
 

 

 

ENERGETICS POWER RUN 10.0  

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

1. Πξηλ απφ ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη ιεηηνπξγία, δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξνζεθηηθά. 

2. Παξαθαινχκε θξαηήζηε απηφ ην εγρεηξίδην γηα κειινληηθή αλαθνξά. 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

1 χληνκε πεξηγξαθή.                                                          

2 Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.                                                

3 εκαληηθέο νδεγίεο αζθαιείαο.                                    

4 Υαξαθηεξηζηηθά νζφλεο.                                                       

5 Οδεγίεο ρεηξηζκνχ ηνπ θνκπηνχηεξ.                                              

6 Αλαδίπισζε θαη κεηαθνξά.                                                                

7 πληήξεζε θαη ξχζκηζε.                                                    

8 πληήξεζε θαη θαζαξηζκφο.                                            

9 Πξνθπιάμεηο δηαδξφκσλ.                                            

10 Δγγχεζε. 

11 πλαξκνιφγεζε.                                         
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1. ύνηομη περιγραθή. 

Δπραξηζηνχκε γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ πξντφληνο. Ο δηάδξνκνο απηφο ζα ζαο βνεζήζεη λα αζθήζεηε ηνπο 

κχεο ζαο κε ζσζηφ ηξφπν θαη λα βειηηψζεηε ηελ θπζηθή ζαο θαηάζηαζε ζε έλα νηθείν πεξηβάιινλ, απηφ 

ηνπ ζπηηηνχ ζαο. 

  

  

2. Βαζικά ηετνικά ταρακηηριζηικά. 

Κχξηα ρξήζε: Οηθηαθή πάληα ζε εζσηεξηθφ ρψξν. 

Μεηξήζεηο νζφλεο: ρξφλνπ, ηαρχηεηαο, απφζηαζεο, ζεξκίδσλ, παικψλ ηεο θαξδηάο. 

Οζφλε: LCD 

Σξνθνδνζία: 220V±10% 

πρλφηεηα: 50HZ 

Δίζνδνο ξεχκαηνο: ≤8A 

Μνηέξ:3.0 HP 

Θεξκνθξαζία ρξήζεο: 0∽40℃ 

Σαρχηεηα: 1∽20km/h 

Αλσθέξεηα: 0-22 επίπεδα  

Πξνγξάκκαηα: ν ρξφλνο κεηξάεη απφ:0:00∽99:59(ιεπηά : δεπηεξφιεπηα) 

Η απφζηαζε κεηξάεη απφ:1~99.99 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. 

Γηαζηάζεηο ζπλαξκνινγεκέλνπ (Μ*Π*Τ):：1854x850x1285（mm）Βάξνο：86KG 

 

 

 

 

Κλειδί αζθαλείαρ 

Αιζθηηήπερ παλμών 
Ενδείξειρ οθόνηρ 

Φειπολαβέρ 

Κενηπικόρ διακόπηηρ 

 

Ιμάνηαρ κίνηζηρ 

Θέζειρ πύθμιζηρ ιμάνηα κίνηζηρ 
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3. Σημανηικές οδηγίες αζθαλείας.  

Είλαη ζεκαληηθό λα δηαβάζεηε νιόθιεξν ην εγρεηξίδην πξηλ ζπλαξκνινγήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ 

ζπζθεπή. Αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν αλ ην κεράλεκα 

ζπλαξκνινγεζεί, ζπληεξείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά.    

Είλαη ζηελ επζύλε ζαο λα δηαζθαιίζεηε όηη όινη νη ρξήζηεο ηνπ κεραλήκαηνο έρνπλ ελεκεξσζεί γηα όιεο ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο ηεο ζπζθεπήο .  

1) Πξηλ μεθηλήζεηε θάπνην πξόγξακκα εμάζθεζεο θαιό ζα είλαη λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ζαο ώζηε λα 

δείηε αλ βξίζθεζηε ζε νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ε θπζηθή θαηάζηαζε πνπ ζα εκπόδηδε ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο 

ζπζθεπήο ε ζα έβαδε ζε θάπνην θίλδπλν ηελ πγεία ζαο. Η ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ζαο είλαη νπζηώδεο αλ 

παίξλεηε θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αξηεξηαθή ζαο πίεζε θαη ηνλ θαξδηαθό ζθπγκό.   .  

2) Να δίλεηε ζεκαζία ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνύ ζαο. Αλ είζηε αξράξηνο ε ιαλζαζκέλε ή 

ππεξβνιηθή εμάζθεζε κπνξεί λα θάλεη θαθό ζηελ πγεία ζαο. Σηακαηήζηε ηελ εμάζθεζε αλ αηζζαλζείηε 

θάπνην από ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα: πόλν, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, αξξπζκία, ιαράληαζκα, δαιάδα ή 

αίζζεκα λαπηίαο θαη ζπκβνπιεπηείηε άκεζα ηνλ γηαηξό ζαο πξηλ ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ 

ζπζθεπή.  

3) Κξαηάηε ηα παηδηά θαη ηα θαηνηθίδηα καθξηά από ηελ ζπζθεπή. Ο ειεθηξηθόο δηάδξνκνο έρεη ζρεδηαζηεί 

γηα ρξήζε κόλν από ελήιηθεο θαη πάληα από έλα άηνκν ηελ θνξά .  

4) Χξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή κόλν ζε ζηαζεξή επίπεδε επηθάλεηα κε έλα πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θάησ 

από ηελ βάζε ηνπ δηαδξόκνπ. Είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ αζθάιεηα ζαο λα αθήλεηε ηνπιάρηζηνλ 0.5 κέηξα 

ειεύζεξν ρώξν θαη λα κελ ππάξρεη θάπνην εκπόδην γύξσ από ηελ επηθάλεηα ηξεμίκαηνο ηεο ζπζθεπήο.  

5) Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ειεθηξηθό δηάδξνκν, ειέγμηε όηη όιεο νη βίδεο θαη ηα παμηκάδηα ζηνλ κεηαιιηθό 

ζθειεηό είλαη ζσζηά ζθηγκέλα.    .  

6) Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί εάλ αλά έμη κήλεο γίλεηε έιεγρνο γηα ηπρόλ 

δεκηέο ή θζνξέο ζηνλ ηάπεηα ηξεμίκαηνο ηεο ζπζθεπήο.   

7) Να ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή πάληα όπσο ζαο ππνδεηθλύνπκε. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπλαξκνιόγεζεο βξείηε θάπνην από ηα κέξε ηνπ ειεθηξηθνύ δηαδξόκνπ ζπαζκέλν ή αθνύηε αζπλήζηζηνπο 

ζνξύβνπο όηαλ ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία ζηακαηήζηε άκεζα ηελ ρξήζε. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ 

ζπζθεπή κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηεο βιάβεο.   .  

8) Να θνξάηε πάληα ηα θαηάιιεια ξνύρα όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην κεράλεκα. Απνθεύγεηε λα θνξάηε θαξδηά 

ξνύρα πνπ κπνξεί λα πηαζηνύλ ζην δηάδξνκν ή λα πεξηνξίζνπλ ηελ θίλεζε ζαο όηαλ εμαζθήζηε.   

9) Τν κεράλεκα είλαη θαηάιιειν κόλν γηα νηθηαθή ρξήζε κε ζπλερόκελν ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηα 60 ιεπηά θαη 

γηα κέγηζην βάξνο ρξήζηε 150 θηιά. Η ηθαλόηεηα θξελαξίζκαηνο είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ηαρύηεηα.  

10)Τν κεράλεκα δελ είλαη θαηάιιειν γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε.   

11) Πξέπεη λα πξνζέρεηε όηαλ κεηαθηλείηε ή ζεθώλεηε ην κεράλεκα ώζηε λα κελ ηξαπκαηίζεηε ηελ πιάηε 

ζαο.  

12) Χξεζηκνπνηείηε πάληα ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο αλύςσζεο θαη πάληα θαηά ηελ πξώηε ζπλαξκνιόγεζε 

λα είζηε δύν άηνκα.  
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4.Υαρακηηριζηικά οθόνης 

 

 

                                  

  

           

 

 

   

 

 

5. Οδηγίες τειριζμού ηοσ κομπιούηερ 

(1)“επηινγή γξήγνξεο αλσθέξεηαο” 

 Παηψληαο απηφ ην πιήθηξν, ε αλσθέξεηα πεγαίλεη απεπζείαο ζην επηιεγκέλν χςνο  .   

 (2) «LCD Οζφλε» 

1. “incline-αλσθέξεηα” : Δκθαλίδεη ην επίπεδν ηεο θιίζεο απφ(0-22 %) 

2. “distance- απφζηαζε”: Δκθαλίδεη ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχεηε απφ(0 km-99.99km) 

 3. “time-ρξφλνο”: Δκθαλίδεη ηνλ ρξφλν απφ(00:00 -99:59） 

 4. “speed- ηαρχηεηα”: Γείρλεη ηελ ηαρχηεηα πνπ ηξέρεηε απφ (1km/h-20km/h） 

5. “cal/pulse- ζεξκίδεο/παικνί”: ην αληίζηνηρν παξάζπξν εκθαλίδεη ηνπο παικνχο φηαλ 

θξαηάηε ηνπο αηζζεηήξεο απφ ηηο ρεηξνιαβέο. Αλ δελ θξαηάηε ηνπο αηζζεηήξεο ηφηε ζην 

αληίζηνηρν παξάζπξν βιέπεηε ηελ κέηξεζε ησλ ζεξκίδσλ απφ (0-999）.    

  6.MP3: Η εθαξκνγή ιεηηνπξγεί φηαλ ζπλδέζεηε κηα ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο. 

（4）“επηινγή γξήγνξεο ηαρχηεηαο” 

     Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζε ζαο, παηψληαο απηφ ην πιήθηξν ε ηαρχηεηα 

ξπζκίδεηαη άκεζα ζηελ ηηκή πνπ έρεηε επηιέμεη. 

（5）ανωθέπεια (+) 

（9) ανωθέπεια (-) 

（1）πποεπιλογή 

ανωθέπειαρ 

（6）ηαχύηηηα (-) 

（10）ηαχύηηηα (+) 

（4）πποεπιλογή ηαχύηηηαρ 

（13）κλειδί αζθαλείαρ 

（12）ππογπάμμαηα 

 

（11）επιλογή 

 

(2) LCD οθόνη 

    （3）πλήκηπο MP3 

（8) ηεπμαηιζμόρ （7）εκκίνηζη 
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（5）“αλσθέξεηα πάλσ(+)” 

Παηψληαο απηφ ην πιήθηξν, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ θιίζε πνπ επηζπκείηε πξνο ηα πάλσ. Γελ 

κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ αλσθέξεηα φηαλ ζηελ νζφλε ηνπ δηαδξφκνπ εκθαλίδεηαη ε έλδεημε 

alarm. 

（9）“αλσθέξεηα θάησ(-)” 

 Παηψληαο απηφ ην πιήθηξν κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ θιίζε πνπ επηζπκείηε πξνο ηα θάησ. Γελ 

κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ αλσθέξεηα φηαλ ζηελ νζφλε ηνπ δηαδξφκνπ εκθαλίδεηαη ε έλδεημε 

alarm.  

（12）“PROG”(Παηψληαο ην πιήθηξν PROG έρεηε ηελ δπλαηφηεηα κηαο πξνεπηιεγκέλεο ρξήζεο 

ηνπ δηαδξφκνπ). 

  Παηψληαο ην πιήθηξν “PROG” κηα θνξά μαλά κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα απφ ηα 48 

πξνεπηιεγκέλα πξνγξάκκαηα, “P1-P48” ζηα πξψηα 24 πξνγξάκκαηα δελ έρεηε ηελ επηινγή ηεο 

αλσθέξεηαο, ηα ππφινηπα 24 πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ αλσθέξεηα & έηζη κπνξείηε λα 

επηιέμεηε ζσζηά έλα πξφγξακκα ηεο αξεζθείαο ζαο.    

“θιεηδί αζθαιείαο” 

     Μφιηο αθαηξέζεηε ην θιεηδί αζθαιείαο απφ ηελ θνλζφια ηνπ δηαδξφκνπ, γηα ηελ αζθάιεηα ζαο 

ε ζπζθεπή ζηακαηάεη λα ιεηηνπξγεί απηφκαηα.   

