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ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ HYDRORIDER 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
 
Το ποδήλατο νερού της Hydrorider είναι κατασκευασµένο από ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 
AISI316L.  Η επιφάνεια του είναι κατασκευασµένη να αντέχει στη φθορά από τη χρήση και τη 
διάβρωση.  Κατάλληλο για πισίνες µε γλυκό νερό, εφόσον χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους 
κανόνες συντήρησης πισίνας. Για τη χρήση του σε πισίνες µε αλµυρό νερό συνιστάται περιοδικό 
καθάρισµα και προσεκτική συντήρηση. Τα πλαστικά και λαστιχένια µέρη του, αντέχουν στη φθορά 
και διάβρωση από τη χρήση και εγγυάται µακροχρόνια διάρκεια µε ελάχιστη συντήρηση.  
 
Το ποδήλατο νερού της Hydrorider είναι ο πιο κατάλληλος εξοπλισµός για οµαδική και ατοµική 
άσκηση για αδυνάτισµα και προπόνηση. 

Για αποκατάσταση τραυµατισµών η χρήση του ποδηλάτου επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ.  
 
ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ HYDRORIDER ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΝΕΡΟΥ. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ : 
 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΝΕΡΟΥ 
 
Νο.1 Τιµόνι 
Νο.1  Στήριγµα τιµονιού 
Νο.1  Σέλα 
Νο.1  Στήριγµα σέλας 
Νο.1  Σώµα ποδηλάτου 
Νο.1  Βάση σέλας 
Νο.1  Πισινή βάση 
Νο.1  Μπροστινή βάση 
Νο.2  Πετάλια (δεξιό-αριστερό) 
Νο.4  Βίδα χειρισµού 
Νο.8  Βίδες 
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Συναρµολόγηση 

 
Περιεχόµενα 
 
A-Τιµόνι                        D- Στήριγµα σέλας           G- Πισινή βάση                  J- Γαλλικό κλειδί(3x) 
B- Στήριγµα τιµονιού    E- Σώµα ποδηλάτου          H- Βίδα χειρισµού                                              
C- Σέλα                         F- Μπροστινή βάση           I-  Πετάλια(δεξ.-αριστ.)    L – Βίδες(8x) 
 
Συναρµολόγηση/Στήσιµο 
Τοποθετήστε (Ε) το σώµα του ποδηλάτου ανάποδα και εισάγετε (F) την µπροστινή βάση και (G) 
την πισινή βάση, τοποθετήστε και σφίξτε τις (L) βίδες ανάλογα µε το βάθος του νερού (ιδανικό 
επίπεδο νερού ανάµεσα στη µέση και το στήθος). Γυρίστε το ποδήλατο µε τις βάσεις στο πάτωµα 
και εισάγετε (B) το στήριγµα του τιµονιού στο (E) σώµα του ποδηλάτου και το τιµόνι στο (B) 
στήριγµα του τιµονιού, στη συνέχεια ρυθµίστε (H) τη βίδα χειρισµού. Εισάγετε (D) το στήριγµα 
της σέλας στο (E) σώµα του ποδηλάτου και (C) τη σέλα στο (D) στήριγµα της σέλας και ρυθµίστε 
(H) τη βίδα χειρισµού. 
Η σωστή θέση για τη σέλα και το τιµόνι είναι πολύ σηµαντική! 
Για αποφυγή τραυµατισµού, να µη ρυθµίζεται το τιµόνι και η σέλα στα άκρα. 
 
Αντίσταση 
Η αντίσταση καθορίζεται από 4 στοιχεία στον τροχό, που ρυθµίζονται πριν το ποδήλατο εισέλθει 
στο νερό. Όσο πιο µακριά είναι ρυθµισµένο το πετάλι, τόσο µεγαλύτερη η αντίσταση. Υπάρχουν 3 
επίπεδα αντίστασης. Ο κεντρικός τροχός είναι σχεδιασµένος να λειτουργεί µέσα στο νερό.  
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ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ! 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ, 

ΣΠΡΩΞΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΑΚΟΥΜΠΗΣΤΕ ΤΙΣ ΡΟ∆ΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ 
 ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΡΟΣ. 

 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ HYDRORIDER 
 

ΘΕΣΗ ΣΕΛΑΣ : 
 
Η σέλα πρέπει να τοποθετηθεί σύµφωνα µε το σωµατότυπο του κάθε ατόµου, γενικά, η µέγιστη 
προέκταση του ποδιού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 90% . 
 
ΘΕΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ :  
 
Το τιµόνι πρέπει να ρυθµίζεται περίπου 5εκ. πιο ψηλά από τη σέλα. 
Η απόσταση ανάµεσα στη σέλα και το τιµόνι πρέπει να είναι σχεδόν ίση µε το µάκρος  του 
αντιβραχίωνα, µετρώντας από τον αγκώνα προς την άρθρωση των δακτύλων. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ :  
     
Η αντίσταση µπορεί να ρυθµιστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα : χαµηλό, µεσαίο, υψηλό. Για να 
αυξηθεί η αντίσταση είναι απαραίτητο να ρυθµιστούν και οι τέσσερεις βίδες χειρισµού στην ίδια 
θέση. 
 
ΒΑΘΟΣ ΝΕΡΟΥ : 
 
Το ποδήλατο νερού σας παρέχεται µε δύο βάσεις, που επιτρέπουν τη χρήση σε βάθος από 110 εκ. 
έως 145 εκ. Για χρήση του ποδηλάτου σε µεγαλύτερο βάθος είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί το 
βάθος τη στιγµή της παραγγελίας ή µετέπειτα να γίνει επιπλέον παραγγελία βάσεων για µεγάλο 
βάθος .     
 
Όταν είσαστε καθισµένοι στο ποδήλατο νερού, το επίπεδο νερού πρέπει να είναι ανάµεσα στη µέση 
και το στήθος. Αν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε τις βάσεις στο ύψος που χρειάζεται για να πετύχετε 
το σωστό αποτέλεσµα. 
 

• ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΝΕΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΕΡΟΥ 
 
• ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Το ποδήλατο νερού της Ηydrorider χρειάζεται λίγο έως καθόλου συντήρηση. Συνιστάται να 
γίνεται κανονική συντήρηση και επίβλεψη, για να εγγυηθούµε σωστή και συνεχή λειτουργία 
του εξοπλισµού. 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Κάθε εβδοµάδα 
 

 Σιγουρευτείτε ότι τα λουριά των πεταλιών είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σηµαντικό 
να τα αντικαθιστάτε πριν σπάσουν, όσο το ποδήλατο είναι σε χρήση.  

 Σιγουρευτείτε ότι θήκη πεταλιού είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σηµαντικό να τα 
αντικαθιστάτε πριν σπάσουν, όσο το ποδήλατο είναι σε χρήση.  

    Σιγουρευτείτε ότι οι βίδες είναι καλά σφιγµένες. Αν οι βίδες λασκάρουν, είναι πολύ 
σηµαντικό να τις σφίξετε.  

 
Κάθε µήνα  
 

    Σιγουρευτείτε ότι οι βίδες χειρισµού λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση που 
µπλοκάρουν συνιστάται η λίπανση τους µε προϊόντα όπως “Svitol” ή “WD40”. 

    Σιγουρευτείτε ότι οι βάσεις είναι σταθερές. Εάν είναι απαραίτητο, χαλαρώστε τις βίδες 
που τις µπλοκάρουν. 

    Ελέγξτε τις γκρι λαστιχένιες βάσεις. Για να αποφύγετε τις ζηµιές στο πάτωµα της 
πισίνας, είναι απαραίτητο να τις αλλάξετε πριν φθαρούν τελείως.  

 
Κάθε τρεις µήνες 
 

 Ελέγξτε την κατάσταση της σέλας. Αν είναι απαραίτητο αντικαταστήστε την µε 
καινούργια. 

 
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 ποδηλάτου 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. 
 
Τα πετάλια του ποδηλάτου είναι φτιαγµένα ειδικά για γυµναστική µέσα στο νερό. Ο 
αθλούµενος καλό είναι να φοράει ειδικά παπούτσια νερού.  
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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 και το κόστος των ανταλλακτικών καλύπτονται από τον επίσηµο 
διανοµέα της χώρας σας. 

3. Όλες οι ζηµιές οι οποίες προκαλούνται από πέσιµο του ποδηλάτου, 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. Σε περίπτωση επιθυµίας επιστροφής του προϊόντος, αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα 
σε 5 εργάσιµες µέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. Το προϊόν πρέπει να 
είναι τοποθετηµένο στην αρχική του συσκευασία και να µην έχει εισέλθει καθόλου          
στο νερό.  

7. Τα αναλώσιµα κοµµάτια όπως: σέλα, θήκες πεταλιών, λουράκια πεταλιών, λαστιχάκια 
προστασίας, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

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


