
ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ML 
X-FIT  PASSION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο. Διατηρείστε 
το Εγχειρίδιο Λειτουργίας για μελλοντική αναφορά. Οι προδιαγραφές του προϊόντος 
μπορεί να διαφέρουν από την φωτογραφία και μπορεί να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα, πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές 
προφυλάξεις καθώς και τις παρακάτω σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Διαβάστε όλες 
τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. 
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και ακολουθήστε τις προσεχτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το

όργανο. Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει συναρμολογηθεί σωστά και τα
εξαρτήματα είναι κατάλληλα σφιγμένα.

2. Πριν ξεκινήσετε την εκγύμνασή σας, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό στους μυς
σας, συνιστάται να κάνετε ασκήσεις προθέρμανσης.

3. Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα σωστά και ότι κάποιο δεν
είναι κατεστραμμένο. Η κωπηλατική πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο υπέδαφος κατά την
χρήση.

4. Παρακαλούμε να φοράτε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια για την εκγύμνασή σας. Μην φοράτε
ρούχα που μπορεί να πιαστούν σε κάποιο από τα εξαρτήματα του μηχανήματος. Να θυμάστε να
σφίγγετε τα λουριά των πεταλιών.

5. Μην επιχειρήσετε να κάνετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή άλλες ρυθμίσεις εκτός από
αυτές που περιγράφονται σ’ αυτό το εγχειρίδιο. Αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, διακόψτε
τη λειτουργία του μηχανήματος και επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της X-TREME STORES.

6. Το μηχάνημα αυτό δεν είναι κατάλληλο για θεραπευτική χρήση.
7. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εξωτερικούς χώρους.
8. Αυτό το όργανο γυμναστικής διατίθεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι επαγγελματικό

μοντέλο.
9. Η εκγύμναση θα πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο κάθε φορά.
10. Εάν νοιώσετε πόνο στο στήθος, ναυτία, ζαλάδα, ή δεν μπορείτε να αναπνεύσετε σωστά, θα

πρέπει να σταματήσετε αμέσως την άσκηση και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν
συνεχίσετε.

11. Προσοχή όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από το μηχάνημα.
12. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν στο μηχάνημα. Κρατήστε τα παιδιά

και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το μηχάνημα εκγύμνασης κατά τη διάρκεια χρήσης. Αυτό
το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για χρήση μόνο από ενήλικες. Ο ελάχιστος απαιτούμενος
ελεύθερος χώρος για ασφαλή λειτουργία είναι τουλάχιστον δύο μέτρα απόσταση.

13. Το μέγιστο βάρος χρήστη είναι 125 kgs.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης 
συμβουλευτείτε τον οικογενειακό σας γιατρό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
άτομα άνω των 35 ετών ή άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. Διαβάστε 
όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μηχάνημα εκγύμνασης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν την χρήση του προϊόντος. 
Διατηρείστε το Εγχειρίδιο Λειτουργίας για μελλοντική αναφορά. 
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ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
No. Περιγραφή Τεμ. No. Περιγραφή Τεμ 

001 Βασικός σκελετός 1 026 Στοπ καθίσματος 28x28x37 4 

002 
Πλαστικός ανεμιστήρας με μαγνητικό 
αισθητήρα 

1 027 Εξαγωνικό μπουλόνι Allen M8x80mm 2 

003 Σετ μετάδοσης κίνησης ιμάντα 1 028 Κάλυμμα ράγας αλουμινίου 1 
004 Σετ ιμάντα τροχού 1 029 Πίσω συνδετική πλάκα 1 
005 Χειρολαβή 1 030 Πίσω σταθεροποιητής 1 
006R Δεξί κάλυμμα χειρολαβής 1 031 Ακριανό καπάκι πίσω σταθεροποιητή 2 
006L Αριστερό κάλυμμα χειρολαβής 1 032 Στήριγμα καντράν 1 

007 Άγκιστρο στηρίγματος χειρολαβής 2 033 
Αποστάτης στηρίγματος καντράν 
Ø38-3/8" 

4 

008 
Υποστήριγμα τάσης & Σετ βιδωτού 
κρίκου I 

2 034A Κεφαλή πείρου ασφαλείας 1 

009 
Υποστήριγμα  τάσης & Σετ 
βιδωτού κρίκου II 

2 034B Πείρος ασφαλείας Ø15x80mm 1 

010 Μπουλόνι για καντράν M5x10mm 4 034C Παξιμάδι 1 
011 Παξιμάδι 3/8" 2 034D Ελατήριο 1 
012 Ιμάντας 350J6 1 034E Άξονας πείρου ασφαλείας 1 

