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ΣΣηημμααννττιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  
Παρακαλούμε κρατήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για εύκολη αναφορά. 

1. Είναι σημαντικό να διαβάσετε όλο το εγχειρίδιο πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η
ασφαλής και αποδοτική χρήση μπορεί μόνο να επιτευχθεί εάν το προϊόν είναι συναρμολογημένο,
συντηρημένο και κάνει σωστή χρήση. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιώσετε ότι όλοι οι χρήστες έχουν
ενημερωθεί πλήρως για όλες τις προφυλάξεις πριν την χρήση του προϊόντος.

2. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να
καθορίσει εάν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας και την ασφάλειά
σας, ή να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό. Η συμβουλή του γιατρού σας είναι απαραίτητη
εάν παίρνετε φάρμακα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την καρδιακή συχνότητα, την πίεση κυκλοφορίας του
αίματος ή τη χοληστερόλη.

3. Προσοχή στα συμπτώματα του σώματος. Λανθασμένη ή υπερβολική άσκηση μπορεί να βλάψει την υγεία σας.
Σταματήστε την άσκηση εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα εξής συμπτώματα: Πόνο, σφίξιμο στην καρδιά, μη-
φυσιολογικούς χτύπους καρδιάς, δυσκολία στην αναπνοή, πονοκέφαλο, ζάλη ή ναυτία. Εάν έχετε
παρατηρήσει κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν
συνεχίσετε το πρόγραμμα εκγύμνασης.

4. Ο διάδρομος είναι σχεδιασμένος μόνο για ενήλικες. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον
διάδρομο.

5. Χρησιμοποιήστε τον διάδρομο σε στερεά, επίπεδη επιφάνεια με ένα προστατευτικό δάπεδο ή τάπητα για να
προστατέψετε το πάτωμα ή το χαλί σας. Για ασφάλεια, ο διάδρομος πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο
τουλάχιστον 0.5m σε κάθε πλευρά.

6. Πριν χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο ελέγξτε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια να έχουν ασφαλίσει πλήρως.

7. Το επίπεδο ασφάλειας του διαδρόμου μπορεί μόνο να διατηρηθεί εάν ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα
για τυχόν βλάβη και/ή φθορά.

8. Πάντα χρησιμοποιείτε τον διάδρομο όπως υποδεικνύεται. Εάν βρείτε ελαττωματικά εξαρτήματα ενώ
συναρμολογείτε ή ελέγχετε τον διάδρομο, ή ακούτε κάποιον περίεργο ήχο από τον διάδρομο ενώ είναι σε
λειτουργία, σταματήστε. Μην χρησιμοποιείτε τον διάδρομο μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.

9. Να φοράτε κατάλληλα ρούχα γυμναστικής όταν χρησιμοποιείτε τον διάδρομο. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα που
ενδέχεται να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του διαδρόμου ή μπορεί να εμποδίσουν την κίνηση.

10. Ο διάδρομος έχει ελεγχθεί με πιστοποίηση EN957-1 / -6 κατηγορίας H.C. Κατάλληλος μόνο για εσωτερική,
οικιακή χρήση. Ο διάδρομος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που ζυγίζουν περισσότερο από 110
kg. Τα φρένα εξαρτούνται από την ταχύτητα.

11. Ο διάδρομος δεν είναι για θεραπευτική χρήση.

12. Προσοχή χρειάζεται όταν μετακινείτε ή σηκώνετε τον διάδρομο για να μην τραυματίσετε την πλάτη σας. Πάντα
χρησιμοποιείτε την κατάλληλη τεχνική ανύψωσης και/ή βοήθεια.

13. Κλειδί ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια.

14. Τοποθετήστε το «κλειδί ασφαλείας» σε ασφαλές μέρος όποτε δεν χρησιμοποιείται τον διάδρομο προκειμένου
να μην χαθεί.

15. Χρησιμοποιείτε το «κλειδί ασφαλείας» όταν θέλετε να κατεβείτε από τον διάδρομο σε περίπτωση ανάγκης.

16. Πώς να κατεβείτε από τον διάδρομο σε περίπτωση ανάγκης: Κρατηθείτε και με τα δύο χέρια από τις λαβές,
μετά πατήστε στην μη γλιστερή επιφάνεια και πατήστε το κουμπί STOP στο καντράν.

17. Ιδιαίτερη προσοχή σε εξαρτήματα που είναι πιο ευαίσθητα σε φθορά όπως περιστρεφόμενα μέρη, σημεία
σύνδεσης, κλπ.

