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ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ 
 
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την αγορά του όργανο γυμναστικής X-FIT 1003 
ΜΗΧΑΝΗ SMITH από την εταιρία X-TREME STORES Α.Ε. Για τη δική σας 
ασφάλεια και όφελος, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε αυτό το όργανο γυμναστικής. Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 
δεσμευόμαστε να παρέχουμε την πλήρη κάλυψη στις ανάγκες των πελατών 
μας. Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή απορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με 
το τεχνικό τμήμα των X-TREME STORES ή με το κατάστημα X-TREME 
STORES που έχει γίνει η πώληση. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 
Αυτό το μηχάνημα ασκήσεων φτιάχτηκε με γνώμονα την μέγιστη ασφάλειά σας. 
Εντούτοις, πρέπει να εφαρμόζονται κάποια μέτρα ασφάλειας κατά την χρήση του. 
Σιγουρευτείτε ότι διαβάσατε όλο το εγχειρίδιο προτού συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήστε το 
όργανο. Ειδικότερα, χρησιμοποιείστε τα ακόλουθα μέτρα ασφάλειας: 



 
 
1. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το μηχάνημα. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ 

τα παιδιά μόνα, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικου, στο δωμάτιο που έχετε 
τοποθετήσει το μηχάνημα. 

2. Μόνο ένα  άτομο κάθε φορά μπορεί να χρησιμοποιεί το μηχάνημα. 
3. Εάν ο χρήστης αισθανθεί ίλιγγο, ναυτία, πόνο στο στήθος, η οποιαδήποτε άλλα 

συμπτώματα ανωμαλίας στον οργανισμό, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ την άσκηση αμέσως και 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ τον ΠΑΘΟΛΟΓΟ σας. 

4. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια καθαρή, και επίπεδη επιφάνεια. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα κοντά σε νερό ή στο ύπαιθρο. 

5. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη. 
6. Πάντα να ντύνεστε με κατάλληλα αθλητικά ρούχα κατά την διάρκεια της άσκησης. ΜΗΝ 

φοράτε ρούχα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν αιτία τραυματισμού αν πιαστούν στα 
κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Επίσης, συνιστούνται αθλητικά παπούτσια τρεξίματος 
ή αερόμπικ κατά τη χρήση του. 

7. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για την προορισμένη χρήση του όπως περιγράφεται σε 
αυτό το εγχειρίδιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πρόσθετα μέρη ή εξαρτήματα που δεν 
συνιστούνται από τον κατασκευαστή. 

8. Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα κοντά στο μηχάνημα. 
9. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το μηχάνημα χωρίς την 

επίβλεψη κάποιου ειδικού ή ενός παθολόγου. 
10. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για να εξασκηθείτε, να κάνετε πάντα ασκήσεις 

διατάσεων και την κατάλληλη προθέρμανση. 
11. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα άμα δεν λειτουργεί σωστά. 
12. Προτείνεται κατά την διάρκεια της άσκησης να παρευρίσκεται κάποιος παρατηρητής. 
 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΠΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ. Η X-TREME STORES Α.Ε. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. 
 
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 
 

 
2 

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ SMITH 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ SMITH 
 
Τα εργαλεία που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του μηχανήματος είναι: Δύο 
γαλλικά κλειδιά και κλειδιά Άλεν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται αυτό το μηχάνημα να 
συναρμολογείται από δύο ή περισσότερα άτομα για να αποφευχθεί η πιθανότητα 
τραυματισμού. 
 
 
ΒΗΜΑ 1ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 1) 
A.) Ενώστε τους δύο βασικούς σκελετούς /Βάση (#1) με ένα διαγώνιο στήριγμα (#2) στο 

εσωτερικό τους. Στερεώστε την κάθε άκρη του διαγώνιου στηρίγματος με δύο M10 x 3 ½” 
Μπουλόνι φορτίου (#79), ένα 4 ¾”x2” υποστήριγμα (#36), δύο Ø ¾” ροδέλες (#66), και 
δύο M10 παξιμάδια ασφαλείας (#86). 

B.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ σφίξετε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια ακόμα. 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
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ΒΗΜΑ 2ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 2) 
 
A.) Συνδέστε δεξιά τον μπροστινό κάθετο άξονα (#3) στα δεξιά του βασικό σκελετό /Βάση 

(#1). Στερεώστε το με δύο M10x3” μπουλόνια φορτίου (#76), ένα 5 1/8”x2 ¾” 
υποστήριγμα (#34), δύο Ø ¾” ροδέλες (#66), και δύο M10 παξιμάδια ασφαλείας (#86). 
Μην σφίξετε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια ακόμα. 