013 
Περιστρεφόμενος Μοχλός 
σκληρότητας 8-επιπέδων 

1 035 Κουμπί πεντάλ ποδιού 2 

014R Δεξί κάλυμμα 1 036 Πλάκα κουμπιού πεντάλ ποδιού 2 
014L Αριστερό κάλυμμα 1 037 Πλαίσιο στήριξης καντράν 1 
015 Κάλυμμα χειρολαβής 1 038 Καντράν UT-6911-1 1 
016 Ρυθμιζόμενο πεντάλ ποδιού 2 039 Κινητή πλάκα στήριξης καθίσματος 1 
017R Κατώτερο δεξί πεντάλ ποδιού 1 040 Κάθισμα 1 

017L Κατώτερο αριστερό πεντάλ ποδιού 1 041 
Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x16mm 

14 

018 Στρογγυλό καπάκι 2 042 Ροδάκια καθίσματος 6 

019 
Ακριανό καπάκι μπροστινού 
σταθεροποιητή με ρόδα μεταφοράς 

2 043 Αποστάτης Ø8xØ12x11mm 6 

020 Μαξιλαράκι πεντάλ 2 044 
Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x35mm 

6 

021 Ιμάντας δεσίματος ποδιού 2 045 Παξιμάδι ασφαλείας M8 8 
022 Άξονας βραχίονα 1 046 Στοπ στήριξης πλάκας 4 

023 Αποστάτης άξονα Ø21.5x12mm 2 047 
Αφρώδης χειρολαβή 
HDRØ30x3Tx215mm 

2 

024 Ράγα αλουμινίου 1 048 Ακριανό καπάκι χειρολαβής Ø1 1/4" 2 
025 Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 10x16 2 049 Καπάκι μπουλονιού Ø42 2 
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ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

No. Περιγραφή Τεμ No. Περιγραφή Τεμ 

050 
Στήριγμα Περιστρεφόμενου Μοχλού 
σκληρότητας 8-επιπέδων   

1 062 Επίπεδη ροδέλα M8xØ16x1.5T 6 

051 
Μπουλόνι για Περιστρεφόμενο 
Μοχλό σκληρότητας 8-Επιπέδων 

1 063 Βίδα 5/32"x1/2" 2 

052 Καλώδιο αισθητήρα 1100mm 1 064 Βίδα 3/16"x5/8" 6 
053 Καλώδιο καντράν 400mm 1 065 Βίδα 3/16"x1/2" 6 

054 
Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M5x10mm 

4 066 Πλαστική ροδέλα Ø32.45xØ38.5x2T 2 

055 
Εξαγωνικό μπουλόνι Allen  
M6x60mm 

2 067 
Μπουλόνι με σταυροειδή κεφαλή 
M5x15 

4 

056 Πλάκα σύνδεσης πεντάλ ποδιού 1 068 Εξαγωνικό μπουλόνι Allen M6x90mm 1 

057 Παξιμάδι ασφαλείας M6 3 069 
Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x25mm 

2 

058 Παξιμάδι ασφαλείας 3/8" 2 070 
Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x16mm 

4 

059 
Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
3/8"x3 3/4" 

1 071 Βίδα M4x8mm 8 

060 Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 3/8"x4" 1 072 Στήριγμα ιμάντα τροχού 1 

061 
Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M6x10mm 

1 073 
Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M6x30mm 

2 

M8 Κλειδί Allen 
1 ΤΕΜ 

M6 Κλειδί Allen 
1 ΤΕΜ 

(41) Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x16mm 

14 TEM 

(69) Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x25mm 

2 TEM 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Βήμα 1 
Συνδέστε τη ράγα αλουμινίου (24) στο βασικό σκελετό (1) με έξι M8x16mm εξαγωνικά 
μπουλόνια Allen (41). Σφίξτε τα μπουλόνια με το Μ6 κλειδί Allen που παρέχεται. 

Εργαλείο: 

M6 Κλειδί Allen 

(41) Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x16mm 

6 TEM 

7 



Βήμα 2 
Συνδέστε το κάθισμα (40) στη κινητή πλάκα στήριξης καθίσματος (39) με τέσσερα M8x16mm 
εξαγωνικά μπουλόνια Allen (41). Σφίξτε τα μπουλόνια με το Μ6 κλειδί Allen που παρέχεται. 

Εργαλείο:

M6 Κλειδί Allen 

(41) Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x16mm 

4 TEM 
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Βήμα 3 
Συνδέστε τον πίσω σταθεροποιητή (30) στη ράγα αλουμινίου (24) με τέσσερα M8x16mm 
εξαγωνικά μπουλόνια Allen (41). Σφίξτε τα μπουλόνια με το Μ6 κλειδί Allen που παρέχεται. 
Σύρετε το κάλυμμα ράγας αλουμινίου (28) στο τέλος της ράγας αλουμινίου (24). 

