ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ
Οδηγίες Χρήσης

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να γνωρίζετε πως να χρησιμοποιείτε το προϊόν με
ασφάλεια. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας και
φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του σχεδιασμού
και της περιγραφής αυτού του προϊόντος χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.
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Ασφάλεια και Συντήρηση
1. Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας

·Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν κινούμενα μέρη του προϊόντος.
·Παρακαλούμε φροντίστε η παροχή ρεύματος να είναι σωστά γειωμένη.
·Παρακαλούμε βγάλτε το φις μετά από τη χρήση ή πριν καθαρίσετε για να
αποφεύγετε ζημία σε σας ή στο προϊόν.
·Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.
·Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
·Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
·Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από κάθε χρήση.
·Οποιαδήποτε χρήση δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, απαγορεύεται.
·Προτεινόμενος χρόνος χρήσης: 20 λεπτά τη φορά.
·Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή, αν η ταπετσαρία είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη.
·Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή , αν το κάλυμμα ή η ταπετσαρία είναι κατεστραμμένα.
·Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή , αν ο αεραγωγός θερμοκρασίας είναι κλειστός ή
εμποδίζεται.
·Παρακαλούμε μην πετάτε αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
·Μην αποκοιμηθείτε πάνω στο προϊόν αν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.
·Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό την επήρεια αλκοόλ ή αν δεν αισθάνεστε καλά.
.
·Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μία ώρα μετά από γεύμα.
·Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπερβολική ένταση διότι υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού.
2. Περιβάλλον χρήσης.
·Mη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από υψηλή θερμοκρασία και σε υγρό
περιβάλλον όπως το λουτρό.
·Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ η περιβαλλοντική θερμοκρασία αλλάζει αισθητά.
·Mη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πολύ σκονισμένο ή θερμό περιβάλλον
·Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν υπάρχει άνετος χώρος ή καλός εξαερισμός.
3. Άνθρωποι για τους οποίους αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο.
·Όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση.
·Όσοι πάσχουν από καρδιακές παθήσεις ή έχουν ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό
όπως ο βηματοδότης.
·Όσοι έχουν πυρετό.
·Γυναίκες που είναι έγκυοι ή βρίσκονται σε έμμηνο ρύση.
·Όσοι έχουν υποστεί τραυματισμό στο δέρμα ή έχουν κάποια δερματική πάθηση.
·Τα παιδιά κάτω των 14 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
·Όσοι έχουν οδηγία για ξεκούραση από το γιατρό τους ή αισθάνονται αδιάθετοι.
·Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος αν το σώμα είναι υγρό/βρεγμένο/ιδρωμένο.
·Η συσκευή διαθέτει θερμαινόμενη επιφάνεια. Άτομα ευαίσθητα στην θερμότητα
πρέπει να είναι προσεκτικά κατά την χρήση της συσκευής.
4. Ασφάλεια.
·Ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι η ενδεδειγμένη για αυτό το προϊόν.
·Μην τραβήξετε ποτέ την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
·Αποφύγετε να ρίξετε νερό μέσα στο προϊόν για να αποφύγετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στο προϊόν.
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Ασφάλεια Και Συντήρηση
·Μην προκαλέσετε ζημιά στα καλώδια και μην αλλάξετε το κύκλωμα του προϊόντος.
·Μη χρησιμοποιείτε υγρό πανί για να καθαρίσετε τα ηλεκτρονικά μέρη, όπως το
διακόπτη και την πρίζα.
·Κρατήστε απόσταση από τον προϊόν σε καταστάσεις διακοπής ρεύματος, ώστε να
αποφύγετε τραυματισμό αν το ρεύμα επανέλθει ξαφνικά.
·Σταματήστε τη χρήση του προϊόντος αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ανωμαλία και
επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.
·Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος αν νοιώσετε αδιαθεσία ή αδυναμία.
και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
·Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
και παιδιών) με κινητικά προβλήματα ή μειωμένη αντίληψη, εκτός αν είναι παρόν
άλλο άτομο, υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
·Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
·Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, επικοινωνήστε αμέσως με την
αντιπροσωπεία για αντικατάσταση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
5. Συντήρηση.
·Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται από εγκεκριμένο τεχνικό. Οι χρήστες
απαγορεύεται να αποσυναρμολογούν και να συντηρούν μόνοι τους το προϊόν.
·Παρακαλούμε μην ξεχνάτε να κλείνετε την παροχή ρεύματος μετά την χρήση.
·Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν η πρίζα είναι χαλαρή.
·Αν το προϊόν αφεθεί σε αχρησία για μεγάλο διάστημα, πλέξτε τα καλώδια και
φυλάξτε το προϊόν σε στεγνό και καθαρό μέρος.
·Μην αφήνετε το προϊόν σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία και μην το εκθέτετε στον
ήλιο για μεγάλο διάστημα.
·Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την
αντιπροσωπεία για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
·Παρακαλούμε καθαρίζετε αυτό το προϊόν με στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε
βενζίνη ή αλκοόλ.
·Τα μηχανικά μέρη του προϊόντος έχουν ειδικό σχεδιασμό και κατασκευή. Δεν
απαιτούν ειδική συντήρηση.
·Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα κοντά ή πάνω στο προϊόν.
·Μη σέρνετε ή τραβάτε αυτό το προϊόν σε ανισόπεδο έδαφος. Πρέπει να σηκωθεί
πριν το μετακινήσετε.
·Χρησιμοποιείτε το προϊόν περιοδικά, όχι συνεχόμενα και για μεγάλα διαστήματα.
6. Επίλυση συνηθισμένων δυσλειτουργιών.
·Είναι φυσιολογικό να ακούγεται το μοτέρ κατά τη διάρκεια της χρήσης.
·Αν το χειριστήριο δε’λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε ελέγξτε ότι η πρίζα είναι
σωστά συνδεδεμένη και βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης είναι ανοικτός.
·Αν ο εκτιμώμενος χρόνος χρήσης εξαντληθεί, το προϊόν θα ενεργοποιήσει
αυτόματα τη διακοπή λειτουργίας . Αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα για
μεγάλο διάστημα, ο προστάτης θερμοκρασίας θα το κλείσει αυτόματα. Θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από μισή ώρα.
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Ονομασία Και Λειτουργία Μερών
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1. Μαξιλάρι
2. Πίνακας ελέγχου
3. Αερόσακος χεριών
4.Μαξιλάρι καθίσματος
5.Θέση γαμπών
6.Θέση πελμάτων
7.Πλάκα κρατήματος υποποδίου
8.Μασάζ άνω μέρους χεριών
9.Μπροστινό μαξιλάρι
10.Πλαϊνό διακοσμητικό
11.Μπράτσο
12.Κάλυμμα βάσης
13.Πίσω κάλυμμα
14.Θήκη για το χειριστήριο
15.Ρόδα
16.Καλώδιο παροχής
17.Υποδοχή καλωδίου
18.Ασφαλειοθήκη
19.Διακόπτης παροχής
20.Υποδοχή χειριστηρίου
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Λειτουργίες
Λειτουργία:
·Ο μηχανισμός μασάζ λειτουργεί μέσα από τέσσερις, κάθετα κινούμενους τροχούς.
massage mechanism
·Προσφέρει 5 είδη προσομοίωσης μασάζ: shiatsu, kneading, tapping, knocking και
συνδυασμός των τεχνικών kneading και flapping.
·Δυνατότητα ρύθμισης σε 4 αυτόματες λειτουργίες μασάζ: comfort (άνεση), relax
(χαλάρωση), neck (λαιμός) και waist (μέση).
·Ρυθμίστε στη χειροκίνητη λειτουργία μασάζ για το πάνω μέρος του σώματος, η
οποία προσφέρει τρεις επιλογές: σταθερή θέση, μερικό μασάζ και μασάζ ολόκληρου
του σώματος, με πέντε επίπεδα προσαρμόσιμης ταχύτητας. Στις επιλογές μερικού
μασάζ και μασάζ ολόκληρου του σώματος, ο μηχανισμός μπορεί να μετακινηθεί
πάνω ή κάτω ώστε να εστιάσει κατάλληλα. Σε ρυθμίσεις tapping, shiatsu και
knocking, το εύρος μεταξύ των δύο κυλίνδρων για kneading προσαρμόζονται σε
τρία επίπεδα: πλατύ, μεσαίο και στενό.
·Λειτουργία μασάζ με πίεση αέρα στα χέρια και κατά μήκος των ποδιών, με
δυνατότητα προσαρμογής της έντασης σε δύο επίπεδα.
· Λειτουργία θέρμανσης στην πλάτη.
·Σχεδιασμένη με υποπόδιο και πλάτη που μπορούν να ανέβουν και να κατέβουν
χωριστά και υποπόδιο που μπορεί να είναι κεκλιμένο σε συνδυασμό με την πλάτη.
·Η υποστήριξη πελμάτων μπορεί να επεκταθεί, ώστε να προσαρμόζεται στο ύψος
του χρήστη.
·Η πολυθρόνα επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση μόλις απενεργοποιήσετε
την παροχή ρεύματος και το ίδιο ισχύει και για το μηχανισμό μασάζ.
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Μέθοδος χρήσης

