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Διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην τεχνολογία 

ρυθμιζόμενης αντίστασης νερού. 
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Συγχαρητήρια για την αγορά της Κωπηλατικής! 

 

 

Η First Degree Fitness με υπερηφάνεια παρουσιάζει την Κωπηλατική ως μέρος της 

αποκλειστικής σειράς οργάνων γυμναστικής οικιακής και επαγγελματικής χρήσης τα 

οποία διαθέτουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην τεχνολογία ρυθμιζόμενης αντίστασης 

νερού. Ο μοναδικός συνδυασμός ατσάλινων και ξύλινων σκελετών από την 

υψηλότερη ποιότητα ξύλου (Αμερικανική φλαμουριά), συλλέγονται χρησιμοποιώντας 

την πιο εξελιγμένη τεχνολογία αειφόρου συγκομιδής από ανανεώσιμες φυτείες. 

Να σημειωθεί ότι μικρές παραλλαγές στο χρώμα των ξύλινων μερών, του καθίσματος 

και του σκελετού είναι φυσιολογικές και μέρος της Μητέρας Φύσης.  

Τα μοτίβα στους κόκκους των ξύλων κάθε Κωπηλατικής κάνουν το κάθε μηχάνημα 

μοναδικό και έχουν σχεδιαστεί με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.  

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση, την 

πλήρωση της δεξαμενής, της επεξεργασίας νερού, την συντήρηση και την ασφάλεια.  

Ελέγξτε τα περιεχόμενα στα κουτιά 1 και 2 για να σιγουρευτείτε ότι υπάρχουν όλα τα 

εξαρτήματα μέσα και είναι σωστά πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση.  
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Προπόνηση στην Κωπηλατική 

1. Όπως συμβαίνει με κάθε όργανο γυμναστικής, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν 

ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα γυμναστικής στην Κωπηλατική. 

2. Ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης για την σωστή 

θέση των ποδιών και τη βασική τεχνική κωπηλασίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

1. Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας μακριά από τα κινούμενα μέρη, όπως αυτά 

αναφέρονται στα ειδικά αυτοκόλλητα προειδοποίησης που βρίσκονται στον σκελετό 

του μηχανήματος. 

2. H κωπηλατική μπορεί να διπλώσει και να σταθεί κατακόρυφα για εξοικονόμηση 

χώρου. Επιλέξτε μια ασφαλή τοποθεσία, όπως η γωνία ενός δωματίου και δίπλα στον 

τοίχο. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το μέρος που θέλετε να την αποθηκεύσετε δεν είναι επίπεδο, ένα 

επιπλέον αξεσουάρ είναι απαραίτητο (δεν περιλαμβάνεται) για να κρατάει την 

Κωπηλατική σταθερή σε κάθετη θέση αποθήκευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για πρόκληση βλάβης που οφείλεται σε κακή χρήση του 
προϊόντος και μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.  
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Περιεχόμενα συσκευασίας κωπηλατικής 1 & 2 
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Είδος Τεμ. Περιγραφή  Είδος Τεμ. Περιγραφή 

1 1 Βασικός σκελετός  10 4 M6X15mm  Βίδα 

2 2 Δεξιά /Αριστερή ράγα  11 8 Μ8Χ45mm Βίδα 

3 1 Κάθισμα κωπηλατικής  12 1 5mm Κλειδί Άλλεν 

4 1 Πίσω στήριγμα  13 1 6mm Κλειδί Άλλεν 

5 1 

Υποδοχή ελαστικού 

καλωδίου ασφάλισης 

 14 1 Aγγλικό κλειδί 13mm  

6 2 Ρόδα μετακίνησης  15 2 Μπαταρίες ΑΑ  

7 16 Ροδέλα Μ8   16 4 Ταμπλέτα προστασίας νερού 

8 8 Παξιμάδι Μ8    17 1 Σιφόνι 

9 8 Νylock Παξιμάδι  18 1 Εγχειρίδιο χρήστη 
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Πλαϊνές ράγες / Πίσω στήριγμα/Ρόδες μετακίνησης 

 

Ξεκινήστε με το πίσω στήριγμα και στην κάτω πλευρά θα βρείτε ένα προ-

εγκατεστημένο μπουλόνι. Από το κιτ της συσκευασίας πάρτε το άγκιστρο του ιμάντα 

και εγκαταστήστε το στο στήριγμα όπως φαίνεται στην φωτογραφία. Θα πρέπει η 

φορά του στηρίγματος και του γάντζου να είναι η σωστή ώστε να κρατάει το 

τελείωμα του ιμάντα όπως φαίνεται στη φωτογραφία, το οποίο δείχνει προς το 

μπροστινό μέρος της Κωπηλατικής.  

