www.dkn-technology.com

Safety Guidelines
IMPORTANT SAFETY NOTICE:
NOTE THE FOLLOWING PRECAUTIONS BEFORE ASSEMBLING OR OPERATING THIS MACHINE.
►►This exerciser has been tested up to a max. body weight of 150 kg/330 lbs.
►►Follow carefully the different steps of the assembly instructions.
►►Use only original parts as delivered.
►►Before starting the assembly, be sure to check if delivery is complete by using the included parts-list.
►►For assembly use only suitable tools and ask for assistance with assembly if necessary.
►►Place the exerciser on an even, non-slippery surface. Because of possible corrosion, the usage of any
exerciser in moist areas is not recommended.
►►This machine is for indoor home use only. This is a class H (Home Use) exerciser and suitable for use
in private places where access to the equipment is regulated by the owner (the person who has the
legal responsibility).
►►Before beginning training, remove all objects within a 2-meter radius of the machine.
►►The free area around the machine shall not be less than 0.6 metres in the direction from which the
equipment is accessed. The free area must also include the area for emergency dismount.
►►Check before the first training and every 2 months that all connecting elements are tight fit and in the
correct condition.
►►Always wear appropriate workout clothing and shoes when exercising.
►►Replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
►►For repairs, use only original spare parts.
►►In case of repair please ask your dealer for advice.
►►Avoid the use of aggressive detergents when cleaning.
►►Ensure that training starts only after correct assembly and inspection.
►►For all adjustable parts be aware of the maximum positions to which they can be adjusted/tightened
to.
►►This exerciser is designed for adults. Ensure that children use the exerciser only under the supervision of an adult.
►►This machine may only be used by one person at a time.
►►Disabled persons should not use this machine without a qualified person or physician in attendance.
►►Ensure that those present are aware of possible hazards, e. g. movable parts during training.
►►Warning: incorrect/excessive training can cause health injuries.
►►Please follow the advice for correct training as detailed in training instructions.
►►Read all instructions before using the rowing machine.
WARNING! Consult your physician before starting with any exercise program. He can advise on
the kind of training and which impact is suitable.
WARNING! This machine is not suitable for therapeutic or medical purpose.
WARNING! Over exercising may result in serious injury or death. If you experience dizziness,
nausea, chest pain, or any other abnormal symptoms STOP EXERCISING IMMEDIATELY AND
CONSULT A PHYSICIAN WITHOUT DELAY.
WARNING! Inappropriate use of this machine such as while under the influence of drugs or alcohol, not in line with instructions or excessive usage, may result serious injury or death.
WARNING! Incorrect/excessive training may cause health injuries.
►►The owner’s manual is only for customers’ reference.
►►The supplier cannot guarantee for mistakes occurring due to translation or change in technical specification of the product.
►►DKN-Technology ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE SUSTAINED BY OR THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