KNOCK

SPEED

Σημείωση: Τα συγκεκριμένα εικονίδια
αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτό το
προϊόν.
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Μέθοδος χρήσης
1.Ενεργοποιήστε το μηχάνημα

·Μέθοδος σύνδεσης

·Διακόπτης του μηχανήματος

2.Προσαρμόστε τη γωνία της πλάτης και του υποποδίου
·Προσαρμόστε τη γωνία που θέλετε. (Μην προσαρμόζετε κατά τη διάρκεια της άσκησης)
Προσαρμογή πλάτης:
Πλήκτρα

Περιγραφή
Πιέστε αυτό το πλήκτρο συνεχόμενα και η πλάτη θα αρχίσει να ανεβαίνει αργά, ενώ
το υποπόδιο θα αρχίσει να κατεβαίνει. Η αλλαγές θα σταματήσουν όταν αφήσετε το
πλήκτρο. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν η πολυθρόνα φτάσει στη μέγιστη γωνία.
Πιέστε αυτό το πλήκτρο συνεχόμενα και η πλάτη θα αρχίσει να κατεβαίνει αργά, ενώ
το υποπόδιο θα αρχίσει να ανεβαίνει. Η αλλαγές θα σταματήσουν όταν αφήσετε το
πλήκτρο. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν η πολυθρόνα φτάσει στη μέγιστη γωνία.

Calf rest angle adjustment:
Πλήκτρα

Περιγραφή
Πιέστε αυτό το πλήκτρο συνεχόμενα και το υποπόδιο θα ανέβει. Μόλις αφήσετε το
πλήκτρο, θα σταματήσει. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν η πολυθρόνα φτάσει
στη μέγιστη γωνία.
Πιέστε αυτό το πλήκτρο συνεχόμενα και το υποπόδιο θα κατέβει. Μόλις αφήσετε το
πλήκτρο, θα σταματήσει. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν η πολυθρόνα φτάσει
στη μέγιστη γωνία.

3.Ξεκινήστε το μασάζ.
①.Πιέστε το κόκκινο κουμπί για να ξεκινήσει το μασάζ.
②.Η πολυθρόνα θα ξεκινήσει με το μασάζ άνεσης (comfort), αλλά μπορείτε εσείς
να επιλέξετε διαφορετικά μασάζ.
A).Αυτόματο (Auto) μασάζ:
Όνομα

Αυτόματο
μασάζ

Μασάζ

Περιγραφή

Οθόνη

Comfort

Comfort μασάζ

Η πιο άνετη εμπειρία μασάζ

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

Relax

Relax μασάζ

Χαλαρώστε το σώμα σας

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

Neck

Neck μασάζ

Μασάζ που εστιάζει στο
λαιμό και τους ώμους σας

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

Waist

Waist μασάζ

Μασάζ που εστιάζει στην
πλάτη και τη μέση σας

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

Πλήκτρο
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Μέθοδος χρήσης
B) .) Χειροκίνητο μασάζ για το πάνω ή το κάτω μέρος του σώματος
Χειροκίνητο μασάζ για το πάνω μέρος του σώματος:
Όνομα