   “ηαρχηεηα θάησ(-)” 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζε ζαο παηψληαο απηφ ην πιήθηξν ε ηαρχηεηα ξπζκίδεηαη 

άκεζα ζηελ ηηκή πνπ έρεηε επηιέμεη πξνο ηα θάησ. 

 “ηαρχηεηα πάλσ(+)” 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζε ζαο παηψληαο απηφ ην πιήθηξν ε ηαρχηεηα ξπζκίδεηαη 

άκεζα ζηελ ηηκή πνπ έρεηε επηιέμεη πξνο ηα πάλσ. 

  “music” 

Παηήζηε απηφ ην πιήθηξν γηα ελεξγνπνηήζεηε ε λα απελεξγνπνηήζεηε ην ερείν. 

 

 

  ΓΔΝΙΚΔ ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Α 

Α. Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ πξνπφλεζε ζαο είλαη επζχλε ηνπ ρξήζηε ε αλάγλσζε ησλ 

νδεγηψλ απφ ην εγρεηξίδην ψζηε λα βεβαησζείηε φηη γλσξίδεηε θαιά ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ δηαδξφκνπ.    

Β. Σνπνζεηείζηε ην θιεηδί αζθαιείαο πάλσ ζηελ θνλζφια(ν δηάδξνκνο δελ ζα 

ιεηηνπξγεί ρσξίο ην θιεηδί αζθαιείαο).Πξνζαξκφζηε ηελ άιιε άθξε απφ ην θιεηδί 

κε ην clip πάλσ ζηα ξνχρα ζαο, ψζηε λα εμαζθαιίζεηε φηη ν δηάδξνκνο ζα 

ζηακαηήζεη αλ ν ρξήζηεο δελ ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζσζηά. 

Γ. Αλ ν ρξήζηεο πέζεη απφ ηνλ δηάδξνκν ηφηε ην θιεηδί αζθαιείαο ζα βγεη απφ ηελ 

ζέζε ηνπ θαη ν δηάδξνκνο ζα ζηακαηήζεη ακέζσο ψζηε λα απνθεπρζεί πεξαηηέξσ 

ηξαπκαηηζκφο. 

Γ. Μελ ζηέθεζηε πάλσ ζηνλ ηάπεηα θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ δηαδξφκνπ, παηήζηε 

ζηαζεξά ζηα δχν πιατλά πιαζηηθά δεμί θαη αξηζηεξφ. 

Δ. Παηψληαο ην πιήθηξν start ν δηάδξνκνο κεηξάεη αληίζηξνθα 3,2,1,0, θαη 

μεθηλάεη ζε ρακειή ηαρχηεηα ζηα 1.0 ρικ/ψξα. Αλ είζηε αξράξηνο κέρξη λα 

ζπλεζίζεηε κείλεηε ζε κηα ρακειή ηαρχηεηα θαη θξαηεζείηε γεξά απφ ηηο 

ρεηξνιαβέο.  

   ΞΔΚΙΝΩΝΣΑ 
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ΗΜΔΙΩΗ:  

1. Βεβαησζείηε φηη ηίπνηα δελ εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ηνπ δηαδξφκνπ. 

2. πλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο θαη ελεξγνπνηήζηε ηνλ δηάδξνκν. 

3. ηαζείηε παηψληαο ζηαζεξά ζηα δχν πιατλά πιαζηηθά δεμί θαη αξηζηεξφ.   

4. Πξνζαξκφζηε ην clip απφ ην θιεηδί αζθαιείαο πάλσ ζην ξνχρν ζαο. 

5. Βάιηε ην θιεηδί αζθαιείαο ζηελ νπή πάλσ ζηελ θνλζφια, θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

δηάδξνκνο ζα είλαη έηνηκνο γηα λα μεθηλήζεη. 

6. Τπάξρνπλ θνπκπηά ξχζκηζεο θαη ζηηο δχν ρεηξνιαβέο, δεμηά είλαη ε ηαρχηεηα + 

θαη ηαρχηεηα-, αξηζηεξά είλαη START θαη STOP, φπνπ εθηεινχληαη νη ίδηεο 

ιεηηνπξγίεο STOP, START θαη ηα πιήθηξα SPEED +/- φπσο θαη ζην θνκπηνχηεξ ηνπ 

δηαδξφκνπ. 

7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζε ζαο ζε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία φηαλ παηάηε ην 

θνπκπί STOP ν δηάδξνκνο ζα ζηακαηήζεη, αλ ζέιεηε λα ζπλερίζεηε ηελ 

πξνπφλεζε ζαο παηψληαο ην START φια ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα παξακέλνπλ 

θαη ν δηάδξνκνο ζα μεθηλήζεη λα θηλείηαη κεηά απφ 4 δεπηεξφιεπηα. Αλ ζέιεηε ν 

δηάδξνκνο λα είλαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, παηήζηε ην θνπκπί STOP πάιη κεηά 

ηελ παχζε ηνπ δηαδξφκνπ 

8. Έρεηε δχν επηινγέο γηα λα μεθηλήζεηε ηελ άζθεζή ζαο: 

A.QUICK START 

Απιά παηήζηε ην πιήθηξν START γηα λα μεθηλήζεηε ηελ πξνπφλεζε ζαο. 

B.SELECT A PROGRAM (Δπηιέμηε πξφγξακκα).Παηψληαο ην θνπκπί MODE 

(επηινγή) θαη έπεηηα ην πιήθηξν PROGRAM επηιέμεηε έλα απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα 

πξνγξάκκαηα θαη χζηεξα παηήζηε START. 

 

    ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΚΚΙΝΗΗ 

ΒΗΜΑ 1: πλδέζηε ην θιεηδί αζθαιείαο ζην θνκπηνχηεξ θαη ν δηάδξνκνο είλαη 

ζε θαηάζηαζε αλακνλήο γηα λα μεθηλήζεη. 