Οδηγίες Ασφαλείας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗΣ.
Το μηχάνημα έχει ελεγχθεί σε μέγιστο βάρος χρήστη 150 kg.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης.
Χρησιμοποιήστε μόνο τα αυθεντικά μέρη.
Πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει όλα τα μέρη που περιγράφονται
στη λίστα εξαρτημάτων.
Κατά την συναρμολόγηση χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία και ζητήστε βοήθεια αν είναι απαραίτητο.
Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη, στεγνή επιφάνεια. Να μην τοποθετείτε ή/και χρησιμοποιείται σε μέρη
µε υγρασία.
Το μηχάνημα προορίζεται μόνο για εσωτερική οικιακή χρήση.
Ανήκει στην κατηγορία H (Home (οικιακά)) και είναι κατάλληλο για χρήση μόνο από τους ιδιοκτήτες (το
άτομο που έχει την νομική ευθύνη).
Πριν την έναρξη της προπόνησης, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα σε ακτίνα δύο (2) μέτρων από το μηχάνημα.
Ο ελεύθερος χώρος γύρω από το μηχάνημα δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 0,6 μέτρα περιμετρικά του
μηχανήματος. Ο ελεύθερος χώρος πρέπει να υφίσταται και για περίπτωση ανάγκης.
Πάντοτε να φοράτε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια όταν προπονείστε.
Αντικαταστήστε τους ελατωμματικούς συνδέσμους άμεσα και μην το χρησιμοποιείτε μέχρι την επισκευή.
Σε περίπτωση επισκευής, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την αντιπροσωπεία.
Αποφύγετε την καθαριότητα με σκληρά καθαριστικά.
Βεβαιωθείτε ότι ξεκινήσετε την προπόνηση μόνο εφόσον έχετε συναρμολογήσει και ελέγξει το μηχάνημα.
Για όλα τα κινούμενα μέρη λαμβάνετε υπόψιν σας την τελευταία θέση στην οποία καταλήγει η προπόνηση.
Αυτός ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για ενήλικες. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν το μηχάνημα
κάτω από την αυστηρή επίβλεψη ενός ενήλικα.
Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο την φορά.
Άτομα με ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα ή
γιατρού.
Βεβαιωθείτε ότι απέχεται από τον εξοπλισμό κατά την διάρκεια της χρήσης του από άλλον ασκούμενο
γιατρού.
Προειδοποίηση: Λανθασμένη/παρατεταμένη προπόνηση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις συμβουλές προπόνησης όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της κωπηλατικής.
Αποφύγετε την καθαριότητα με σκληρά καθαριστικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε την άσκηση. Μπορεί να σας
κατατοπίσει αναφορικά με τρο πρόγραμμα γυμναστικής το οποίο πρέπει να ακολουθήσετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για θεραπευτικούς/ιατρικούς σκοπούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η υπερβολική άσκηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Αν
αισθανθείτε ζαλάδα, ναυτία, πόνο στο στήθος ή οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ
ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ακατάλληλη χρήση του μηχανήματος, όπως η χρήση υπό την επήρεια
αλκοόλ ή ουσιών, ή η εκτεταμένη χρήση του μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Λανθασμένη ή/και εκτενής χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για την αναφορά του πελάτη.
Ο προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπος, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη που προκείπτουν λόγω μετάφρασης
ή αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
Η DKN-Technology ΚΑΙ Η ΜΕΚΜΑ ΑΕ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
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Live Area Dimensions / Αποστάσεις ασφαλείας
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Fill and empty the Tank / Πλήρωση και κένωση της Δεξαμενής

The amount of water in the Tank simulates the mass when moving an object in water. Changing the
Water Level does not change the resistance, it simply changes the mass which the user is trying to
move.
Increasing the Water Level simulates a heavier load, similarly reducing the Water Level simulates a
lighter load.
The Water Level is adjusted according to one’s personal preference or user type; the resistance is
altered simply by moving faster or slower.
A level gauge is shown on the tank (17 L).
DO NOT FILL ABOVE THE MAXIMUM LEVEL.
_______________________________________________________________________________
Η ποσότητα νερού στη δεξαμενή προσωμειώνει την μάζα όταν μετακινείται ένα αντικείμενο (βάρκα) στο
νερό. Η αλλαγή στάθμης του νερού δεν αλλάζει την αντίσταση, αλλάζει απλώς την ,άζα που ο χ΄ρηστης προσπαθεί
να μετακινήσει.
Η αύξηση της στάθμης του νερού προσομοιώνει ένα βαρύτερο φορτίο, όπως επίσης η μείωση της στάθμης
του νερού προσομοιώνει ένα ελαφρύτερο φορτίο.
Η στάθμη του νερού προσαρμόζεται ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις ή τον τύπο χρήστη. Η
αντίσταση αλλάζει απλώς μετακινώντας γρηγορότερα ή πιο αργά.
Ένας μετρητής στάθμης υπάρχει στην δεξαμενή (17 L).
ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΘΜΗΣ.
_______________________________________________________________________________