Εργαλείο: 

M6 Κλειδί Allen 

(41) Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x16mm 

4 ΤΕΜ 
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Βήμα 4 
Συνδέστε τα δύο κατώτερα πεντάλ ποδιού, δεξί και αριστερό, (17R, 17L) στο βασικό σκελετό 
(1) με την πλάκα σύνδεσης πεντάλ ποδιού (56) και με δύο M8x25mm εξαγωνικά μπουλόνια 
Allen (69). Σφίξτε τα μπουλόνια με το Μ6 κλειδί Allen που παρέχεται. 

Εργαλείο: 

M6 Κλειδί Allen 

(69) Εξαγωνικό μπουλόνι Allen 
M8x25mm 

2 TEM 
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Βήμα 5 
1. Για να τοποθετήσετε τη ράγα αλουμινίου (24), κρατήστε σταθερά τη ράγα αλουμινίου (24)

με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι τραβήξτε τη κεφαλή πείρου ασφαλείας (34Α) με τον
πείρο ασφαλείας (34B).

2. Προσεκτικά χαμηλώστε τη ράγα αλουμινίου (24) μέχρι το ακριανό καπάκι πίσω
σταθεροποιητή (31) ακουμπήσει στο έδαφος.

3. Η ράγα αλουμινίου (24) είναι σε επίπεδη θέση.
4. Με το ένα χέρι κρατήστε τον ιμάντα δεσίματος ποδιού (21) και κατόπιν τραβήξτε τον μέχρι

ο πείρος ασφαλείας (34B) να «κουμπώσει» στη θέση ασφαλείας.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ασφαλείας (34B) είναι στη ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πριν

χρησιμοποιήσετε την κωπηλατική.

1 2 

3 

(31) 

5 

ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

4 
(21) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η κωπηλατική μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό καθαρό υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε 
λειαντικά ή διαλυτικά στα πλαστικά μέρη. Παρακαλούμε σκουπίστε τον ιδρώτα σας από την 
κωπηλατική μετά από κάθε χρήση. Προσέχετε την υπερβολική υγρασία στην οθόνη του 
καντράν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πρόβλημα στα ηλεκτρονικά 
μέρη. 
Παρακαλούμε κρατήστε την κωπηλατική, και ειδικά την κονσόλα του καντράν, μακριά από το 
άμεσο ηλιακό φως για να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη. 
Παρακαλούμε να ελέγχετε κάθε εβδομάδα εάν όλα τα μπουλόνια, τα παξιμάδια, οι βίδες και 
τα πεντάλ συναρμολόγησης στο μηχάνημα είναι κατάλληλα σφιγμένα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ασφαλείας είναι στην θέση 
ασφαλείας για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί. 

Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ασφαλείας 
είναι στη θέση ασφαλείας πριν 
χρησιμοποιήσετε την κωπηλατική. 

Ο πείρος ασφαλείας ΔΕΝ είναι 
στη θέση ασφαλείας. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΔΙΠΛΩΣΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗΣ 

1. Κρατήστε με το ένα χέρι τον ιμάντα δεσίματος ποδιού (21).
2. Τραβήξτε τον ιμάντα δεσίματος ποδιού προς τα πάνω μέχρι ο πείρος ασφαλείας (34Β) να

τραβηχτεί προς τα έξω.
3. Χαμηλώστε το βασικό σκελετό (1) προς το έδαφος.
4. Προσεκτικά διπλώστε τη ράγα αλουμινίου (24) με το ένα χέρι.
5. Διπλώστε τη ράγα αλουμινίου (24) σε όρθια θέση μέχρι ο πείρος ασφαλείας (34B) να

«κουμπώσει» στη θέση ασφαλείας.
6. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ασφαλείας (34B) είναι στη ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πριν μεταφέρετε

την κωπηλατική.

ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

6 

1 

4 

(24) 

5 

(34B) 

3 

(1) 

2 

(34B) 

(21) 
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ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗΣ 

1. Για να αναδιπλώσετε τη ράγα αλουμινίου (24), κρατήστε σταθερά τη ράγα αλουμινίου
(24) με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι τραβήξτε τον πείρο ασφαλείας (34B).

2. Χαμηλώστε προσεκτικά τη ράγα αλουμινίου (24) μέχρι το ακριανό καπάκι του πίσω
σταθεροποιητή (31) ακουμπήσει στο έδαφος.

3. Η ράγα αλουμινίου (24) είναι σε επίπεδη θέση.
4. Κρατήστε με το ένα χέρι τον ιμάντα δεσίματος ποδιού (21) και κατόπιν τραβήξτε τον

προς τα πάνω μέχρι ο πείρος ασφαλείας (34Β) να «κουμπώσει» στη θέση ασφαλείας.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ασφαλείας (34B) είναι στη ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πριν

χρησιμοποιήσετε την κωπηλατική.

