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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για να μπορείτε να ανατρέξετε
εύκολα σε αυτό.

1. Είναι σημαντικό να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν συναρμολογήσετε και χρησιμοποιήσετε το
μηχάνημα. Ασφαλής και αποτελεσματική χρήση μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το μηχάνημα
συναρμολογηθεί, συντηρείται και χρησιμοποιείται σωστά. Είναι στην ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι
όλοι οι χρήστες του μηχανήματος έχουν ενημερωθεί για όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

2. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εξάσκησης πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να
εξακριβώσετε αν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ιατρική ή φυσική κατάσταση που θα μπορούσε να θέσει
την υγεία ή την ασφάλειά σας σε κίνδυνο, ή που θα σας εμπόδιζε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα
σωστά. Η συμβουλή του γιατρού σας είναι ουσιώδης αν παίρνετε φάρμακα που επηρεάζουν τους
παλμούς της καρδιάς σας, την πίεσή σας ή τα επίπεδα χοληστερίνης.

3. Να δίνετε σημασία στα σήματα του σώματός σας. Λανθασμένη ή υπερβολική εξάσκηση μπορεί να
κάνει κακό στην υγεία σας. Σταματήστε την εξάσκηση αν αισθανθείτε κάποιο από τα παρακάτω
συμπτώματα: πόνο, σφίξιμο στο στήθος, αρρυθμία, υπερβολικό λαχάνιασμα, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή
αίσθημα ναυτίας. Αν αισθανθείτε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις, πρέπει να συμβουλευτείτε
το γιατρό σας πριν συνεχίσετε με το πρόγραμμα εξάσκησής σας.

4. Κρατάτε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από το μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση
από ενήλικες.

5. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια με ένα προστατευτικό κάλυμμα για το
πάτωμα ή το χαλί σας. Για να είστε σίγουροι για την ασφάλειά σας, το μηχάνημα πρέπει να έχει το
λιγότερο 0.5 μέτρα γύρω από αυτό.

6. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε ότι τα μπουλόνια και τα παξιμάδια είναι σφιγμένα με
ασφάλεια.

7. Η ασφάλεια του μηχανήματος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο αν το εξετάζετε τακτικά για ζημιές και / ή
φθορές.

8. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το μηχάνημα όπως σας υποδεικνύουμε. Αν βρείτε ελαττωματικά
εξαρτήματα ενώ συναρμολογείτε ή ελέγχετε το μηχάνημα, ή ακούτε ασυνήθιστους θορύβους να
προέρχονται από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε αμέσως. Μη
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα μέχρι να επιδιορθωθεί το πρόβλημα.

9. Να φοράτε κατάλληλα ρούχα όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Αποφεύγετε να φοράτε φαρδιά
ρούχα που μπορεί να πιαστούν στο μηχάνημα ή που μπορούν να περιορίσουν ή να εμποδίσουν την
κίνηση.

10. Το μηχάνημα έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σε EN957 τάξης H.C. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση.
Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 κιλά. Η ικανότητα φρεναρίσματος είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα.

11. Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για θεραπευτική χρήση.

12. Πρέπει να προσέχετε όταν σηκώνετε ή μετακινείτε το μηχάνημα ώστε να μην τραυματίσετε την πλάτη
σας. Χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης και / ή να ζητάτε βοήθεια αν το κρίνετε
απαραίτητο.

13. Όλα τα αφαιρούμενα τμήματα (π.χ. πετάλια, κάθισμα… κ.λ.π.) χρειάζονται εβδομαδιαία
συντήρηση. Ελέγξτε τα πάντα πριν τη χρήση. Αν κάποιο εξάρτημα έχει σπάσει ή χαλαρώσει,
παρακαλούμε αντικαταστήστε το άμεσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σας όταν
επανέλθει σε καλή κατάσταση.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
PART
NO.

DESCRIPTION QTY PART
NO.

DESCRIPTION QTY

1. Main Frame 1 16. Curved washer M8 8
2. Front Stabilizer 1 17. Upper sensor wire 1
3. Front end cap 2 18. Lower sensor wire 1
4. Carriage bolt M8 x 60mm 4 19. Front post 1
5. Rear stabilizer 1 20. Screw M5 x 12 2
6. Rear end cap 2 21. Tension knob 1
7. Curved washer M8 4 22. Computer holder 1
8. Domed nut M8 4 23. Sensor wire 1
9. Fixed knob 1 24. Computer 1
10L. Pedal (left) 1 25. Handlebar holder 1
10R. Pedal (right) 1 26. Handlebar 1
11. Seat post 1 27. End plug 2
12. Saddle 1 28. Chain cover A 2
13. Nylock nut M8 3 29. Chain cover B 2
14. Washer M8 3 30. Crank 1
15. Allen key bolt M8 x 15mm 8 31. Foam 2

a) Allen Key L6 b) Spanner



ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1
Τοποθετήστε τον οπίσθιο
σταθεροποιητή (5) στο κυρίως
πλαίσιο (1) και σφίξτε με 2 σετ
θολωτά παξιμάδια (8), καμπυλωτές
ροδέλες (7) και βίδες (4).