 

 

Στη συνέχεια συνδέστε την αριστερή πλαϊνή ράγα (2) και την δεξιά πλαϊνή ράγα  (2) 

χρησιμοποιώντας 4x Μ6Χ15mm Μπουλόνια (10) με το Πίσω στήριγμα (4). Μην 

ασφαλίσετε ακόμα πλήρως τα μπουλόνια.  

 

 

ΤΙΡ: Τα Stop βρίσκονται στον εσωτερικό της ράγας για τον σωστό προσανατολισμό 

συναρμολόγησης. 
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Εγκαθιστώντας το κάθισμα και τον σκελετό 
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Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον Κεντρικό Σκελετό (1) στη συναρμολόγηση των 

Πλαϊνών ραγών, όπως φαίνεται στην εικόνα. Θα χρειαστείτε 8 x Μ8Χ45mm 

Μπουλόνια (11), 16 x Μ8 Ροδέλες (7), 8χ Μ8 Παξιμάδια (8) και 8 x M8 παξιμάδια 

Nylock (8).  

Ασφαλίστε αλλά μην τα σφίξετε. Μπορεί τα μπουλόνια στο κάτω μέρος του 

στηρίγματος να είναι δύσκολο να τα φτάσετε. Μπορείτε να σφίξετε πλήρως αυτά τα 

μπουλόνια όταν η κωπηλατική σταθεί στην κάθετη στάση.  

 

 

 

 

Σημείωση: Καθαρίστε τις ρόδες και τις ράγες μια φορά την εβδομάδα με ένα στεγνό 

πανί για να μειωθεί ο βαθμός ανάπτυξης φθοράς στις ρόδες και τις ράγες.  
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Ολοκληρώνοντας την συναρμολόγηση της 

Κωπηλατικής 

 

 

  

Όταν το ελαστικό καλώδιο συνδεθεί στο πίσω 

στήριγμα, σφίξτε τα μπουλόνια που κρατούν 

τις υποδοχές των ποδιών και τον κεντρικό 

σκελετό στα μπουλόνια των πλαϊνών ραγών 

καθώς είναι ευκολότερο να τις φτάσετε σε 

όρθια θέση. Φέρτε την κωπηλατική σε 

οριζόντια θέση και ελέγξτε τη σωστή 

επαναφορά του ελαστικού καλωδίου.  

Ελέγξτε τα ράουλα του καθίσματος για σκόνη 

ή βρωμιά πριν καθίσετε. Μικρά αντικείμενα 

πολλές φορές δεσμεύονται μεταξύ των 

κινούμενων μερών του καθίσματος και μπορεί 

να προκαλέσουνε ζημιά στους τροχούς ή στην 

επιφάνεια κίνησης. Ελέγχετε για σκόνη ή 

αντικείμενα  πριν από κάθε χρήση και 

καθαρίζετε τις επιφάνειες τακτικά.  

 

Σημείωση: Τα μπουλόνια του σκελετού της 

Κωπηλατικής χρειάζονται κατά καιρούς έλεγχο 

για το κατά πόσο παραμένουν σφιγμένα. 

Κάντε το αυτό στο τέλος του πρώτου μήνα  

και στη συνέχεια μία φορά τον χρόνο. 

Επιλέξτε ένα άνετο μέρος για την αποθήκευση 

της κωπηλατικής. Ο σκελετός της 

Κωπηλατικής μπορεί να γυαλιστεί με 

οποιοδήποτε υψηλής ποιότητας γυαλιστικό 

επίπλων ώστε να αναδειχθεί η εξαιρετική 

ποιότητα του ξύλου. 

Βάλτε 2 μπαταρίες AA και ελέγξτε την καλή 

λειτουργία της κονσόλας. Λεπτομέρειες 

μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο 

του εγχειριδίου.  