ΒΗΜΑ 2: Παηήζηε ην πιήθηξν START θαη κεηά απφ 4 δεπηεξφιεπηα 

αληίζηξνθεο κέηξεζεο ν δηάδξνκνο ζα μεθηλήζεη. Υξεζηκνπνηήζηε ηα 

πιήθηξα SPEED +/- γηα λα ξπζκίζεηε ηελ επηζπκεηή ηαρχηεηα νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ζέιεηε απφ ην θνκπηνχηεξ. Η ηαρχηεηα κπνξεί επίζεο λα ξπζκηζηεί 

θαη απφ ηα θνπκπηά ζηελ δεμηά ρεηξνιαβή. 

ΒΗΜΑ 3: Γηα λα έρεηε κέηξεζε ηνπ ζθπγκνχ, απιά θξαηήζηε γεξά ηνπο 

αηζζεηήξεο παικψλ απφ ηηο ρεηξνιαβέο. Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα ψζηε ηελ νζφλε λα δείηε ηελ αθξηβή κέηξεζε. Η ζπρλφηεηα 

ησλ παικψλ ζα εκθαληζηεί ζην παξάζπξν PULSE. 

ΒΗΜΑ 4: Παηήζηε ην θνπκπί STOP γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ πξνπφλεζε ζαο 

ή ηξαβήμεηε ην θιεηδί αζθαιείαο απφ ηε ζέζε ηνπ γηα λα ηεξκαηίζεηε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηαδξφκνπ. Παηψληαο ην πιήθηξν STOP ζα ζηακαηήζεη ην 

πξφγξακκα, αλ ζέιεηε λα ζπλερίζεηε ηελ πξνπφλεζε ζαο, κπνξείηε λα 

παηήζεηε ην θνπκπί START θαη φια ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα ζα 

ζπλερίζνπλ ηελ θαηακέηξεζε απφ ην ζεκείν πνπ ζηακαηήζαηε. Ο δηάδξνκνο 

ζα μεθηλήζεη κεηξψληαο αληίζηξνθα χζηεξα απφ ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα. 

ΒΗΜΑ 5: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαρείαο εθθίλεζεο νη ιεηηνπξγίεο ρξφλνπ, 

ζεξκίδσλ θαη  απφζηαζεο κεηξνχλ πξνο ηα πάλσ. 
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 6.Αναδίπλφζη -Μεηαθορά 
1. Γηα λα αλαδηπιψζεηε ηνλ δηάδξνκν, πξψηα απφ φια θιείζηε ηνλ δηαθφπηε. 
2. Βεβαησζείηε φηη ν δηάδξνκνο δελ έρεη θάπνηα θιίζε. 
3. εθψζηε πξνο ηα πάλσ ην θεληξηθφ πιαίζην γηα λα επζπγξακκηζηεί θαη λα έξζεη ζε 

παξάιιειε ζέζε κε ηνλ ππφινηπν ζθειεηφ ηνπ δηαδξφκνπ. ηεξεψζηε ην δάπεδφ κε ηνλ 
εηδηθφ ζσιήλα ζηήξημεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθνλνγξαθεκέλε εηθφλα. 

  4. Βεβαησζείηε φηη ην δάπεδν βξίζθεηαη ζηελ ζσζηή ζέζε κε ηνλ ζσιήλα ζηήξημεο 

  ΔΚΓΙΠΛΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΡΟΜΟΤ 

1. Γηα ηελ εθδίπισζε ηνπ δηαδξφκνπ θξνληίζηε λα ππάξρεη ρψξνο επαξθήο γηα λα γίλεη 
ζσζηά ,αθήζηε ρψξν πεξίπνπ ελφο κέηξνπ γχξσ απφ ηνλ δηάδξνκν, ρσξίο λα ππάξρνπλ 
εκπφδηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζηνλ ρψξν ζαο. 
2. ηε ζπλέρεηα θξαηψληαο κε ηα 2 ρέξηα ζαο ηνλ βαζηθφ ζθειεηφ ηνπ δηαδξφκνπ  κε ην πφδη 
ζαο αθνπκπήζηε ην ακνξηηζέξ ζηήξημεο ψζηε ν δηάδξνκνο λα απαζθαιίζεη θαη έπεηηα 
ζπξψμηε πξνο ηα πάησκα κε ήξεκεο θηλήζεηο, ηφηε ν βαζηθφο ζθειεηφο θαηεβαίλεη απηφκαηα 
θαη πξηλ θηάζεη ζην έλα κέηξν απφζηαζεο απφ ην δάπεδν ζα πξέπεη λα έρεηε αθήζεη 
απφζηαζε έλα κέηξν απφ ηνλ δηάδξνκν γηα λα έξζεη ζηελ ηειηθή ζέζε φπσο δείρλεη θαη ε 
εηθνλνγξάθεζε. 

   ΠΧ ΝΑ ΜΔΣΑΦΔΡΔΣΔ ΣΟΝ ΓΙΑΓΡΟΜΟ  

1：Απελεξγνπνηείζηε  ηνλ δηαθφπηε. 

2：Βγάιηε ην βχζκα απφ ηελ πξίδα. 

3：Αλαδηπιψζηε ηνλ δηάδξνκν. 

ηελ ζπλέρεηα, αθνχ έρεηε αθνινπζήζεη ηα 3 αλαθεξζέληα βαζηθά βήκαηα, θξαηήζηε ηηο 

ρεηξνιαβέο θαη αλαζεθψζηε ηνλ πεξίπνπ 30-40 κνίξεο σο ην ζηήζνο θαη κπνξείηε λα ηνλ 

