
 

 

                               Ηλεκτρικός Διάδρομος PX-109 

 

 

 

 

 

 

ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΧΧρρήήσσηηςς 
 

Σημείωση: 

Όλες οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λοιπές 

πληροφορίες για το προϊόν που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο, μπορούν να 

αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση. 
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1. Τμήματα Προϊόντος 
 

Ηλεκτρικός Διάδρομος (Οικιακής Χρήσης): 

          

Κύριες Τεχνικές Παράμετροι 

NO Ονομασία Παραμέτρου Περιγραφή 

1 Τάση εισόδου AC220-240V(50/60Hz) 

2 Ισχύς κινητήρα 2.5HP 

3 Ταχύτητα 0.8-16Km/h 

4 Επιφάνεια τρεξίματος 1260*450 mm 

5 Μέγιστο βάρος χρήστη 120KG  

6 Σχεδιάγραμμα 1710*726*1310mm 

Μέρη 

Νο. Όνομα Ποσότητα Νο. Όνομα Ποσότητα 

1 Εξάγωνο Κλειδί 6mm 1 7 Καλώδιο 

εξόδου,(προαιρετικό) 

1set   

2 Εξάγωνο Κλειδί 5mm 1 8 Κλειδί ασφαλείας 1 τεμ. 

3 Ανοικτό Κλειδί 13-15 1 9 Βίδα M8*45 2 

4 Συνδυαζόμενο Κλειδί 1 10 Βίδα M8*20 6 

5 Λάδι σιλικόνης 1 11  Βίδα M8 2 

6 Εγχειρίδιο προϊόντος 1 12   
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2. Προφυλάξεις Ασφαλείας και Προειδοποιήσεις 

 

 

           : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση 

 Το κατάλληλο μέρος είναι ένας εσωτερικός χώρος, αποφύγετε υγρασία και μη χύσετε 

νερό πάνω στο μηχάνημα. 

 Πριν την άσκηση, φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Απαγορεύεται να ασκηθείτε 

ξυπόλυτοι ή με τακούνια. 

 Πρίζες υψηλής τάσης πρέπει να γειώνονται, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο 

κύκλωμα με άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. 

 Τα παιδιά να μένουν μακριά από το μηχάνημα προς αποφυγή ατυχημάτων. 

 Αποφύγετε λειτουργίες υπερθέρμανσης, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο 

μοτέρ και/ή το τροφοδοτικό, και επιταχυμένη φθορά των ρουλεμάν, του δαπέδου, του 

τάπητα. 

 Κρατάτε το διάδρομο καθαρό από τη σκόνη για να αποφύγετε το στατικό ηλεκτρισμό. 

 Παρακαλούμε κλείστε την παροχή ρεύματος μετά τη χρήση. 

 Παρακαλούμε διατηρήστε τον καλό εξαερισμό κατά τη λειτουργία. 

 Παρακαλούμε τοποθετήστε σωστά το κλειδί ασφαλείας στα ρούχα σας για να 

ενεργοποιηθεί η ασφάλεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 Αν δεν αισθάνεστε πολύ καλά κατά τη χρήση του μηχανήματος, σταματήστε αμέσως και 

συμβουλευθείτε το γιατρό σας. 

 Το λάδι σιλικόνης πρέπει να τοποθετηθεί ψηλά και μακριά από παιδιά μετά τη χρήση. 

 Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 

αντιπροσωπεία ή με κάποιον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 

         

           ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περίπτωση που το περίβλημα έχει ραγίσει（η 

εσωτερική κατασκευή είναι εκτεθειμένη）ή σε περίπτωση κινδύνου αποκόλλησης μερών 

της συσκευής.  

Συμβουλές: Πριν από την αναδίπλωση του διαδρόμου, 

βεβαιωθείτε ότι η κλίση είναι "μηδέν". 

Προσοχή: 

 ! 
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  ---- Διαφορετικά μπορεί να συμβεί ατύχημα ή τραυματισμός. 

 Μην πηδάτε πάνω κάτω κατά της διάρκεια της κίνησης. 