Επιλέξτε ένα επίπεδο δάπεδο πάνω στο οποίο 

θα βάλετε την Κωπηλατική για να αποφύγετε 

τυχόν αναταράξεις και πρόωρη φθορά. 
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Δεξαμενή αυξομείωσης Αντίστασης 

 

Η Δεξαμενή αυξομείωσης της Αντίστασης, η οποία σχεδιάστηκε και κατέχει δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας από την First Degree Fitness, προσφέρει μια πολυεπίπεδη εμπειρία. Το 

νερό κινείται μεταξύ των «ανενεργών» και «ενεργών» θαλάμων της Δεξαμενής. Το 

νέο Εργομετρικό κωπηλατικό μηχάνημα μπορεί να προσαρμόζει-κατά την 

περιστροφή- την επιθυμητή αντίσταση του κάθε χρήστη.  

 

 

Ξεκινώντας 

Για να επιτύχετε την ελάχιστη αντίσταση, επιλέξτε ‘ΜΙΝ’ στον μοχλό ρύθμισης της 

δεξαμενής νερού. Χρειάζονται 10 επαναλήψεις για να γεμίσει η κεντρική 

(ανενεργή) δεξαμενή, αφήνοντας την ελάχιστη ποσότητα νερού στην 

εξωτερική (ενεργή) δεξαμενή. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη αν 

θέλετε την ελάχιστη αντίσταση.  Κωπηλατήστε δυνατά με σταθερό ρυθμό (20 με 

25 επαναλήψεις ανά λεπτό) εξασφαλίζοντας έτσι την διατήρηση της καλής σας 

φόρμας. Μπορείτε να αυξομειώνετε την αντίσταση κατά τη διάρκεια που 

κωπηλατείτε. Το Εργομετρικό Κωπηλατικό μηχάνημα θα προσαρμόζεται σχεδόν 

άμεσα στην αύξηση της αντίστασης αλλά χρειάζονται μέχρι 10 επαναλήψεις για να 

μειωθεί, καθώς το κεντρικό (ανενεργό μέρος) της δεξαμενής γεμίζει. 

 

Αναπτύξτε το προσωπικό σας πρόγραμμα 

Μόλις βρείτε το επίπεδο που σας παρέχει την εκγύμναση που σας εξυπηρετεί, 

αλλαγές μπορούν να γίνουν στον ρυθμό επαναλήψεων ανά λεπτό καθώς και στην 

ένταση των επαναλήψεων έτσι ώστε να ποικίλλει η ενέργεια που βάζετε κάθε φορά. 

Η κυκλική προπόνηση ακολουθείται από τους περισσότερους κωπηλάτες, όπου μια 

περίοδος χαμηλής έντασης εναλλάσσεται με μικρές περιόδους υψηλής έντασης. Το 

Εργομετρικό Κωπηλατικό σας επιτρέπει αλλαγές κατά τη διάρκεια της άσκησης, ώστε 

να πετύχετε μια πολυεπίπεδη αντίσταση σε μία και μόνη προπόνηση.  
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Σημείωση για το γέμισμα της Δεξαμενής 

Σημαντικό: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν το 

γέμισμα της Δεξαμενής: 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όταν γεμίζετε την δεξαμενή Αντίστασης, ο μοχλός ρύθμισης πρέπει να μείνει 

στη θέση ‘ΜΑΧ’ όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα έτσι ώστε τα επίπεδα 

να γεμίσουν με ακρίβεια. 

Τοποθετώντας τον μοχλό σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός της θέσης ‘ΜΑΧ’ θα έχει 

ως αποτέλεσμα ανακριβή επίπεδα γεμίσματος και σε ακραία περίπτωση μπορεί να 

προκαλέσει μπλοκάρισμα κατά τη διάρκεια της χρήσης ή στην θέση αναδίπλωσης.  

ΜΗΝ γεμίζετε πέραν του μέγιστου επιτρεπτού ορίου την δεξαμενή (μέχρι 17 λίτρα). 