3 

(31) 

4 

(21) 

1 

(24) 

(34B) 

2 

(24) 

ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Η κωπηλατική έχει ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ που βρίσκονται στο ακριανό καπάκι του 
μπροστινού σταθεροποιητή. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να μεταφέρει εύκολα την 
κωπηλατική. Από τη θέση δίπλωσης ΠΙΑΣΤΕ τον ΠΙΣΩ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ της κωπηλατικής 
και γείρετε το μηχάνημα έως ότου οι ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ακουμπήσουν στο δάπεδο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΕ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. 

ΠΙΣΩ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 

ΡΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΤΡΑΝ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 
SCAN (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ): Κάθε 6 δευτερόλεπτα 
STROKES (ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ): 0~9999 επανάληψη (εις) 
TOTAL STROKES (ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ): 0~9999 επανάληψη (εις) 
SPM (Stroke per Minute - επανάληψη ανά λεπτό): 0~10~999 επανάληψη (εις) 
TIME (ΧΡΟΝΟΣ): 00:00~99:59 MIN:SEC. Είναι διαθέσιμη η καθοδική ή ανοδική μέτρηση   
TIME/500M (ΧΡΟΝΟΣ/500Μ): 00:00~99:59 MIN:SEC 
DISTANCE (ΑΠΟΣΤΑΣΗ): 0.00~99.99 KM. Είναι διαθέσιμη η καθοδική ή ανοδική μέτρηση 
CALORIES (ΘΕΡΜΙΔΕΣ): 0~9999 KCAL. Είναι διαθέσιμη η καθοδική ή ανοδική μέτρηση   
TP (TEMPO-ΡΥΘΜΟΣ): 0~10, κωπηλατικός ρυθμός (0~10 δευτερόλεπτα) 

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΤΡΑΝ: 
MODE: Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε ποια λειτουργία θα εμφανίζεται 

στην οθόνη. Στη μεγάλη κεντρική περιοχή της οθόνης θα εμφανίζονται οι 
ενδείξεις που χρησιμοποιείτε. 

+: Για να αυξήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των επαναλήψεων, του χρόνου, της 
απόστασης, των θερμίδων ή του ρυθμού. 

-: Για να μειώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των επαναλήψεων, του χρόνου, της 
απόστασης, των θερμίδων ή του ρυθμού. 

RESET: Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές στο μηδέν. 

TOTAL RESET: Για να επαναφέρετε όλες τις λειτουργικές τιμές στο μηδέν. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΝΤΡΑΝ 
Το καντράν ενεργοποιείται πατώντας το κεντρικό πλήκτρο ή ξεκινώντας την άσκηση. Αν 
σταματήσετε την άσκηση για 4 λεπτά, το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΝΤΡΑΝ: 
SCAN: Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SCAN και αναβοσβήνει στην 
κορυφή της οθόνης. Το καντράν αυτόματα θα δείχνει κυλιόμενα κάθε ένδειξη των 
Επαναλήψεων, Συνολικών Επαναλήψεων, SPM, Χρόνο, Χρόνο/500M, Απόσταση, Θερμίδες 
και Ρυθμό, εναλλάσσοντας την ένδειξη κάθε 6 δευτερόλεπτα.  
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STROKES: Εμφανίζει τον αριθμό των επαναλήψεων που έχετε εκτελέσει. Όταν ξεκινήσετε 
την κωπηλασία, στο καντράν εμφανίζεται η μέτρηση του αριθμού των επαναλήψεων από 0 
ως 9999 ανά μία επανάληψη. Το εικονίδιο με τον κωπηλάτη εμφανίζεται στην οθόνη να 
τραβάει τον ιμάντα όπως ακριβώς κάνετε κι εσείς. Μπορείτε επίσης να προκαθορίσετε τον 
αριθμό-στόχο των επαναλήψεων πριν ξεκινήσετε την άσκηση μόλις η ένδειξη STOP 
εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε την ένδειξη 
STROKES όταν θα αναβοσβήνει η ένδειξη 0. Πιέστε το πλήκτρο + ή το -  για να καθορίσετε 
τον αριθμό των επαναλήψεων, από 10 ως 9990 επαναλήψεις ανά 10.  Πιέστε το πλήκτρο 
RESET για να μηδενίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό επαναλήψεων. Όταν καθορίσετε τον 
επιθυμητό αριθμό των επαναλήψεων, πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε τις 
τιμές και η επόμενη προεπιλεγμένη ένδειξη θα αναβοσβήνει . Μπορείτε να παραλείψετε να 
προεπιλέξετε την επόμενη στοχευμένη λειτουργική κατάσταση και στη συνέχεια να αρχίσει η 
κωπηλασία. Ο αριθμός των επαναλήψεων θα μετρήσει αντίστροφα από τις 
προκαθορισμένες τιμές-στόχους στο 0 ανά 1 επανάληψη ανάποδα. Όταν ο 
προκαθορισμένος αριθμός στόχος των επαναλήψεων φτάσει στο 0, το καντράν θα σας 
ειδοποιήσει με ένα ηχητικό σήμα και ο αριθμός των επαναλήψεων θα αρχίσει να μετρά 
αμέσως . 

