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ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΟY ΤΗΣ HYDRORIDER 
ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ 

 
 
 
Ο διάδρομος νερού της Hydrorider είναι κατασκευασμένος από ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΑΤΣΆΛΙ 
AISI316L.  Η επιφάνεια του είναι κατασκευασμένη να αντέχει στη φθορά, από τη χρήση και τη 
διάβρωση.  Είναι κατάλληλος για πισίνες με γλυκό νερό, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες συντήρησης πισίνας. Για τη χρήση του σε πισίνες με αλμυρό νερό ή θερμαινόμενες 
πισίνες, συνιστάται περιοδικό καθάρισμα και προσεκτική συντήρηση. Τα πλαστικά και λαστιχένια 
μέρη του αντέχουν στη φθορά και τη διάβρωση από τη χρήση και εγγυώνται μακροχρόνια διάρκεια 
με ελάχιστη συντήρηση.  
 
Ο διάδρομος νερού της Hydrorider είναι ο πιο κατάλληλος εξοπλισμός, για ομαδική και ατομική 
άσκηση, αποκατάσταση τραυματισμών, αδυνάτισμα και προπόνηση. 
 

Για την αποκατάσταση τραυματισμών, η χρήση του διαδρόμου νερού επιτρέπεται ΜΌΝΟ ΥΠΌ 
ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΚΆΠΟΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΎ.  
 
Η χρήση ειδικών παπουτσιών νερού είναι προτεινόμενη, εκτός εάν είναι απαραίτητο το πόδι του 
αθλούμενου να είναι χωρίς παπούτσια, ως μέρος της θεραπείας. 

 
Ο ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ HYDRORIDER ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΝΕΡΟΥ. 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ : 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΟΥ  
 
1   Πλατφόρμα που αποτελείτε από αυτόνομα ρολερς (B) 
1   Μπροστινό στήριγμα (C) 
1   Βάση στήριξης (A) 
8   Βίδες 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 
1- Τοποθετήστε την πλατφόρμα πάνω στη βάση στήριξης και βιδώστε τις βίδες. 
 
2- Τοποθετήστε το μπροστινό στήριγμα  στα πλαϊνά στηρίγματα της πλατφόρμας και σφίξτε όλες 

τις βίδες μαζί, στο τέλος της συναρμολόγησης. 
 

 

  
 
 
 

Ο ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ! 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΑΠΛΩΣ ΑΝΑΣΗΚΏΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΜΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΑ 
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDRORIDER 

 
 
Ο διάδρομος νερού Hydrorider περιλαμβάνει πολλά αυτόνομα ρόλερς, που δραστηριοποιούν τη
φυσική και ανεξάρτηητη κίνηση των ποδιών, επιτρέποντας σας να κινηθείτε επάνω σε αυτά,
σεβόμενα απόλυτα τη βιομηχανική κίνηση του σώματος σας.  
 
 
 

 
 
 
Τρόποι άσκησης πάνω στον διάδρομο: Ο διάδρομος είναι το απόλυτο όργανο γυμναστικής 
στο νερό. Χρησιμοποιείται ως:  
 
1. Διάδρομος για τρέξιμο! 
2. Διάδρομος για περπάτημα! 
3. Μηχάνημα για την εκτέλεση της άσκησης Cross Country! 
4. Πολύ-όργανο για την εκτέλεση πολλών ενδυναμωτικών ασκήσεων!  
 
Γυμνάζει αποτελεσματικά όλο το σώμα, γιατί δεν χρειάζεται να ακολουθείτε έναν μηχανικά 
ενεργοποιημένο διάδρομο, αλλά μπορείτε ελεύθερα να κινείτε τα πόδια σας περπατώντας και 
τρέχοντας, ενώ ″γλιστράτε″  στα ειδικά υπενδεδυμένα ανοξείδωτα ειδικά κατασκευασμένα 
ρόλερς, που φέρουν αντίσταση στο νερό.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
 

• Βάρος 30 κιλά 
 
• Πλάτος 130 εκ.  ( 47’’) 
 
• Πλάτος βάσης 78,5 εκ. ( 31’’ ) 
 
• Ύψος 140 εκ. ( 55 ’’ ) 
 
• Ρόδες κατασκευασμένες από τεφλόν για εύκολη  χρήση 
 
• Ρόλερς από ανοξείδωτο ατσάλι καλυμμένα με ειδική επένδυση, σας εγγυούνται την 
καταλληλότερη κίνηση και δίνουν αποτελεσματικό  μήνυμα στο πέλμα σας, ενεργοποιώντας την 
εξωτερική κυκλοφορία και ερεθίζοντας την κατάληξη  των νεύρων. 