Ανατρέξτε στην ένδειξη Tank Level Decal στο κάτω μέρος της Δεξαμενής. 
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Γέμισμα Δεξαμενής και Προστασία νερού 

 

1. Αφαιρέστε την Λαστιχένια Τάπα από την κορυφή της Δεξαμενής. 
 

2. Τοποθετήστε ένα μεγάλο κουβά με νερό δίπλα στην κωπηλατική, με το σιφόνι μέσα στον 
κουβά με το νερό και την ευλύγιστη αντλία μέσα στην Δεξαμενή της κωπηλατικής όπως 

φαίνεται στην εικόνα. Σημείωση: Σιγουρευτείτε ότι η μικρή βαλβίδα στην κορυφή του 

σιφονιού είναι κλειστή πριν αρχίσετε το γέμισμα. 
 

Σημείωση: Στις περιοχές που είναι γνωστό ότι η ποιότητα του νερού είναι χαμηλή, 

χρησιμοποιούμε αποστειρωμένο νερό. 
 

3. Ξεκινήστε το γέμισμα ζουλώντας την αντλία. Συμβουλευτείτε την ένδειξη Level Gauge 

Decal (Ετικέτα Μετρητή Στάθμης) στο πλάι της Δεξαμενής για να μετράτε την ποσότητα 
του νερού. Σημαντικό: Μην υπερχειλίσετε την Δεξαμενή! 
 

4. Αφού γεμίσετε την Δεξαμενή μέχρι το επιθυμητό επίπεδο, ανοίξτε την βαλβίδα στην 

κορυφή της αντλίας για να αποδεσμεύσετε το νερό που έχει περισσέψει μέσα της. 
 

5. Σιγουρευτείτε ότι έχετε τοποθετήσει την τάπα της Δεξαμενής αφού ολοκληρώσετε τις 

διαδικασίες γεμίσματος και προστασίας νερού.  
 

Σημείωση για την χρήση αντλίας: Βάζοντας τον κουβά με το νερό σας ψηλότερα από την 
Δεξαμενή της κωπηλατικής επιτρέπουμε στην αντλία να γεμίζει αυτόματα κατά τη διάρκεια 

του γεμίσματος. 

 

Οδηγίες Προστασίας Νερού: 
 

Προσθέστε την Ταμπλέτα Χλωρίου 
 

Σημείωση: Η ποσότητα μπορεί να διαφέρει αρκετά ανάλογα με την τοποθεσία της 
Κωπηλατικής και την έκθεση της στο ηλιακό φως. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΛΕΣ 
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ. Η συσκευασία περιέχει 4 ταμπλέτες προστασίας, οι 
οποίες αρκούν για αρκετά χρόνια χρήσης. Προσθέστε τις όταν το νερό αλλάζει χρώμα 
ή φαίνονται ενδείξεις ανάπτυξης βρωμιάς /βακτηρίων.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετήστε ένα πανί κάτω από την Δεξαμενή όταν τη 
γεμίζετε για να αποφύγετε τυχόν λεκέδες στο πάτωμα ή το χαλί. 
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Αφαιρώντας /Αλλάζοντας το νερό Δεξαμενής: 

 

 

1. Τοποθετείστε τον μοχλό ρύθμισης στην ένδειξη ‘ΜΙΝ’ 
 

2. Κωπηλατήστε τουλάχιστον 10 επαναλήψεις μέχρι να γεμίσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το ανενεργό μέρος της Δεξαμενής. 

 

3. Αφαιρούμε την τάπα 
 

4. Εισάγουμε την υποδοχή της αντλίας μέσα στη Δεξαμενή νερού και το 
ευλύγιστο λάστιχο μέσα στον κουβά. 

 

5. Αφαιρέστε το νερό (ένα 40% θα παραμείνει μέσα) και μετά ξαναγεμίστε 
ακολουθώντας τις οδηγίες γεμίσματος όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 
‘Γέμισμα Δεξαμενής’ του εγχειριδίου χρήσης. 

 
Σημείωση: Η βαλβίδα στην κορυφή της αντλίας πρέπει να είναι κλειστή ώστε να 
γίνει σωστά η αποστράγγιση. 

Σημείωση: Αν τηρείται σωστό χρονοδιάγραμμα περιποίησης του νερού δεν θα 
χρειαστεί να το αλλάξετε. Επιπλέον χλώριο απαιτείται μόνο όταν εμφανιστεί αλλαγή 
στο φυσικό χρώμα του νερού.  