Συνδέστε τον εμπρόσθιο
σταθεροποιητή (2) στο κυρίως
πλαίσιο (1)με 2 σετ θολωτά
παξιμάδια (8), καμπυλωτές ροδέλες
(7) και βίδες (4).

ΒΗΜΑ 2
Πάρτε τον εμπρόσθιο ορθοστάτη (19) και συνδέστε
το άνω καλώδιο του αισθητήρα (17) με το κάτω
καλώδιο του αισθητήρα (18).

Εισάγετε συρταρωτά τον εμπρόσθιο ορθοστάτη
(19) στην βάση του και ενώστε με 4 σετ M8 X
15mm βίδες άλλεν (15) και καμπυλωτές ροδέλες
(16).

Συνδέστε τον ρυθμιστή έντασης (21) στον
εμπρόσθιο ορθοστάτη (19) και σφίξτε με 2 βίδες
(20).

ΒΗΜΑ 3
Συνδέστε τη σέλλα (12) στον ορθοστάτη σέλας
(11), με 3 σετ παξιμάδια (13) και ροδέλες (14).
Έπειτα τοποθετήστε τον ορθοστάτη σέλας στο
κυρίως πλαίσιο (1). Στερεώστε με την λαβή
ρύθμισης (9)



ΒΗΜΑ 4
Τα πετάλια (10L, 10R) έχουν την ένδειξη "L"
(αριστερό) και "R" (δεξί) . Τοποθετήστε τα στους
αντίστοιχους άξονες (30) –ο δεξιός άξονας
βρίσκεται στην δεξιά μεριά του ποδηλάτου, όπως
κάθεστε σε αυτό. Σημειώστε ότι το δεξί πετάλ
(10R) βιδώνει δεξιόστροφα και το αριστερό
αριστερόστροφα.

ΒΗΜΑ 5
Βάλτε τα αφρολέξ (31) στην χειρολαβή (26) και
συνδέστε την χειρολαβή (26) με τον εμπρόσθιο
ορθοστάτη (19) χρησιμοποιώντας 4 σετ βίδες
άλλεν (15) και καμπυλωτές ροδέλες (16).

Τοποθετήστε την βάση του κομπιούτερ (22) στον
εμπρόσθιο ορθοστάτη (19), εισάγετε το
κομπιούτερ (24) στην βάση του (22) και συνδέστε
το άνω μέρος του καλωδίου του αισθητήρα.



ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝΑΣΚΗΣΕΩΝ
Το να χρησιμοποιείτε το ποδήλατο σας θα σας παρέχει αρκετά οφέλη, θα βελτιώσει τη φυσική σας
κατάσταση, θα τονώσει τους μύες και σε συνδυασμό με μία δίαιτα ελέγχου θερμίδων θα σας
βοηθήσει να χάσετε βάρος.

1. Φάση Προθέρμανσης

Αυτό το στάδιο θα βοηθήσει τη ροή του αίματος σε όλο το σώμα και τους μύες να δουλεύουν
σωστά. Θα μειώσει επίσης τον κίνδυνο κράμπας ή τραυματισμού των μυών. Σας συμβουλεύουμε
να κάνετε ορισμένες ασκήσεις stretching (τεντώματος) όπως φαίνεται παρακάτω. Κάθε τέντωμα
πρέπει να γίνεται για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μην πιέσετε ή τραβήξετε απότομα τους μύες σας
σε κάποιο τέντωμα – αν πονάτε, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ.

2. Φάση Εξάσκησης
Σ’ αυτό το στάδιο ρίχνετε όλη την προσπάθειά σας. Έπειτα από τακτική χρήση, οι μύες των
ποδιών σας θα γίνουν πιο ευλύγιστοι. Δουλέψτε με τη δική σας ταχύτητα και βεβαιωθείτε ότι
διατηρείτε σταθερό ρυθμό κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ο ρυθμός της εξάσκησης πρέπει να είναι
αρκετός ώστε να ανεβάσει τους παλμούς της καρδιάς σας (heart rate) μέσα στη ζώνη στόχου
(target zone) όπως φαίνεται στο διάγραμμα παρακάτω.