18. Κρατήστε γύρω από τον διάδρομο ασφαλή απόσταση 2000mm x 1000mm.
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ΠΠρροο--σσυυννααρρμμοολλόόγγηησσηη  
Ανοίξτε τα κουτιά: 
 

Είστε τώρα έτοιμος να ανοίξετε τα κουτιά του νέου σας διαδρόμου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα κομμάτια του 
διαδρόμου στα κουτιά. Ελέγξτε τον Πίνακα Υλικών Συναρμολόγησης για πλήρη καταμέτρηση των κομματιών που 
είναι για συναρμολόγηση. Εάν λείπουν κομμάτια ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την συναρμολόγηση 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 
 

Συγκεντρώστε τα εργαλεία: 
 
Πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση του διαδρόμου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία που χρειάζεστε για να συναρμολογήσετε σωστά τον διάδρομο. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσετε χρόνο 
και θα κάνετε την συναρμολόγηση γρήγορα χωρίς να χάνετε χρόνο.  
  
Καθαρισμός στην περιοχή συναρμολόγησης: 
 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για την συναρμολόγηση. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ελεύθερος από 

οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης. Όταν ο διάδρομος 

συναρμολογηθεί πλήρως, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τον διάδρομο για 

ανεμπόδιστη λειτουργία. 

  
Προσκαλέστε ένα φίλο να σας βοηθήσει: 
 

Σε ορισμένα βήματα της συναρμολόγησης μπορεί να χρειαστεί να σηκώσετε βάρος. Προτείνεται λοιπόν να 

ζητήσετε την βοήθεια ενός τρίτου προσώπου όταν αρχίσετε την συναρμολόγηση.  

 
Όριο Βάρους Χρήστη: 
 
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι υπάρχει περιορισμός βάρους για αυτό το προϊόν.  Εάν ζυγίζετε πάνω από 110 
Kg δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος. Ίσως προκληθεί σοβαρός τραυματισμός εάν το βάρος του 
χρήστη ξεπερνάει το παραπάνω όριο. Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να υποστηρίξει χρήστες που ξεπερνούν αυτό 
το όριο βάρους. 
   
Φροντίδα και συντήρηση: 
 
1. Το επίπεδο ασφάλειας μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν εξετάζετε για τυχόν βλάβη και φθορά. 
2. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα αμέσως και σταματήστε την χρήση έως την αντικατάστασή τους.   
3. Να φροντίζετε πάντα να σταθεροποιήστε καλά πάνω στον διάδρομο πριν ξεκινήσετε την λειτουργία του. 

Κατεβείτε από τον διάδρομο αφού έχει διακοπεί η λειτουργία σε όλα τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου. 
4. Πάντα να ελέγχετε τα εξαρτήματα που φθείρονται εύκολα, όπως τροχαλία κ.λ.π. για αποφυγή κινδύνου. 
5. Υπάρχει απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, όπου μπορείτε να σταματήσετε 

τον διάδρομο αμέσως ενεργοποιώντας το κουμπί έκτακτης ανάγκης για να κατεβείτε σε περίπτωση ανάγκης. 
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ΑΑννααλλυυττιικκόό  ΣΣχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  
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ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
101 Καντράν 1 514 Δίσκος Πέλματος 1 
02 Βάση Καντράν  1 601 Βίδα Dia4X17  28 
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ΛΛίίσστταα  ΥΥλλιικκώώνν  ΣΣυυννααρρμμοολλόόγγηησσηηςς  
 
Λίστα Υλικών: 
Για την ευκολία σας, έχουμε προσδιορισμένα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην συναρμολόγηση του 