Guidelines – Οδηγίες
Periodic maintenance is required to maintain the condition of the water in the tank. We strongly ADVISE USING MUNICIPAL TAP WATER which contains other Chemicals to keep it free from Bacteria and Algae, etc.
. If the water does not clear, we
tablet.
NEVER USE POOL CHLORINE (TRICHLOR 90% CHLORINE) OR CHLORINE BLEACH. Use of
these products will void the warranty and damage the product.
_______________________________________________________________________________
Περιοδικά πρέπει να συντηρείτε το νερό στη δεξαμενή. Γεμίστε την δεξαμενή ΜΕ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ το οποίο
περιέχει διάφορα χημικά προκειμένου να διατηρηθεί διαυγές και χωρίς βακτήρια, μικροοργανισμούς κ.λ.π.
Το νερό πρέπει να ανανεώνεται περιοδικά προσθέτωντας Ταμπλέτες Καθαριμού Νερού. Αυτό πρέπει να
γίνεται, κατά μέσο όρο, κάθε έξι μήνες.
Αν το νερό δεν καθαρίσει, προτείνουμε να αδειάσετε τη δεξαμενή και να το γεμίσετε με καθαρό νερό,
προσθέτοντας μία Ταμπλέτα Καθαρισμού Νερού.
Χρησιμοποιήστε μόνο Ταμπλέτες Καθαριμού Νερού, όπως διχλωριούχο νάτριο (56% χλώριο). ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ (TRICLOR 90% ΧΛΩΡΙΝΗ) Ή ΛΕΥΚΗ ΧΛΩΡΙΝΗ. Η χρήση αυτών των
προϊόντων θα ακυρώσει την εγγύηση και θα προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
_______________________________________________________________________________

Operating Instructions
READ CAREFULLY BEFORE USING.

Let’s get started
Press ‘MODE’ to select a specific function. The following
functions will be displayed in sequence:
SCAN 		
Automatically scan showing each mode in
		
sequence every 6 seconds:			
		
SCAN → TIME → COUNT → CALORIES
		
→ TOTAL COUNT → DISTANCE → 		
		
PULSE → SCAN.
			.
TIME		
Press ‘MODE’ to select TIME
		
Preset a target time by pressing the ‘SET’
		
each step counting 1 min.
		
The computer will start automatically once
		
you start rowing.
		
When target time is reached an alarm will
		
sound for 8 seconds, while timer starts 		
		counting up.

Switch on
Insert 2 batteries AAA 1.5 V (Batteries are not
included).
The display will light up when you start rowing and cumulative
values for TIME/COUNT/TOTAL COUNT/DISTANCE/CALORIES will be displayed in scan mode.
The display will switch to Standby Mode if no movement is
registered for 4 minutes. All settings and exercise data are
saved until you start rowing again.

COUNT
		
		
		
		
		
		
		

Press ‘MODE’ to select COUNT.
Preset a number by pressing the ‘SET’ 		
each step counting 10 strokes.
The computer will start automatically once
you start rowing.
When you reached 0 an alarm will 		
sound for 8 seconds, while the number of
strokes starts counting up.

CALORIES
		
		
		
		
		
		
		

Press ‘MODE’ to select CALORIES.
Preset a number by pressing the ‘SET’ 		
each step counting 10 Cal.
The computer will start automatically once
you start rowing.
When you reached 0 an alarm will 		
sound for 8 seconds, while the calories 		
start counting up.

TOTAL COUNT This function can not be reset.
		
The LCD displays the total number of mov
		ements.
		
TOTAL COUNT can only be cleared by 		
		
removing the batteries.

Function buttons
MODE		
		
		

Press to select any function to be displayed
on the main screen.
Hold for 3 seconds to clear the display.

SET
To set values for time, calories, count and
		distance.
RESET
To reset the display.
				

DISTANCE
		
		
		
		
		
		
		

Press ‘MODE’ to select DISTANCE.
Preset a number by pressing the ‘SET’ 		
each step counting 0.5 KM.
The computer will start automatically once
you start rowing.
When you reached 0 an alarm will 		
sound for 8 seconds, while the distance 		
starts counting up.

Operating Instructions
PULSE		
		
		
		

Shows your actual Heart Rate figure.
Requires an optional Chest Strap.
Your current heart rate will be displayed 		
within 30 seconds up to one minute.