B.) Ευθυγραμμίστε ένα Ø 2 ½” λαστιχένιο προστατευτικό (#59) στην τρύπα του βασικού 
σκελετού /Βάση. Τοποθετήστε μια κατευθυντήρια ράβδο (#25) μέσω του λαστιχένιου 
προστατευτικού στο βασικό σκελετό /Βάση. Στερεώστε το με ένα M10x1” μπουλόνι Άλεν 
(#68) και Ø ¾” ροδέλα (#66). 

C.) Σύρατε ένα πλαίσιο ασφαλούς στοπ (#26) πάνω στη κατευθυντήρια ράβδο (#25). 
D.) Ενώστε την πάνω τρύπα του δεξιού κάθετου πλαισίου (#5) με την κορυφή της 

κατευθυντήριας ράβδου (#25). Συνδέστε το πάνω μέρος του δεξιού κάθετου πλαισίου 
(#5) με την κορυφή του μπροστινού κάθετου άξονα (#3). Συνδέστε το κάτω μέρος του 
δεξιού κάθετου πλαισίου (#5) με τον βασικό σκελετό /Βάση (#1).  

E.) Στερεώστε την κατευθυντήρια ράβδο (#25) με το δεξί κάθετο πλαίσιο (#5) με ένα M10x1” 
μπουλόνι Άλεν (#68) και Ø ¾” ροδέλα (#66). Στερεώστε το δεξί κάθετο πλαίσιο (#5) με 
τον βασικό σκελετό /Βάση με δύο M10x3” μπουλόνια φορτίου (#76), ένα 6 ¼”x2” 
υποστήριγμα (#37), δύο Ø ¾” ροδέλες (#66), και δύο M10 παξιμάδια ασφαλείας (#86). 
Μην σφίξετε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια ακόμα. 

F.) Στερεώστε το δεξί κάθετο πλαίσιο (#5) με το μπροστινό κάθετο άξονα (#3) με ένα 
τριγωνικό υποστήριγμα (#33), M10x3 1/8” μπουλόνι Άλεν (#72), και ∅3/4” ροδέλα (#66) 
στην πάνω τρύπα. Στερεώστε τις κάτω δύο τρύπες με δύο M10x3 3/8” μπουλόνια 
φορτίου (#78), ∅3/4” ροδέλες (#66) και M10 παξιμάδια ασφαλείας (#86).  

G.) Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες A, B, C, D, E και F για να εγκαταστήστε και την 
άλλη πλευρά. 

H.) Συνδέστε τον μπροστινό πάνω άξονα (#15) με τον μπροστινό κάθετο άξονα (#3) με τα 
τριγωνικά υποστηρίγματα (#33). Ευθυγραμμίστε τις τρύπες. Στερεώστε την κάθε άκρη με 
δύο M10x3 3/8” μπουλόνια φορτίου (#78), Ø3/4” ροδέλες (#66), και M10 παξιμάδια 
ασφαλείας (#86). 

I.) Ασφαλώς σφίξτε όλα τα παξιμάδια και τα μπουλόνια που εγκαταστήσατε προηγουμένως. 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 
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ΒΗΜΑ 3ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 3) 
A.) Συνδέστε τον πίσω κάθετο άξονα (#6) με το πάνω μέρος του διαγώνιου στηρίγματος (#2). 

Ενώστε τη βάση ολίσθησης βαρών (#8) με το διαγώνιο στήριγμα από κάτω. 
Ευθυγραμμίστε τις τρύπες. Στερεώστε τα με δύο M10x3” μπουλόνια φορτίου (#76), Ø ¾” 
ροδέλες (#66), και M10 παξιμάδια ασφαλείας (#86). 

B.) Συνδέστε το ταμπλό στηρίγματος πλάτης (#38) με τον πίσω κάθετο άξονα. Στερεώστε τα 
με δύο M8x2 ½” μπουλόνια Άλεν (#80) και Ø 5/8” ροδέλες (#65).  

 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 
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ΒΗΜΑ 4ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 4) 
A.) Συνδέστε στον άξονα ολίσθησης βαρών (#7) με την βάση ολίσθησης βαρών (#8). 

Στερεώστε το με τέσσερα M10x1” μπουλόνια φορτίου (#74), Ø ¾” ροδέλες (#66) και M10 
παξιμάδια ασφαλείας (#86). 

B.) Σύρατε την θέση ολίσθησης βαρών (#14) πάνω στον άξονα από το πάνω μέρος του 
άξονα. Τοποθετήστε το πάνω πλαίσιο (#9) πάνω στον άξονα ολίσθησης βαρών (#7), 
στον πίσω κάθετο άξονα (#6) και στον μπροστινό πάνω άξονα (#15). 

C.) Ευθυγραμμίστε τις τρύπες. Ενώστε το πάνω πλαίσιο (#9) με τον άξονα ολίσθησης βαρών 
(#7) με δύο M10x3” μπουλόνια Άλεν (#71), τέσσερις Ø ¾” ροδέλες (#66), και δύο M10 
παξιμάδια ασφαλείας (#86). Μην σφίξετε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια ακόμα. 