103 Κονσόλα - Άνω 1 602 Βίδα Dia3X10 4 
104 Κονσόλα - Κάτω 1 603 Βίδα Dia3.5X14 4 
105 Βάση Κλειδιού Ασφαλείας 1 604 Βίδα Dia3.5X20 4 
106 Κλειδί Ασφαλείας 1 605 Μπουλόνι M8X38 2 
201 Υποστήριγμα 1 606 Ροδέλα Dia8  7 
202 Αισθητήρας καρδιακής συχνότητας  2 607 Στήριγμα πλαϊνής ράγας  8 
203 Χειρολαβή 1 608 Μπουλόνι M6X45 3 
204 Κάλυμμα χειρολαβής - LL 1 609 Μπουλόνι M5X18 4 
205 Κάλυμμα χειρολαβής - LR 1 610 Μπουλόνι M8X30 10 
206 Κάλυμμα χειρολαβής - RL 1 611 Βίδα Dia4X19  16 
207 Κάλυμμα χειρολαβής - RR 1 612 Μπουλόνι M6X15 2 
208 Κάλυμμα υποστηρίγματος 2 613 Ροδέλα Dia6 7 
301 Καπάκι μοτέρ - Άνω 1 614 Μπουλόνι M12X10 2 
302 Καπάκι μοτέρ – Κάτω 1 615 Ροδέλα Dia12 2 
303 Στήριγμα μοτέρ 1 616 Μπουλόνι M8X30 4 
304 Μοτέρ 1 617 Μπουλόνι M6X25 2 
305 Ιμάντας 1 618 Μπουλόνι M6X12 2 
401 Κινούμενος Ιμάντας 1 619 Μπουλόνι M4X14 3 
402 Πλαϊνό Αντιολισθητικό Πέλμα   2 620 Μπουλόνι M6X25 1 
403 Ακριανό καπάκι - Αριστερό 1 621 Παξιμάδι M6 2 
404 Ακριανό καπάκι – Δεξί 1 622 Μπουλόνι M8X49 1 
405 Πλατφόρμα  1 623 Παξιμάδι M8 3 
406 Μαξιλαράκι 8 624 Κεντρικό συνδετικό 1 
501 Κύριο πλαίσιο 1 625 Δαχτυλίδι  2 
502 Πλαίσιο πίσω πέλματος 1 626 Άξονας 1 1 
503 Τροχός Μεταφοράς 4 627 Άξονας 2 1 
504 Μπροστινό Πέλμα - Αριστερό 1 628 Άξονας 3 1 
505 Πίσω Ράουλο 1 629 Μπουλόνι M8X47 1 
506 Άξονας Πίσω Ράουλου 1 630 Μπουλόνι Μοτέρ 1 
507 Μπροστινό Ράουλο 1 631 Ροδέλα PU  1 
508 Άξονας μπροστινού ράουλου 1 632 Ροδέλα 2 
509 Μπροστινό Πέλμα – Δεξί 1 633 Μπουλόνι M8X12 2 
510 Πίνακας Ελέγχου 1 634 Μπουλόνι M10X116 1 
511 Μπροστινή μπάρα πέλματος 1 635 Ροδέλα Dia10 1 
512 Στήριγμα Μπροστινής μπάρας  2 636 Παξιμάδι M10 1 

513 Καπάκι 1    
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διαδρόμου.  Αυτή η λίστα θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα υλικά που ίσως σας φαίνονται άγνωστα. 
 

No. Description Qty.  
 

 

A Γαλλικό κλειδί 1 

E Καλώδιο παροχής ρεύματος 1 

F Κλειδί Ασφαλείας 1 
   

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΣΣυυννααρρμμοολλόόγγηησσηηςς  
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ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηηςς  
  
Πατήστε στον μοχλό για να κατεβάσετε κάτω το υποστήριγμα, και κατόπιν επιστρέψτε το στην θέση του.  
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ΣΣυυννττήήρρηησσηη  
  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 
Ο τακτικός καθαρισμός του διαδρόμου θα επεκτείνει την διάρκεια ζωής του προϊόντος.   
 

• Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία, βεβαιωθείτε ότι ο διάδρομος είναι σβηστός και 
το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι εκτός πρίζας πριν κάνετε τον καθαρισμό ή την συντήρηση.  

 
• Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά για τον καθαρισμό του διαδρόμου. 

Προκειμένου να αποφύγετε ζημιά στο καντράν, κρατήστε τον μακριά από υγρά και από την απευθείας 
έκθεση στον ήλιο.    

 
• Μετά από κάθε άσκηση: Σκουπίστε την κονσόλα και τις υπόλοιπες επιφάνειες του διαδρόμου με ένα 

καθαρό, νωπό και μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τον υπερβολικό ιδρώτα.    
 
• Εβδομαδιαίως: Η χρήση δαπέδου μηχανήματος συνιστάται για ευκολία καθαρισμού. Οι βρώμες από τα 

παπούτσια έρχονται σε επαφή με τον ιμάντα και τελικά εισχωρούν στον διάδρομο. Η χρήση ηλεκτρικής 
σκούπας κάτω από τον διάδρομο συνιστάται μία φορά την εβδομάδα.     

 
 

ΛΙΠΑΝΣΗ: 
 
Ο κινούμενος ιμάντας έχει λιπανθεί στο εργοστάσιο. Ωστόσο, συνιστάται περιοδικός λιπαντικός έλεγχος του ιμάντα 
για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη απόδοση του διάδρομου. Ο διάδρομος δεν χρειάζεται να λιπαίνεται τακτικά τις 
πρώτες 400 ώρες χρήσης.   
 
Κάθε 2 μήνες λειτουργίας σηκώστε τις άκρες του κινούμενου ιμάντα και νιώστε το πάνω μέρος της πλατφόρμας 
όσο μέσα φτάνει το χέρι σας.. Εάν νιώσετε ίχνη σιλικόνης, δεν χρειάζεται λίπανση. Εάν νιώσετε στεγνή την 
επιφάνεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.     
 