WARNING: FOR HR TRAINING THE USE OF
AN OPTIONAL CHEST-BELT TRANSMITTER
IS COMPULSORY.
REF 20073 DKN 5 KHZ CHESTBELT

Heart rate displayed is a random indication and
may be inaccurate, and cannot be used as guidance in any cardio-vascular related medical or
paramedical program.
IF YOU EXPERIENCE DIZZINESS,NAUSEA,
CHEST PAIN, OR ANY OTHER ABNORMAL
SYMPTOMS STOP EXERCISING IMMEDIATELY AND CONSULT A PHYSICIAN WITHOUT
DELAY.
The owner’s manual is for customers’ reference
only. The supplier cannot guarantee for mistakes
occurring due to translation or changes in technical specifications of the product.

For customer care the best way to contact us is via www.
dkn-technology.com

WARNING: BEFORE BEGINNING USING
THIS MACHINE OR DOING ANY EXERCISE
PROGRAM,CONSULT YOUR DOCTOR. THIS
IS ESPECIALLY IMPORTANT FOR PEOPLE
OVER THE AGE OF 35 OR THOSE WITH
PRE-EXISTING HEALTH PROBLEMS.
The supplier assumes no responsibility for personal injury or property, and/or damage sustained by
or through the use of this product.

Οδηγίες Χρήσης Κονσόλας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ

Ξεκινώντας
Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε λειτουργία.
Οι ακόλουθες λειτουργίες θα εμφανίζονται με την σειρά:
SCAN

Αυτόματα θα εμφανίζονται στην οθόνη οι
κάτωθι επιλογές κάθε έξι δευτερόλεπτα:
SCAN -> TIME -> COUNT -> CALORIES
TOTAL COUNT -> DISTANCE -> PULSE ->
SCAN.

TIME

Πιέστε το πλήκτρο ‘MODE’ για να επιλέξετε
το TIME. Ορίστε τον χρόνο προπόνησης
και πιέστε το ‘SET’. Η οθόνη θα ανάψει
αυτόματα μόλις ξεκινήσετε την άσκηση.
Όταν φτάσετε τον επιθυμητό χρόνο, η
κονσόλα θα ηχήσει για 8 δευτερόλεπτα.

COUNT

Πιέστε το πλήκτρο ‘MODE’ για να επιλέξετε
το COUNT. Ορίστε τον αριθμό και πιέστε
το πλήκτρο ‘SET’. Η οθόνη θα ανάψει
αυτόματα μόλις ξεκινήσετε την άσκηση.
Όταν φτάσετε στο 0, η κονσόλα θα ηχήσει
για 8 δευτερόλεπτα.

CALORIES

Πιέστε το πλήκτρο ‘MODE’ για να επιλέξετε
το CALORIES. Ορίστε τον αριθμό και πιέστε
το πλήκτρο ‘SET’. Κάθε βήμα μετρά 10
επαναλήψεις. Η οθόνη θα ανάψει
αυτόματα μόλις ξεκινήσετε την άσκηση.
Όταν φτάσετε στο 0, η κονσόλα θα ηχήσει
για 8 δευτερόλεπτα.

(χρόνος)

(επαναλήψεις)

Ανοίγωντας
Εισάγετε 2 µπαταρίες AAA 1.5 V (οι μπαταρίες δεν
περιλαμβάνονται).
Η οθόνη θα ανάψει μόλις ξεκινήσετε την άσκηση και οι
αθροιστικές τιμές TIME / COUNT / TOTAL COUNT/
DISTANCE / CALORIES θα εμφανιστούν στην
λειτουργία SCAN.
Η οθόνη θα περάσει σε κατάσταση αναμονής αν δεν υπάρχει
καμία κίνηση για 4 λεπτά. Όλες οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα
της άσκησης αποθηκεύονται έως ότου ξεκινήσετε και πάλι
την άσκηση.

(θερμίδες)

TOTAL COUNT Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
.
(σύνολο
Η LCD οθόνη εμφανίζει το σύνολο των
επαναλήψεων)
επαναλήψεων.
Το TOTAL COUNT μπορεί να μηδενίσει
µόνο όταν αφαιρεθούν οι μπαταρίες.
DISTANCE

(απόσταση)

Λειτουργίες πλήκτρων
MODE

Πιέστε για να επιλέξετε την λειτουργία που
θέλετε να εμφανίζετε την κεντρική οθόνη.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να
µηδενίσετε την οθόνη.