D.) Στερεώστε το πάνω πλαίσιο με τον πίσω κάθετο άξονα με δύο M10x2 ¾” μπουλόνια 
φορτίου (#75), ∅ ¾” ροδέλες (#66) και M10 παξιμάδια ασφαλείας (#86).  

E.) Στερεώστε το πάνω πλαίσιο με τον μπροστινό άξονα με δύο M10x3 1/8” μπουλόνια 
φορτίου (#77), ένα 5 1/8”x2 3/8” υποστήριγμα (#35), δύο Ø ¾” ροδέλες (#66), και δύο 
M10 παξιμάδια ασφαλείας (#86). Ασφαλώς σφίξτε όλα τα παξιμάδια και τα μπουλόνια 
που εγκαταστήσατε προηγουμένως. 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 
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ΒΗΜΑ 5ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 5) 
A.) Συνδέστε την βάση πεταλούδας (#12) στο μπροστινό μέρος του πίσω κάθετου άξονα 

(#6). Συνδέστε το υποστήριγμα τροχαλίας πεταλούδας (#13) με το πίσω μέρος του πίσω 
κάθετου άξονα. Ευθυγραμμίστε τις τρύπες. Στερεώστε τα με δύο M10x2 ¾” μπουλόνια 
φορτίου (#75), Ø ¾” ροδέλες (#66), και M10 παξιμάδια φορτίου (#86). 

B.) Συνδέστε την δεξιά πεταλούδα (#11) με την τρύπα στην βάση πεταλούδας. Στερεώστε 
την με ένα δακτυλίδι ασφαλείας (#56), Ø 1 ½” ροδέλες (#67), M6x1 5/8” εξάγωνο 
μπουλόνι (#83), και M6 παξιμάδι ασφαλείας (#85). 

C.) Συνδέστε το μαξιλάρι βραχίονα πεταλούδας (#39) στην δεξιά πεταλούδα. Στερεώστε το 
με δύο M8x2 ½” μπουλόνια Άλεν (#80) και Ø 5/8” ροδέλες (#65). 

D.) Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες B & C για να εγκαταστήσετε και την άλλη μεριά. 
E.) Τοποθετήστε δύο υποστηρίγματα στροφών τροχαλίας (#20) μέσα στις τρύπες των 

υποστηριγμάτων τροχαλίας (#13). Ενώστε το κάθε υποστήριγμα στροφών τροχαλίας με 
μια Ø ¾” ροδέλα (#66) και M10 παξιμάδι ασφαλείας (#86). Μην σφίξετε τα παξιμάδια και 
τα μπουλόνια ακόμα. Σιγουρευτείτε ότι το υποστήριγμα να είναι σε θέση να γυρίσει. 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 
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ΒΗΜΑ 6ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 6 & σχεδιάγραμμα τοποθέτησης συρμάτων) 
A.) Συνδέστε το 132” πάνω σύρμα (#41) στο μπροστινό άνοιγμα του πάνω πλαισίου (#9). 

Συνδέστε μια τροχαλία (#57) στο άνοιγμα. Στερεώστε τη με ένα M10x2 ½” μπουλόνι Άλεν 
(#70), δύο δακτύλιους τροχαλίας (#62), και ένα M10 παξιμάδι ασφαλείας (#86). 
Σιγουρευτείτε το στρογγυλό πώμα του σύρματος να είναι κάτω από το πλαίσιο. 

B.) Τραβήξτε το σύρμα πέρα από την τροχαλίας κατά μήκος του πάνω πλαισίου στο άνοιγμα 
του πίσω μέρους του πάνω πλαισίου. Συνδέστε μια τροχαλία με το άνοιγμα. Στερεώστε 
την με ένα M10x2 ½” μπουλόνι Άλεν (#70), δύο δακτύλιους τροχαλίας (#62), και ένα M10 
παξιμάδι ασφαλείας (#86). 

C.) Τραβήξτε το σύρμα γύρο από την τροχαλία και ύστερα προς τα κάτω. Τοποθετήστε μια 
τροχαλία μεταξύ των δύο διπλών υποστηριγμάτων τροχαλίας (#18). Στερεώστε την 
τροχαλία με ένα M10x1 ¾” μπουλόνι Άλεν (#69), δύο Ø ¾” ροδέλες (#66), και ένα M10 
παξιμάδι ασφαλείας (#86). Αφήστε το υποστήριγμα να κρέμεται για την ώρα. 

D.) Τραβήξτε το σύρμα γύρω από την τροχαλία και ύστερα μέχρι το ανοιχτό υποστήριγμα 
στην κορυφή του άξονα ολίσθησης βαρών (#7).  Συνδέστε μια τροχαλία στο 
υποστήριγμα. Στερεώστε την με ένα M10x3” μπουλόνι Άλεν (#71), δύο Ø ¾” ροδέλες 
(#66), και ένα M10 παξιμάδι ασφαλείας (#86). 

