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Εγχειρίδιο Χρήστη 
 
 
 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

 
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Διατηρήστε αυτό το 
εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Οι προδιαγραφές αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν 
ελαφρώς από τις εικόνες και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 
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ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 
 
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά 
αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο. 
Πριν από τη συναρμολόγηση, αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
αναφερόμενα μέρη παρέχονται. Οι οδηγίες συναρμολόγησης περιγράφονται στα παρακάτω βήματα 
και εικόνες. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
01. Αφού το μηχάνημα έχει συναρμολογηθεί πλήρως, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα όπως τα 
μπουλόνια, τα παξιμάδια και οι ροδέλες έχουν τοποθετηθεί και ασφαλιστεί σφιχτά. 
 
02. Ελέγχετε τακτικά το προστατευτικό αλυσίδας το οποίο προστατεύει τα κινούμενα μέρη του 
μηχανήματος να είναι ασφαλισμένο και σε καλή κατάσταση. 
 
03. Ελέγχετε πάντα τη θέση του καθίσματος, το ρυθμιστικό καθίσματος, τα πεντάλ και την χειρολαβή 
να είναι ασφαλισμένα καλά πριν ανέβετε στο ποδήλατο. 
 
04. Συνιστάται να λιπαίνετε όλα τα κινούμενα μέρη ετησίως. 
 
05. Μη φοράτε χαλαρά ρούχα για να αποφύγετε την εμπλοκή τους σε οποιαδήποτε κινούμενα μέρη. 
 
06. Μην αφαιρείτε τα πόδια σας από τα πεντάλ ενώ βρίσκεστε σε κίνηση. 
 
07. Να φοράτε πάντα παπούτσια όταν χρησιμοποιείτε το ποδήλατο. 
 
08. Στεγνώστε το ποδήλατο μετά από κάθε χρήση για να αφαιρέσετε τον ιδρώτα και την υγρασία. 
Σκουπίστε με ένα υγρό πανί, νερό και ήπιο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες με βάση το πετρέλαιο 
για να καθαρίσετε το μηχάνημα, ώστε να μην καταστραφεί το φινίρισμα. 
 
09. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το ποδήλατο όσο είναι σε χρήση. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να 
χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Αυτό το ποδήλατο είναι σχεδιασμένο για ενήλικες, όχι για παιδιά. 
 
10. Μην κατεβείτε από το ποδήλατο μέχρι να σταματήσουν τελείως τα πεντάλ. 
 
11. Σταματήστε αμέσως την άσκηση σε περίπτωση που αισθανθείτε ναυτία, δύσπνοια, λιποθυμία, 
πονοκέφαλο, πόνο, σφίξιμο στο στήθος σας ή οποιαδήποτε δυσφορία. 
 
12. Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στα κινούμενα μέρη του ποδήλατου. 
 
13. Πριν από οποιαδήποτε άσκηση, συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας για να καθορίσετε τη 
συχνότητα άσκησης, το χρόνο και την ένταση που είναι κατάλληλες αναλόγως της ηλικία και της 
φυσικής σας κατάστασης. 
 
14. Μετά την άσκηση, ανεβάστε τον ρυθμιστή έντασης για να αυξήσετε την αντίσταση, ώστε τα πεντάλ 
να μην περιστρέφονται ελεύθερα και πιθανόν να βλάψουν κάποιον. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση προστατευτικού τάπητα (πλαστικός τάπητας ή λεπτή μοκέτα) κάτω από το 
όργανο γυμναστικής θεωρείται επιβεβλημένη για την σωστή χρήση του, την αποφυγή κραδασμών και 
την προστασία του δαπέδου. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για πρόκληση βλάβης που οφείλεται σε 
κακή χρήση του προϊόντος και μη τήρηση των οδηγιών χρήσης. 
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Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα 
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Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα 
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Λίστα Εξαρτημάτων 

No. Περιγραφή Τεμ No. Περιγραφή Τεμ 
1  Κεντρικό πλαίσιο 1  15  Παξιμάδι M8 4 
2  Μπροστινό σταθεροποιητής 1  16 Τετράγωνο ακριανό καπάκι 1 
3  Πίσω σταθεροποιητής 1  17 Βίδα ST4X10 2 