SET

Για να ρυθμίσετε τον Χρόνο (time), τις θερμίδες
(calories), τα βήματα (count) και την απόσταση
(distance).

RESET

Για να μηδενίσετε τις ενδείξεις.

Πιέστε το πλήκτρο ‘MODE’ για να επιλέξετε
DISTANCE.
Ορίστε τον αριθμό και πιέστε το πλήκτρο
‘SET’, Κάθε βήμα είναι 0.5 KM.
Η οθόνη θα ανάψει αυτόματα μόλις
ξεκινήσετε την άσκηση.
Όταν φτάσετε στο 0, η κονσόλα θα ηχήσει
για 8 δευτερόλεπτα.

Οδηγίες Χρήσης Κονσόλας
PULSE

Δείχνει το πραγµατικό σας ποσοστό
καρδιακού ρυθµού.
Απαιτείται προαιρετικός ιμάντας στήθους.
Ο τρέχων καρδιακός σας ρυθμός θα
εμφανίστεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα έως
και ένα λεπτό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ HR
Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΣΤΗΘΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
REF 20073 DKN 5 KHZ ΖΩΝΗ ΣΤΗΘΟΥΣ.

Ο καρδιακός ρυθμός που εμφανίζεται είναι μια ένδειξη
και μπορεί να είναι ανακριβής. ΔΕΝ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό δεδομένο σε οποιοδήποτε
καρδιο-αγγειακό ιατρικό ή παραϊατρικό πρόγραμμα.
ΑΝ ΝΟΙΩΣΕΤΕ ΖΑΛΗ, ΝΑΥΤΙΑ, ΠΟΝΟ ΣΤΟ
ΣΤΗΘΟΣ, Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
ΣΥΜΠΤΩΜΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ
ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ.
Το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται μόνο για αναφορά
των πελατών. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να εγγυηθεί
για λάθη που προκύπτουν λόγω µετάφρασης ή
αλλαγών στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

Για την εξυπηρέτηση πελατών, ο καλύτερος τρόπος
να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι μέσω DKN:
www.dkn-technology.com.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ Ή ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟ
ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 Ή ΑΥΤΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
Ο προμηθευτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
προσωπικό τραυματισμό ή απώλεια περιουσίας ή/και
ζηµιά που προκλήθηκε από ή μέσω της χρήσης αυτού
του προϊόντος.

Exploded Diagram / Σχεδιάγραμμα

Parts List / Λίστα Μερών
No.

Part No.

Item

Qty

A
B
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
C
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
D
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
E
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-9
E-10
F
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6

ST3625-64P014500
AA-WR20FA02-9000
MT-WR20FW02-70Z5
PL-P-PB2180-1000
PH-BA2-6900-1000
PL-P-PB7157-1000
PH-BA2-6900-1000
PH-P-PB5007-1000
PD-WN230816-1082
PD-NNM20800-1082
PD-SRM40820-1002
PD-SPM40840-1002
PD-WN240819-1002
PD-WS210800-1002
AA-WR20FA03-9000
MT-WR20FW03-70Z5
PD-SRM40820-1002
PD-WN240819-1002
PD-WS210800-1002
PH-P-PB8172-1000
AA-A-PA3927-9000
PL-P-PB8210-10I1
PH-BA2-6900-1000
PD-KCO11000-1002
PH-P-PB8171-1000
PD-SPM20614-1082
PD-WN220613-1082
PL-P-PB8211-1002
AA-A-PA3929-9000
PL-P-PB8144-1002
PL-P-PB8145-1002
PH-P-PB8214-1000
PH-P-PB8173-1000
PH-P-PB8172-1000
PH-P-PB5457-1000
PD-SPM80612-1002
PD-NHM20600-1002
PK-P-PB8215-1000
PK-P-PB8218-1000
AA-A-PA3928-9000
ML-P-PB7896-4000
PL-P-PB7896-1000
PL-P-PB7895-1000
PL-P-PB8143-1000
PL-P-PB8212-1002
PL-P-PB8213-1000
PD-SOM80320-1000
PD-NNM70300-1000
PL-P-PB8138-10I1
MT-WR20FW01-70Z5
PL-P-PB8216-10I1
PH-BA2-6900-1000
PH-P-PB8170-1000
PD-KCO11000-1002
PD-SPM20614-1082