Σημείωση: Η απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως μειώνει την διάρκεια ζωής των 
ταμπλετών χλωρίου. Έχοντας την κωπηλατική μακριά από το ηλιακό φως επεκτείνετε 
τον χρόνο συντήρησης νερού. 

  

 



15 
 

Βάσεις στήριξης Ποδιών 

 

Οι βάσεις στήριξης των ποδιών είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ταιριάζουν σε μεγάλο 

εύρος μεγέθους ποδιών και είναι πολύ απλές στην χρήση τους. Για να ρυθμίσετε, 

ανασηκώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με το μέγεθος του ποδιού σας. 

Τα νούμερα 1-6 αντιπροσωπεύουν έναν οδηγό με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε 

το σωστό μήκος. Ασφαλίζετε την θέση που επιθυμείτε στην αντίστοιχη εσοχή και 

πιέστε προς τα κάτω σταθερά για να κλειδώσει σε αυτή τη θέση. 

Σφίξτε τους ιμάντες με ασφάλεια και ξεκινήστε την άσκηση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην ξεκινήσετε την προπόνηση χωρίς να έχετε σφίξει 

τους ιμάντες ασφάλισης στα πόδια σας ή χωρίς να έχετε κλειδώσει τις 

βάσεις στήριξης ποδιών στην κατάλληλη θέση. 
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Πως κωπηλατείτε; 

1. Ξεκινήστε να κωπηλατείτε άνετα προς τα μπροστά και σπρώξτε με δύναμη προς 

τα πίσω με τα πόδια ενώ διατηρείτε τα χέρια και την πλάτη σας ίσια. 

 

2. Τραβήξτε τα χέρια προς τα πίσω καθώς αυτά περνάνε πάνω από τα γόνατα και 

συνεχίζετε μέχρι να έρθουν οι αγκώνες πίσω λίγο πιο πάνω από την λεκάνη σας 

για να ολοκληρωθεί η κωπηλατική κίνηση.  

 

3. Γυρίζετε στην αρχική θέση σας και επαναλάβετε. 

 

 

 

Πόσο συχνά; 

Ξεκινήστε με 5 λεπτά προπόνησης μία φορά τη μέρα και στοχεύστε τα 500μ. σε 

2:30-2:45 λεπτά περίπου. Κωπηλατήστε με έναν ρυθμό που να επιτρέπει το νερό να 

ανακυκλώνεται συνεχώς ανάμεσα στις επαναλήψεις. 

Κάθε μέρα προσθέστε λίγα λεπτά παραπάνω μέχρι να μπορείτε άνετα να κάνετε 30-

45 λεπτά, 3-4 φορές την εβδομάδα. 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα βελτιώσει την αερόβια αντοχή σας, θα δυναμώσει τους 

μύες ενώ θα έχετε σημαντική απώλεια λίπους και βάρους. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Πάντα να συμβουλεύεστε γιατρό πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε 

πρόγραμμα προπόνησης. Σταματήστε αμέσως αν νιώσετε ζαλάδα ή τάση λιποθυμίας. 
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Κονσόλα Κωπηλατικής 

Χαρακτηριστικά: 

Αυτόματη αρχή: Ξεκινήστε να κωπηλατείτε για ενεργοποίηση.  

Επαναφορά ενδείξεων: Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για 

επαναφορά ενδείξεων (RESET). 

Απόσταση: Προσθέτουμε 100μ. απόσταση, μέχρι τα 1000μ. και μετά προσθέτουμε 

άλλα 500μ, κάθε πάτημα του κουμπιού προσθέτει στην επιθυμητή απόσταση και στη 

συνέχεια ξεκινάτε την κωπηλασία για να αρχίσει η αντιστροφή μέτρηση απόστασης.  