Πώς να λιπαίνετε τον κινούμενο ιμάντα: 
 

1. Τοποθετήστε τον κινούμενο ιμάντα έτσι ώστε η ραφή να βρίσκεται πάνω και στη μέση του κινούμενου 
πίνακα. 

2. Βάλτε το ακροφύσιο ψεκασμού στην κεφαλή ψεκασμού λίπανσης.   
3. Ενώ σηκώνετε την πλευρά του κινούμενου ιμάντα, βάλτε το ακροφύσιο ψεκασμού μεταξύ του κινούμενου 

ιμάντα και της πλατφόρμας περίπου για 6" από το μπροστινό τμήμα του διαδρόμου. Απλώστε το σπρέι 
σιλικόνης στην πλατφόρμα, κινούμενοι από μπρος προς τα πίσω. Επαναλάβετε το ίδιο και για την άλλη 
μεριά του ιμάντα. Ψεκάστε για περίπου 4 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά.   

4. Αφήστε την σιλικόνη να «επιδράσει» για 1 λεπτό πριν χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο. 
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ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ: 
 
Η σωστή συντήρηση είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλίσετε ότι ο διάδρομος βρίσκεται πάντα σε άριστη 
κατάσταση λειτουργικά. Ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να μειώσει την διάρκεια ζωής του 
διαδρόμου και να μειώσει την κάλυψη της ΕΓΓΥΗΣΗΣ.      

• Σημαντικό: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά για τον καθαρισμό του διαδρόμου. 
Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο καντράν, κρατήστε τον μακριά από υγρά και από την 
απευθείας έκθεση στον ήλιο. 

• Ελέγχετε και σφίγγετε τακτικά όλα τα εξαρτήματα του διαδρόμου. Αντικαταστήστε αμέσως τα φθαρμένα 
εξαρτήματα.  

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΜΑΝΤΑ: 
 
Η ρύθμιση του ιμάντα και η ένταση εκτελούν δύο λειτουργίες: ρύθμιση έντασης και ευθυγράμμιση. Ο κινούμενος 
ιμάντας έχει ρυθμιστεί κατάλληλα από το εργοστάσιο. Ωστόσο η μεταφορά, το ανώμαλο δάπεδο ή άλλοι μη 
προβλέψιμοι λόγοι ίσως μετατοπίσουν το κέντρο του ιμάντα με συνέπεια το τρίψιμο του ιμάντα με την πλαϊνή ράγα 
ή τα ακριανά καπάκια και ίσως προκληθεί ζημιά. Για να ρυθμίσετε τον ιμάντα στην κατάλληλη θέση παρακαλώ 
ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: 
 

• Ο κινούμενος ιμάντας έχει μετατοπιστεί στα αριστερά: Αρχικά αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής 
ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο εξαγωνικό κλειδί, περιστρέψτε το μπουλόνι ρύθμισης 
του αριστερού πίσω ράουλου 1/4 δεξιόστροφα. Επανασυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και θέστε 
σε λειτουργία τον διάδρομο σε 2.5 mph. Θα διαπιστώσετε ότι ο ιμάντας θα ξεκινήσει να διορθώνεται, 
κινούμενος προς το μέσον. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία μέχρι ο κινούμενος ιμάντας να 
κεντραριστεί. Ίσως είναι απαραίτητο όταν τελειώσετε αυτή την διαδικασία να θέσετε σε λειτουργία την 
ένταση του κινούμενου ιμάντα εάν νιώθετε να γλιστράει ο ιμάντας ενώ περπατάτε. Υπάρχει αναφορά 
παρακάτω στις οδηγίες «Ο κινούμενος ιμάντας γλιστράει».     

 
• Ο κινούμενος ιμάντας έχει μετατοπιστεί στα δεξιά: Αρχικά αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής 

ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί, περιστρέψτε το μπουλόνι ρύθμισης του δεξιού πίσω 
ράουλου 1/4 δεξιόστροφα. Επανασυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και ξεκινήστε τον διάδρομο σε 
2.5 mph. Θα διαπιστώσετε ότι ο ιμάντας θα ξεκινήσει να διορθώνεται, κινούμενος πίσω προς το μέσον. 
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία μέχρι ο κινούμενος ιμάντας να κεντραριστεί. Ίσως είναι 
απαραίτητο όταν τελειώσετε αυτή την διαδικασία να θέσετε σε λειτουργία την ένταση του κινούμενου 
ιμάντα εάν νιώθετε να γλιστράει ο ιμάντας ενώ περπατάτε. Ανατρέξτε παρακάτω στις οδηγίες «Ο 
κινούμενος ιμάντας γλιστράει».     