Μέθοδος

Πλήκτρο

Methods

Λειτουργία Πλήκτρο
Speed
Προσαρμογή
πλάτους

Λειτουργία Πλήκτρο

Μασάζ

Οθόνη

Ρύθμιση σφαιρών μασάζ

Kneading

Ένταση ταχύτητας

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

Tapping

Ένταση πλάτους ταχύτητας

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

Kneading και
tapping

Ένταση αχύτητας

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

Shiatsu

Ένταση πλάτους ταχύτητας

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

Knocking

Ένταση πλάτους ταχύτητας

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

Οθόνη

Περιγραφή
Προσαρμογή σε
5 επίπεδα
Προσαρμογή σε
3 επίπεδα

1

2

3

Wide

Mid

Narrow

4

5

Οθόνη

Περιγραφή
Μόνιμη θέση (σταθερό) μασάζ

Τέντωμα
πλάτης

Χαμηλής κλίμακας (μερικό) μασάζ πάνω και κάτω
Μασάζ επάνω μέρους (όλης της πλάτης) πάνω
και κάτω

Προσαρμογή
θέσης

Προσαρμογή εστίασης του
μασάζ (στο σταθερό και μερικό
μασάζ, η θέση των σφαιριδίων
προσαρμόζεται)
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Τα “χέρια” μασάζ
κινούνται προς τα πάνω
Τα “χέρια” μασάζ
κινούνται προς τα κάτω

Μέθοδος χρήσης
· Μασάζ με πίεση αέρα στο κάτω μέρος του σώματος:
Λειτουργία Πλήκτρο

Οθόνη

Περιγραφή

Πίεσης αέρα

Δείτε τις
Μασάζ με πίεση αέρα στα χέρια και τα πόδια λυχνίες
πλήκτρων

Ένταση
πίεσης αέρα

Προσαρμόσιμη σε 3 επίπεδα

Δείτε τις
λυχνίες πλήκτρων

· Other manual mode
Λειτουργία Πλήκτρο
Λειτουργία
θέρμανσης

Περιγραφή
Λειτουργία θέρμανσης με υπέρυθρες, θα τη νοιώσετε μετά από 3 λεπτά

4.Διακόψτε την παροχή ρεύματος, σταματήστε το μασάζ.
①.Κατά τη διάρκεια του μασάζ, πιέστε το κόκκινο κουμπί για να διακόψετε τη χρήση.
Ο μηχανισμός μασάζ θα επανέλθει στην αρχική του θέση.
②.Μετά τη διακοπή, διακόψτε την παροχή ρεύματος
Σχήμα (απενεργοποίηση της παροχής ρεύματος)

· Θέση του διακόπτη παροχής

· Σχήμα απενεργοποίησης της παροχής

5. Οδηγίες εγκατάστασης υποποδίου
①.Βγάλτε το υποπόδιο από το κουτί και τοποθετήστε το περιστρεφόμενο κάλυμμα στο
σταθερό άξονα. Βεβαιωθείτε πως οι τρύπες είναι ευθυγραμμισμένες ώστε να
μπορέσετε να αποσυναρμολογήσετε την ασφάλεια (R-bolt). Εικόνα 1
②.Ευθυγραμμίστε την άκρη του υποποδίου με το σταθερό άξονα και εισάγετε. Εικόνα 2

Εικόνα 1

Εικόνα 2

③.Εισάγετε στην ασφάλεια (R-bolt) και μετακινήστε το υποπόδιο στην άλλη πλευρά.
Εισάγετε την ασφάλεια (R-bolt). Εικόνα 3
④.Ολοκληρώστε την εγκατάσταση. Εικόνα 4

Εικόνα 4

Εικόνα 3
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Μέθοδος χρήσης
6. Η υποστήριξη πελμάτων επεκτείνεται και περιστρέφεται
·Το υποπόδιο διαθέτει λειτουργία επέκτασης στην υποστήριξη πελμάτων, ώστε να
προσαρμόζεται στο ύψος του κάθε χρήστη. Η υποστήριξη πελμάτων διαθέτει επίσης
και τη δυνατότητα περιστροφής ώστε να αλλάζει η γωνία του μασάζ στα πέλματα.
Πιέστε
Γυρίστε