Αυτόματη Παύση: Μια προσωρινή διακοπή στην άσκηση θα προκύψει αν γίνουν τα 

παρακάτω: 

Για πάνω από 5΄΄ και κάτω από 5΄: 

 SPM/500METER/WATT φτάσουν στο μηδέν 

 ΑΠΟΣΤΑΣΗ/ΧΡΟΝΟΣ έχουν αποθηκευτεί 

 Θερμίδες ανά Ώρα φτάσουν τις συνολικές Θερμίδες 

 Επανάληψη στην προπόνηση σε λιγότερο από 5΄θα ξαναρχίσει τη μέτρηση 

της Απόστασης 

 ΧΡΟΝΟΣ/από τις αποθηκευμένες μετρήσεις αυτόματα 

Αυτόματο σβήσιμο της οθόνης: Μετά από 5΄. Όλες οι ενδείξεις θα είναι μηδενικές 

μετά την επανεκκίνηση. 

Οδηγίες Κονσόλας: 

ΧΡΟΝΟΣ: Αυτόματη εκκίνηση χρόνου που έχει 

παρέλθει. 

500Μ ΧΡΟΝΟΣ: Χρόνος κωπηλασίας 500 

μέτρων, ενημερώνεται μετά από κάθε επανάληψη. 

ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ: Απαιτείται ειδικός ιμάντας 

στήθους (πωλείται χωριστά) 

SPM: Επαναλήψεις ανά λεπτό, ανανεώνεται με 

κάθε επανάληψη. 

WATT: Μονάδας μέτρησης δύναμης, ανανεώνεται 

με κάθε επανάληψη. 

CAL HOUR: θερμίδες ανά ώρα, ανανεώνεται με 

κάθε επανάληψη. 
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Xρησιμοποιώντας το USB  

Περιγραφή: 

Η συνδεσιμότητα με USB θύρα, που είναι ενσωματωμένη σε όλες τις κονσόλες των 

νέων μοντέλων FDF, και οι ίντσες ανά λεπτό (IPM=inches per minute) σας δίνουν τη 

δυνατότητα να συνδεθείτε με τον υπολογιστή ή το Laptop σας ενισχύοντας την 

εμπειρία προπόνησής σας. Χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή της First Degree 

Fitness μπορείτε να κάνετε προπόνηση παρακολουθώντας την αγαπημένη σας ταινία. 

Το πρόγραμμα NetAthlon X 2 XF για Κωπηλάτες σας δίνει τη δυνατότητα να 

ανταγωνιστείτε μέσω internet άλλους κωπηλάτες σε όλο τον κόσμο μέσω ενός 

εκπληκτικού 3D περιβάλλοντος ή να ασκηθείτε μόνος σας. 

 

Ρυθμίστε την συνδεσιμότητα USB  

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το USB Device Driver (CDM2xxxx_Setup.exe for 32 

and 

64 bit Windows 7/Vista/XP) από το site της First Degree Fitness 

(www.firstdegreefitness.com). Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα NetAthlon 

2XF από την δνση http://www.webracing.org/downloads.htm 

Συνδέοντας την κονσόλα σας 

Η θέση του USB βρίσκεται στο πλάι της οθόνης μαζί με τον Αισθητήρα και την 

υποδοχή των Καρδιακών Παλμών. 

Συνδέστε με το Laptop  ή το PC σας χρησιμοποιώντας ένα απλό USB καλώδιο. Ίσως 

χρειαστεί να περιμένετε λίγο μέχρι τα Windows να τρέξουν τον USB Device Driver. 

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό του USB 

Σημ: Ανατρέξτε στο Manual της κονσόλας ή για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφτείτε το διεθνές site www.firstdegreefitness.com 

  

http://www.firstdegreefitness.com/
http://www.webracing.org/downloads.htm
http://www.firstdegreefitness.com/
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Αφαιρώντας τον ιμάντα κωπηλασίας 

 

1. Για να αφαιρέσουμε τον ιμάντα, απλώς τραβάμε τον πέραν του φυσιολογικού του 

εύρους μέχρι αυτός να αποσυνδεθεί. 

ΤΙΡ: Θα ακούσετε έναν ήχο (σκρατς) από Velcro μόλις ξεκολλήσει ο ιμάντας. 

