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VITARID – R 

Οδηγίες Χρήσης 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VITARID – R, την έξυπνη εναλλακτική λύση 

για να απολαύσετε το ποδήλατο. Το καινοτόμο φορητό VITARID – R σας 

επιτρέπει να καθίσετε όπου θέλετε : σε πολυθρόνα, καναπέ, καρέκλα γραφείου 

και να γυμνάσετε εύκολα τους μύες στους μηρούς, τις γάμπες και τους 

αστραγάλους αλλά και το πάνω μέρος των χεριών, τα μπράτσα και τους 

καρπούς ρυθμιστές έντασης για τα δύο πεντάλ και το τιμόνι, είναι 

κατασκευασμένο από επικαλυμμένο χάλυβα και έχει λεία αντιολισθητική βάση 

και άνετα εξαρτήματα για μασάζ ποδιών. Είναι εύκολο να το μεταφέρετε, είναι 

αναδιπλούμενο, ελαφρύ, αποθηκεύεται εύκολα και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Η 

συχνή άσκηση κάνει καλό, γιατί να μην την κάνετε με άνεση? 

Πριν τη χρήση Αυτό είναι ένα όργανο γυμναστικής με χαμηλή αντίσταση για τα 

χέρια και τα πόδια, σας βοηθάει στην βελτίωση του κυκλοφορικού και είναι 

συμπληρωματική βοήθεια για ανάκαμψη μετά από τραυματισμούς που 

εμποδίζουν την χρήση συμβατικών οργάνων γυμναστικής. Με μία κίνηση όπως 

του ποδηλάτου, το VITARID – R σας παρέχει ρυθμιζόμενη αντίσταση για 

μεταβαλλόμενη ενδυνάμωση των χεριών, των μπράτσων και των ποδιών. 

Το VITARID – R πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο πάτωμα και να 

χρησιμοποιείται σε καθιστή θέση. (καναπές ή καρέκλα) Μην 

χρησιμοποιείτε σε όρθια θέση γιατί μπορεί να προκληθεί σοβαρός 

τραυματισμός στον χρήστη. Να είστε πάντα βέβαιοι ότι το κομμάτι που 

στο μπροστά και το πίσω πιρούνι είναι τελείως ανοιχτό για να 

σιγουρευτείτε για την σωστή χρήση του VITARID – R. Μην χρησιμοποιείτε 

το VITARID – R εάν οι πιρούνες δεν είναι εντελώς ανοιχτές. Ελέγξτε όλα τα 

τμήματα για τυχών φθορές πριν τη χρήση. Για να έχετε την εγγυημένη 

σταθερότητα του VITARID – R, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε όλες τις 

συνδέσεις και να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σφικτά βιδωμένα στη σωστή 

θέση. Πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα  γυμναστικής. 

Λειτουργία Για να ρυθμίζετε την αντίσταση: Γυρίστε το κουμπί έντασης, που 

βρίσκεται χαμηλά, δεξιόστροφα για να αυξήσετε την αντίσταση. Έτσι θα κάνετε 

πεντάλ δυσκολότερα. Γυρνώντας το αντίστροφα μειώνετε την αντίσταση και θα 

κάνετε πεντάλ ευκολότερα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το κουμπί έντασης 

που βρίσκεται επάνω, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αντίσταση στο τιμόνι. 

Καθαρισμός και συντήρηση Ελέγξτε το VITARID – R πριν το χρησιμοποιήσετε 

και σε τακτά χρονική διαστήματα. 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες, τα μπουλόνια, τα παξιμάδια και όλες οι ενώσεις 

είναι σφικτά και ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. 

Περιοδικά ελέγχετε και τα κινούμενα μέρη και τις λαβές για τυχών σημάδια 

φθοράς. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή χρειάζονται ανταλλακτικά, 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Μην την χρησιμοποιείτε έως ότου 

επιδιορθωθεί. 