Η υποστήριξη πελμάτων επεκτείνεται

Η υποστήριξη πελμάτων περιστρέφεται

7. Οδηγίες για τα μαξιλάρια κεφαλιού και πλάτης
·Η χρήση των μαξιλαριών για το κεφάλι μπορεί να μειώσει την ένταση του μασάζ
kneading στο λαιμό και τους ώμους. Είναι δική σας επιλογή αν θα χρειαστείτε τα
μαξιλάρια (εμείς προτείνουμε να τα χρησιμοποιείτε). Τα μαξιλάρια της πλάτης
συγκρατούνται με φερμουάρ (1), ενώ τα μαξιλάρια για το κεφάλι συγκρατούνται με
αυτοκόλλητο σχρατς (2).
Φερμουάρ

（1）

Αυτοκόλλητο

（2）

8.Προστασία δαπέδου
·Η τοποθέτηση μίας πολυθρόνας μασάζ πάνω σε ξύλινο δάπεδο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ίσως προκαλέσει ζημιά στο πάτωμα. Επομένως παρακαλούμε, τοποθετήστε
ένα χαλί ή άλλο ταπέτο για προστασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μετακινείτε την πολυθρόνα με τις ρόδες της, αν το έδαφος είναι
ανώμαλο ή ο χώρος στενός. Χρειάζονται δύο άτομα για να σηκωθεί η πολυθρόνα.
Μην κρατάτε από τα μπράτσα.
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Μέθοδος χρήσης
9.Μέθοδος μετακίνησης
·Βεβαιωθείτε πως όλα τα καλώδια δεν είναι στο έδαφος, γείρετε την πλάτη της
πολυθρόνας προς τα πίσω, με το κέντρο βάρους να πέφτει στις ρόδες και κατόπιν
σπρώξτε την πολυθρόνα μπροστά ή πίσω με τα χέρια σας. Τέλος, επαναφέρετε την
πολυθρόνα στη φυσιολογική της στάση, όταν τη μετακινήσετε στο επιθυμητό σημείο.
.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας πριν τη μετακίνηση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Μοντέλο: A130S
Όνομα: Πολυθρόνα Μασάζ
Τάση ρεύματος:110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50/60Hz
Τάση εισόδου:120W
Προτεινόμενος χρόνος χρήσης: 20 λεπτά
Δομή ασφαλείας: Class I

Υλικά κατασκευής: PVC, PA, ατσάλινα μέρη και ηλεκτρικά
& ηλεκτρονικά μέρη
ΥΛΙΚΟ

PU

ΔΕΡΜΑ

11

ΥΦΑΣΜΑ

ΞΥΛΟ

Εγγύηση
1. Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής
Η ΜΕΚΜΑ 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.
Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι: ΔΥΟ (2) έτη, και δεν παρατείνεται για
οποιαδήποτε αιτία.
2. Όροι εγγύησης
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).
Οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτον.
2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την απόλυτη κρίση της την
αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεταιότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για
αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης
αποκατάστασης της βλάβης.
3. Εκπλήρωση της εγγύησης
Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:
Στο συνεργείο της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος προς και από το συνεργείο,
γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
4. Εξαιρέσεις από την εγγύηση
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει πλαστικά, ταπετσαρίες ή ελαστικά μέρη. ΔΕΝ ισχύει
οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν η συσκευή ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών χρήσης.
6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους και
studio’s
SERVICE: Γρ. Λαμπράκη 21 – Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. (210) 27.58.228 – Fax (210) 27.74.798

Εταιρία:
Μοντέλο:
Επώνυμο:
Όνομα:
∆ιεύθυνση:
Περιοχή:
Τηλέφωνο
Κινητό:
Ημερομηνία αγοράς:

Κατάστημα πώλησης (παρακαλούμε σφραγίστε)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

❈：Το προϊόν μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