  ---- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από την πτώση. 

 Μην τοποθετείτε το μηχάνημα μέσα ή κοντά σε χώρο με υγρασία όπως το μπάνιο. 

 Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμαινόμενες 

επιφάνειες, όπως κοντά σε φούρνο ή άλλη συσκευή θερμότητας. 

   ---- Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να ξεσπάσει φωτιά. 

 Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν έχει φθορά ή έχει χαλάσει το φις, 

   ---- Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να ξεσπάσει φωτιά. 

 Μην κάνετε ζημιά ή κάμπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε βαριά 

αντικείμενα πάνω στο μηχάνημα και μην πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

    ---- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να ξεσπάσει φωτιά. 

 Μόνο ένας ασκούμενος επιτρέπεται να είναι πάνω στο διάδρομο κάθε φορά. 

    ---- Μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή τραυματισμός από την πτώση. 

 Άτομα με μειωμένη αντίληψη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα χωρίς 

επίβλεψη.  

---- Μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή τραυματισμός από την πτώση.  

Αποφύγετε να ρίξετε ποτό ή νερό πάνω στο μηχάνημα κατά τη λειτουργία.  

---- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να ξεσπάσει φωτιά. Απαγορεύεται! 

 Άτομα που ασκούνται σπάνια δεν πρέπει να κάνουν ξαφνικά έντονη άσκηση. 

 Μετά το φαγητό ή όταν αισθάνεστε κουρασμένοι, μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.   

    ---- Μπορεί να προκύψει θέμα υγείας. 

 Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για 

επαγγελματική ή άλλη χρήση.  

 Μην το χρησιμοποιείτε με βαριά αντικείμενα στις τσέπες σας.  

    ---- Μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή τραυματισμός. 

 Μην το χρησιμοποιείτε όταν το καλώδιο έχει φθορά ή είναι κοντά σε σκόνες ή νερό.  

  ---- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να ξεσπάσει φωτιά. Μην το χρησιμοποιείτε 

με βρεγμένα χέρια! 

 Όταν το μηχάνημα δεν είναι σε χρήση, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.  
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   ---- Η σκόνη και η υγρασία μπορεί να μειώσουν τη μόνωση και να οδηγήσουν σε 

ηλεκτροπληξία ή φωτιά.  

 

    Σύστημα γείωσης! 

 Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Αν το προϊόν δυσλειτουργεί, η γείωση παρέχει 

ασφαλή δίοδο για το ρεύμα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αγωγό και πρίζα γείωσης. Η πρίζα μπαίνει σε τυπική 

υποδοχή.  

 Αν ο αγωγός γείωσης δεν είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροσόκ. 

Αν δεν είστε σίγουροι για το αν το προϊόν έχει γειωθεί σωστά, συμβουλευτείτε έναν 

επαγγελματία. 

 Αν το φις δεν είναι κατάλληλο, μη χρησιμοποιήσετε αντάπτορα. Αλλάξτε την πρίζα. 

3. Οδηγίες Συναρμολόγησης 

Κατά την εγκατάσταση, βιδώστε και σφίξτε όλες τις βίδες όπου πρέπει μετά την 

ολοκλήρωση της συναρμολόγησης.  

 

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα παράλληλα με το έδαφος, όπως φαίνεται στην εικόνα, 

συναρμολογήστε τον αριστερό και τον δεξιό ορθοστάτη καθώς και την κονσόλα. 

 

 

       

 

 

2. Χρησιμοποιώντας την βίδα 5# Allen με το παξιμάδι ασφαλείας M8*45 και την κυρτή ροδέλα 

M8*20, σταθεροποιήστε τους ορθοστάτες στη βάση πλαισίου. 

 !    

Gro

undi

ng 

instr

uctio

ns! 
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Είναι ένα ενιαίο βήμα συναρμολόγησης. 