COMPUTER
UPPER TUBE ASSEMBLY
UPPER TUBE
DRIVING WHEEL
BEARING
DRIVING WHEEL
BEARING
BUSHING
FLAT WASHER
NYLON NUT
SCREW
SCREW
FLAT WASHER
SPRING WASHER
FIXED TUBE SET ASSEMBLY
FIXED TUBE (UPPER)
HEXAGAONAL SCREW
FLAT WASHER
SPRING WASHER
BUSHING
DRIVING WHEEL SET
ROLLER
BEARING
C-TYPE RING
AXLE
HEXAGONAL SCREW
FLAT WASHER
BUSHING
WEAVING WHEEL SET
WEAVING WHEEL
WEAVING WHEEL
BEARING
BUSHING
POWDER COPPER BUSHING
MAGNET
SCREW
HEXAGONAL SCREW
BELT
BELT
WATER TANK ASSEMBLY
WATER TANK UPPER
WATER TANK LOWER
RUBBER RING
RUBBER PAD
RUBBER TUBE
RUBBER CAP
SCREW
NYLON NUT
FAN BLADE
MAINFRAME
SMALL ROLLER
BEARING
SHAFT
C-TYPE RING
SCREW

1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
4
4
1
4
4
4
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
3
6
3
6
6

Parts List / Λίστα Μερών
H-7
H-8
H-9
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-21
H-22
H-23
H-24
H-25
H-26
H-27
H-28
H-29
H-30
H-31
H-32
H-33
H-34
H-35
H-36
H-37
H-38
H-39
H-40
H-41
H-42
H-43
H-44
H-45
H-46
H-47
H-48
H-49
H-50
I
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
J
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
K

PD-WS210600-1082
PD-WN220613-1082
MT-R200F015-7000
PL-P-PB8208-1002
PL-P-PA-127-1002
PL-P-PB8209-1002
PH-P-PB8172-1000
PD-WN812025-1000
PL-C-WR2011-1002
PL-C-WR2021-1002
PL-P-PB8217-1002
PL-C-WR2041-1002
PD-SBM40420-1002
PD-SWM40512-1002
PD-SBM10516-1202
PL-S-A-RM28-1002
PL-S-A-RM38-1002
PD-SZI40624-1002
B7030-D10300D6-5
PE-P-PB4310-1300
PD-SDM20410-1041
PD-WN120510-1041
PH-P-PB6024-1000
PL-P-PB6594-1000
PH-P-PB6038-1000
PH-P-PB8174-1000
PL-P-PB8219-1000
PH-P-PB6898-1000
PD-WN110613-1041
PL-T-PA-031-1002
PL-SR301-62-1002
PL-SR301-72-1002
PL-P-PB6792-1002
PH-P-PB8176-1000
PH-P-PB8175-1000
PD-SRM40820-1002
PD-WN410825-1002
PD-WS240800-1002
MT-WR20F011-7000
PL-C-WR2051-1002
L-C-WR2001-1002
PL-C-WR2031-1002
PL-P-PB8220-1000
PH-P-PB8221-1000
AA-R301FA07-9002
MH-P-PB6011-70Z5
MT-P-PB2547-1000
PD-SWM20615-1102
PS-P-PB7261-1000
PD-NHM20600-1002
PH-P-PB2712-1000
PD-SHM40622-1002
AA-WR20FA04-9000
MT-WR20FW04-70Z5
PL-P-PB6042-1000
PD-SXM20812-1002
PH-P-PB6024-1000
PL-P-PB6594-1000
AA-WR20FA08-9000