Το γρασάρισμα όλων των κινούμενων τμημάτων είναι απαραίτητο για την 

μακροχρόνια και βέλτιστη απόδοση του VITARID – R. Σας συστήνουμε να 

χρησιμοποιείτε καθαρό σπρέι αεροζόλ, σιλικόνης ή τεφλόν. ΜΗΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ λιπαντικά με βάσι το λάδι γιατί προσελκύουν τη σκόνη, την 

βρωμιά και την ρύπανση και μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του VITARID – 

R. Οδηγίες συναρμολόγησης Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν 

συναρμολογήσετε και χρησιμοποιήσετε το VITARID – R.Κρατήστε αυτές τις 

οδηγίες για μελλοντική χρήση και αναφορά. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα με την 

παρακάτω λίστα για να ελέγξετε αν όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται εδώ. Για 

την εγγυημένη ιδανική σταθερότητα του VITARID – R, είναι πολύ σημαντικό 

να ελέγξετε όλες τις ενώσεις και να βεβαιωθείτε ότι είναι σφικτά βιδωμένες 

στη θέση τους. 

Λίστα εξαρτημάτων 

1 Μπροστινό και Οπίσθιο Πιρούνι 1 

2 Επάνω τμήμα μπροστινού πιρουνιού 1 

3 Πεντάλ 1 

4 Μονάδα τιμονιού 1 

5 Βίδα & Ροδέλα & Μπουλόνι  Α 

3 Β 
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   Γ 

6 Κουμπί Ρύθμισης 1 

7 Οθόνη 1 

8 Μπροστινή Βάση 1 

9 Οπίσθια βάση με εξαρτήματα μασάζ ποδιών 1 

10 Βίδα & Ροδέλα 2 

11 Καπάκι 1 

12 Εξάγωνο Κλειδί 1 

13 Κλειδί Άλεν 1 

 

Κυρίως συναρμολόγηση 

Ανοίξτε το μπροστινό και οπίσθιο πιρούνι στο μέγιστο δυνατό και σφίξτε το με 

τον τροχό ρύθμισης. Βεβαιωθείτε ότι έχει ανοίξει σε μέγιστο επίπεδο για να 

είστε σίγουροι για την σωστή χρήση και την ιδανική σταθερότητα το VITARID – 

R. 

Βήμα 1. Βιδώστε το Μπροστινό Πιρούνι στην Μπροστινή Βάση 

χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι και το Κλειδί για να σφίξετε την Βίδα (5A), την 

Ροδέλα και το Παξιμάδι. 

Βήμα 2. Βιδώστε το Οπίσθιο Πιρούνι στην Οπίσθια Βάση χρησιμοποιώντας το 

κατσαβίδι και το Κλειδί για να σφίξετε την Βίδα (5Β), την Ροδέλα και το 

Παξιμάδι. 

Βήμα 3. Βιδώστε το πεντάλ στο Οπίσθιο Πιρούνι χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι 

και το Κλειδί για να σφίξετε την Βίδα (5Γ). O μαγνήτης που βρίσκεται στο 

πεντάλ πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος προς τα δεξιά, με τον αισθητήρα 

που βρίσκεται στο Οπίσθιο Πιρούνι 

Βήμα 4. Τοποθετήστε το Επάνω Τμήμα του Μπροστινού Πιρουνιού και 

σταματήστε σ το ιδανικότερο ύψος για εσάς σφίγγοντας με το Κουμπί 

Ρύθμισης. (Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το VITARID – R 

μόνο με τα πεντάλ, χωρίς το επάνω μέρος, παρακαλούμε τοποθετήστε το 

Πλαστικό Καπάκι (11) στην οπή που βρίσκεται χαμηλότερα το Οπίσθιο Πιρούνι.) 

Βήμα 5. Βιδώστε τη Μονάδα Τιμονιού στο επάνω μέρος του Μπροστινού 

Πιρουνιού χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες και στις 2 

πλευρές έως ότου σφίξουν με ασφάλεια. 

Βήμα 6. Τοποθετήστε την Οθόνη στην επάνω πλευρά του Οπίσθιου Πιρουνιού 

(δείτε τις οδηγίες παρακάτω). 

Εγκατάσταση της Οθόνης 
 

Βήμα 1 : Τοποθετήστε το αρσενικό καλώδιο που βρίσκεται στο Οπίσθιο Πιρούνι 

μέσα στο θηλυκό καλώδιο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης. 

Βήμα 2 : Τοποθετήστε το συνδετικό καλώδιο μέσα στο Οπίσθιο Πιρούνι. 