E.) Τραβήξτε το σύρμα γύρω από την τροχαλία και ύστερα κάτω από την θέση ολίσθησης 
βαρών (#14). Στερεώστε το σύρμα στην θέση ολίσθησης βαρών με ένα M10x1” μπουλόνι 
Άλεν (#68), δύο Ø ¾” ροδέλες (#66), και ένα M10 παξιμάδι ασφαλείας (#86). 

F.) Ενώστε την κυρτή λαβή (#29) με το πάνω σύρμα με μια κοντή αλυσίδα (#63) και δύο C-
Clips (#61). 

G.) Συνδέστε δύο βάσης για βάρη Ολυμπιακού τύπου (#43) με την θέση βαρών στην θέση 
ολίσθησης βαρών. Συνδέστε δύο σφικτήρες (#60) στην βάση για βάρη ολυμπιακού 
τύπου. 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 
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ΒΗΜΑ 7ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 7 & σχεδιάγραμμα τοποθέτησης συρμάτων) 
A.) Συνδέστε τη μια άκρη του 87” σύρμα πεταλούδας στο κλιπ της δεξιά πεταλούδα (#11). 

Τραβήξτε το σύρμα από την δεξιά μεριά του υποστηρίγματος στροφών τροχαλίας (#20). 
B.) Συνδέστε μια τροχαλία (#57) με το υποστήριγμα. Στερεώστε την με ένα M10x1 ¾” 

μπουλόνι Άλεν (#69), δύο Ø ¾” ροδέλες (#66), και ένα M10 παξιμάδι ασφαλείας (#86). 
C.) Τραβήξτε το σύρμα γύρω από την τροχαλία και ύστερα προς τα κάτω. Συνδέστε το 

σύρμα με ένα μονό υποστήριγμα τροχαλιών (#19). Επαναλάβετε την παραπάνω 
διαδικασία B για να εγκαταστήσετε μια τροχαλία. Αφήστε το υποστήριγμα να κρέμεται για 
την ώρα. 

D.) Τραβήξτε το σύρμα προς τα πάνω στα δεξιά του υποστηρίγματος στροφών τροχαλιών. 
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία B για να εγκαταστήσετε την άλλη τροχαλία. 

E.) Τραβήξτε το σύρμα γύρω  από την τροχαλία και ύστερα μαγκώστε το στην αριστερή 
πεταλούδα. 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 

 
 

13 



ΒΗΜΑ 8ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 8 & σχεδιάγραμμα τοποθέτησης συρμάτων) 
 
A.) Συνδέστε το 132” κάτω σύρμα (#40) στο άνοιγμα στο κάτω μέρος του πίσω κάθετου 

άξονα (#6). Συνδέστε μια τροχαλία με το άνοιγμα. Συνδέστε δύο δακτύλιους τροχαλίας 
(#62) με τις τρύπες στην εξωτερική πλευρά του ανοίγματος. Συνδέστε την βάση ποδιών 
(#16) με τους δακτύλιους. Ευθυγραμμίστε τις τρύπες και στερεώστε με ένα M10x3 3/8” 
μπουλόνι Άλεν (#73), δύο Ø ¾” ροδέλες (#66), και ένα M10 παξιμάδι ασφαλείας (#86).  

B.) Τραβήξτε το σύρμα κάτω από την τροχαλία στο ανοιχτό υποστήριγμα στην βάση 
ολίσθησης βαρών (#8). Τοποθετήστε μια τροχαλία με ένα M10x1 ¾” μπουλόνι Άλεν 
(#69), δύο ∅3/4” ροδέλες (#66) και ένα M10 παξιμάδι ασφαλείας (#86). Τραβήξτε το 
σύρμα γύρω από την τροχαλία και ύστερα πάνω από το διπλό υποστήριγμα τροχαλίας 
που εγκαταστήσατε προηγουμένως στο Βήμα-6. Τοποθετήστε μια τροχαλία. 

C.) Τραβήξτε το σύρμα γύρω από την τροχαλία και ύστερα προς τα κάτω στο άνοιγμα του 
υποστηρίγματος στον πίσω κάθετο άξονα. Τοποθετήστε μια τροχαλία. 

D.) Τραβήξτε το σύρμα γύρω από την τροχαλία και προς τα πάνω στο μονό υποστήριγμα 
τροχαλίας που προηγουμένως εγκαταστήσατε στο Βήμα-7. Συνδέστε το σύρμα με μια 
κοντή αλυσίδα (#63) χρησιμοποιώντας ένα C-clip (#61). Συνδέστε την κοντή αλυσίδα με 
το υποστήριγμα. Στερεώστε τα με ένα M10x1” μπουλόνι Άλεν (#68), δύο Ø ¾” ροδέλες 
(#66), και ένα M10 παξιμάδι ασφαλείας (#86). Ρυθμίστε το τέντωμα του σύρματος 
ρυθμίζοντας το μήκος της αλυσίδας. 