SPRING WASHER
FLAT WASHER
H’BAR
FOAM GRIP
END CAP
GRIP COVER
POWDER COPPER BUSHING
FLAT WASHER
HOUSING
HOUSING
FOOT PAD
FRONT PANEL
SCREW
SCREW
SCREW
FRONT FOOT PAD LEFT
FRONT FOOT PAD RIGHT
SCREW
SENSOR WIRE
SENSOR HOLDER
SCREW
FLAT WASHER
CONNECT ROD
CUSHION
PEDAL BUSHING
COTTER PINS
ELASTIC STRAP
FIXED HOOK
FLAT WASHER
CONSOLE PLUG
PEDAL
PEDAL MAT
PEDAL STRAP
PEDAL FIXED SHAFT
PEDAL FIXED SHAFT
SCREW
FLAT WASHER
SPRING WASHER
ALUMINUM RAIL
FRONT CAP
HOUSING
HOUSING
PURIFICATION TABLETS
PUMP
SLIDER ASSEMBLY
SADDLE HOLDER
SADDLE WHEELS
SCREW
SADDLE
HEXAGONAL SCREW
SLIDER BUSH
SCREW
REAR STABILIZER ASSEMBLY
REAR STABILIZER
REAR STABILIZER END CAP
SCREW
CONNECT ROD
CUSHION
HARDWARE KIT

6
6
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
7
5
8
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
9
2
2
2
2
1
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
6
4
1
6
6
6
1
1
3
1
1
1

DKN-Technology Customer Service / Εξυπηρέτηση Πελατών
Customer Support.
Should you require any assistance regarding this product please gather the following information
and then contact us using the details below:
• Product nr - This can be found on the product label
• Original purchase date
• Place of purchase
• Information about the place and conditions of use
• Precise description of the issue or defect
IMPORTANT!! - Please retain your sales receipt, DKN-Technology Customer Care may request
proof of purchase to validate eligibility for warranty service.
Warranty cover starts from the date shown on the proof of purchase.
The best way to contact us is via www.dkn-technology.com.

Εξυπηρέτηση Πελατών
Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με αυτό το προϊόν, συγκεντρώστε τις ακόλουθες
πληροφορίες και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε μαζί µας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:
• Αριθμός Προϊόντος - Αυτός βρίσκεται στην ετικέτα του προϊόντος
• Αρχική ημεροµηνία αγοράς
• Τόπος αγοράς
• Πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο και τις συνθήκες χρήσης
• Ακριβής περιγραφή του προβλήματος ή του ελαττώματος
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!! - Παρακαλούμε διατηρήστε την απόδειξη πωλήσεών σας, η Εξυπηρέτηση Πελατών
της DKN-Technology μπορεί να ζητήσει την απόδειξη αγοράς για να επικυρώσει την εγγύησης.
Η εγγύηση ξεκινάει από την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.
Ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε µαζί μας είναι μέσω www.dkn-technology.com.