Αυτό το στάδιο πρέπει να διαρκεί το
λιγότερο 12 λεπτά, εντούτοις οι

περισσότεροι άνθρωποι ξεκινάνε στα
15-20 λεπτά.
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3. Φάση Χαλάρωσης
Αυτό το στάδιο θα επιτρέψει στο Καρδιαγγειακό σας Σύστημα και τους μύες σας να επιστρέψουν
στην αρχική τους κατάσταση. Αυτή είναι μια επανάληψη της άσκησης προθέρμανσης π.χ. μειώστε
το ρυθμό σας, συνεχίστε για περίπου 5 λεπτά. Οι ασκήσεις τεντώματος θα πρέπει τώρα να
επαναληφθούν, και πάλι να θυμηθείτε να μην πιέσετε ή τραβήξετε απότομα τους μύες σας σε
κάποιο τέντωμα.
Καθώς θα βελτιώνετε τη φόρμα σας ίσως χρειαστείτε να εξασκείστε για περισσότερο χρόνο και πιο
σκληρά. Σας συμβουλεύουμε να εξασκείστε τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα και, αν αυτό
είναι δυνατό, τοποθετήστε τις εξασκήσεις σας κατά ίσα χρονικά διαστήματα μέσα στην εβδομάδα.

ΤΟΝΩΣΗ ΜΥΩΝ
Για να τονώσετε τους μύες σας κατά την εξάσκηση με το ελλειπτικό σας, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε
την αντίσταση σε υψηλή τιμή. Αυτό θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στους μύες των ποδιών σας και
πιθανώς να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εξασκηθείτε για όσο χρόνο θα θέλατε. Αν επίσης
προσπαθείτε να βελτιώσετε τη φόρμα σας, πρέπει να εναλλάσσετε το πρόγραμμα εξάσκησής σας.
Θα πρέπει να εξασκείστε φυσιολογικά κατά τη διάρκεια των φάσεων της προθέρμανσης και της
χαλάρωσης, αλλά προς το τέλος της φάσης της εξάσκησης πρέπει να αυξάνετε την αντίσταση
κάνοντας τα πόδια σας να δουλεύουν πιο σκληρά. Θα πρέπει να μειώσετε την ταχύτητά σας για να
διατηρήσετε τους παλμούς της καρδιάς σας μέσα στη ζώνη στόχου.

ΧΑΣΙΜΟ ΒΑΡΟΥΣ
Ο σημαντικός παράγοντας εδώ είναι το ποσό της προσπάθειας που καταβάλλετε. Όσο πιο
σκληρά και όσο περισσότερο χρόνο δουλεύετε, τόσο περισσότερες θερμίδες θα χάσετε. Στην
πραγματικότητα είναι το ίδιο σαν να κάνατε εξάσκηση για να βελτιώσετε τη φόρμα σας, η διαφορά
είναι στο σκοπό.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ:
MODE: Πατήστε για να επιλέξετε λειτουργία. Καρατήστε πατημένο για 4 δευτερόλεπτα για να

επανεκκινήσετε όλες τις λειτουργίες.
(δεν μπορείτε να επανεκκινήσετε μία μόνο λειτουργία)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
SCAN: Εναλλάσεται αυτόματα σε κάθε λειτουργία κάθε 6 δευτερόλεπτα.

TIME: Εμφανίζει αθροιστικά τον χρόνο εξάσκησης έως 99:59 λεπτά.

SPEED: Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα μέχρι 9999KMH. Αυτό θα εμφανίζεται συνεχώς στην
οθόνη.

DISTANCE: Εμφανίζει αθροιστικά την απόσταση που έχετε διανύσει σε κάθε εξάσκηση μέχρι
99.99KM.

CALORIES: Εμφανίζει τις θερμίδες που έχετε καταναλώσει σε κάθε εξάσκηση μέχρι 999.9CAL.
(Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως σύγκριση μεταξύ
των εξασκήσεων και όχι για ιατρικούς λόγους)

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όταν σταματήσετε την εξάσκηση, θα εμφανιστεί ένα σήμα “stop” στην επάνω αριστερή γωνία.
2. Αν δε μεταδοθεί κάποιο σήμα στο κομπιούτερ για 4 λεπτά, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα και οι τιμές

όλων των λειτουργιών θα αποθηκευθούν.
3. Ανάψτε το μόνιτορ πατώντας το κουμπί ή κάνοντας πετάλι. Όλες οι τιμές (εκτός της ταχύτητας) θα

συνεχίσουν να μετρούν από την προηγούμενη εξάσκηση.
4. Αν οι ενδείξεις δεν εμφανίζονται καλά στο μόνιτορ, παρακαλούμε επανατοποθετήστε την μπαταρία

για έχετε καλό αποτέλεσμα.
5. Είδος μπαταρίας: 1.5V AA (1τεμ.).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Αλλαγή μπαταριών. Για να αλλάξετε την μπαταρία του κομπιούτερ, παρακαλώ βγάλτε το κομπιούτερ

από τη θήκη του αφαιρέστε το κάλλυμα και αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. Αντικαταστήσετε με μία
καινούργια μπαταρία AA . Τέλος τοποθετήστε το κάλλυμμα στο κομπιούτερ και τοποθετήστε το
κομπιούτερ ξανά στη θήκη του.