4  Σωλήνας στήριξης 
χειρολαβής 1  18 Αποστάτης 2 

5  Χειρολαβή 1  19  Βάση για μπουκάλι 1  
6  Σωλήνας στήριξης σέλας 1  20  Επίπεδη ροδέλα d4x1 2  
7  Βάση στήριξης σέλας 1  21  Μπουκάλι 1  

8  Σέλα 1  22  Μοχλός ρύθμισης σχήματος-L 
M16X1.5 2  

9L/R Πεντάλ  1pr 23  Καπάκι μπροστινού 
σταθεροποιητή  2  

10 Επίπεδη ροδέλα Φ40 X Φ10 X4 1 24L/R  Βραχίονας πεντάλ 1pr 
11  Μοχλός ρύθμισης M16x1.5 1 25  Καπάκι πίσω σταθεροποιητή  2  

12 Μοχλός ρύθμισης 
σχήματος-L  1 26 Καλώδιο αισθητήρα 1 

13 Μπουλόνι M8x55 4 27 Αισθητήρας παλμών 
χειρολαβής  2 

14  Επίπεδη ροδέλα d8x 1.5xΦ16 4 28a/b Άνω και κάτω κάλυμμα 
κονσόλας  1 pr 

 
29 Κάλυμμα μοχλό έντασης 1 53 Μοχλός έντασης 1 
30 Ελατήριο 1 54 Μεταλλικό φύλλο φρένου 1 
31 Παξιμάδι  M10 1   55 Φρένο 1 
32 Παξιμάδι  M10  2   56 Βίδα  ST3.5x 16 2 
33  Παξιμάδι  M12 x1 2 57 Κάλυμμα βάσης 1 
34 Επίπεδη ροδέλα Φ12 2   58 Κάλυμμα βραχίονα πεντάλ  2 
35 Παξιμάδι  M6 2 59 Παξιμάδι Φλάντζας M10x1.25 2 
36 Ρυθμιζόμενο μπουλόνι M6X60 2 60 Κάλυμμα 1 
37 Αποστάτης 1 61 Nylon Παξιμάδι M20x1.5 1 
38 Παξιμάδι M12x1 4 62 Ρουλεμάν 6904 2 
39 Αισθητήρας 1 63L/R Κάλυμμα αλυσίδας 1 pr 
40 Ρουλεμάν 6001Z 2 64 Βίδα  ST4.8 X 15 2 
41 Άξονας δίσκου 1 65 Άξονας 1 
42 Δίσκος 1 66 Μπουλόνι 1 
43 Διαχωριστικό Φ25 xΦ20.5x64.5 1 67 Βίδα ST4 X 10 5 
44 Διαχωριστικό Φ12.2 xΦ18x6 3 68 Επίπεδη ροδέλα Φ4 5 
45 Βίδα M5 x 10 4 69 Επίπεδη ροδέλα Φ6 X Φ16 X1.2 2 
46 Αποστάτης 2 2 70 Βίδα  M6 X10 2 
47 Ροδέλα D5 2 71 Κάλυμμα τροχαλίας 1 
48 Κάλυμμα δίσκου 1 72 Τροχαλία ιμάντα  1 
49 Τακάκια φρένου 1 73 Διαχωριστικό Φ12 x Φ18 x 53.5 1 
50 Στήριγμα φρένου 1 74 Διαχωριστικό Φ12.2 x Φ18 x 16 1 
51 Βίδα  M5x10 4 75 Επίπεδη ροδέλα 1 
52 Επίπεδη ροδέλα Flat Φ5 2 76 Επίπεδη ροδέλα 2 
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Σημείωση: 
Ορισμένα από τα παραπάνω εξαρτήματα είναι προ-εγκατεστημένα στο βασικό εξάρτημα. Μπορεί να 
μην παρέχονται χωριστά. 
 