κεηαθέξεηε φπσο δείρλεη θαη ε εηθνλνγξαθεκέλε θσηνγξαθία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. σνηήρηζη, Ρύθμιζη 
Καζαξηζκφο 
Αθαηξέζηε ηελ ζθφλε απφ ηνλ δηάδξνκν κε ειεθηξηθή ζθνχπα ή κε έλα παλί ειαθξά 
λνηηζκέλν .Αλαδηπιψζηε ην δάπεδν θαη θαζαξίδεηε ηαθηηθά ην πάησκα κε ειεθηξηθή 
ζθνχπα. Απηφ ζα ζαο βνεζήζεη λα επηκεθχλεηε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δηαδξφκνπ ζαο. 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ δηαιπηηθά ζην δάπεδν ή ζηνλ ηάπεηα ηξεμίκαηνο. Η ρξήζε ησλ 
δηαιπηηθψλ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απαξαίηεηε ιίπαλζε ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ ηάπεηα. 
Κεληξάξηζκα ηνπ ηκάληα ηξεμίκαηνο 
Όηαλ ηξέρεηε ή πεξπαηάηε, κπνξείηε λα αζθείηε κεγαιχηεξε δχλακε κε ην  έλα πφδη απ ΄ 
φηη ην άιιν. Απηφ ζα θάλεη ηνλ ηάπεηα λα ηξεμίκαηνο λα θχγεη απφ ην θέληξν. Απηφο ν 
δηάδξνκνο έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα εμαζθαιίδεη ε ζσζηή θίλεζε ηνπ 
ηάπεηα λα είλαη πάληα θεληξαξηζκέλε επάλσ ζην δάπεδν ηξεμίκαηνο. Πεξηζηαζηαθά ν 
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ηάπεηαο ίζσο ρξεηάδεηαη επηπιένλ ξχζκηζε γηα λα δηαηεξεζεί θεληξαξηζκέλνο. Γηα λα 
θεληξάξεηε ηνλ ηάπεηα, ρξεζηκνπνηείζηε ην εζψθιεηζην θιεηδί Allen γηα λα ξπζκίζεηε ηε 
ζέζε ηνπ πίζσ ξάνπινπ. 
Γηαδηθαζία θεληξαξίζκαηνο ηνπ ηάπεηα ηξεμίκαηνο   
1.)Μελ θνξάηε θαξδηά ξνχρα , γξαβάηεο , ή θαξδηά θνζκήκαηα φηαλ θάλεηε απηή ηελ 
ξχζκηζε. 
2.)Μελ ζηξέθεηε πνηέ ηα κπνπιφληα πεξηζζφηεξν απφ ¼  ηεο ζηξνθήο θάζε θνξά. 
3.)Πάληνηε λα ζθίγγεηε ηελ κία πιεπξά θαη λα ραιαξψλεηε ηελ άιιε γηα λα εκπνδίζεηε 
ππεξβνιηθφ ζθίμηκν ή ραιάξσζε ηνπ ηάπεηα. 
4.)Λεηηνπξγήζηε ηνλ δηάδξνκν. Ρπζκίζηε ηνλ ηάπεηα φηαλ ιεηηνπξγεί ν δηάδξνκνο κε ( 4 
ρικ/ψξα-km/h)ρσξίο λα βξίζθεηαη θάπνηνο πάλσ ζηνλ ηάπεηα. 
Αθνχ θάλεηε ηελ ξχζκηζε, πεξπαηήζηε επάλσ ζηνλ ηάπεηα γηα 5 ιεπηά πεξίπνπ γηα λα 
ηνλ ειέγμεηε. Αλ είλαη απαξαίηεην λα επαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία αιιά πνηέ κελ ζηξέθεηε 
ηα κπνπιφληα πεξηζζφηεξν απφ ¼ ηεο ζηξνθήο θάζε θνξά. Τπεξβνιηθφ ζθίμηκν ηνπ 
ηάπεηα κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ ηάπεηα. 
ΑΝ Ο ΙΜΑΝΣΑ ΚΛΙΝΔΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΔΡΑ : 
-ηξέςηε ην κπνπιφλη ηνπ αξηζηεξνχ ξάνπινπ θαηά ¼ ηεο ζηξνθήο δεμηφζηξνθα(ζθίμηκν – 
ηάλπζε). 
-ηξέςηε ην κπνπιφλη ηνπ δεμηνχ ξάνπινπ θαηά ¼ ηεο ζηξνθήο αξηζηεξφζηξνθα(ραιάξσζε). 
ΑΝ Ο ΙΜΑΝΣΑ ΚΛΙΝΔΙ ΑΠΟ ΓΔΞΙΑ : 
-ηξέςηε ην κπνπιφλη ηνπ δεμηνχ ξάνπινπ θαηά ¼ ηεο ζηξνθήο δεμηφζηξνθα(ζθίμηκν – 
ηάλπζε). 
-ηξέςηε ην κπνπιφλη ηνπ αξηζηεξνχ ξάνπινπ θαηά ¼ ηεο ζηξνθήο 
αξηζηεξφζηξνθα(ραιάξσζε). 
 
 
ΡΤΘΜΙΗ ΣΑΝΤΗ ΣΟΤ ΙΜΑΝΣΑ ΣΡΔΞΙΜΑΣΟ 
Αλ φηαλ βάδεηε ην πφδη επάλσ ζηνλ ηάπεηα ηξεμίκαηνο, αηζζάλεζηε λα γιηζηξάεη ηφηε ν 
ηάπεηα έρεη γίλεη ειαζηηθφοθαη γιηζηξά απφ ηα ξάνπια. Όινη νη ηάπεηεο απνθηνχλ 
ειαζηηθφηεηα κε ηνλ θαηξφ. Απηή είλαη κία θπζηνινγηθή θαη ζπλεζηζκέλε ξχζκηζε ζε θάζε 
δηάδξνκν. Γηα λα κεηψζνπκε ην γιίζηξεκα, ζηξέςηε θαη ηα 2 κπνπιφληα Allen ηνπ νπίζζηνπ 
ξάνπινπ θαηά ην ¼ ηεο ζηξνθήο φπσο θαίλεηαη. Γνθηκάζηε ηνλ δηάδξνκν μαλά γηα λα 
ειέγμεηε αλ γιηζηξάεη. Δπαλαιάβεηε εθφζνλ είλαη απαξαίηεην αιιά πνηέ κελ ζηξέθεηε ηα 
κπνπιφληα ηνπ ξάνπινπ πεξηζζφηεξν απφ ¼ ηεο ζηξνθήο θάζε θνξά. 
 