2. Το κομπιούτερ δε λειτουργεί σωστά. Αν το κομπιούτερ σας δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ελέγξτε
αν το κάτω καλώδιο είναι συνδεδεμένο με το επάνω καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι το επάνω καλώδιο
είναι συνδεδεμένο με το κομπιούτερ. Εάν έχετε ελέγξει τα παραπάνω και το κομπιούτερ εξακολουθεί να
μη λειτουργεί, έπειτα παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος έχει εγκατασταθεί σωστά στο
μηχάνημα και ότι λειτουργεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Πρίν εκκινήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά όλες τις βίδες και τα
παξιμάδια.

2. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επικίνδυνα απόβλητα. Παρακαλείσθε να τις διαθέτετε σε κάδους
ανακύκλωσης και όχι στα σκουπίδια.

3. ‘Οταν θα θέλετε να πετάξετε το μηχάνημα , αφαιρέστε τις μπαταρίες από το κομπιούτερ και πετάξτε τις
ξεχωριστά σε κάδο ανακύκλωσης.



ΕΓΓΥΗΣΗ /ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ/ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ

Η εγγύηση ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος στα
ηλεκτρονικά μέρη και για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς στα υλικά τριβής
(ρουλεμάν, ιμάντας, δίσκος, τροχός).

 Η εγγύηση καλύπτει τυχόν κατασκευαστικό λάθος.
 Η τυχόν αντικατάσταση ανταλλακτικού είναι στην κρίση των τεχνικών.
 Η συναρμολόγηση,ο έλεγχος,η συντήρηση επιβαρύνει χρηματικά τον καταναλωτή.
 Η επίσκεψη του τεχνικού πέραν των 14 ημερολογιακών ημερών από την

ημερομηνία αγοράς επιβαρύνει χρηματικά τον καταναλωτή με την εκάστοτε χρέωση από
την εταιρεία .

 Εκτός ορίων του service το μηχάνημα θα αποστέλλεται στο κεντρικό service.
1. Βλάβη μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς θα παραλαμβάνετε μέσω

μεταφορικής από τον χώρο του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα
μεταφοράς βαρύνουν την εταιρεία. (Εφόσον είναι υπαιτιότητα της συσκευής ).

2. Βλάβη μετά τiς 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς θα μεταφέρετε από τον
πελάτη στην μεταφορική εταιρεία . Τα έξοδα μεταφοράς από την μεταφορική μέχρι
το service και το αντίστροφο βαρύνουν την εταιρεία. (Εφόσον είναι υπαιτιότητα
της συσκευής).

 Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή του προϊόντος.
 Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν λειτουργεί σε σπίτι-εσωτερικό χώρο και όχι σε

γυμναστήρια, συλλόγους, κοινόχρηστους, εξωτερικούς χώρους κ.α.
 Η επισκευή οποιασδήποτε βλάβης πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν.
 Κάθε απαίτηση αποζημίωσης του πελάτη, είτε λόγω έλλειψης ανταλλακτικών είτε λόγω

καθυστέρησης επισκευής, δεν είναι δυνατή.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ
 Όταν η βλάβη προήλθε από κακή χρήση όπου το βάρος χρήστη είναι στα όρια του

μηχανήματος.
 Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς

χώρους(μπαλκόνια,βεράντες,αποθήκες).
 Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα & υλικά τριβής όπως πλαστικά μέρη, πετάλια,

μετασχηματιστές,ιμάντες,αφρώδη μέρη,σέλες τα οποία φθείρονται από την χρήση ή άλλης
αιτίας.

 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη από υπαιτιότητα μη εξουσιοδοτημένων ατόμων για την
επισκευή .

 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που προήλθε από κακή συναρμολόγηση.
 Για να ισχύσει η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος επίσκεψης και
ανταλλακτικών.

 Η εταιρεία και ο εισαγωγέας δεν ευθύνονται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
 Το προϊόν έχει έγκριση κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, CE
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