Προετοιμάστε την περιοχή εργασίας 
Είναι σημαντικό να συναρμολογήσετε το προϊόν σας σε μια καθαρή περιοχή. Αυτό θα σας δώσει τη 
δυνατότητα να μετακινηθείτε γύρω από το προϊόν ενώ προσαρμόζετε εξαρτήματα και θα μειώσετε 
τη δυνατότητα τραυματισμού κατά τη συναρμολόγηση. 
 
Εργασία με έναν Φίλο 
Μπορεί να είναι πιο γρήγορο, ασφαλέστερο και ευκολότερο να συναρμολογήσετε αυτό το 
ποδήλατο με τη βοήθεια ενός φίλου καθώς κάποια από τα εξαρτήματα μπορεί να είναι μεγάλα, 
βαριά ή δύσκολα για να τα χειριστείτε μόνοι σας. 
 
Ανοίξτε την κούτα 
Ανοίξτε προσεκτικά την κούτα που περιέχει το ποδήλατό σας. Βεβαιωθείτε ότι ανοίξατε το 
χαρτοκιβώτιο προς τα πάνω, καθώς αυτός θα είναι ο ευκολότερος και ασφαλέστερος τρόπος για να 
αφαιρέσετε όλα τα εξαρτήματα. 
 
Αποσυσκευάστε τα εξαρτήματα 
Αφαιρέστε προσεκτικά κάθε εξάρτημα, ελέγχοντας τη λίστα των εξαρτημάτων ώστε να έχετε όλα 
τα απαραίτητα εξαρτήματα για να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

 
ΒΑΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ: 22 kg 

ΚΑΘΙΣΜΑ: Ρυθμιζόμενο (κατά ύψος & μήκος). 

ΤΙΜΟΝΙ: Ρυθμιζόμενο (κατά ύψος & μήκος). 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ:  

Στον δίσκο και στον άξονα κίνησης.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: με ιμάντα 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ: Στις χειρολαβές 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: 120 kg 

ΒΑΡΟΣ: 48 kg 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY): 123 x 54 x 118 cm 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE-ROHS-EN957 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για πρόκληση βλάβης που οφείλεται σε κακή χρήση του 
προϊόντος και μη τήρηση των οδηγιών χρήσης. 

  

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΑΝ: 
 
Το μηχάνημα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή εκτεθεί σε ήλιο και σκόνη. (Η σκόνη και τα χνούδια που 
εισέρχονται στα εσωτερικά μηχανικά μέρη του μηχανήματος προκαλούν σοβαρές βλάβες.) Διατηρείτε 
καθαρό το μηχάνημα από σκόνη και χνούδια. 
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Οδηγίες Συναρμολόγησης 
Σημείωση: Η συναρμολόγηση απαιτεί 2 άτομα. 

 

Βήμα A: 
 
Συνδέστε τον Μπροστινό Σταθεροποιητή (2) και τον Πίσω Σταθεροποιητή (3) στο Κεντρικό Πλαίσιο 
(1) με τα Μπουλόνια (13), τις Ροδέλες (14) και τα παξιμάδια (15) όπως φαίνεται στην εικόνα.   
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Βήμα B: 
Τοποθετήστε την Σέλα (8) στον Σωλήνα στήριξης (7), και ασφαλίστε την Σέλα (8) στην επιθυμητή 
θέση. 
Σύρετε τον σωλήνα στήριξης της σέλας (7) στον Σωλήνα σέλας (6). Επιλέξτε την επιθυμητή θέση 
και σφίξτε τον Μοχλό ρύθμισης (11). 
 
Εισαγάγετε τον Σωλήνα της σέλας (6) στο Κεντρικό πλαίσιο (1). Επιλέξτε το επιθυμητό ύψος και 
ασφαλίστε με τον Μοχλό ρύθμισης σχήματος- L (22). 
 
Σημείωση 
Πριν από την άσκηση, βεβαιωθείτε ότι η σέλα (8) είναι σταθερά στερεωμένη στον Σωλήνα 
στήριξης σέλας (7). 
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Βήμα Γ: 
 
Τοποθετήστε το Στήριγμα της Χειρολαβής (4) στο Κύριο πλαίσιο (1) και, στη συνέχεια, στερεώστε 
το με τον Μοχλό ρύθμισης σχήματος - L (22). 
 