 

. 
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8.σνηήρηζη καθαριζμός 

ΠΩ ΘΑ ΒΑΛΔΣΔ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΣΟ ΓΑΠΔΓΟ ΣΟΤ ΣΡΔΞΙΜΑΣΟ 
1ν ΒΗΜΑ Σνπνζεηείζηε ηνλ ηάπεηα ηξεμίκαηνο έηζη ψζηε ε ξαθή λα είλαη πξνο ηα πάλσ θαη 
ζην θέληξν ηνπ δαπέδνπ. 
2Ο ΒΗΜΑ Δλψ ζεθψλεηε ηελ άθξε ηνπ ηάπεηα ηξεμίκαηνο, ηνπνζεηείζηε ην αθξνθχζην ηνπ 
ζπξέη αλάκεζα ζηνλ ηάπεηα ηξεμίκαηνο θαη ην δάπεδν πεξίπνπ 6 “ (ίληζεο) απφ ην κπξνζηηλφ 
ηκήκα ηνπ δηαδξφκνπ. Απιψζηε ην ζπξέη ηεο ζηιηθφλεο ζηα δάπεδν κεηαθηλψληαο ην απφ ην 
κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ δηαδξφκνπ πξνο ηα πίζσ. Δπαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία θαη απφ ηελ 
άιιε πιεπξά ηνπ ηάπεηα. Φεθάζηε πεξίπνπ γηα 4 δεπηεξφιεπηα απφ θάζε πιεπξά. 
3Ο ΒΗΜΑ Αθήζηε ηελ ζηιηθφλε λα «ζηαζεί» γηα πέληε ιεπηά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ 
δηάδξνκν,έπεηηα ελεξγνπνηήζηε ηνλ δηάδξνκν ζε ρακειή ηαρχηεηα(2 km/h) θαη ρσξίο λα είζηε 
επάλσ ιεηηνπξγήζηε ηελ ζπζθεπή γηα πέληε ιεπηά ψζηε ην ιηπαληηθφ λα απισζεί ζσζηά ζε 
φιν ην κήθνο & πιάηνο ηνπ δαπέδνπ.Κάζε θνξά πνπ νινθιεξψλεηε ηελ ιίπαλζε ηνπ ηκάληα 
ηξεμίκαηνο ν δηάδξνκνο ζα πξέπεη λα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγεία κε βάξνο ρξήζηε ηνπιάρηζηνλ 
κηα (1) ψξα κεηά.  
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΗ : Μελ ππέξ – ιηπάλεηε ην δάπεδν ηξεμίκαηνο. Τπεξβνιηθή 
πνζφηεηα ιηπαληηθνχ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ζθνππίδνληαο ηελ κε κία πεηζέηα. Δπίζεο 
είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πξψηε θνξά φηαλ ν δηάδξνκνο ζπλαξκνινγεζεί απφ ηελ ζπζθεπαζία 
ηνπ, πξηλ κπεη ζε ιεηηνπξγία λα ιηπάλεηε ην δάπεδν κε ην παρχξεπζην ιηπαληηθφ ζηιηθφλεο 
πνπ πεξηιακβάλεηε ζην ζεη ζπλαξκνιφγεζεο. Έπεηηα απφ 8 ή 9 ψξεο ρξήζεο ηνπ δηαδξφκνπ 
ζα ιηπαίλεηε ην δάπεδν κε ην εηδηθφ ιηπαληηθφ ζηιηθφλεο πνπ είλαη ζε κνξθή ζπξέη & ην 
πξνκεζεχεζηε κφλν απφ θαηαζηήκαηα νξγάλσλ γπκλαζηηθήο.    
     
 

  
 

 
 
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΔΙ ΙΛΙΚΟΝΗ 
ΚΡΑΣΗΣΔ ΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ !!! 

Αλ ππάξμεη θαηάπνζε ή ςεθαζκφο θαηεπζείαλ ζην πξφζσπν δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
Απηφ ην πξντφλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ή απψιεηα αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ. 
Απηφ ην πξντφλ πσιείηαη γηα  ηελ πεξίπησζε ηεο ιίπαλζεο θαη κφλν θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κε επζχλε ηνπ αγνξαζηή θαη φηη νη 
θαηαζθεπαζηέο θαη αληηπξφζσπνη δελ θέξνπλ θακία επζχλε ζε ζρέζε κε απηφ ην 
πξντφλ. 
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 9.ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΟΜΩΝ  
Προειδοποίηζη: παξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην εγρεηξίδην πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην 

δηάδξνκν θαη ζεκεηψζηε ηα παξαθάησ: 

 

Ο δηάδξνκνο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε δσκάηην φπνπ δελ ππάξρεη πγξαζία. Απαγνξεχεηαη 

ην λεξφ θαη νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν (εθηφο ηιηθφλεο) λα ηνπνζεηείηαη ή λα εηζέξρεηαη κέζα 

ζην δηάδξνκν. Δπίζεο κελ ηνπνζεηείηε ην δηάδξνκν πάλσ ζε ραιηά ή κνθέηεο, ππάξρεη 

πεξίπησζε λα πξνθιεζεί βιάβε απφ ηα ρλνχδηα θαη ηε ζθφλε ηνπ ραιηνχ ή ηεο κνθέηαο. 

Σν DC κνηέξ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη ζπηλζήξα θαη ζπλεπψο ν δηάδξνκνο πξέπεη λα 

βξίζθεηαη καθξηά απφ εχθιεθηα θαη εθξεθηηθά αληηθείκελα. 

Να δηαηεξείηε ηα ηέζζεξα πφδηα ηνπ δηαδξφκνπ ζηαζεξά ζην έδαθνο ψζηε λα δηαηεξεί νκαιή 

ζηαζεξφηεηα. 

Η πξίδα πξέπεη λα έρεη θαιή γείσζε θαη λα απνθεχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε άιιε ειεθηξηθή 

ζπζθεπή ζηελ ίδηα παξνρή ξεχκαηνο κε ην δηάδξνκν. 

Παξαθαινχκε λα θνξάηε αζιεηηθά ξνχρα θαη παπνχηζηα πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε δηάδξνκν θαη 

απαγνξεχεηαη απζηεξά λα ηξέρεηε πάλσ ζην δηάδξνκν ρσξίο παπνχηζηα. 

Γχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηάδξνκν ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά. 