 
• Ο κινούμενος ιμάντας γλιστράει: Αρχικά αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος. Χρησιμοποιήστε 

το εξαγωνικό κλειδί, γυρίστε το μπουλόνι ρύθμισης του αριστερού και δεξιού πίσω ράουλου 1/4 
δεξιόστροφα. Επανασυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και θέστε σε λειτουργία τον διάδρομο σε 2.5 
mph. Πρέπει τώρα να περπατήσετε πάνω στον ιμάντα ώστε να διαπιστώσετε εάν ο ιμάντας γλιστράει 
ακόμη. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία έως ότου ο ιμάντας δεν γλιστράει. Η ένταση πρέπει να 
είναι τόσο σφικτή ώστε να μην γλιστράει. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην σφίγγετε υπερβολικά τα ράουλα! Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόωρη ζημιά 

των ράουλων! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Το δεξί και το αριστερό μπουλόνι έντασης βρίσκονται στο πίσω μέρος του διαδρόμου.  
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ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  δδιιααδδρρόόμμοουυ  
Με την χρήση του διαδρόμου αποκομίζετε πολλά πλεονεκτήματα, βελτίωση της φυσική σας κατάστασης, τόνωση 
του μυϊκού σας συστήματος, και σε συνδυασμό με μία ελεγχόμενη σε θερμίδες διατροφή σας βοηθά στο χάσιμο 
βάρους. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο. 

 
Προθέρμανση 

 
 

 
 Πάντα να ξεκινάτε με διατάσεις μυών κάθε πρόγραμμα εκγύμνασης, προθέρμανση σε αργή ταχύτητα. 

Αυξήστε την ένταση της άσκησης σταδιακά έως ότου φτάσετε στον επιθυμητό ρυθμό. Πριν ολοκληρώσετε 
την άσκηση, σταδιακά μειώστε ταχύτητα με αργό περπάτημα, ώστε η καρδιακή σας συχνότητα να μειωθεί σε 
κανονικό επίπεδα. 

 Όταν ξεκινάτε τον διάδρομο, πάντα να στέκεστε και με τα δύο πέλματα στις πλαϊνές ράγες.  
 Όταν τελειώνετε την άσκηση, αφήνετε τον κινούμενο ιμάντα να επιβραδύνει, μέχρι να σταματήσει εντελώς.  
 Να φοράτε αθλητικά παπούτσια. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και άσκοπη φθορά του διαδρόμου, 

βεβαιωθείτε ότι στα παπούτσια σας δεν υπάρχουν αμμοχάλικα και μικρές πέτρες.    
 
Χαλάρωση 
Αυτή η φάση είναι απαραίτητη για την χαλάρωση του Καρδιαγγειακού Συστήματος και των μυών. Είναι 
επανάληψη της προθέρμανσης για να μειώσετε τον ρυθμό σας, περίπου για 5 λεπτά. Οι ασκήσεις διατάσεων 
πρέπει να επαναληφθούν, υπενθυμίζοντας πάλι να μην τραυματιστούν οι μύες.   
Όσο βελτιώνετε την φυσική σας κατάσταση, ίσως χρειαστεί να γυμνάζεστε περισσότερο και σκληρότερα. Είναι 
ενδεδειγμένο να γυμνάζεστε 3 φορές την εβδομάδα, και αν είναι δυνατό χωρίστε τις ασκήσεις σας ισάξια καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εβδομάδας.  

 
Προσοχή: εάν νιώσετε ζάλη, ναυτία, πόνο στο στήθος, ή άλλα μη φυσιολογικά συμπτώματα, 

σταματήστε αμέσως. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν συνεχίσετε.  
1.  Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από το φις πρίζας. Είναι πολύ σημαντικό ειδικά όταν δεν 

χρησιμοποιείτε τον διάδρομο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
2.  Να σκουπίζετε όλες τις επιφάνειες του διαδρόμου με στεγνό πανί ή πετσέτα----ειδικά τον ιδρώτα από τις 

χειρολαβές, τον πίνακα ελέγχου, τον κινούμενο ιμάντα ή άλλα εξαρτήματα του διαδρόμου. 
 

Πάντα στο τέλος κάθε άσκησης 
1. Να αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας από την κονσόλα.  
2. Να κλείνετε τον διάδρομο από τον κύριο διακόπτη. Ο κύριος διακόπτης βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του 

πλαισίου δίπλα στο ηλεκτρικό καλώδιο.  
3. Να τοποθετείτε και να αποθηκεύετε το ηλεκτρικό καλώδιο σε σημείο καθαρό και ανεμπόδιστο. 
4. Να αποσυνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος από το φις πρίζας. Είναι πολύ σημαντικό ειδικά όταν δεν 

χρησιμοποιείτε τον διάδρομο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
5. Να σκουπίζετε όλες τις επιφάνειες του διαδρόμου με στεγνό πανί ή πετσέτα----ειδικά τον ιδρώτα από τις     

χειρολαβές, τον πίνακα ελέγχου, τον κινούμενο ιμάντα ή άλλα εξαρτήματα του διαδρόμου. 
Προσοχή: Σβήστε και αποσυνδέστε τον διάδρομο πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συντήρηση γιατί 

μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.   
 