E.) Στερεώστε την βάση ποδιών (#16) στην βάση ολίσθησης βαρών (#8) με δύο M10x1” 
μπουλόνια Άλεν (#68), τέσσερις Ø ¾” ροδέλες (#66), και δύο M10 παξιμάδια ασφαλείας 
(#86). 

F.) Ενώστε την μακριά αλυσίδα (#64) στο κάτω σύρμα με ένα C-clip. Για ποικιλία ασκήσεων, 
ενώστε ένα από τα παρακάτω εξαρτήματα: Περιστρεφόμενη λαβή ασκήσεων (#30), Λαβή 
ασκήσεων V-σχήματος (#88), Λουρί αστραγάλων (#89), Μονή χειρολαβή (λουρί) 
ασκήσεων (#90), ή Σχοινί τρικεφάλων (#91) με ένα C-clip. 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 
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ΒΗΜΑ 9ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 9) 
A.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η βοήθεια και κάποιου άλλου ατόμου για αυτό το βήμα. 

Τοποθετήστε την λαβή ανύψωσης (#27) μεταξύ των δύο πλαισίων ασφάλειας στοπ (#26). 
Ευθυγραμμίστε τις τρύπες. Περάστε την μπάρα βαρών (#28) στο πλαίσιο ασφάλειας 
στοπ από την μια άκρη και διαμέσου της λαβής ανύψωσης (#27) στο άλλο πλαίσιο 
ασφάλειας στοπ στην απέναντι πλευρά. Στερεώστε την μπάρα βαρών στο κάθε πλαίσιο 
ασφάλειας στοπ με ένα M8x3/8” μπουλόνι Άλεν (#81). 

B.) Γυρίστε τον γάντζο ασφάλειας από την μπροστινή μεριά της λαβής ανύψωσης για να 
επιλέξετε την θέση της στις επιλεγόμενες τρύπες στον μπροστινό κάθετο άξονα (#3). 

C.) Συνδέστε μια μακριά βάση για βάρη ολυμπιακού τύπου (#44) στο τέλος και των δύο 
άκρων τις μπάρας βαρών. Τοποθετήστε έναν σφικτήρα (#60) στο τέλος της μπάρας. 

D.) Συνδέστε τις έξι θέσεις βαρών (#17) στα αριστερά και δεξιά των κάθετων πλαισίων 
(#4&5). Στερεώστε κάθε θέση βαρών με δύο M10x2 ¾” μπουλόνια φορτίου (#75), ένα 4 
¾”x2” υποστήριγμα (#36), δύο Ø ¾” ροδέλες (#66), και δύο M10 παξιμάδια ασφαλείας 
(#86). 

E.) Συνδέστε τις έξι βάσεις για βάρη ολυμπιακού τύπου (#43) στις έξι θέσεις βαρών. 
Τοποθετήστε τους έξι σφικτήρες (#60) στις βάσεις. 