TOTAL STROKES: Εμφανίζει τις συνολικές επαναλήψεις. 

SPM: Εμφανίζει τον αριθμό των επαναλήψεων ανά λεπτό. 

TIME: Εμφανίζει το χρόνο άσκησης σε λεπτά και δευτερόλεπτα. Όταν ξεκινήσετε την 
κωπηλασία, ο χρόνος ξεκινά να μετρά από 00:00 ως 99:59 λεπτά ανά δευτερόλεπτο. 
Μπορείτε επίσης να προκαθορίσετε το χρόνο-στόχο πριν ξεκινήσετε την άσκηση μόλις η 
ένδειξη STOP εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης.  Πιέστε το πλήκτρο MODE για να 
επιλέξετε την ένδειξη ΤΙΜΕ όταν θα αναβοσβήνει η ένδειξη 00:00. Πιέστε το πλήκτρο + ή – 
για να καθορίσετε το χρόνο-στόχο, από 00:00 ως 99:00 λεπτά ανά 1 λεπτό. Πιέστε το 
πλήκτρο RESET για να μηδενίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο. Όταν καθορίσετε τον 
επιθυμητό χρόνο-στόχο, πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε τις τιμές και η 
επόμενη προεπιλεγμένη ένδειξη θα αναβοσβήνει. Μπορείτε να παραλείψετε να 
προεπιλέξετε την επόμενη στοχευμένη λειτουργική κατάσταση και στη συνέχεια να αρχίσει η 
κωπηλασία . Ο χρόνος θα μετρήσει αντίστροφα από τις προκαθορισμένες τιμές-στόχους στο 
00:00 ανά 1 δευτερόλεπτο ανάποδα. Όταν ο προκαθορισμένος χρόνος-στόχος φτάσει στο 
00:00, το καντράν θα σας ειδοποιήσει με ένα ηχητικό σήμα και ο χρόνος θα αρχίσει να μετρά 
αμέσως. 

TIME/500M: Εμφανίζει τον παρερχόμενο χρόνο άσκησης ανά 500 μέτρα. 

DISTANCE: Εμφανίζει την συσσωρευτική απόσταση που έχετε διανύσει κατά τη διάρκεια 
της άσκησης. Όταν ξεκινήσετε την κωπηλασία, στο καντράν εμφανίζεται η μέτρηση της 
απόστασης από 0.00 ως 99.99 km ανά 0.01 km. Μπορείτε επίσης να προκαθορίσετε την 
απόσταση-στόχο πριν ξεκινήσετε την άσκηση μόλις η ένδειξη STOP εμφανιστεί στην κορυφή 
της οθόνης. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε την ένδειξη DISTANCE όταν θα 
αναβοσβήνει η ένδειξη 0.00. Πιέστε το πλήκτρο + ή – για να καθορίσετε την απόσταση-στόχο, 
από 0.00 ως 99.50 km ανά 0.50 km. Πιέστε το πλήκτρο RESET για να μηδενίσετε την 
προεπιλεγμένη απόσταση. Όταν καθορίσετε την επιθυμητή απόσταση-στόχο, πιέστε το 
πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε τις τιμές και η επόμενη προεπιλεγμένη ένδειξη θα 
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αναβοσβήνει. Μπορείτε να παραλείψετε να προεπιλέξετε την επόμενη στοχευμένη 
λειτουργική κατάσταση και στη συνέχεια να αρχίσει η κωπηλασία . Η απόσταση θα μετρήσει 
αντίστροφα από τις προκαθορισμένες τιμές-στόχους στο 0.00 ανά 0.01 km ανάποδα. Όταν η 
προκαθορισμένη απόσταση-στόχος φτάσει στο 0.00, το καντράν θα σας ειδοποιήσει με ένα 
ηχητικό σήμα και η απόσταση θα αρχίσει να μετρά αμέσως. 