 
• Οι βάσεις: Οι βάσεις είναι καλυμμένες με ένα ειδικό διπλό μαλακό λάστιχο, το οποίο 
προστατεύει συνεχώς την πάτο της πισίνας και προσφέρει αντιολισθητική προστασία. 

 
• Πώς τοποθετείται και μετακινείται: Ο διάδρομος έχει ειδικά ροδάκια για να κυλάει και να 
μετακινείται εύκολα, ενώ είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να μπαίνει και να βγαίνει στη πισίνα. Στο 
πάτο της πισίνας κάθεται με το βάρος του και είναι σταθερότατο κατά τη διάρκεια της χρήσης 
του, ενώ τα προστατευτικά λάστιχα που έχει από κάτω προστατεύουν την πισίνα. 
 

• Τρόπος αποθήκευσης εντός και εκτός πισίνας: 
 

 
 
 
•  ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΝΕΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΕΡΟΥ 
 
• Ο ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

 



®      HYDRORIDER 

Via Dell’Artigiano, 8 S. Lazzaro di Savena 40068 Bologna Italy   
Tel. +39 051 6270554  Fax +39 051-463090         
info@hydrorider.com    www.hydrorider.com 

 

                          aquatic  professional  equipment  -   made in Italy 

 
 
 
 

 
             

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
 

Ο διάδρομος νερού της Ηydrorider χρειάζεται λίγο έως καθόλου συντήρηση. Συνιστάται να 
γίνεται κανονική συντήρηση και επίβλεψη, για να εγγυηθούμε τη σωστή και συνεχή λειτουργία 
του προϊόντος. 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

 
Κάθε εβδομάδα 
 

 Σιγουρευτείτε ότι τα ρολερς είναι σε καλή κατάσταση.  
 Ελέγξτε τις γκρι λαστιχένιες βάσεις. Για να αποφύγετε τις ζημιές στο πάτωμα της 
πισίνας, είναι απαραίτητο να τις αλλάξετε πριν φθαρούν τελείως. 

 
 

Κάθε μήνα  
 

    Σιγουρευτείτε ότι ρολερς κυλούν ομαλά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κυλούν πιο 
εύκολα,  συνιστάται η λίπανση τους με προϊόντα όπως “Svitol” ή “WD40”. 

    Σιγουρευτείτε ότι οι βάσεις είναι σταθερές. Εάν είναι απαραίτητο, σφίξτε τις βίδες που 
τις συγκρατούν. 

  
 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Αν το νερό της πισίνας είναι πλούσιο σε χημικά, μεταλλικά συστατικά, ή σίδηρο, καθώς αν 
χρησιμοποιείτε άλατα, θα εμφανιστούν στίγματα πάνω στο ατσάλι, τα οποία μπορείτε να 
καθαρίσετε με μία ειδική κρέμα για ατσάλι. Αυτή η διαδικασία ίσως να είναι περιοδικά 
απαραίτητη. 
 
Οι βάσεις του διαδρόμου νερού της Hydrorider, έχουν διπλή προστασία με λάστιχο. Αν το 
πάτωμα της πισίνας είναι φτιαγμένο από συνθετικό υλικό, είναι πολύ σημαντικό οι λαστιχένιες 
βάσεις να είναι σε καλή κατάσταση. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 

 
 

1. Η εγγύηση ισχύει για την περίοδο των 24 μηνών και καλύπτει τα όργανα υδρογυμναστικής 

από ζημιές, οι οποίες προέρχονται από κατασκευαστικό λάθος. 

2. Τα μεταφορικά έξοδα των ανταλλακτικών δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

3. Όλες οι ζημιές οι οποίες προκαλούνται από πέσιμο του διαδρόμου, λάθος χρήση, μη 

εφαρμογή των κανόνων συντήρησης και χτυπήματα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

4. Η εγγύηση για τη φθορά λόγω οξείδωσης, δεν ισχύει για πισίνες με θαλασσινό νερό, πολύ 

ζεστό νερό ή για πισίνες με συστήματα καθαρισμού με αλάτι. 

5. Η εταιρία  Hydrorider δεν λαμβάνει την ευθύνη για προβλήματα τα οποία προέρχονται από 

τη μη σωστή εφαρμογή των κανόνων, που αναγράφονται στο εγχειρίδιο. 

6. Τα αναλώσιμα κομμάτια δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

7. Σε περίπτωση επιθυμίας επιστροφής του προϊόντος, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα 

σε 5 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, τοποθετημένο στην 

αρχική του συσκευασία και μόνο εάν δεν έχει εισέλθει καθόλου στο νερό. 

8. Η εγγύηση ισχύει με την παρουσία του τιμολογίου-απόδειξη πώλησης. 

 
 
 

 
 

 


