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ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

# ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 2 Πόδι
2 1 Βάση
3 1 Υποδοχέας δίσκων Ø28mm
4 1 Υποδοχέας δίσκων Ø50mm
5 1 Υψηλή οριζόντια λαβή
6 1 Χαμηλή οριζόντια λαβή
7 2 Σωλήνες σύνδεσης εξαρτημάτων
8 1 Μεγάλες λαβές
9 1 Μικρές λαβές

10 1 Βάση προσαρμογής τροχού
11 1 Βάση σύνδεσης λαβής
12 1 Τετράγωνος σωλήνας
13 1 Λαβή
14 1 Σχοινί
15 1 Στρογγυλό καπάκι

# ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
16 2 Λαστιχένια ροδέλα
17 3 Πείρος
18 1 Μανταλάκι ελατήριο
19 2 Βίδα Μ10x25
20 16 Βίδα Μ10x75
21 4 Βίδα Μ10x100
22 1 Βίδα Μ12x65
23 2 Βίδα Μ12x60
24 4 Βίδα Μ10x95
25 48 Μεγάλη ροδέλα 10
26 1 Ροδέλα 10
27 23 Παξιμάδι ασφαλείας Μ10
28 4 Ροδέλα 12
29 3 Παξιμάδι ασφαλείας Μ12

ΣυΝΑΡΜοΛογΗΣΗ (7 δΙΑφοΡΕΤΙκοΙ ΣυΝδυΑΣΜοΙ)

Αρχική συναρμολόγηση (για όλους
τους συνδυασμούς)
•  Συνδέστε τη βάση (2) στα πόδια (2) χρη-

σιμοποιώντας βίδες (20), μεγάλες ροδέλες 
(25) και παξιμάδια (27).

•  Συνδέστε στη βάση (2) τον υποδοχέα δί-
σκων Ø28mm (3) χρησιμοποιώντας βίδα 
(19) και μικρή ροδέλα (26) από πάνω και 
βίδα (19) και μεγάλη ροδέλα (25) από κά-
τω.

•  Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δίσκους 
Ø50mm, τότε τοποθετήστε τον υποδοχέα 
δίσκων Ø50mm (4) πάνω στον υποδοχέα 
δίσκων Ø28mm (3) και από πάνω τοποθε-
τήστε στρογγυλό καπάκι (15) και λαστιχέ-
νια ροδέλα (16).

1ος Συνδυασμός
•  Κοιτάξτε το ανωτέρω σχεδιάγραμμα. Τοποθετήστε τις μεγάλες λαβές 

(8) στις υποδοχές στο εμπρός μέρος του έλκηθρου και στερεώστε 
τες με πείρους (17). Ο ολοκληρωμένος συνδυασμός απεικονίζεται 
στο σχεδιάγραμμα παραπλεύρως.
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2ος Συνδυασμός
•  Στερεώστε τη χαμηλή οριζόντια 

λαβή (6) στο εμπρός μέρος του 
έκληθρου χρησιμοποιώντας βί-
δες (20), ροδέλες (25) και παξι-
μάδια ασφαλείας (27). 

3ος Συνδυασμός
•  Στερεώστε τη υψηλή οριζόντια 

λαβή (5) στο εμπρός μέρος του 
έκληθρου χρησιμοποιώντας βί-
δες (20), ροδέλες (25) και παξιμά-
δια ασφαλείας (27). 

4ος Συνδυασμός
•  Στερεώστε τους σωλήνες σύνδεσης εξαρτημά-

των (7) στο εμπρός και πίσω μέρος του έλκη-
θρου χρησιμοποιώντας βίδες (20), ροδέλες (25) 
και παξιμάδια (27).

Προσοχή!!! Βιδώνοντας τους σωλήνες σύνδεσης 
εξαρτημάτων, αυτόματα έχετε κάνει το πρώτο βήμα 
για τους υπόλοιπους τρεις συνδυασμούς, μα δε μπο-
ρείτε πια να δημιουργήσετε κάποιον από τους τρεις 
πρώτους που έχουν περιγραφεί προηγουμένως.
•  Στερεώστε το σχοινί (14) στους σωλήνες σύνδε-

σης εξαρτημάτων (7) χρησιμοποιώντας βίδες 
(24), ροδέλες (25) και παξιμάδια (27).
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5ος Συνδυασμός
•  Στερεώστε τις μικρές λαβές (9) στον εμπρός 

σωλήνα σύνδεσης εξαρτημάτων (7) χρησι-
μοποιώντας βίδες διαφορετικών διαστάσε-
ων (Νο. 21 από επάνω και Νο. 20 από πίσω), 
ροδέλες (25) και παξιμάδια ασφαλείας (27).

6ος Συνδυασμός
•  Στερεώστε τη βάση σύνδεσης λαβής (11) στον εμπρός 

σωλήνα σύνδεσης εξαρτημάτων (7) χρησιμοποιώντας βί-
δες διαφορετικών διαστάσεων (Νο. 21 από επάνω και Νο. 
20 από πίσω), ροδέλες (25) και παξιμάδια ασφαλείας (27).

•  Εισάγετε τον τετράγωνο σωλήνα 
(12) στην υποδοχή της βάσης του 
(11) και σταθεροποιήστε τον με πεί-
ρο (17).

•  Τοποθετήστε τη λαβή 
(13) στο επάνω μέρος 
του τετράγωνου σωλή-
να (12) και στερεώστε 
την με δύο βίδες (23)
από επάνω, μία ακόμα βίδα (22) από το πλάι και παξιμά-
δια ασφαλείας (29). Επιπρόσθετα, τοποθετήστε ροδέλες (28) σε κάθε βίδα, όπως και στο παξιμάδι 
που θα βιδώσετε στην βίδα Νο. 22 που μπαίνει από το πλάι.

7ος Συνδυασμός
•  Συνδέστε τις μεγάλες λαβές (8) στις τρύπες του 

εμπρός σωλήνα σύνδεσης εξαρτημάτων (7) και 
σταθεροποιήστε τες με πείρους (17).

•  Στερεώστε τη βάση προσαρμογής 
τροχού (10) στον πίσω σωλήνα σύν-
δεσης εξαρτημάτων (7) χρησιμοποι-
ώντας βίδες διαφορετικών διαστά-
σεων (Νο. 21 από επάνω και 
Νο. 20 από εμπρός), 
ροδέλες (25) και πα-
ξιμάδια ασφαλείας 
(27).

•  Στερεώστε τροχό στη βάση 
(10) χρησιμοποιώντας το μα-
νταλάκι (18).

21

20

25

27

9

 

 

21
20

27

25

10

17

18

8

23

22

21

20

29

28

25

27

11

12

13