CALORIES: Εμφανίζει το σύνολο των θερμίδων που καίγονται κατά τη διάρκεια της 
άσκησης. Όταν ξεκινήσετε την κωπηλασία, στο καντράν εμφανίζεται η μέτρηση των 
θερμίδων από 0 ως 9999 θερμίδες ανά μία θερμίδα. Μπορείτε επίσης να προκαθορίσετε τον 
στόχο των θερμίδων που θέλετε να κάψετε πριν ξεκινήσετε την άσκηση μόλις η ένδειξη 
STOP εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε την 
ένδειξη CALORIES όταν θα αναβοσβήνει η ένδειξη 0. Πιέστε το πλήκτρο + ή – για να 
καθορίσετε τις θερμίδες-στόχο που θέλετε να κάψετε, από 0 ως 9990 θερμίδες ανά 10 
θερμίδες. Πιέστε το πλήκτρο RESET για να μηδενίσετε τις προεπιλεγμένες θερμίδες. Όταν 
καθορίσετε τις επιθυμητές θερμίδες-στόχο, πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε 
τις τιμές και η επόμενη προεπιλεγμένη ένδειξη θα αναβοσβήνει. Μπορείτε να παραλείψετε 
να προεπιλέξετε την επόμενη στοχευμένη λειτουργική κατάσταση και στη συνέχεια να 
αρχίσει η κωπηλασία. Οι θερμίδες θα μετρήσουν αντίστροφα από τις προκαθορισμένες 
τιμές-στόχους στο 0 ανά 1 θερμίδα ανάποδα. Όταν οι προκαθορισμένες θερμίδες-στόχος 
φτάσουν στο 0, το καντράν θα σας ειδοποιήσει με ένα ηχητικό σήμα και οι θερμίδες θα 
αρχίσουν να μετρούν αμέσως. 

TEMPO: Για να ρυθμίσετε τον ρυθμό κωπηλασίας από 0 ως 10 δευτερόλεπτα. Αν επιλεγεί ο 
ρυθμός 1, το καντράν θα εκπέμπει ηχητικό σήμα ανά 1 δευτερόλεπτο. Ακούστε το ηχητικό 
σήμα για να ελέγξετε την ταχύτητα κωπηλασίας. 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 
1. Αφαιρέστε το καπάκι στο πίσω μέρος του καντράν.
2. Τοποθετείστε δύο ΑΑ μπαταρίες στην ειδική θέση.
3. Βεβαιωθείτε οι μπαταρίες να είναι σωστά τοποθετημένες ώστε να κάνουν σωστή επαφή.
4. Τοποθετείστε και πάλι το καπάκι.
5. Αν οι ενδείξεις στην οθόνη δεν είναι ευδιάκριτες ή εμφανίζονται μερικώς, αφαιρέστε τις

μπαταρίες και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα μέχρι να τις τοποθετήσετε πάλι.

Προσοχή! Κατά την διάρκεια της άσκησης η έντονη εφίδρωση μπορεί να προκαλέσει φθορά στα
μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη του μηχανήματος. Όπως κάθε άλλη υγρή ουσία, έτσι και ο ιδρώτας είναι 

ικανός να προκαλέσει βλάβη κυρίως στα ηλεκτρικά τμήματα του μηχανήματος (καντράν, καλώδια 

κ.τ.λ.). Η καλύτερη λύση είναι η χρήση πετσέτας κατά την διάρκεια της άσκησης, και σκούπισμα του 

μηχανήματος μετά από κάθε χρήση για αποφυγή κάποιας ανεπιθύμητης βλάβης. 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΑΝ: 
Η κωπηλατική τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή εκτεθεί σε ήλιο και σκόνη. (Η σκόνη και τα 
χνούδια που εισέρχονται στα εσωτερικά μηχανικά μέρη του μηχανήματος προκαλούν 
σοβαρές βλάβες.) Διατηρείτε καθαρή την κωπηλατική από σκόνη και χνούδια. 

18 



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΜΟΧΛΟΥ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 8-ΕΠΙΠΕΔΩΝ 
Για να αυξήσετε την σκληρότητα, γυρίστε το μοχλό 
ελέγχου σκληρότητας σε δεξιόστροφη κατεύθυνση. 
Για να μειώσετε την σκληρότητα, γυρίστε το μοχλό 
ελέγχου σκληρότητας αριστερόστροφα. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΚΑΝΤΡΑΝ 
Η γωνία του καντράν (38) και το ύψος μπορούν να 
ρυθμιστούν σε ένα ευρύ φάσμα. Μετά από μακρά 
χρήση, το στήριγμα του καντράν (32) μπορεί να 
χαλαρώσει. Σφίξτε το στήριγμα του καντράν (32) 
βιδώνοντας το μπουλόνι (59) δεξιόστροφα με το 
κλειδί Μ8 που παρέχεται. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΑΛ ΠΟΔΙΟΥ 
Αρχικά πιέστε το κουμπί πεντάλ ποδιού (35) και 
στη συνέχεια σύρετε το ρυθμιζόμενο πεντάλ 
ποδιού (16) με κατεύθυνση πάνω ή κάτω προς την 
κατάλληλη θέση. Ασφαλίστε το ρυθμιζόμενο 
πεντάλ ποδιού (16) στη θέση του 
απελευθερώνοντας το κουμπί πεντάλ ποδιού (35) 
και σύροντας το ρυθμιζόμενο πεντάλ ποδιού (16) 
ελαφρά προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι το 
ρυθμιζόμενο πεντάλ ποδιού (16) ασφαλίσει στη 
θέση ασφαλείας. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 
Η χειρολαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο θέσεις. 