             

  

Παρακαλούμε σημειώστε: Επιβεβαιώστε όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις 

συναρμολόγησης, σφίγγοντας όλες τις βίδες. Κατόπιν ελέγξτε, ότι έχουν 

συναρμολογηθεί όλα τα μέρη προτού συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος. 
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4. Οδηγίες Χρήσης 

4.0 Κονσόλα 

 

4.1  Εκκίνηση 

    Η κανονική εκκίνηση ξεκινάει μετά από αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων. 

4.2  Προγράμματα 

3 Χειροκίνητα (manual) προγράμματα, 12 αυτόματα προγράμματα, 1 πρόγραμμα FAT.  

 

4.3  Λειτουργία Κλειδιού ασφαλείας 

 

Αποσυνδέστε το κλειδί ασφαλείας. Θα δείτε την ένδειξη "E7" και ο διάδρομος θα σταματήσει 

αμέσως και θα κάνει ένα ηχητικό σήμα. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας. Η κονσόλα θα ανάψει 

όλες τις ενδείξεις για 2 δευτερόλεπτα και όλα τα δεδομένα θα είναι απενεργοποιημένα. 

 

4.4  Λειτουργίες πλήκτρων 

4.4.1 Πλήκτρο Start. Πλήκτρο Stop： 

Πλήκτρο Start: Όταν ο διάδρομος είναι σταματημένος, πιέστε το πλήκτρο start, θα εμφανιστεί 

η ταχύτητα "0.8", και ο διάδρομος θα ξεκινήσει. Πλήκτρο Stop: Όταν ο διάδρομος λειτουργεί, 

πιέστε το πλήκτρο stop. Όλα τα δεδομένα θα απενεργοποιηθούν και ο διάδρομος θα 

σταματήσει πλήρως και θα επιστρέψει στην αρχική οθόνη. 

4.4.2 Πλήκτρο Program： 

Επιλέξτε την χειροκίνητη (manual) λειτουργία, και τα αυτόματα προγράμματα P1 - P12 σε 

κατάσταση αναμονής. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να τα δείτε κυκλικά. Η χειροκίνητη (manual) 

λειτουργία που είναι η προεπιλογή του συστήματος για την κατάσταση λειτουργίας, η 

προεπιλεγμένη αρχική ταχύτητα που είναι 0.8 km / h, και την μέγιστη ταχύτητα που είναι 

16km/h. 
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4.4.3 Πλήκτρο Mode： 

Στην αντίστροφη μέτρηση υπάρχουν τρεις διαφορετικές λειτουργίες όταν είστε σε κατάσταση 

αναμονής. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να τις δείτε κυκλικά. Αντίστροφη μέτρηση χρόνου, 

αντίστροφη μέτρηση απόστασης και αντίστροφη μέτρηση θερμίδων. Πιέστε τα πλήκτρα  

speed + ή – για να ορίσετε την τιμή της αντίστροφης μέτρησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί, πιέστε το πλήκτρο "Start" 

για να ξεκινήσετε τον διάδρομο. 

4.4.4 Πλήκτρα Incline + -： (αυτή η λειτουργία υπάρχει μόνο σε μοντέλα με ηλεκτρική κλίση) 

Η χειρολαβή περιλαμβάνει τα δύο πλήκτρα. 

4.4.5 Πλήκτρα Άμεσης ταχύτητας (Speed quick key)： 

Τα πλήκτρα άμεσης ταχύτητας 5, 8, 12, προσαρμόζουν άμεσα την ταχύτητα σε κατάσταση 

λειτουργίας. 

4.4.6 Πλήκτρα Άμεσης κλίσης (Incline quick key):  

Τα πλήκτρα άμεσης κλίσης 5, 8, 12, προσαρμόζουν άμεσα την ταχύτητα σε κατάσταση 

λειτουργίας. 

4.4.7 Ενδείξεις οθόνης LCD: 

     Ένδειξη Ταχύτητας (Speed) 

 Εμφανίζει την τρέχουσα τιμή της ταχύτητας. 

     Ένδειξη Χρόνου (Time) 

Εμφανίζει τη χειροκίνητη (manual) λειτουργία. Τον τρέχοντα χρόνο ή το χρόνο στη 

λειτουργία αντίστροφης μέτρησης. 