Ασφαλίστε την Χειρολαβή (5) στον Σωλήνα στήριξης χειρολαβής (4) με τα Μπουλόνια (13) και την 
Επίπεδη ροδέλα (10). 
 
Συνδέστε το Καλώδιο του αισθητήρα (26) και το Καλώδιο χειρολαβής (27) με το σχετικό Καλώδιο 
του Άνω καλύμματος κονσόλας (28a). 
 
Κουμπώστε το Άνω κάλυμμα της κονσόλας (28a) και το κάτω Κάλυμμα της κονσόλας (28b) στη 
χειρολαβή (5) μαζί. 
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Βήμα Δ:  
 
Συναρμολογήστε τα Πεντάλ (9L/R) στους Βραχίονες πεντάλ (24L/R). 
Και τα δύο πεντάλ πρέπει να σφίξουν καλά, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στους 
βραχίονες.  
 
Σημείωση 
Το ένα πεντάλ πρέπει να τοποθετηθεί περιστρέφοντάς το Δεξιόστροφα. Το άλλο πεντάλ πρέπει να 
τοποθετηθεί περιστρέφοντάς το Αριστερόστροφα. 
 
 
Συνδέστε την Βάση για μπουκάλι (19) στο Κεντρικό Πλαίσιο (1) με τις βίδες (17) και τις επίπεδες 
ροδέλες (20) και στη συνέχεια τοποθετήστε τη Φιάλη (21) στη βάση για Μπουκάλι (19). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελέγξτε και συσφίξτε τις βίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς λόγω των 
δονήσεων μπορεί να χαλαρώσουν. Η ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από έλλειψη 
συντήρησης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΤΡΑΝ 
 Ν0: 00005 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

ΤΙΜΕ (χρόνος) .....................................................................................00: 00-99: 59 
SPEED (ταχύτητα) (SPD) .................................................... 0,0-99,9KM / H (ML / H) 
DISTANCE (απόσταση) (DIST) ................................................... 0.00-99.99KM (ML) 
CALORIE (θερμίδες) (CAL) ................................................................ 0.0-999.9KCAL 
※ ODOMETER (ODO) (αν έχει)...........................................................0-9999KM (ML) 
※ PULSE (παλμοί) (PUL) (αν έχει)....................................................... 40 ~ 240BPM 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ: 
MODE (SELECT/ RESET): Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να επιλέξετε και να κλειδώσετε σε μια 
συγκεκριμένη λειτουργία που θέλετε. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
AUTO ON/OFF (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ενεργοποίηση / απενεργοποίηση) 
Το σύστημα ενεργοποιείται όταν πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο ή αν ανιχνευθεί καταχώρηση από 
τον αισθητήρα ταχύτητας. 
Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν καταχωρηθεί ταχύτητα ή δεν πατηθεί κανένα 
πλήκτρο για περίπου 4 λεπτά. 
RESET 
Μπορείτε να κάνετε επαναφορά είτε αλλάζοντας την μπαταρία είτε πατώντας το κουμπί MODE για 
3 δευτερόλεπτα. 
MODE 
Για να επιλέξετε το SCAN ή LOCK. Αν δεν θέλετε τη λειτουργία σάρωσης, πατήστε το κουμπί MODE 
όταν η λειτουργία που θέλετε αρχίζει να αναβοσβήνει. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
TIME (χρόνος): Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να κλειδωθεί ο δείκτης στον χρόνο (TIME). Ο 
συνολικός χρόνος άσκησης θα εμφανίζεται κατά την έναρξη της άσκησης. 
SPEED (ταχύτητα): Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να προχωρήσει στην ταχύτητα 
(SPEED). Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ταχύτητα. 
DISTANCE (απόσταση): Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να προχωρήσει στην 
απόσταση (DISTANCE). Θα εμφανιστεί η τρέχουσα απόσταση. 
CALORIE (θερμίδες): Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι να κλειδωθεί ο δείκτης στις θερμίδες 
(CALORIE). Η κατανάλωση θερμίδων θα εμφανιστεί κατά την έναρξη της άσκησης. 
ODEMETER (ΕΑΝ ΕΧΕΙ): Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι να μεταβεί ο δείκτης στο 
ODEMETER. Η συνολική απόσταση θα εμφανιστεί. 
PULSE (παλμοί) (ΕΑΝ ΕΧΕΙ): Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να προχωρήσει στην 
ένδειξη παλμών (PULSE). Ο τρέχων καρδιακός ρυθμός του χρήστη θα εμφανιστεί σε παλμούς ανά 
λεπτό. Τοποθετήστε τις παλάμες των χεριών σας και στις δύο επαφές (ή τοποθετήστε το κλιπ 
αυτιού στο αυτί) και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για την πιο ακριβή ανίχνευση.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο αισθητήρας καρδιακών παλμών, η μέτρηση σωματικού λίπους καθώς και ο μετρητής 
θερμίδων δεν είναι ιατρικές συσκευές. Διάφοροι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των 
ενδείξεων. Προορίζονται μόνο ως βοηθήματα κατά την διάρκεια της άσκησης. 
SCAN: Εμφανίζει αυτόματα τις αλλαγές κάθε 4 δευτερόλεπτα. 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ: Εάν η οθόνη δεν είναι ευκρινής, επανατοποθετήστε τις μπαταρίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 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. 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 
Χρησιμοποιώντας το ποδήλατο θα επωφεληθείτε με διάφορα οφέλη. Θα σας παρέχει καλή φυσική 
κατάσταση, θα τονώσει τους μυς σας και σε συνδυασμό με μία θερμιδομετρική δίαιτα, θα σας βοηθήσει να 
χάσετε βάρος.   
 