(59) (32) Στήριγμα καντράν 

(38) Καντράν 

(35) Κουμπί πεντάλ ποδιού 

(16) Ρυθμιζόμενο πεντάλ ποδιού 
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ 

Σπρώξτε προς τα πίσω, 
ισιώνοντας την πλάτη και 
τα πόδια σας ταυτόχρονα. 

Συνεχίστε την κίνηση έως 
ότου να γέρνετε ελαφρώς 
προς τα πίσω, λυγίζοντας 
ταυτόχρονα τα χέρια σας . 
Επιστρέψτε στην θέση 1 

και επαναλάβετε. 

Χρησιμοποιήστε τα πόδια σας 

για να σπρώξετε το σώμα σας 

προς τα πίσω καθώς κρατάτε 

τα χέρια και την πλάτη σας 

ίσια, και αργά επιστρέψτε 

στην αρχική σας θέση και 

επαναλάβετε. 

Αυτή η άσκηση θα σας 

βοηθήσει να τονώσετε και να 

ενδυναμώσετε τους μυς των 

ποδιών και της πλάτης σας.  

Με την πλάτη σας ίσια και τα 

χέρια σας τεντωμένα προς τα 

έξω, λυγίστε τα πόδια σας έως 

ότου τα χέρια σας να βρεθούν 

στην αρχική θέση 4. 

Πάρτε την αρχική θέση 
γέρνοντας προς τα μπρος, 
με τα γόνατα λυγισμένα και 

τα χέρια στην ευθεία. 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ είναι ένα σημαντικό κομμάτι για κάθε είδος εκγύμνασης. Ο σκοπός της 
προθέρμανσης είναι η προετοιμασία του σώματος για άσκηση και η αποφυγή τραυματισμών. Κάντε 
προθέρμανση για δύο με πέντε λεπτά πριν την αερόβια άσκηση. Η προθέρμανση πρέπει να 
προετοιμάσει το σώμα για πιο σκληρή άσκηση, προθερμαίνοντας και τεντώνοντας τους μυς σας, 
αυξάνοντας την κυκλοφορία και την καρδιακή συχνότητα και στέλνοντας περισσότερο οξυγόνο στους 
μυς σας.   

Κάντε ασκήσεις ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ στο τέλος της εκγύμνασης σας, επαναλαμβάνοντας αυτές τις ασκήσεις 
για να μειώσετε τον πόνο στους κουρασμένους μυς.  
Ο σκοπός της χαλάρωσης είναι να επιστρέψει το σώμα στην κατάσταση ηρεμίας του στο τέλος της 
κάθε συνεδρίας. Οι κατάλληλες ασκήσεις χαλάρωσης σταδιακά μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό και 
επιτρέπουν στο αίμα να επιστρέψει στην καρδιά. 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥ 
Περιστρέψτε το κεφάλι σας προς τα δεξιά μία φορά, 
αισθανθείτε το τέντωμα στην δεξιά πλευρά του λαιμού σας. 
Στη συνέχεια περιστρέψτε το κεφάλι σας προς τα πίσω μία 
φορά τεντώνοντας το πιγούνι σας στο ανώτατο και 
αφήνοντας το στόμα σας ανοιχτό. Περιστρέψτε το κεφάλι 
σας προς τα αριστερά μία φορά, και κατόπιν γείρετε το 
κεφάλι σας προς το στήθος μία φορά. 

ΣΗΚΩΜΑ ΩΜΩΝ 
Σηκώστε τον δεξί σας ώμο προς το αυτί σας μία φορά. Στη 
συνέχεια σηκώστε τον αριστερό σας ώμο μία φορά καθώς 
κατεβάζετε τον δεξί σας ώμο. 
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ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ  
Ανοίξτε τα χέρια σας στο πλάι και σηκώστε τα έως ότου 
είναι πάνω από το κεφάλι σας. Απλώστε το δεξί σας χέρι 
όσο πιο μακριά προς το ταβάνι μπορείτε μία φορά. 
Επαναλάβετε με το αριστερό σας χέρι. 

ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ 
Με το ένα σας χέρι να ακουμπάει στον τοίχο για 
ισορροπία, πιάστε το δεξί σας πόδι και τραβήξτε το προς 
τα πάνω. Φέρτε την φτέρνα σας όσο γίνετε πιο κοντά 
στον γλουτό σας. Κρατήστε αυτή την στάση μετρώντας 
μέχρι το 15 και επαναλάβετε με το αριστερό σας πόδι. 

ΔΙΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ 
Καθίστε με τα πέλματά σας ενωμένα και τα γόνατά σας προς 
τα έξω. Τραβήξτε τα πόδια σας όσο μπορείτε πιο κοντά στην 
βουβωνική σας χώρα. Αργά σπρώξτε τα γόνατά σας προς 
το έδαφος. Κρατήστε μετρώντας μέχρι το 15. 
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ΔΙΑΤΑΣΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ 
Τεντώστε το δεξί σας πόδι. Αφήστε το αριστερό πέλμα σας να 

ακουμπάει στο δεξί προσαγωγό σας. Προσπαθήσετε να πιάσετε 

τις μύτες του ποδιού σας. Κρατήστε μετρώντας μέχρι το 15. 

Χαλαρώστε και επαναλάβετε με το αριστερό πόδι. 

ΔΙΑΤΑΣΗ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ/ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 
Ακουμπήστε τα χέρια σας στον τοίχο με το αριστερό σας πόδι 

πιο μπροστά από το δεξί. Κρατήστε το δεξί σας πόδι ίσιο και 

το αριστερό στο πάτωμα. Μετά λυγίστε το αριστερό πόδι και 

ρίξτε το βάρος μπροστά μετακινώντας τους γοφούς σας προς 

τον τοίχο. Κρατήστε αυτή την στάση, και επαναλάβετε και από 

την άλλη πλευρά για 15 επαναλήψεις. 

ΔΙΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΥΨΗΣ 
Αργά σκύψτε κάτω από την μέση σας, αφήνοντας την 
πλάτη και τους ώμους σας χαλαρούς καθώς τεντώνετε 
το σώμα σας προς τα πόδια σας. Σκύψτε όσο πιο κάτω 
μπορείτε και κρατήστε μετρώντας μέχρι το 15. 
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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Ο χρόνος της εγγύησης είναι: 2 χρόνια για τα μηχανικά, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη και 5 χρόνια για το μεταλλικό 
σκελετό. 
Η X-TREME STORES A.E. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται 
αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών. Η αντικατάσταση ή όχι των 
ανταλλακτικών είναι στη κρίση των τεχνικών της εταιρίας. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον 
πελάτη. 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον  συνοδεύεται από τη νόμιμη απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο πώλησης ή 
δελτίο λιανικής πώλησης). Η διάρκεια της εγγύησης δε παρατείνεται για οποιοδήποτε λόγο και οπωσδήποτε 
αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο. 
Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται το συντομότερο δυνατό ενώ αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για 
αποζημίωση λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης. Τα έξοδα για τη 
μεταφορά του μηχανήματος προς ή από το συνεργείο της αντιπροσωπείας θα επιβαρύνουν τον πελάτη μετά την 
πάροδο των 6 μηνών από την αγορά του. 
Οι όροι εγγύησης ορίζονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων και διέπονται με βάση τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς. 
Μετά την λήξη της εγγύησης οποιαδήποτε αλλαγή ανταλλακτικού καλύπτεται με 6 μήνες εγγύηση. 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: 
Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από οικιακή (γυμναστήρια, σύλλογοι, 
ινστιτούτα, ξενοδοχεία, studio κ.α.). 
Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης, μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής συντήρησης, αυξομειώσεων 
τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ. 
Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος 
ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος. 
Εξαρτήματα όπως τα πλευρικά πατήματα και τα προστατευτικά-μαξιλάρια θεωρούνται αναλώσιμα και καλύπτονται 
από εγγύηση  6 μηνών. 
Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους. 
Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του αγοραστού & δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών χρήσης. 
Όταν το μηχάνημα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή εκτεθεί στον ήλιο ή τη σκόνη. (Η σκόνη και τα χνούδια στα 
εσωτερικά μέρη του μηχανήματος (μοτέρ-ράουλα) προκαλούν σοβαρές βλάβες. Διατηρείτε καθαρό το μηχάνημα!). 
Όταν έχει προκληθεί βλάβη σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κονσόλα) από έντονη εφίδρωση ή άλλη υγρή ουσία η οποία 
έχει έρθει σε επαφή ή έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό τους. 

ΤΗΛ.: 210 66 20 921 -2 – FAX: 210 66 20 923 - E-MAIL: service@xtr.gr 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FITNESS

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 

www.xtr.gr
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