Σημείωση: Η μη τακτική και προληπτική συντήρηση του διαδρόμου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. 

ΠΛΑΪΝΕΣ ΚΑΜΨΕΙΣ     ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΝΤΩΜΑΤΑ ΜΗΡΩΝ 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ 
ΜΗΡΩΝ 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ 

ΚΑΜΨΕΙΣ 

ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΓΑΜΠΕΣ/ΦΤΕΡΝΕΣ 
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ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  κκααννττρράάνν::  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΥΜΠΙΑ： 
 
START  
Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε την εκγύμναση με αρχική ταχύτητα 0.8ml / 0.5ml. 
 
STOP / ENTER  
1. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε πρόγραμμα και προκαθορισμένες τιμές λειτουργίας .  
2. Πατήστε το κουμπί για να βγείτε από το προκαθορισμένο πρόγραμμα και τις προκαθορισμένες τιμές 
λειτουργίας εφόσον έχετε ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα.  
3. Διαδικασία Ρύθμισης: επιστρέφει στην αρχική λειτουργία πριν πατήσετε το κουμπί START.  
4. Πατήσετε το κουμπί STOP για να σταματήσετε την άσκηση.  
 
 
SPEED UP / SPEED DOWN (ΜΕΙΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ) 
1. Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα ανά 0.1km/h. 
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα ανά 0.5km/h ανά δευτερόλεπτο και 
αφήστε το κουμπί για να σταματήσετε την λειτουργία. 
3. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε προγράμματα και τις προκαθορισμένες λειτουργίες.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
●  Εάν ο ιμάντας σταματήσει να κινείται για 5 λεπτά αυτόματα το καντράν απενεργοποιείται.  
●  Η λειτουργία των καρδιακών παλμών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς αλλά μονό ως 

βοήθημα.  
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο αισθητήρας καρδιακών παλμών δεν είναι ιατρική συσκευή. Διάφοροι παράγοντες μπορεί να 
επηρεάσουν την ακρίβεια των ενδείξεων. Ο αισθητήρας καρδιακών παλμών προορίζεται  μόνο ως 
βοήθημα κατά την διάρκεια της άσκησης για να παρακολουθείτε σε γενικές γραμμές την καρδιακή σας 
συχνότητα. 
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ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το κλειδί ασφαλείας πρέπει να εισάγεται στην κονσόλα για να λειτουργήσει ο διάδρομος. Πάντα να εισάγετε το 
κλειδί ασφαλείας και να τοποθετείτε το κλιπ στη μέση σας πριν ξεκινήσετε την άσκηση.  

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα και χρειαστεί να σταματήσετε άμεσα, απλώς τραβάτε 
το καλώδιο για να αποσυνδεθεί το κλειδί ασφαλείας από το καντράν. Για να συνεχίσετε την λειτουργία απλά 
κλείστε το διακόπτη, και μετά επανεισάγετε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και πατήστε το κλειδί λειτουργίας.    

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΤΡΑΝ 

Ενεργοποιήστε την οθόνη για 2 δευτερόλεπτα.  Η ένδειξη “P1” (manual) θα αναβοσβήνει στο επάνω δεξί μέρος 
της οθόνης, και πατήστε τα κουμπιά ταχύτητας SPEED UP / DOWN για το επιθυμητό πρόγραμμα. Πατήστε το 
κουμπί STOP/ENTER για να καταχωρήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα ή πατήστε απευθείας το κουμπί START για 
να ξεκινήσετε την εκγύμναση σας χωρίς να ορίσετε τιμή λειτουργίας.  
 
 

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

 
 

Παρακαλούμε δείτε τις ακόλουθες οδηγίες για τις διαφορετικές επιλογές προγραμμάτων.   
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 – MANUAL (Χειροκίνητο) 

1. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER για να καταχωρήσετε το πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί START για να 

ξεκινήσετε την εκγύμναση σας. 

2. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER πριν ξεκινήσετε την εκγύμνασης σας για να ενεργοποιήσετε την 

προκαθορισμένη διαδικασία, με το ¨P1¨να αναβοσβήνει. 

TIME (χρόνος): Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο εκγύμνασης από την έναρξη της εκγύμνασης. 