F.) Τοποθετήστε τον αριστερό και δεξί γάντζο μπάρας (#21&22), τον αριστερό και δεξί 
γάντζο ασφάλειας (#23&24) στις επιλεγμένες τρύπες στους  μπροστινούς κάθετους 
άξονες (#3). 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ SMITH 
Νο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ.  Νο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. 
1 Βασικός σκελετός /Βάση 2  51 2 3/8” Τετράγωνο προστατευτικό καπάκι 2 
2 Διαγώνιο στήριγμα 1  52 2 ¾” x 2” Προστατευτικό καπάκι 1 
3 Μπροστινός κάθετος άξονας 2  53 Ø 1” Κωνοειδή προστατευτικό καπάκι 14 
4 Αριστερό κάθετο πλαίσιο 1  54 2 3/8” x 2” Περικόχλιο 2 
5 Δεξί κάθετο πλαίσιο 1  55 Λαβή ολισθήσεως 4 
6 Πίσω κάθετος άξονας 1  56 Δακτυλίδι ασφαλείας 2 
7 Άξονας ολίσθησης βαρών 1  57 Τροχαλία 11 
8 Βάση ολίσθησης βαρών 1  58 Ø 1 ¾” Λαστιχένιο προστατευτικό 1 
9 Πάνω πλαίσιο 1  59 Ø 2 ½” Λαστιχένιο προστατευτικό 2 
10 Αριστερή πεταλούδα 1  60 Σφικτήρας 10 
11 Δεξιά πεταλούδα 1  61 C-Clip 5 
12 Βάση πεταλούδας 1  62 Δακτύλιος τροχαλίας 6 
13 Υποστήριγμα τροχαλίας πεταλούδας 1  63 Κοντή αλυσίδα 2 
14 Θέση ολίσθησης βαρών 1  64 Μακριά αλυσίδα 1 
15 Μπροστινός πάνω άξονας 1  65 Ø 5/8” Ροδέλα 6 
16 Βάση ποδιών 1  66 Ø ¾” Ροδέλα 82 
17 Θέση βαρών 6  67 Ø 1 ½” Ροδέλα 2 
18 Διπλό υποστήριγμα τροχαλίας 2  68 M10 x 1” Μπουλόνι Άλεν 8 
19 Μονό υποστήριγμα τροχαλίας 1  69 M10 x 1 ¾” Μπουλόνι Άλεν 7 
20 Υποστήριγμα στροφών τροχαλίας 2  70 M10 x 2 ½” Μπουλόνι Άλεν 2 
21 Αριστερός γάντζος μπάρας 1  71 M10 x 3” Μπουλόνι Άλεν 3 
22 Δεξής γάντζος μπάρας 1  72 M10 x 3 1/8” Μπουλόνι Άλεν 2 
23 Αριστερός γάντζος ασφάλειας 1  73 M10 x 3 3/8” Μπουλόνι Άλεν 1 
24 Δεξής γάντζος ασφάλειας 1  74 M10 x 1” Μπουλόνι φορτίου 4 
25 Κατευθυντήρια ράβδος 2  75 M10 x 2 ¾” Μπουλόνι φορτίου 16 
26 Πλαίσιο ασφάλειας στοπ 2  76 M10 x 3” Μπουλόνι φορτίου 10 
27 Λαβή ανύψωσης 1  77 M10 x 3 1/8” Μπουλόνι φορτίου 2 
28 Μπάρα βαρών 1  78 M10 x 3 3/8” Μπουλόνι φορτίου 8 
29 Κυρτή λαβή 1  79 M10 x 3 ½” Μπουλόνι φορτίου 4 
30 Περιστρεφόμενη λαβή 1  80 M8 x 2 ½” Μπουλόνι Άλεν 6 
31 Περιστρεφόμενη χειρολαβή 1  81 M8 x 3/8” Μπουλόνι Άλεν 4 
32 Επιχρωμιωμένο πλαίσιο 2  82 M6 x 5/8” Βίδα Philips 1 
33 Τριγωνικό υποστήριγμα 2  83 M6 x 1 5/8” Εξάγωνο μπουλόνι 2 
34 5 1/8” x 2 ¾” Υποστήριγμα 2  84 Επιχρωμιωμένη βίδα 8 
35 5 1/8” x 2 3/8” Υποστήριγμα 1  85 M6 Παξιμάδι ασφαλείας 2 
36 4 ¾” x 2” Υποστήριγμα 8  86 M10 Παξιμάδι ασφαλείας 63 
37 6 ¼” x 2” Υποστήριγμα 2  87 Ø 1” Προστατευτικό καπάκι 6 
38 Ταμπλό στηρίγματος πλάτης 1  88 Λαβή ασκήσεων V- Σχήματος 1 
39 Μαξιλάρι βραχίονα πεταλούδας 2  89 Λουρί αστραγάλων 1 
40 132” Κάτω σύρμα 1  90 Μονή χειρολαβή (λουρί) ασκήσεων 1 
41 132” Πάνω σύρμα 1  91 Σχοινί τρικεφάλων 1 
42 87” Σύρμα πεταλούδας 1   #6 Κλειδί Άλεν (εργαλείο) 1 
43 Βάση για βάρη ολυμπιακού τύπου 8   #5 Κλειδί Άλεν (εργαλείο) 1 
44 Βάση μακριά για βάρη ολυμπιακού τύπου 2   #4 Κλειδί Άλεν (εργαλείο) 1 
45 Περιστρεφόμενη ράβδος χειρολαβών 2     
46 Χερούλια κυρτής λαβής 2     
47 Ø 1” x 3 1/8” Δακτύλιος 2     
48 Ø 1 ½” x 1” Δακτύλιος 2     
49 1 ½” Τετράγωνο προστατευτικό καπάκι 2     
50 1 ¾” Τετράγωνο προστατευτικό καπάκι 7     
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ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΑΓΚΟΥ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΑΓΚΟΥ 
 
Τα εργαλεία που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του μηχανήματος είναι: Δύο 
γαλλικά κλειδιά και κλειδιά Άλεν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται αυτό το μηχάνημα να 
συναρμολογείται από δύο ή περισσότερα άτομα για να αποφευχθεί η πιθανότητα 
τραυματισμού. 
 
ΒΗΜΑ 1ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 1) 
C.) Συνδέστε τον βασικό σκελετό /Βάση (#1) με τον μπροστινό και πίσω σταθεροποιητή (#2 

& 3). Στερεώστε κάθε άκρη με δύο M10x¾” μπουλόνια Άλεν (#36) και ∅ ¾” ροδέλες 
(#42). 
Συνδέστε ένα ρυθμιστή ασφαλείας (#23) με την τρύπα κάτω από τον βασικό σκελετό 
/Βάση.  