Να γλσξίδεηε φηη ην κέγηζην βάξνο ρξήζηε αλαγξάθεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Απαγνξεχεηαη λα παηάηε ζηνλ ηάπεηα θαη λα μεθηλάηε ην δηάδξνκν. Παξαθαινχκε ζηαζείηε ζηηο 

δχν πιεπξέο ηνπ δηαδξφκνπ θαη θξαηήζηε ηε ρεηξνιαβή πξηλ μεθηλήζεηε ην δηάδξνκν: φηαλ 

μεθηλήζεη κε ηε κηθξφηεξε ηαρχηεηα, αξρίζηε λα ηξέρεηε επάλσ ζηνλ ηάπεηα. 

Ο αηζζεηήξαο παικψλ δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ηαηξηθφο εμνπιηζκφο θαη ην απνηέιεζκα 

πνπ εκθαλίδεη είλαη απιή ελεκέξσζε γηα ην ρξήζηε. 

Οη θαξδηνπαζείο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηάδξνκν κφλνη ηνπο θαη απαγνξεχεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα Απηφκαηεο Σαρχηεηαο θαη Ρχζκηζεο ηεο Σαρχηεηαο κέζσ ησλ 

παικψλ. 

Παξαθαινχκε ζβήζηε ην δηάδξνκν (θνπκπί “power”) αθνχ ηειεηψζεηε ηελ εμάζθεζή ζαο. 

Σα παηδηά πξέπεη λα ηα θξαηάηε καθξηά απφ ην κεράλεκα φηαλ ιεηηνπξγεί. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηάδξνκνο ιεηηνπξγεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην κέγηζην βάξνο 

ρξήζηε θαη ζηηο κέγηζηεο ηαρχηεηεο κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζην κνηέξ, ην θνκπηνχηεξ, ηνλ 

ηάπεηα ή ην δάπεδν. 

ε πεξίπησζε πνπ αηζζαλζείηε νπνηαδήπνηε δπζθνξία ή αδηαζεζία, παξαθαινχκε ζηακαηήζηε 

ακέζσο ην δηάδξνκν. 

Ο δηάδξνκνο πξέπεη λα ιηπαίλεηαη θάζε 9-10 ψξεο ιεηηνπξγίαο κε ηιηθφλε. ε πεξίπησζε πνπ ν 

δηάδξνκνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, απαηηείηαη λα γίλεη ιίπαλζε πξηλ ηε 

ρξήζε. 

Ο κέγηζηνο ρξφλνο ζπλερφκελεο ρξήζεο ηνπ δηαδξφκνπ είλαη ηα 45-50 ιεπηά. Δίλαη απαξαίηεην 

λα γίλεη παχζε / δηάιεηκκα γηα 20-25 ιεπηά. ηελ ζπλέρεηα κπνξείηε θαη πάιη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ηνλ δηάδξνκν ζαο.    

 

 Προζοτή! Με ρξεζηκνπνηείηε ζπξέη ηιηθφλεο ηα νπνία πεξηέρνπλ Σεθιφλ. 
Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πξψηε θνξά φηαλ ν δηάδξνκνο ζπλαξκνινγεζεί απφ ηελ 
ζπζθεπαζία ηνπ, πξηλ κπεη ζε ιεηηνπξγία λα ιηπάλεηε ην δάπεδν κε ην παρχξεπζην ιηπαληηθφ 
ζηιηθφλεο πνπ πεξηιακβάλεηε ζην ζεη ζπλαξκνιφγεζεο. Έπεηηα απφ 8 ή 9 ψξεο ρξήζεο ηνπ 
δηαδξφκνπ ζα ιηπαίλεηε ην δάπεδν κε ην εηδηθφ ιηπαληηθφ ζηιηθφλεο πνπ είλαη ζε κνξθή ζπξέη 
& ην πξνκεζεχεζηε κφλν απφ θαηαζηήκαηα νξγάλσλ γπκλαζηηθήο.    
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   10.ΔΓΓΤΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΓΙΑΓΡΟΜΟΤ  

Η εγγχεζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπ πξντφληνο. 

 Η εγγχεζε θαιχπηεη ηπρφλ θαηαζθεπαζηηθφ ιάζνο. 

 Η ηπρφλ αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθνχ είλαη ζηελ θξίζε ησλ ηερληθψλ. 

 Η πλαξκνιφγεζε, έιεγρνο θαη ε ξχζκηζε ηνπ πξντφληνο βαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή. 

 Η εγγχεζε ηζρχεη κφλν γηα ηνλ πξψην αγνξαζηή ηνπ πξντφληνο. 

 Η εγγχεζε ηζρχεη κφλν εάλ ην πξντφλ  ιεηηνπξγεί ζε ζπίηη (θαη φρη ζε 

γπκλαζηήξηα, ζπιιφγνπο θ.α.). 

 

Η επηζθεπή νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξαγκαηνπνηείηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

 Κάζε απαίηεζε απνδεκίσζεο ηνπ πειάηε, είηε ιφγσ έιιεηςεο αληαιιαθηηθψλ 

είηε ιφγσ θαζπζηέξεζεο επηζθεπήο, δελ είλαη δπλαηή. 

 Σα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο απφ ή πξνο ην ζπλεξγείν ηεο 

αληηπξνζσπείαο ζα επηβαξχλνπλ ηνλ πειάηε. 

 

Η εγγύηζη δεν έτει ιζτύει 

 Απφ ππέξηαζε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ.* 

 Όηαλ ε βιάβε πξνέιζεη απφ θαθή ρξήζε ή θαθή ζπληήξεζε, πηψζεηο, λεξφ θσηηά, 

θεξαπλνχο. 

 Δπίζεο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη αλαιψζηκα πιηθά φπσο θαιψδηα, δάπεδν, 

αηζζεηήξεο, πιαζηηθά κέξε, ηάπεηα, ηα νπνία θαηαζηξάθεθαλ απφ θαθή 

ρξήζε ή άιιεο αηηίαο.    

 Η εγγχεζε δελ θαιχπηεη βιάβε ζην κνηέξ ε νπνία πξνήιζε απφ άηνκα βάξνπο 

πέξαλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Η εγγχεζε δελ θαιχπηεη βιάβε ζην κνηέξ ε ηα ειεθηξνληθά ε κεραληθά κέξε ε 

νπνία πξνήιζε απφ ππεξβνιηθή ηάλπζε(ηέλησκα) ηνπ ηάπεηα.  