DISTANCE (Απόσταση): Εμφανίζει την συνολική απόσταση από την έναρξη της εκγύμνασης. 

CALORIES (Θερμίδες): Εμφανίζει το σύνολο των θερμίδων που έχουν καταναλωθεί κατά την διάρκεια της 

εκγύμνασης. 
SPEED (Ταχύτητα): Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 – DISTANCE (Απόστασης) 

1. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER για να καταχωρήσετε το πρόγραμμα. 

2. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER πριν ξεκινήσετε την εκγύμνασή σας για να ενεργοποιήσετε την 

προκαθορισμένη διαδικασία, με το ¨P2¨να αναβοσβήνει. 

DISTANCE (Απόσταση): Πατήστε το κουμπί SPEED UP/DOWN για να προκαθορίσετε τον στόχο της τιμής της 

απόστασης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί START. 
DISTANCE (Απόσταση): Μετράει αντίστροφα από τη καθορισμένη τιμή αυτόματα.  

TIME (Χρόνος): Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο εκγύμνασης από την έναρξη της εκγύμνασης. 
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CALORIES (Θερμίδες): Εμφανίζει το σύνολο των θερμίδων που έχουν καταναλωθεί κατά την διάρκεια της 

εκγύμνασης. 
SPEED (Ταχύτητα): Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα. 

 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 – TIME (Χρόνου) 

1. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER για να καταχωρήσετε το πρόγραμμα. 

2. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER πριν ξεκινήσετε την εκγύμνασή σας για να ενεργοποιήσετε την 

προκαθορισμένη διαδικασία με το ‘P3’ να αναβοσβήνει.  

TIME (Χρόνος): Πατήστε το κουμπί SPEED UP/DOWN για να προκαθορίσετε τον στόχο του χρόνου και στη 

συνέχεια πατήστε το κουμπί START. 
TIME (Χρόνος): Όταν ξεκινήσετε την εκγύμναση σας ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα αυτόματα. 

DISTANCE (Απόσταση): Εμφανίζει την συνολική απόσταση από την έναρξη της εκγύμνασης. 

CALORIES (Θερμίδες): Εμφανίζει τις συνολικές θερμίδες που έχουν καταναλωθεί κατά την διάρκεια της 

εκγύμνασης. 
SPEED (Ταχύτητα): Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα.    

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 – CALORIES (Θερμίδων) 

1. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER για να καταχωρήσετε το πρόγραμμα. 

2. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER πριν ξεκινήσετε την εκγύμνασή σας για να ενεργοποιήσετε την 

προκαθορισμένη διαδικασία με το ‘P4’ να αναβοσβήνει.  

CALORIES (Θερμίδες): Πατήστε το κουμπί SPEED UP/DOWN για να προκαθορίσετε τον στόχο των θερμίδων 

και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί START. 

CALORIES (Θερμίδες): Όταν ξεκινήσετε την εκγύμναση σας το πρόγραμμα των θερμίδων αρχίζει να μετράει 

αντίστροφα αυτόματα. 

TIME (Χρόνος): Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο εκγύμνασης από την έναρξη της εκγύμνασης. 

DISTANCE (Απόσταση): Εμφανίζει την συνολική απόσταση από την έναρξη της εκγύμνασης. 

SPEED (Ταχύτητα): Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα.    

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 – 15 MINUTES PRESET SPEED (προκαθορισμένη ταχύτητα 15 λεπτών) 

1. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER για να καταχωρήσετε το πρόγραμμα. 

2. Πατήστε το κουμπί START για να ξεκινήσετε την εκγύμναση σας ή πατήστε το κουμπί STOP/ENTER πριν 

ξεκινήσετε την εκγύμναση σας για να ενεργοποιήσετε την προκαθορισμένη διαδικασία με το ‘P5’ να 

αναβοσβήνει.  

TIME (Χρόνος): Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο εκγύμνασης από την έναρξη της εκγύμνασης.  

DISTANCE (Απόσταση): Εμφανίζει την συνολική απόσταση από την έναρξη της εκγύμνασης. 

PULSE (Παλμοί): Ανιχνεύει και εμφανίζει την τρέχουσα καρδιακή συχνότητα. 

CALORIES (Θερμίδες): Εμφανίζει το σύνολο των θερμίδων που έχουν καταναλωθεί κατά την διάρκεια της 
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εκγύμνασης. 

SPEED (Ταχύτητα): Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 – 30 MINUTES PRESET SPEED (προκαθορισμένη ταχύτητα 30 λεπτών) 

1. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER για να καταχωρήσετε το πρόγραμμα.

2. Πατήστε το κουμπί START για να ξεκινήσετε την εκγύμναση σας ή πατήστε το κουμπί STOP/ENTER πριν

ξεκινήσετε την εκγύμναση σας για να ενεργοποιήσετε την προκαθορισμένη διαδικασία με το P6 να

αναβοσβήνει.