D.) Σύρατε το ολισθηρό πλαίσιο (#8) πάνω στην ράβδο ρύθμισης κλήσης (#9). 
Ευθυγραμμίστε την τρύπα και ύστερα στερεώστε την με ένα ρυθμιστή ασφαλείας (#23) 
για να κρατήσετε το ολισθηρό πλαίσιο στη θέση του. 

E.) Συνδέστε την ράβδο ρύθμισης κλήσης με τα υποστηρίγματα στο βασικό σκελετό /Βάση. 
Στερεώστε κάθε άκρη με ένα M10x2 ½” μπουλόνι φορτίου (#35), ∅ ¾” ροδέλες (#42), και 
M10 παξιμάδι ασφαλείας (#44). 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
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ΒΗΜΑ 2ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 2) 
A. Συνδέστε τέσσερις δακτύλιους (#27) με ένα υποστήριγμα καθίσματος (#6).  
B. Συνδέστε ένα υποστήριγμα πλάτης (#7) με το πίσω μέρος του υποστηρίγματος 

καθίσματος (#6). Ευθυγραμμίστε τις τρύπες και στερεώστε με ένα M10x1 ¾” μπουλόνι 
Άλεν (#37) και ∅ ¾” ροδέλες (#42). Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να 
εγκαταστήσετε και την άλλη πλευρά. 

C. Συνδέστε δύο δακτύλιους με τον άξονα στο ολισθηρό πλαίσιο (#8). Συνδέστε δύο 
δακτύλιους σε κάθε υποστήριγμα πλάτης (#7). Ευθυγραμμίστε τις τρύπες και 
στερεώστε με ένα M10x6 ¾” μπουλόνι Άλεν (#38), δύο ∅ ¾” ροδέλες (#42), και ένα 
M10 παξιμάδι ασφαλείας (#44). Μην σφίξετε το παξιμάδι και το μπουλόνι. Τα 
υποστηρίγματα πρέπει να γυρίζουν στο μπουλόνι. 

D. Συνδέστε δύο δακτύλιους με τον άξονα στον βασικό σκελετό /Βάση (#1). Χαλαρώστε 
και τραβήξτε τον ρυθμιστή ασφαλείας στο ολισθηρό πλαίσιο (#8). Το ολισθηρό πλαίσιο 
πρέπει να είναι σε θέση να γλιστράει στην επιχρωμιωμένη ράβδο ρύθμισης κλήσης 
(#9). Ευθυγραμμίστε τα δύο υποστηρίγματα καθίσματος (#6) και στις δύο άκρες του 
άξονα στο βασικό σκελετό /Βάση. Στερεώστε με ένα M10x8 ¼” μπουλόνι Άλεν (#39), 
δύο ∅ ¾” ροδέλες (#42), και ένα M10 παξιμάδι ασφαλείας (#44). 

E. Χρησιμοποιείστε τον ρυθμιστή ασφαλείας στο ολισθηρό πλαίσιο (#8) για να ρυθμίσετε 
και να ασφαλίσετε τη θέση της κλήσης στο υποστήριγμα πλάτης. 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 
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ΒΗΜΑ 3ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 3) 
 

A.) Τοποθετήστε το στήριγμα πλάτης (#14) πάνω στο υποστήριγμα πλάτης (#7). 
Στερεώστε το με τέσσερα M8x2” μπουλόνια Άλεν (#40) και ∅ 5/8” ροδέλες (#43). 

B.) Τοποθετήστε το μαξιλάρι καθίσματος (#13) πάνω στο υποστήριγμα καθίσματος (#6). 
Στερεώστε το με τέσσερα M8x2” μπουλόνια Άλεν (#40) και ∅ 5/8” ροδέλες (#43). 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 
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ΒΗΜΑ 4ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 4) 
 

A.) Συνδέστε το όργανο εξάσκησης ποδιών (#5) με το ανοιχτό υποστήριγμα του βασικού 
σκελετού /Βάση (#1). Στερεώστε το με έναν άξονα (#17), δύο M10x¾” μπουλόνια Άλεν 
(#36), και δύο ∅ ¾” ροδέλες (#42). 

B.) Βάλτε ένα σωλήνα στήριξης αφρώδη ρολού (#10) στο μισό της απόστασης μέσα στην 
τρύπα στο βασικό σκελετό /Βάση. Βάλτε δύο σωλήνες στήριξης αφρώδη ρολού στο 
μισώ της απόστασης μέσα στην τρύπα στο όργανο εξάσκησης ποδιών (#5). Σπρώξτε 
έξι αφρώδη ρολά (#24) επάνω στις δύο άκρες των σωλήνων. Ταπώστε έξι 
προστατευτικά καπάκι αφρώδη ρολών (#25) μέσα στους σωλήνες. 