     Ένδειξη Απόστασης (Distance) 

Εμφανίζει την τιμή της διανυθείσας απόστασης και τη διανυθείσα απόσταση στην 

λειτουργία αντίστροφης μέτρησης. 

     Ένδειξη Θερμίδων (Calories) 

Στη χειροκίνητη λειτουργία (manual) και στη λειτουργία προγράμματος, υπολογίζει την 

αξία των θερμίδων, ή μετράει αντίστροφα στη Λειτουργία Αντίστροφης Μέτρησης 

Θερμίδων. 

     Ένδειξη Καρδιακού παλμού (Heart rate) 

Μόλις ανιχνευθεί ο καρδιακός παλμός, το σήμα σε σχήμα καρδιάς αναβοσβήνει και 

εμφανίζει την αξία του καρδιακού παλμού κατά προσέγγιση.  

 

 Κάθε οθόνη εμφανίζει το εύρος των δεδομένων: 

TIME:5:00 – 99.59(MIN) 

DISTANCE: 1.0 – 99.9(KM) 

CALORIES: 20.0 – 999 (C) 

SPEED: 0.8 – 16(KM/H) 

PULSE: 50 – 200 (BPM) 

 

4.5 Λειτουργία μέτρησης καρδιακού παλμού  

 

Μόλις ενεργοποιηθεί ο διάδρομος, κρατήστε τους αισθητήρες καρδιακού παλμού για να 
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δείτε την μέτρηση του πραγματικού καρδιακού παλμού. Το εύρος είναι: 50-200 

παλμοί/λεπτό και η μέτρηση γίνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα. Τοε εικονίδιο σε σχήμα καρδιάς 

αναβοσβήνει. 

Αυτό το δεδομένο είναι μόνο για αναφορά και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ιατρικό δεδομένο.  

 

4.6 Αυτόματα (Automatic) προγράμματα 

 

Κάθε πρόγραμμα είναι διαιρεμένο σε 10 τμήματα και ο χρόνος του κάθε τμήματος είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένος στην διάρκεια του προγράμματος. Ακολουθεί ένα 

σχεδιάγραμμα των 12 προγραμμάτων. 

     

          χρόνος   
πρόγραμμα 

Χρόνος προγράμματος / 10 = χρόνο τμήματος 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 3 6 5 5 4 4 4 4 3 

ΚΛΙΣΗ 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P2 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4 

ΚΛΙΣΗ 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 

P3 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 4 6 8 7 8 6 2 3   2 

ΚΛΙΣΗ 3 5 4 4 3 4 4 3 4 2 

P4 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 3 5 6 7 6 5 4 3 3 

ΚΛΙΣΗ 0 3 3 2 2 5 5 3 3 2 

P5 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 6 6 6 8 7 7 5 5 4 

ΚΛΙΣΗ 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P6 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2 

ΚΛΙΣΗ 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3 

P7 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 9 9 7 7 6 5 3 2 2 

ΚΛΙΣΗ 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P8 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 4 4 4 5 6 8 8 6 2 

ΚΛΙΣΗ 1 1 4 4 4 5 5 4 3 2 

P9 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

ΚΛΙΣΗ 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P10 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 5 7 5 8 6 5 2 4 3 

ΚΛΙΣΗ 1 5 6 8 12 9 10 9 5 3 

P11 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 5 6 7 8 9 10 5 3 2 

ΚΛΙΣΗ 3 5 6 8 6 5 8 7 5 2 

P12 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 3 5 6 8 6 9 6 5 3 

ΚΛΙΣΗ 5 7 5 8 6 5 9 10 6 2 
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4.7  Ρύθμιση παραμέτρων 3 λειτουργιών 

Ορίστε την αρχική αντίστροφη μέτρηση χρόνου για 30:00 λεπτά. Εύρος ρύθμισης: 

5:00-----99:00 minutes. Βήμα ανά 1:00 λεπτό. 