TIME (Χρόνος): Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο εκγύμνασης από την έναρξη της εκγύμνασης.  

DISTANCE (Απόσταση): Εμφανίζει την συνολική απόσταση από την έναρξη της εκγύμνασης. 

PULSE (Παλμοί): Ανιχνεύει και εμφανίζει την τρέχουσα καρδιακή συχνότητα. 

CALORIES (Θερμίδες): Εμφανίζει το σύνολο των θερμίδων που έχουν καταναλωθεί κατά την διάρκεια. 

SPEED (Ταχύτητα): Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα.    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 – 45 MINUTES PRESET SPEED (προκαθορισμένη ταχύτητα 45 λεπτών) 

1. Πατήστε το κουμπί STOP/ENTER για να καταχωρήσετε το πρόγραμμα.

2. Πατήστε το κουμπί START για να ξεκινήσετε την εκγύμναση σας ή πατήστε το κουμπί STOP/ENTER πριν

ξεκινήσετε την εκγύμναση σας για να ενεργοποιήσετε την προκαθορισμένη διαδικασία με το ‘P7’ να

αναβοσβήνει.

TIME (Χρόνος): Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο εκγύμνασης από την έναρξη της εκγύμνασης.  

DISTANCE (Απόσταση): Εμφανίζει την συνολική απόσταση από την έναρξη της εκγύμνασης. 

PULSE (Παλμοί): Ανιχνεύει και εμφανίζει την τρέχουσα καρδιακή συχνότητα. 

CALORIES (Θερμίδες): Εμφανίζει το σύνολο των θερμίδων που έχουν καταναλωθεί κατά την διάρκεια. 

SPEED (Ταχύτητα): Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα.    

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να σας καθορίσει την ελάχιστη και την μέγιστη καρδιακή 
σας συχνότητα. 
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ΟΟδδηηγγόόςς  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ΒΒλλααββώώνν  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αγγίζετε εσωτερικά καλώδια χωρίς να έχετε συμβουλευτεί τον κατασκευαστή. 

Ο διάδρομος δεν ανοίγει: 

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι συνδεδεμένο, σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα και είναι στην
θέση ON (ανατρέξτε στο εγχειριδίου για τις απαιτήσεις του καλωδίου παροχής ρεύματος). 

2. Ελέγξτε τον διακόπτη επαναφοράς (reset) που βρίσκεται μπροστά από τον διάδρομο. Περιστρέψτε τον
διακόπτη παροχής ρεύματος στην θέση OFF, περιμένετε 5 λεπτά και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη (reset). 

3. Ελέγξτε τον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού και την παροχή ρεύματος του δωματίου που βρίσκεται ο διάδρομος.
Εάν έχει πέσει το κύκλωμα, κάντε επαναφορά (reset) ή φωνάξτε ηλεκτρολόγο αν πρόκειται για την πρίζα του 
σπιτιού. (Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα καλέστε το τεχνικό τμήμα της X-TREME STORES) 

4. Ελέγξτε με τον ηλεκτρολόγο για τυχόν ανεπαρκή τάση του ρεύματος στην πρίζα.

Ο διάδρομος χάνει ενέργεια κατά την διάρκεια χρήσης: 

1. Ελέγξτε τον διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος (reset) που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του διάδρομου.
Περιστρέψτε τον διακόπτη παροχής ρεύματος στην θέση OFF, περιμένετε 5 λεπτά και πατήστε τον διακόπτη 
‘reset’.  

2. Ελέγξτε τον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού και την παροχή ρεύματος του δωματίου που βρίσκεται ο διάδρομος.
Εάν έχει πέσει το κύκλωμα, κάντε επαναφορά (reset) ή φωνάξτε ηλεκτρολόγο αν πρόκειται για την πρίζα του 
σπιτιού. (Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα καλέστε το τεχνικό τμήμα της X-TREME STORES). 

Ο κινούμενος ιμάντας μειώνει ταχύτητα όταν περπατάτε πάνω: 

1. Ελέγξτε ότι ο διάδρομος είναι σωστά συνδεδεμένος σε κύκλωμα UL-listed, στα 15 amps, με καλώδιο
διαμέτρου-14 και το κύκλωμα παροχής ρεύματος να είναι σωστά συνδεδεμένο.  

Ο κινούμενος ιμάντας γλιστράει ή αποκεντρώνεται στο πίσω ράουλο: 
Ανατρέξτε στην Ρύθμιση Ιμάντα αυτού του εγχειριδίου. 

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. 
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          ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Ο χρόνος της εγγύησης είναι: 2 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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