Βήμα 3 : Τοποθετήστε τις 3 εγκοπές που βρίσκονται στο πίσω μέρος της 

οθόνης στις αντίστοιχες  υποδοχές του Οπίσθιου Πιρουνιού. 

Αντικατάσταση Μπαταρίας 

Βήμα 1 : Ανοίξτε το επάνω καπάκι της οθόνης χρησιμοποιώντας ένα μικρό 

κατσαβίδι. 

Βήμα 2 : Αφαιρέστε την μπαταρία τύπου LR 44 
 

Βήμα 3 : Τοποθετήστε την καινούρια μπαταρία ίδιου τύπου LR 44 (Θετικό (+) 

από την επάνω  πλευρά. 

Βήμα 4 : Πιέστε το καπάκι στην οθόνη για να κλείσει. 

Οδηγίες χρήσης για την Οθόνη 

Τύποι και χαρακτηριστικά 

Ένδειξη CNT (αριθμός επαναλήψεων κίνησης των πεντάλ): Αυτή η ένδειξη σας 

επιτρέπει να μετράτε τον αριθμό των κυκλικών κινήσεων του πεντάλ που 

γίνονται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το VITARID – R. 

Ένδειξη TM (χρόνος): Αυτή η ένδειξη σας επιτρέπει να μετράτε τον χρόνο που 

χρησιμοποιείτε το VITARID – R. Όταν σταματάτε να κάνετε πεντάλ, το 

χρονόμετρο σταματάει και συνεχίζει ξανά την μέτρηση μόλις ξανά ξεκινήσετε. 
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Ένδειξη CAL (θερμίδες): Αυτή ή ένδειξη σας επιτρέπει να μετρήσετε των αριθμό 

των θερμίδων που καίτε όταν χρησιμοποιείτε το VITARID – R. 

Ένδειξη DIST (απόσταση): Αυτή η ένδειξη σας επιτρέπει να γνωρίζετε την 

απόσταση που έχετε διανύσει με το VITARID – R. Διανύετε περίπου 0,01 χιλ. 

κάθε 50 περιστροφές  που κάνει το πεντάλ. 

Ένδειξη TCNT ( συνολικός αριθμός πεταλιών): Αυτή η ένδειξη σας επιτρέπει να 

γνωρίζετε τον συνολικό αριθμό των περιστροφών του πεντάλ από την στιγμή 

που χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά το VITARID – R. Σε αυτήν την ένδειξη 

μπορεί να γίνει επανεκκίνηση μόνο όταν αντικαθίστανται οι μπαταρίες της 

οθόνης. 

Ένδειξη STOP Η ένδειξη STOP εμφανίζεται όταν σταματάτε να κάνετε πεντάλ 

και εξαφανίζεται όταν θέτετε ξανά σε λειτουργία το VITARID – R. 

Ένδειξη SCAN Επιλέγοντας την ένδειξη SCAN, οι ενδείξεις CNT/ TM/ CAL / DIST / 

TCNT εμφανίζονται εναλλακτικά στην οθόνη κάθε 4 δευτερόλεπτα. 

Για να επανακινήσετε και να θέσετε όλες τις μετρήσεις στο 0, πιέστε το κόκκινο 

κουμπί της οθόνης για 4 δευτερόλεπτα. Αυτό θα επαναφέρει όλες τις ενδείξεις 

εκτός από την ένδειξη TCNT, η οποία επανακινείται μόνο εάν αλλάξετε τις 

μπαταρίες. 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε το κόκκινο πλήκτρο. Ο μετρητής 

είναι 0 και η ένδειξη STOP θα  εμφανιστεί. 

2. Πιέστε το κόκκινο κουμπί όσες φορές είναι απαραίτητο, έως ότου 

εμφανιστεί η ένδειξη που θέλετε να δείτε στην οθόνη και έπειτα ξεκινήστε να 

κάνετε πεντάλ. Καθώς κάνετε την άσκηση, μπορείτε να πατήσετε το κόκκινο 

κουμπί για να αλλάξετε την ένδειξη και να δείτε την πρόοδό σας ή να πάτε στην 

ένδειξη SCAN έτσι ώστε όλες οι ενδείξεις να εμφανίζονται με την σειρά και 

αυτόματα στην οθόνη. 