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
Ο σκοπός της προθέρμανσης είναι να προετοιμάσει το σώμα σας για άσκηση και για να ελαχιστοποιήσει 
τους τραυματισμούς. Κάντε προθέρμανση για δύο έως πέντε λεπτά πριν την εκγύμναση ενδυνάμωσης ή 
πριν την αερόβια εκγύμναση. Κάντε ασκήσεις που ανεβάζουν τους καρδιακούς παλμούς και ζεστάνετε τους 
μυς σας. Οι ασκήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ταχύ περπάτημα, τρέξιμο, πηδηματάκια, πηδηματάκια με 
σχοινάκι, και επιτόπιο τρέξιμο.  
 
ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ  

Κάντε διατάσεις όταν οι μύες σας είναι ζεστοί από την προθέρμανση και ξανά μετά το τέλος της εκγύμνασης 
ενδυνάμωσης ή αερόβιας, είναι πολύ σημαντικό. Οι μύες τεντώνονται πιο εύκολα σε αυτά τα στάδια λόγω της 
ανεβασμένης θερμοκρασίας όπου μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τραυματισμού. Στις διατάσεις θα πρέπει 
να μένετε στην θέση αυτή για 15 με 30 δευτερόλεπτα.   
 
 
Να θυμάστε πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα 
εκγύμνασης. 

 
 
 
ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 
Αυτό είναι το στάδιο που βάζετε όλη την προσπάθειά σας. Μετά από τακτική χρήση, οι μύες των ποδιών σας 
θα γίνουν πιο ελαστικοί. Δουλέψτε στον δικό σας ρυθμό αντοχής και βεβαιωθείτε να διατηρείτε σταθερό 
ρυθμό κατά την διάρκεια. Ο ρυθμός εκγύμνασης θα ανεβάσει τους καρδιακούς παλμούς στην ζώνη στόχου 
όπως βλέπετε στο παρακάτω γράφημα.  

 
ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 
Ο σκοπός της χαλάρωσης είναι να επιστρέψει το σώμα σας σε φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα 
στο τέλος του προγράμματος εκγύμνασης. Η σωστή χαλάρωση κατεβάζει αργά τους καρδιακούς σας 
παλμούς και επιτρέπει το αίμα να γυρίσει στην καρδιά. 
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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 Ο χρόνος της εγγύησης είναι: 2 χρόνια για τα μηχανικά, 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 τα πλευρικά πατήματα και τα προστατευτικά-μαξιλάρια 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

mailto:service@xtr.gr
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Τηλ. για όλη την Ελλάδα: 

801.11.15.100 
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