Warranty - Εγγύηση
DKN-Technology warrants this product to be free from defects in material at the time of the product’s
tender of delivery. This ‘Carry-in’ Limited Warranty applies for a period of two (2) years, beginning on
the date mentioned on your product invoice or proof of purchase of product sold through the DKN Authorized Dealer Network to the original retail purchaser and authenticated by proof of purchase from
a retailer a product sold by an authorized DKN-Technology dealer.
This Limited Warranty is not transferable and does not cover normal wear and tear (including, but not
limited to, damage and wear to batteries, springs, bearings, running mats, hydraulic systems, ropes,
belts, pulleys, power shocks, drive belts and other non-durable parts, etc...).
This Limited Warranty is void if the product is damaged by accident, unreasonable use, improper
determined not arising out of defects in material, the consequences of improper treatment, bad installation, wrong assembly or tampering of the parts by incorrect assembly, improper use of the machine
(eg. too heavy load in time, weight etc...), problems caused by lack of maintenance, deviations of the
standard machine, such as light vibrations or noise, etc...
Transport charges, travel charges for technicians, and possible trader and/ or workshop charges are
excluded from this warranty, and will be at the sole cost of the owner.
The liability of the manufacturer under this Limited Warranty shall not include any liability for direct,
indirect, or consequential damages resulting from any defect nor the use of this machine.
_______________________________________________________________________________
Η DKN-Technology εγγυάται ότι αυτό το προϊόν δεν έχει ελαττώματα την στιγμή της παράδοσης. Αυτή η
Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για δύο (2) έτη (εκτός των ηλεκτρονικών μερών που έιναι ένα (1) έτος), και που
ισχύει από την ημερομηνία που αναγράφεται στην Απόδειξη Πώλησης. Αν επιθυμείτε κάτι εκτός εγγύησης
Η DKN-Technology και ο Αντιπρόσωπος, έχει το δικαίωμα για να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει την
ελαττωματική μονάδα ή το μέρος κατά την κρίση της.
Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη και δεν καλύπτει την κανονική φθορά
(συμπεριλαµβανομένων ενδεικτικά, ζημιών και φθοράς στις μπαταρίες, ελατήρια, ρουλεμάν, τροχαλίες,
ιμάντες κίνησης και άλλα μη ανθεκτικά µέρη, κ.λπ ...).
Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση είναι άκυρη εάν το προϊόν έχει καταστραφεί από ατύχημα, παράλογη χρήση,
ακατάλληλη συντήρηση, μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται, τροποποίηση από την αρχική του
κατάσταση ή άλλες αιτίες που προσδιορίζονται ότι δεν προκύπτουν από ελαττώματα υλικού, τις συνέπειες
της ακατάλληλης επεξεργασίας, εγκατάστασης, λανθασμένη συναρμολόγηση ή αλλοίωση των εξαρτημάτων
από εσφαλμένη συναρμολόγηση, ακατάλληλη χρήση του μηχανήματος (π.χ. πολύ βαρύ φορτίο, βάρος κ.λπ.),
προβλήματα που προκαλούνται από έλλειψη συντήρησης, αλλαγή του προϊόντος κ.λπ.
Τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και οι πιθανές χρεώσεις εμπόρου ή / και του
συνεργείου εξαιρούνται από αυτήν την εγγύηση και θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.
Η ευθύνη του κατασκευαστή βάσει αυτής της Περιορισμένης Εγγύησης δεν θα περιλαμβάνει καμία ευθύνη
για άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα ή τη χρήση αυτού
του μηχανήματος.

_______________________________________________________________________________

WEE / ΑΗΗΕ
IMPORTANT WEEE INFORMATION
The WEEE marking applies to countries with WEEE and e-waste regulations, European Directive 2002/96/EC. Appliances are labelled
in accordance with local regulations concerning waste electrical and electronic equipment (WEEE). These regulations determine the
framework for the return and recycling of used appliances as applicable within each geography. This label is applied to various products
to indicate that the product is not to be thrown away, but rather put in the established collective systems for reclaiming these end of life
products.
Users of electrical and electronic equipment (EEE) with the WEEE marking must not dispose of end of life EEE as unsorted municipal
waste, but use the collection framework available to them for the return, recycle, and recovery of WEEE and to minimize any potential

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΗΗΕ
Η σήμανση WEEE (ΑΗΗΕ) ισχύει για χώρες με κανονισμούς WEEE και e-waste, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC. Οι συσκευές επισημαίνονται
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ΑΗΗΕ (WEEE). Αυτοί οι
κανονισμοί καθορίζουν το πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων συσκευών, όπως ισχύει σε κάθε γεωγραφία. Αυτή
η ετικέτα εφαρμόζεται σε διάφορα προϊόντα για να δείξει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί, αλλά μάλλον να τεθεί στα καθιερωμένα
συλλογικά συστήματα για την ανάκτηση αυτών των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού EEE (ΗΗΕ) µε σήμανση WEEE (ΑΗΗΕ) δεν πρέπει να απορρίπτουν τον EEE (ΗΗΕ) στο
τέλος του κύκλου ζωής τους ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα, αλλά να χρησιμοποιούν το πλαίσιο συλλογής που έχουν στη διάθεσή τους για
την επιστροφή, την ανακύκλωση και την ανάκτηση των WEEE (ΑΗΗΕ) και την ελαχιστοποίηση τυχόν πιθανών επιπτώσεων του EEE (ΗΗΕ) για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών.

www.dkn-technology.com