Η αντίστροφη μέτρηση θερμίδων μπορεί να ξεκινήσει από τις 50 kcal. Το εύρος ρύθμισης 

είναι: 20 --- 990 kcal> Βήμα ανά 10 kcal. 

Η αντίστροφη μέτρηση της απόστασης μπορεί να ξεκινήσει από το 1.0 χιλιόμετρο/ Το εύρος 

ρύθμισης είναι: 1.0 --- 99.0 km. Βήμα ανά 1.0 km. 

Για να αλλάξετε δείτε κυκλικά: Χειροκίνητο (manual), Χρόνου (time), Απόστασης (distance), 

Θερμίδων (calories). 

 

4.8   Έλεγχος Σωματικής Μάζας/Λίπους (FAT) 

 

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο "Program" για να εισαχθείτε στον έλεγχο 

σωματικής μάζας/λίπους (FAT) που θα εμφανιστεί στην οθόνη "FAT". Πιέστε το πλήκτρο 

"Settings" για να επιλέξετε τις παραμέτρους που πρέπει να ορίσετε (F1 - φύλο, F2 – ηλικία, 

F3 - ύψος, F4 - βάρος). Πιέστε τα πλήκτρα “speed +", "speed -" για να ορίσετε τις 

παραμέτρους. Ορίστε το F5, και κρατήστε τους αισθητήρες καρδιακού παλμού με τα χέρια 

σας για 8 δευτερόλεπτα για να αρχίσει ο έλεγχος. Θα δείτε την αναλογικότητά σας ανάλογα 

με το βάρος και το ύψος σας. 

 

Ο δείκτης μάζας σώματος (FAT) είναι μία μέτρηση του ατόμου σε σχέση με το βάρος του και 

δεν αναφέρεται στην αναλογία του σώματος. Η μέτρηση FAT είναι κατάλληλη για άνδρες και 

γυναίκες, και μαζί με άλλους δείκτες βοηθούν στην προσαρμογή του βάρους. Το ιδανικό 

FAT πρέπει να είναι μεταξύ 20-25, αν είναι λιγότερο από 19 σημαίνει αδύνατος, αν είναι 

μεταξύ 25 και 29 είναι υπέρβαρος, και αν υπερβαίνει το 30 θεωρείται παχύσαρκος. Το 

εύρος των παραμέτρων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. (Αυτά τα δεδομένα είναι μόνο για 

αναφορά και δεν πρέπει να θεωρηθούν ιατρικά δεδομένα.) 

 

F-1 Φύλο 01 - Άντρας 02 - Γυναίκα 

F-2 Ηλικία 10-99 

F-3 Ύψος 100-200 

F-4 Βάρος 20-200 

F-5  

 

FAT 

≤19 Αδύνατος 

 20～25 Κανονικό βάρος 

 25～29 Υπέρβαρος 

 ≥30 Παχύσαρκος 
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5.  Επίλυση Προβλημάτων 

Κωδικός  
Περιγραφή 

σφάλματος 
Επίλυση σφάλματος 

E1 

Ανακοίνωση 

ανωμαλίας: Όταν η 

παροχή είναι ανοικτή 

και η επικοινωνία είναι 

αδύνατη. 

Πιθανή αιτία: Η ηλεκτρική και η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι 

αποκλεισμένη. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι 

σωστά συνδεδεμένες. Ελέγξτε το καλώδιο του αισθητήρα 

ταχύτητας και την σύνδεσή του με το τροφοδοτικό αν έχει 

υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε το καλώδιο σύνδεσης ή τον 

αισθητήρα. 

E2 

Δεν υπάρχει σήμα από 

τον αισθητήρα 

ταχύτητας. Η έξοδος 

τάσης ελέγχου του 

κινητήρα υπερβαίνει σε 

διαδοχική διάρκεια τα 3 

δευτερόλεπτα της 

διάρκειας ανάδρασης 

του κινητήρα. 

Πιθανή αιτία: 

Ελέγξτε αν το καλώδιο του κινητήρα έχει συνδεθεί σωστά. 