2. Ξεκουμπώστε το άγκιστρο του ελαστικού 

καλωδίου από το Πίσω Πόδι. Μετά τραβήξτε το 

εσωτερικό κλιπ έξω από το την άκρη του άγκιστρου 

του ελαστικού καλωδίου. Τραβήξτε το ελαστικό 

καλώδιο από το εσωτερικό κλιπ έως ότου 

ελευθερωθεί. Έτσι θα μπορέσει να συσπειρωθεί έξω 

από το Κεντρικό Πλαίσιο και πάνω στην τροχαλία 

όπου και θα επανατοποθετηθεί όταν θα είναι στην σωστή θέση. 

 

Επανασυνδέοντας τον ιμάντα κωπηλασίας 
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3.  Γυρίζετε τον ιμάντα γύρω από την 
τροχαλία του ελαστικού σχοινιού έως 
ότου η λαβή της κωπηλατικής να βρεθεί 
στην ακρότατη θέση της. 

 

4. Ξανακυκλώστε το ελαστικό σχοινί (από 
την αντίθετη πλευρά της τροχαλίας) πίσω 
μέσω των τροχαλιών και δέστε το στο 
σημείο σύνδεσης. 

 

 

 

 

 

 

To τέντωμα του ιμάντα με τον καιρό χαλαρώνει. Για να αυξήσετε την δυνατότητα 

τεντώματος, απλά πιέστε το εσωτερικό κλιπ έξω από το άγκιστρο και από πίσω, 

τραβήξτε μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό σημείο τεντώματος, όπως φαίνεται στο 

σκίτσο. 

 

Σημείωση: Πριν επανασυνδέσετε 

το εσωτερικό κλιπ/άγκιστρο του 

ιμάντα, δένετε έναν χαλαρό 

κόμπο στην χαμηλότερη τροχαλία 

του ιμάντα. Αυτό θα κρατήσει τον 

ιμάντα τεντωμένο καθώς θα 

επανασυνδέσετε τα τμήματα που 

θέλουμε. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

Αλλάζει το χρώμα του 
νερού ή γίνεται θολό 

Υπερβολική έκθεση στον 
ήλιο ή ελλιπής φροντίδα 

του νερού 

 
Αλλάξτε θέση στο 

μηχάνημα για να μειωθεί η 
έκθεση στον ήλιο. 

Προσθέστε την ειδική 
ταμπλέτα προστασίας ή 

αλλάξτε νερό όπως 
αναφέρεται στο ειδικό 

κεφάλαιο. Χρησιμοποιείστε 
απιονισμένο νερό για να 
γεμίσετε τη Δεξαμενή. 

 

Ο ιμάντας φεύγει από την 
τροχαλία του 

Δεν είναι τεντωμένος 
σωστά 

Σφίξτε τον ιμάντα 
ακολουθώντας το 

αντίστοιχο κεφάλαιο του 
manual 

Αντιφατικές ενδείξεις στην 
Κονσόλα στα 500μ και τις 
επαναλήψεις ανά λεπτό 

(SPM)  

Κενό στον Αισθητήρα 
Βλάβη στον αισθητήρα 

Ο Αισθητήρας έχει 
μετακινηθεί 

Προβληματική σύνδεση 

 

Χρησιμοποιείστε το πίσω 
καπάκι της κονσόλα και 
ελέγξτε το κενό μεταξύ 

της κεφαλής του 
αισθητήρα και του 

Μαγνητικού κύκλου ή 
δείτε αν ο Αισθητήρας έχει 
μετακινηθεί από τη θέση 
του. Επικοινωνήστε με το 

τεχνικό τμήμα για 
λεπτομέρειες. 

Η κονσόλα δεν ανάβει 
μετά την εγκατάσταση 

των μπαταριών 

Οι μπαταρίες δεν μπήκαν 
σωστά ή θέλουν 
αντικατάσταση 

Βάλτε σωστά τις μπαταρίες 
και προσπαθήστε ξανά. Αν 
η οθόνη LCD δεν ανάψει 
αλλάξτε τις μπαταρίες. Αν 
και πάλι δεν λειτουργεί 
επικοινωνήστε με το 

Τεχνικό Τμήμα.   

Η κονσόλα ανάβει αλλά 
δεν αλλάζει τις ενδείξεις 

κατά τη διάρκεια της 
άσκησης. 

