

για να βλέπετε την ρύθμιση που έχετε κάνει. 

ΜΗΝ ΣΦΙΞΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ – Εάν σφίξετε υπερβολικά τον διάδρομο μπορεί να 

προκληθεί ζημιά.   

 

Ρύθμιση Ευθυγράμμισης Ιμάντα: 

Ο διάδρομος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κρατάει την σκληρότητα του ιμάντα σε λογικά επίπεδα  κατά 

την χρήση. Είναι φυσιολογικό για κάποιους ιμάντες να φθαρούν από την μία πλευρά εάν γυρνάει ο 

ιμάντας χωρίς να είναι κάποιος πάνω σε αυτών. Μετά από μερικά λεπτά χρήσης, θα πρέπει ο ιμάντας 

να ευθυγραμμιστεί από μόνος του. Εάν κατά την διάρκεια χρήσης, ο ιμάντας εξακολουθεί να 

μετακινείται προς την μία πλευρά, είναι απαραίτητο να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Οι διαδικασία 

έχει ως εξής: 

▲ πρώτα ρυθμίστε την ταχύτητα στο χαμηλότερο επίπεδο. 

▲ κατόπιν ελέγξτε από ποια πλευρά φεύγει ο ιμάντας. 

Εάν ο ιμάντας φεύγει από τα δεξιά, σφίξτε το δεξί μπουλόνι και χαλαρώστε το αριστερό μπουλόνι 

χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί 6mm, έως ότου ευθυγραμμιστεί ο ιμάντας. Εάν ο ιμάντας φεύγει 

προς τα αριστερά, σφίξτε το αριστερό μπουλόνι και χαλαρώστε το δεξί μπουλόνι χρησιμοποιώντας το 

γαλλικό κλειδί 6mm, έως ότου ευθυγραμμιστεί. Να περιστρέφετε μισή στροφή κάθε φορά . 
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Λίστα Εξαρτημάτων  
(x1) Επίπεδος & Αναδιπλούμενος Διάδρομος 
(x1) Κλειδί Ασφαλείας   
(x2) Πλαστική θήκη 1 
(x2) Πλαστική θήκη 2 
(x2) Ρυθμιζόμενο Γαλλικό Κλειδί  
(x1) 6mm Γαλλικό Κλειδί 
(x2) M10 Καπάκι Βίδας 
(x2) 10mm x60mm βίδα 
(x4) 10mm Επίπεδη Ροδέλα  
(x4) 4mm x 16mm Βίδα 
(x4) 4mm Επίπεδη Ροδέλα 
(x6) 8mm x 16mm Βίδα 
(x10) 8mm Επίπεδη Ροδέλα 
(x4) 4mmx12mm Βίδα 
(x2) 4mmx10mm Βίδα 
(x1) Λιπαντικό 
(x1) Εγχειρίδιο Χρήστη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΑΝ: 

Ο διάδρομος γυμναστικής τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή εκτεθεί σε ήλιο και σκόνη. Η 
σκόνη και τα χνούδια εισέρχονται μέσω του ιμάντα βαδίσματος στα εσωτερικά μηχανικά μέρη 
του μηχανήματος προκαλώντας σοβαρές βλάβες. Διατηρείτε καθαρό το διάδρομο από σκόνη 
και χνούδια. 

 

 

 
Οι προδιαγραφές, το Βάρος και οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν λίγο από την φωτογραφία. 

Παραλείψεις και λάθη μπορεί να προκύψουν. 
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               ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 Ο χρόνος της εγγύησης είναι: 5 χρόνια για το μοτέρ, 2 χρόνια για τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη και 5 χρόνια 

για το μεταλλικό σκελετό. 
 Η X-TREME STORES A.E. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που 

οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών. Η 
αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στη κρίση των τεχνικών της εταιρίας. Ο έλεγχος και η ρύθμιση 
του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. 

 Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον  συνοδεύεται από τη νόμιμη απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο πώλησης 
ή δελτίο λιανικής πώλησης). Η διάρκεια της εγγύησης δε παρατείνεται για οποιοδήποτε λόγο και οπωσδήποτε 
αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο. 

 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 ή από το συνεργείο της αντιπροσωπείας θα επιβαρύνουν τον πελάτη μετά 
την πάροδο των 6 μηνών από την αγορά του. 

 Οι όροι εγγύησης ορίζονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων και διέπονται με βάση τους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
 Μετά την λήξη της εγγύησης οποιαδήποτε αλλαγή ανταλλακτικού καλύπτεται με 6 μήνες εγγύηση. 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: 
 Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από οικιακή (γυμναστήρια, σύλλογοι, 

ινστιτούτα, ξενοδοχεία, studio κ.α.). 
 Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης, μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής συντήρησης, 

αυξομειώσεων τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ. 
 Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος 

ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος. 
 Εξαρτήματα όπως ο ιμάντας βαδίσματος και τα πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και καλύπτονται 

από εγγύηση 6 μηνών. 
 Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους. 
 Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του αγοραστού & δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών 

χρήσης. 
 Όταν το μηχάνημα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή εκτεθεί στον ήλιο ή τη σκόνη. (Η σκόνη και τα χνούδια στα 

εσωτερικά μέρη του μηχανήματος (μοτέρ-ράουλα) προκαλούν σοβαρές βλάβες. Διατηρείτε καθαρό το 
μηχάνημα!). 

 Όταν έχει προκληθεί βλάβη σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κονσόλα) από έντονη εφίδρωση ή άλλη υγρή ουσία η 
οποία έχει έρθει σε επαφή ή έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό τους. 

ΤΗΛ.: 210 66 20 921 -2 – FAX: 210 66 20 923 - E-MAIL: service@xtr.gr 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

FITNESS 

 

 
 

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

ΤΗΛ.: 210 66 20 921 -2 - FAX: 210 66 20 923 

E-MAIL: info@xtr.gr 

 
Τηλ. για όλη την Ελλάδα: 

801.11.15.100 
 
 
 

www.xtr.gr 
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