Αποσυνδέστε και συνδέστε το ξανά. 

Ελέγξτε το καλώδιο του κινητήρα για βλάβη, φθορά ή 

άσχημη οσμή και αντικαταστήστε τον κινητήρα. 

Ελέγξτε αν ο αισθητήρας ταχύτητας είναι εγκατεστημένος 

σωστά ή έχει υποστεί ζημιά. 

E5 

Υπέρταση: Σε 

κατάσταση λειτουργίας, 

το ρεύμα εισόδου είναι 

μεγαλύτερο από το 

ονομαστικό για πάνω 

από 3 έως 6 

δευτερόλεπτα. 

Πιθανή αιτία: 

Μεγαλύτερο από το ονομαστικό φορτίο που προκαλεί 

υπερβολική ένταση του ρεύματος. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει ζημιά στο σύστημα αυτοπροστασίας και να 

προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα. Φροντίστε ο διάδρομος να 

έχει την κατάλληλη τροφοδοσία ρεύματος. Ελέγξτε αν ο 

κινητήρας μυρίζει ή έχει καεί και αντικαταστήστε τον. Ελέγξτε 

την τάση τροφοδοσίας ώστε να ταιριάζει με τις 

προδιαγραφές. 

E6 

Ανωμαλία τάσης στην 

παροχή ρεύματος, 

βλάβη στον κινητήρα 

που προκαλεί την 

ανωμαλία ή βλάβη στο 

τροφοδοτικό του 

κυκλώματος. 

Πιθανή αιτία: 

Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος 

είναι χαμηλότερη από την κανονική τάση του 50%. 

Χρησιμοποιήστε τη σωστή τάση ρεύματος. Ελέγξτε αν το 

τροφοδοτικό και ο κινητήρας έχουν μυρωδιά ή έχουν καεί. 

Ελέγξτε αν το καλώδιο του κινητήρα είναι συνδεδεμένο 

σωστά. Αποσυνδέστε και κατόπιν συνδέστε το ξανά. 

E7 
Δεν έχει τοποθετηθεί το 

κλειδί ασφαλείας. 
Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα. 
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6.  Οδηγίες Συντήρησης 

Προειδοποίηση: Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε τον διάδρομο, παρακαλούμε βεβαιωθείτε 

ότι έχετε αφαιρέσει το φις του διαδρόμου από την πρίζα. 

Καθαρισμός: Ο πλήρης καθαρισμός θα παρατείνει την διάρκεια ζωής του ηλεκτρικού 

διαδρόμου. 

 

Απομακρύνετε τη σκόνη σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να κρατήσετε τα μέρη 

καθαρά. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίσατε το ταπέτο και το δάπεδο, και στις δύο εκτεθειμένες 

πλευρές ώστε να μειώσετε την συσσώρευση σκόνης και ρύπων. Βεβαιωθείτε ότι 

χρησιμοποιείται καθαρά παπούτσια ώστε να μειώνεται ο ρύπος. Το ταπέτο πρέπει να 

καθαρίζεται με ένα υγρό πανί και σαπούνι. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη βραχούν 

τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και το ταπέτο. 

Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό 

κάλυμμα του κινητήρα. Αφαιρέστε το κάλυμμα και καθαρίστε τον χώρο του κινητήρα μία 

φορά κάθε χρόνο. 

 

Το δάπεδο και το ταπέτο αυτού του ηλεκτρικού διαδρόμου έχει προ-λιπανθεί από το 

εργοστάσιο. Η τριβή μεταξύ του ταπέτου και του δαπέδου έχει μεγάλη επίδραση στην 

απόδοση και την διάρκεια ζωής του διαδρόμου. Φροντίστε για την κατάλληλη λίπανση. Σας 

συνιστούμε να ελέγχετε το δάπεδο σε τακτική βάση. Αν το δάπεδο έχει υποστεί ζημιά, 

επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία. 