C.) Σύρατε την λαβή ολυμπιακού τύπου (#20) μέσα στη θέση βαρών στο στήριγμα 
ρυθμιστή ποδιών.  Συνδέστε ένα σφικτήρα (#22) στην λαβή. 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 
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ΒΗΜΑ 5ο (βλ. Σχεδιάγραμμα 5) 
 
A.) Συνδέστε το μαξιλάρι χεριών (#15) στο σκελετό μαξιλαριού χεριών (#4). Στερεώστε το με 

δύο M8x5/8” μπουλόνια Άλεν (#41) και δύο ∅ 5/8” ροδέλες (#43). Τοποθετήστε τον 
σκελετό μαξιλαριού χεριών στο μπροστινό άνοιγμα του βασικού σκελετού /Βάση (#1). 
Χρησιμοποιείστε τον ρυθμιστή ασφαλείας για να ρυθμίστε το επιθυμητό ύψος που θέλετε 
να έχει το μαξιλάρι χεριών. 

B.) Συνδέστε το υποστήριγμα πλαισίου περιστρεφόμενης λαβής (#11) στο ανοικτό 
υποστήριγμα του οργάνου εξάσκησης ποδιών (#5). Ασφαλίστε το με ένα, πύρο L-
σχήματος (#21). 

C.) Όποτε χρησιμοποιείτε τον όργανο εξάσκησης ποδιών, αφαιρέστε τον πύρο, την 
περιστρεφόμενη χειρολαβή και το μαξιλάρι χεριών για να κάνετε τις ασκήσεις. 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 
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ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΠΑΓΚΟΥ 
 

Νο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. 
1 Βασικός σκελετός /Βάση 1 
2 Μπροστινός σταθεροποιητής 1 
3 Πίσω σταθεροποιητής 1 
4 Σκελετός μαξιλαριού χεριών 1 
5 Όργανο εξάσκησης ποδιών 1 
6 Υποστήριγμα καθίσματος 2 
7 Υποστήριγμα πλάτης 2 
8 Ολισθηρό πλαίσιο 1 
9 Ράβδος ρύθμισης κλήσης 1 

10 Σωλήνας στήριξης αφρώδη ρολού /μαξιλαράκι 3 
11 Υποστήριγμα πλαισίου περιστρεφόμενης λαβής 1 
12 Περιστρεφόμενη χειρολαβή 1 
13 Μαξιλάρι καθίσματος 1 
14 Στήριγμα πλάτης 1 
15 Μαξιλάρι χεριών 1 
16 Χειρολαβή περιστρεφόμενης λαβής 2 
17 Άξονας 1 
18 Ø 2 3/8” Δακτύλιος 2 
19 Ø 1 ½” Δακτύλιος 2 
20 Λαβή ολυμπιακού τύπου 1 
21 Πύρος L-σχήματος 1 
22 Σφικτήρας 1 
23 Ρυθμιστής ασφαλείας 2 
24 Αφρώδη ρολό /μαξιλαράκι 6 
25 Προστατευτικό καπάκι αφρώδη ρολού /μαξιλαριού 6 
26 Ø ¾” x ½” Δακτύλιος 2 
27 Δακτύλιος 16 
28 3 1/8” x 1 5/8” Προστατευτικό καπάκι 1 
29 Ø 1” Κωνοειδή σχήματος προστατευτικό καπάκι 1 
30 Ø 1” Προστατευτικό καπάκι 1 
31 1 5/8” x 2 3/8” Προστατευτικό καπάκι 2 
32 1 5/8” x ¾” Προστατευτικό καπάκι 12 
33 2” Τετράγωνο πλαστικό ολισθήσεως 3 
34 Προστατευτικό καπάκι σταθεροποιητή 4 
35 M10 x 2 ½” Μπουλόνι φορτίου 2 
36 M10 x ¾” Μπουλόνι Άλεν 6 
37 M10 x 1 ¾” Μπουλόνι Άλεν 2 
38 M10 x 6 ¾” Μπουλόνι Άλεν 1 
39 M10 x 8 ¼” Μπουλόνι Άλεν 1 
40 M8 x 2” Μπουλόνι Άλεν 8 
41 M8 x 5/8” Μπουλόνι Άλεν 2 
42 Ø ¾” Ροδέλα 14 
43 Ø 5/8” Ροδέλα 10 
44 M10 Παξιμάδι ασφαλείας 4 
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Λ. ΚΟΥΠΙ 34, ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 19400 Τ.Θ. 6201 
ΤΗΛ.: 210 66 20 921 -2 - FAX: 210 66 20 923 

E-MAIL: info@xtr.gr 
 

Τηλ. για όλη την Ελλάδα: 
801.11.15.100 
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