Χαλαρή ή χαλασμένη 
σύνδεση 

Ελέγξτε αν η παροχή της 
κονσόλας είναι σωστά 
συνδεδεμένη. Αν είναι 

συνδεδεμένη 
επικοινωνήστε με τον 

αντιπρόσωπο 
  

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. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

Μεταλλικός Σκελετός - 5 Έτη Εγγύηση 
Η X-Treme Stores θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τον μεταλλικό Κεντρικό Σκελετό της 
κωπηλατικής λόγω οποιουδήποτε ελαττώματος στα υλικά ή την κατασκευή τους εντός 5 ετών από την 
αρχική αγορά. Η εγγύηση δεν ισχύει για την επίστρωση του σκελετού. 
Πολυανθρακική Δεξαμενή & Ασφάλειες - 3 Έτη Εγγύηση 
Η X-Treme Stores θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει την πολυανθρακική δεξαμενή ή τις ασφάλειες 
λόγω οποιουδήποτε ελαττώματος στα υλικά ή την κατασκευή τους εντός 3 ετών από την αρχική αγορά. 
Μηχανικά εξαρτήματα (μη φυσικής φθοράς) - 2 Έτη εγγύηση  
Η X-Treme Stores θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε μηχανικό εξάρτημα λόγω 
οποιουδήποτε ελαττώματος στα υλικά ή την κατασκευή τους, εντός 2 ετών από την αρχική αγορά. 
Ειδικές εντάξεις: 
Ρόδες καθίσματος 
Στροφείο ανοξείδωτου χάλυβα 
Όλα τα άλλα εξαρτήματα (φυσικής φθοράς) - 1 Έτος εγγύηση 
Η X-Treme Stores θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα οποιουδήποτε 
ελαττώματος στα υλικά ή την κατασκευή εντός 1 έτους από την αρχική αγορά. 
Ειδικές εντάξεις: 
Ελαστικό καλώδιο (Bungee Recoil cord) 
Χειρολαβές & ιμάντες ποδιών 
Ιμάντας κωπηλατικής από πολυεστέρα  
Κάθισμα 
Όλες οι τροχαλίες, ράουλα & ρουλεμάν 
 Όλα τα εξαρτήματα από καουτσούκ 
Computer & αισθητήρας ταχύτητας (εξαιρούνται οι μπαταρίες) 
Πέλματα (άξονας περιστροφής & συρόμενες πλάκες) 
 

 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 την First Degree και διέπονται με βάση τους παγκόσμιους 
κανονισμούς. 

 Μετά την λήξη της εγγύησης οποιαδήποτε αλλαγή ανταλλακτικού καλύπτεται με 6 μήνες εγγύηση. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Γενικές Εξαιρέσεις  
Πρόκληση ζημιάς στο φινίρισμα οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. 
Βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια, κατάχρηση, λανθασμένη συναρμολόγηση ή χρήση του μηχανήματος 
Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια κατά τη μεταφορά κάθε είδους. 
Κάθε κόστος εργασίας που σχετίζεται με απαίτηση εγγύησης 

 Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης, μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής 
συντήρησης. 

 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  1 έτους. 

 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.  
 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. 

 
Γενικοί όροι: 
• Ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος πρέπει να καταχωρηθεί σωστά. 
• Η X-Treme Stores διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει οποιοδήποτε μέρος όπου η αντικατάσταση 
ζητείται υπό την εγγύηση. 
• Η περίοδος εγγύησης ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή από την ημερομηνία αγοράς και δεν είναι 
μεταβιβάσιμη. 
• Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφετε στον χώρο αγοράς του στην αρχική του συσκευασία με τη 
μεταφορά, την ασφάλιση και τις συναφείς επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από εσάς και είστε 
υπεύθυνοι για τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας. 
• Στην X-Treme Stores δεν ισχύει καμία άλλη εγγύηση, εκτός από αυτήν που αναφέρεται εδώ και 
αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις που δεν αναφέρονται στην παρούσα εγγύηση. H X-Treme Stores 
δεν ευθύνεται για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες. 
• Η εγγύηση ξεκινά αυτόματα κατά την πώληση του προϊόντος μέχρι τον τελικό χρήστη ή από την 
παρέλευση ενός (1) έτους από το μήνα κατασκευής, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. 

 
 

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

  

mailto:service@xtr.gr
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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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