 

Σας συνιστούμε  το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τη λίπανση του δαπέδου και του 

ταπέτου: 

   Για χρήση μέχρι 3 ώρες την εβδομάδα: Μία φορά κάθε 5 μήνες 

   Για χρήση από 4 έως 7 ώρες την εβδομάδα: Μία φορά κάθε 2 μήνες 

   Για χρήση πάνω από 7 ώρες την εβδομάδα: Μία φορά κάθε 15 ημέρες 

 

1. Προκειμένου να προστατευθεί καλύτερα ο ηλεκτρικός σας διάδρομος και να παραταθεί η 

διάρκεια ζωής του μηχανήματος, συνίσταται συνεχής χρήση μέχρι μία ώρα. Στη συνέχεια, 

κλείστε την παροχή ρεύματος για 10-15 λεπτά πριν τον χρησιμοποιήσετε και πάλι. 

2. Αν το ταπέτο είναι πολύ χαλαρό, ολισθαίνει. Αν το ταπέτο είναι πολύ τεντωμένο, θα 

μειώσει την απόδοση του κινητήρα, θα αυξήσει τις τριβές στους κυλίνδρους και θα 

προκαλέσει μεγαλύτερη φθορά στο ταπέτο. Το ταπέτο πρέπει να προσαρμόζεται σωστά. 

Για να είναι σωστά ρυθμισμένο, ελέγξτε το τοποθετώντας τα χέρια σας και στις δύο πλευρές 

του ταπέτου και ανασηκώστε το από το δάπεδο 50 - 75mm περίπου. 
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7. Κεντροθέτηση του ταπέτου και ρύθμιση της έντασης 

Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το διάδρομο και να κάνετε τη λειτουργία του ομαλότερη, θα 

πρέπει να προσαρμόζετε το ταπέτο για να λειτουργεί σωστά και να παραμένει σε καλή 

κατάσταση. 

 

Ρύθμιση ταπέτου 

 Τοποθετήστε το διάδρομο σε επίπεδη επιφάνεια. 

 Βάλτε τον να τρέξει με περίπου 6-8km/h. 

 Αν το ταπέτο ολισθαίνει προς τα δεξιά, περιστρέψτε τη δεξιά βίδα ρύθμισης 

δεξιόστροφα κατά 1/2 της περιστροφής. Κατόπιν περιστρέψτε την αριστερή βίδα 

αριστερόστροφα κατά 1/2 της περιστροφής (Εικόνα A ). 

 Αν το ταπέτο ολισθαίνει προς τα αριστερά, περιστρέψτε την αριστερή βίδα ρύθμισης 

δεξιόστροφα κατά 1/2 της περιστροφής. Κατόπιν περιστρέψτε τη δεξιά βίδα 

αριστερόστροφα κατά 1/2 της περιστροφής (Εικόνα B). 

     

Εικόνα A                              Εικόνα B 

 

Πολλαπλή ρύθμιση της έντασης του ιμάντα κίνησης 

 

Βήμα 1 - Κρίση: Ποιά μέρη να χαλαρώσετε: Αφαιρέστε τις 4 βίδες στο προστατευτικό 

κάλυμμα, βάλτε το διάδρομο σε ταχύτητα 1 km / h και σταθείτε πάνω στον τάπητα. Πιάστε 

τα χέρια σας στις χειρολαβές, βάλτε δύναμη στα πόδια για να πατήσετε έντονα στον τάπητα. 

(Συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε το βάρος του σώματός σας για να ασκήσετε πίεση στον 

τάπητα.) Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις: 

 

A. Η στιγμιαία πίεση που ασκήσατε στον τάπητα με το πάτημά σας, δεν είναι αρκετή για να 

κάνει τον τάπητα να σταματήσει. Ο τάπητας κρίνεται ικανοποιητικά σφιγμένος. 

B. Αν η δύναμη που ασκήσατε έκανε τον τάπητα να σταματήσει στιγμιαία να περιστρέφεται,  

τότε ο ιμάντας κίνησης έχει κάποια χαλάρωση και πρέπει να ρυθμιστεί για να διασφαλίσετε 

την ασφαλή λειτουργία. 