 Η εγγχεζε δελ θαιχπηεη βιάβε απφ ππαηηηφηεηα κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ 

γηα ηελ επηζθεπή ε ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηαδξφκνπ. 

 Η εγγχεζε δελ θαιχπηεη βιάβε πνπ πξνθιήζεθε απφ θαθή ζπλαξκνινγήζεη. 

 Γηα λα ηζρχεη ε εγγχεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απφδεημε αγνξάο. 

 Η εηαηξία θαη ν εηζαγσγέαο δελ επζχλνληαη γηα ηπρψλ ηππνγξαθηθά ιάζε. 

    Σν πξντφλ  έρεη έγθξηζε θπθινθνξίαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, CE 

 

ε όλες ηις παραπάνφ περιπηώζεις ο τρήζηης επιβαρύνεηαι με ηο κόζηος 

επίζκευης και ανηαλλακηικών. 
*ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ πεξηνρή ζαο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ 
επηθνηλσλήζηε κε ην Service ηνπ δηαδξφκνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ αλάινγνπ 
εμνπιηζκνχ.                      
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ΟΓΗΓΙΔ ΓΔΙΩΗ 

Η ζπζθεπή πξέπεη λα είλαη γεησκέλε πξψηα. Δάλ παξνπζηαζηεί 

δπζιεηηνπξγία ή βιάβε, ε γείσζε παξέρεη κηα δηαδξνκή ειάρηζηεο 

αληίζηαζεο γηα ην ειεθηξηθφ ξεχκα γηα λα κεηψζεηε ηνλ θίλδπλν 

ειεθηξνπιεμίαο. Ο δηάδξνκνο είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα θαιψδην πνπ έρεη 

αγσγφ θαη βχζκα γείσζεο. Σν βχζκα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε θαηάιιειε 

πξίδα, ε νπνία είλαη ζσζηά εγθαηεζηεκέλε θαη γεησκέλε ζχκθσλα κε φινπο 

ηνπο ηνπηθνχο θψδηθεο θαη δηαηάγκαηα.   

 

ΚΙΝΓΤΝΟ – Λαλζαζκέλε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο. Διέγμηε κε 

έλαλ εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνιφγν αλ έρεηε ακθηβνιίεο σο πξνο ην αλ ε 

ζπζθεπή είλαη θαηάιιεια γεησκέλε. Μελ ηξνπνπνηείηε ην θηο πνπ παξέρεηαη 

κε ην πξντφλ – αλ δελ ηαηξηάδεη ζηελ πξίδα ηνπ ζπηηηνχ ζαο, εγθαηαζηήζηε 

ηελ θαηάιιειε πξίδα απφ εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνιφγν.    

 

Οη ζπζθεπέο πνπ είλαη γηα ρξήζε ζε ηάζε 220-240 volt θαη έρεη βχζκα 

γείσζεο πνπ κνηάδεη κε ηελ πξίδα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα θαη έρεη 

ηελ ίδηα δηακφξθσζε ζηελ έμνδν ηνπ βχζκαηνο δελ ππάξρεη θακία αλάγθε 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε αληάπηνξα γηα απηφ ην πξντφλ. 
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11.ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ 

1. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη γηα ηνλ δηάδξνκν ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 άηνκα γηα λα 

νινθιεξψζεηε ηε ζπλαξκνιφγεζε. 

2. Αλνίμηε ην θνπηί, θαη βγάιηε φια ηα αθξψδε θαη ηα ππφινηπα κέξε. 

3.Βγάιηε ην θχξην πιαίζην απφ ην θνπηί, ηνπνζεηήζηε ην ζε επίπεδν πάησκα, θαη ζηε 

ζπλέρεηα θφςηε ην πιαζηηθφ ηζέξθη αζθαιείαο.(ρεδηάγξακκα 1) 

1.πλδέζηε πξψηα ην θαιψδην ζην θεληξηθφ πιαίζην ζην θάησ κέξνο ηεο δεμηάο θνιψλαο.  

Γψζηε πξνζνρή ζηε ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ, κηα ιαλζαζκέλε ζχλδεζε ζα πξνθαιέζεη 

βιάβε ζην ζχλδεζκν ηνπ θαισδίνπ.(ρεδηάγξακκα 2) 

Σνπνζεηήζηε ηνλ αξηζηεξφ νξζνζηάηε θαη ηνλ δεμηφ νξζνζηάηε κέζα ζην θχξην πιαίζην 

(1), θαη βηδψζηε θάζε πιεπξά ρξεζηκνπνηψληαο 2 βίδεο M8x16 θαη 2 βίδεο M8x60 θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ξνδέιεο ¢ 8 θαη παμηκάδηα M8 κε ηα αληίζηνηρα θιεηδηά . 

Πξνζέμηε λα κελ πξνθαιέζεηε δεκηά ζην θαιψδην φηαλ εηζάγεηε ηνπο νξζνζηάηεο ζην 

θχξην πιαίζην. 

1.πλδέζηε ην θαιψδην απφ ηνλ αξηζηεξφ θαη δεμηφ νξζνζηάηε κε ηελ θνλζφια ηνπ 

δηαδξφκνπ. 

Γψζηε πξνζνρή ζηε ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ, κηα ιαλζαζκέλε ζχλδεζε ζα πξνθαιέζεη 

βιάβε ζην ζχλδεζκν ηνπ θαισδίνπ.  

2.Υξεζηκνπνηήζηε έλα θιεηδί άιιελ γηα λα ζηεξεψζεηε ηελ θνλζφια θαη βηδψζηε αξηζηεξά 

& δεμηά θάζε νξζνζηάηε κε ηξείο βίδεο M8x16 θαη ξνδέιεο ¢ 8 αλά 

πιεπξά.(ρεδηάγξακκα 3)  

1.Όπσο δείρλεη ην ζρεδηάγξακκα 4, ρξεζηκνπνηήζηε έλα θαηζαβίδη γηα λα εγθαηαζηήζεηε 

ην αξηζηεξφ θάιπκκα ηεο βάζεο πάλσ ζηε βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο δχν βίδεο M4x13. 

Κάληε ην ίδην θαη γηα ην δεμηφ θάιπκκα ηεο βάζεο. 
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