3. Στο τέλος της άσκησης, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από 4 λεπτά χωρίς 

να χρησιμοποιείται το VITARID – R. 

Εγκατάσταση Μπαταρίας 

Η οθόνη λειτουργεί με μία στρόγγυλη μπαταρία. Υπό συνθήκες κανονικής 

χρήσης, η μπαταρία διαρκεί έως και 6 μήνες. Για να αλλάξετε την μπαταρία, 

ανοίξτε το καπάκι της οθόνης, αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε 

την καινούργια. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά και κρατήστε για μελλοντική αναφορά. 
 

2. Για να συναρμολογήσετε το VITARID – R, θα χρειαστείτε ένα 

σταυροκατσάβιδο 6 χιλ. και ένα εξάγωνο κλειδί 6 χιλ. (συμπεριλαμβάνετε στην 

συσκευασία). 

3. Όπως με οποιαδήποτε μηχάνημα γυμναστικής, εάν έχετε οποιαδήποτε 

απορία για την φυσική σας κατάσταση ή εάν υποφέρετε από κάποιο ιατρικό 

πρόβλημα, να συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό σας, πριν χρησιμοποιήσετε το 

VITARID – R. Εάν κατά την διάρκεια της εκγύμνασης νοιώσετε λιποθυμία, ζάλη 

ή πόνο σταματήστε την χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. 

4. Δεν συνιστάτε η χρήση χωρίς την κατάλληλη εποπτεία από ενήλικες. 

5. Αυτή συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείτε από ανθρώπους 

(συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένη κινητική, αισθητηριακή ή 

νοητική ικανότητα εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον που είναι υπεύθυνος 

για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της 

συσκευής. 

6. Να είστε προσεκτικοί κατά την συναρμολόγηση ή την από-συναρμολόγηση 

του VITARID – R. 

7. Το μέγιστο βάρος χρήστη της συσκευής είναι 100 κιλά. 

8. Το VITARID – R δεν είναι ιατρική συσκευή. 

Απορρίμματα 
 

• Παρακαλούμε σεβαστείτε το περιβάλλον. 
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• Η απόρριψη της συσκευασίας πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς 

κανόνες ανακύκλωσης. 

• Η απόρριψη των χαρτιών και των χαρτόκουτων της συσκευασίας πρέπει να 

γίνετε χωριστά από τις πλαστικές σακούλες. 

• Η απόρριψη της συσκευής στο τέλος της ζωής της πρέπει να γίνετε 

λαμβάνοντας υπ’ όψη το περιβάλλον. 

Προειδοποίηση 

Αυτό το προϊόν είναι για οικιακή χρήση μόνο. 
 

1. Κρατήστε τη συσκευή VITARID – R μακριά από παιδιά. 

2. Πριν τη χρήση, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι 

βιδωμένα σφικτά στη θέση τους. 

3. Μην χρησιμοποιείτε σε όρθια στάση. 
 

4. Η γρήγορη περιστροφή των πεντάλ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. 

5. Το VITARID – R δεν χρησιμοποιεί ρόδες. 
 

6. Η ταχύτητα των πεντάλ πρέπει να μειώνεται με ελεγχόμενο ρυθμό. 

7. Το VITARID – R πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από την πλήρη 

ανάγνωση όλων των οδηγιών χρήσης. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

- Μέγιστο φορτίο λειτουργίας (2 πεντάλ) : 20 κιλά 

- Μέγιστο βάρος λειτουργίας ( 2 εξαρτήματα μασάζ): 10 κιλά 

- Βάρος Συσκευής: 4,3 κιλά 

- Μέγιστο βάρος χρήση: 100 κιλά 
 

Εγγύηση 

 

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για τυχόν κατασκευαστικά λάθη για το 

χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε 

χώρα. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που έχουν προκληθεί από αμέλεια, 

εμπορική χρήση, από μη φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή λανθασμένο 

χειρισμό. 

Η απόδειξη της αγοράς είναι απαραίτητη για την εγγύηση. 

Ο διανομέας έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει ή να επιδιορθώσει την 

συσκευή κατά την κρίση του. 
 