C. Αν παρατηρήσατε ότι η δύναμη που ασκήσατε έκανε τον τάπητα να σταματήσει να 

περιστρέφεται παρόλο που το μοτέρ συνέχισε να λειτουργεί, τότε ο ιμάντας κίνησης έχει 

κάποια χαλάρωση και πρέπει να ρυθμιστεί για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία. 

 

Βήμα 2: Στην περίπτωση που ρυθμίσετε με το κλειδί τη βίδα ρύθμισης στη βάση του 
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κινητήρα. Ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας ταπέτου στην βάση του κινητήρα και τον 

εμπρόσθιο κύλινδρο. Αν είναι πολύ χαλαρή, σφίξτε την. Αν είναι πολύ σφιχτή, χαλαρώστε 

την ώστε να είναι στο 80% της πλήρους έντασης, που είναι και η πιο κατάλληλη. 

 

Βήμα 3: Τέλος επανατοποθετήστε το κάλυμμα του μοτέρ, βιδώνοντάς το στη θέση του. 

 

 

Λίπανση με λάδι σιλικόνης 

 

Βήμα 1: Αρχικά ανασηκώστε το ταπέτο 

Βήμα 2: Ανοίξτε το δοχείο σιλικόνης και πιέστε το λάδι στο πλάι και κατά μήκος του δαπέδου 

όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

 

 

8. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 
 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το διάδρομό μας. Τα προϊόντα για οικιακή χρήση, με χρήση 

εντός των παραμέτρων τους, δεν έχουν ζημιές, κάτι που μας επιτρέπει να προσφέρουμε 

δωρεάν επισκευή (στο χώρο επισκευών της αντιπροσωπείας) και δωρεάν ανταλλακτικά μέρη. 

Ο χρόνος εγγύησης και οι όροι αυτής αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Μετά τη λήξη της 

εγγύησης μπορούμε να σας προσφέρουμε ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Για 

περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εγγύηση του προϊόντος. 

  

Η εγγύηση για κάθε προϊόν πρέπει να συμπληρωθεί από το κατάστημα πώλησης, για να 

ισχύουν τα δωρεάν ανταλλακτικά κατά τη διάρκειά της. Για ανταλλακτικά ως αποτέλεσμα 

λανθασμένης συναρμολόγησης, ακατάλληλης χρήσης, ή αλλαγή τμημάτων από τρίτους, που 

μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, η εταιρεία και η αντιπροσωπεία δε φέρουν καμία 

ευθύνη. 

 

Αν το προϊόν σας χρειάζεται επισκευή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία. 
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9. Εγγύηση 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ 

Η MEKMA Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, 

από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η MEKMA Α.Ε. 

αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε 

σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης 

της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαραίνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. 

περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην 

αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός 

εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα 

αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως: 

 

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι: 

Μοτέρ: 2 έτη, Πλαίσιο: 5 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη: 2 έτη, Λοιπά μέρη: 2 έτη 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ’ όσον: 

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο 

Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του 

μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον 

πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο. 

2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο 

3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες 

που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες. 

4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, 

αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών 

που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι. 

5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την 

επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς 

αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης 

ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης. 

6. Οι ζημίες του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης. 

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει: 

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα 

επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή 

συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές 

κατά την μεταφορά από τρίτο. 

2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα 

κίνησής του τεχνικού βαραίνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο 

επισκευών της εταιρείας μας. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει: 

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα). 

2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας. 

3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα. 

ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης. 

2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους. 

3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη. 

4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση 

σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των 

κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται 

με καλώδιο σε σπίτι. 

5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο. 

6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studios, ή άλλη 

εμπορική ή επαγγελματική χρήση. 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο 

συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα 

συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από 

κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την 

ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή: 

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή 

2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228. 

ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗ. 

   Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, επικοινωνήστε: 

στο: 

ΜΕΚΜΑ Α.Ε. 

Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123 

Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798 

E-mail: service@mekma.gr 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή 

επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. 

Προϊόν:………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος 


