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IMPORTANT! 

Please read all instructions carefully before using this product. 
Retain this manual for future reference. 
The specifications of this product may vary slightly from de  illustrations and are subject to 
change without notice. 
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Belangrijke veiligheidsinstructies 

Waarschuwing: raadpleeg uw arts voordat u begint te trainen. Dit is in het bijzonder 

noodzakelijk als u 35 jaar of ouder bent of al gezondheidsproblemen hebt ondervonden. Wij 

zijn niet aansprakelijk voor problemen of letsels als u onze instructies niet hebt opgevolgd. 

De roeitrainer moet zorgvuldig gemonteerd zijn alvorens hij in gebruik kan genomen worden. 

 

01- Wij raden aan dat twee personen deze roeitrainer installeren. 

02- Aanbevolen wordt om alle bewegende delen jaarlijks te smeren. 

03- Draag geen losse kleding om te vermijden dat deze vast komt te zitten in 

de bewegende delen van de roeitrainer. 

04- Installeer en gebruik de roeitrainer op een vlakke en stabiele ondergrond. 

05- Draag altijd schoenen bij het gebruik van de roeitrainer. 

06- Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand wanneer de roeitrainer 

in gebruik is. De roeitrainer is ontworpen voor volwassenen, laat kinderen dus 

niet spelen met de machine. 

07- Houd uw evenwicht tijdens het gebruik van de roeitrainer. 

08- Stop onmiddellijk met trainen in geval van misselijkheid, kortademigheid, 

flauwvallen, hoofdpijn, benauwd gevoel in de borststreek of enig ander 

ongemak. 

09- Plaats geen vingers of andere objecten in de bewegende delen van de 

roeitrainer. 

10- De roeitrainer mag slechts door één person tegelijk gebruikt worden en is 

enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij professioneel gebruik vervalt de 

garantie. 
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OVERZICHTSTEKENING 

 
  



- 3 - 

ONDERDELENLIJST 
 
 

NR. Omschrijving AANTAL NR. Omschrijving AANTAL 

1 Hoofdframe 1 30 Zadel 1 

2 Voetsteun 1 31 Inbusbout M8×145 3 

3 Achterste stabilisator 1 32 Verstelbare bout 2 

4 Schermhouder 1 33 
U-vormige 
afsluitring 

2 

5 
Afsluitkap achterste 
stabilisator 

4 34 Nylon moer M6 2 

6L/R Voorste afsluitkap 1/1 35 Mof rol 4 

7 Plaatje 1 36 Lager 4 

8 U-vormig plaatje 2 37 Rol 2 

9 Linkersteun 2 38 Nylon moer M8  5 

10 Kruiskopschroef M5×10 4 39 Inbusbout M8×16 4 

11 
Zelfborende 
kruiskopschroef 
ST4.2×18 

8 40 Mof 1 

12 Handgreep 1 41L/R Afdekplaat katrol 1/1 

13 Riem 1 42 Afsluit ring 1 

14 Mof 1 43 Sensorkabel 2 

15 Kruiskopschroef M6×15 4 44 Verlengkabel 2 

16 Vierkanten afsluitkap 2 45 Zeskantmoer M6 2 

17 Platte afsluitring D8×1.5 17 46 
Zeskantbout 
M6×65 

2 

18 Veerring D8 8 47 Demper 1 4 

19 Inbusbout M8×20 6 48 Mof in legering 4 

20 
Platte afsluitring 
D6×D16×1.2 

4 49 Inbusbout M8×70 1 

21 Demper 2 50 Bout M8×74 1 

22 Roeistang 1 51 Tablethouder 1 

23 Kruiskopschroef M5×7 4 52 Scherm 1 

24 
Platte afsluitring 
D10×D32×2 

1 53 Bevestigingsplaat 1 

25 Inbusbout M10×165 1 54 Stop vulopening 1 

26 Mof uit legering 2 55 Plastic waterpomp 1 

27 Zeskantbout M10×125 1 56 Kruiskopschroef 4 

28 Platte afsluitring D10×2 2 57L/R Voetplaat 1 

29 Nylon moer M10 1    

 
 

OPGELET: 

Het merendeel van de montage-onderdelen werd afzonderlijk ingepakt, maar sommige 
onderdelen werden reeds in de te monteren onderdelen geplaatst. Gelieve ze in dat 
geval eerst te verwijderen en dan te installeren volgens de instructies. 

Gelieve alle montagestappen te volgen en de vooraf geplaatste onderdelen te gebruiken. 
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VERPAKKINGSLIJST 
 
 

 
  



- 5 - 

MONTAGE-INSTRUCTIES 
 

VOORBEREIDING: Zorg dat er voldoende plaats is rond het toestel alvorens met de 

montage te beginnen. Gebruik de voorgestelde gereedschappen om het toestel te 
monteren. Controleer voor het monteren of alle onderdelen in de verpakking zitten. 

We raden ten sterkste aan om het toestel met twee of meer personen te monteren 
om ongelukken te voorkomen. 

 

STAP 1: 

1. Verwijder de demper (21) en de vierkanten afsluitkap (16) van de roeistang (22), glijd 
het zadel (30) over het uiteinde van de roeistang (22), en bevestig de demper (21) terug 
op de roeistang (22) met de inbusbout (19) zoals getoond. 

2. Plaats het plaatje (7) in de opening van de roeistang (22), aligneer de gaten met de 
gaten in de roeistang (22). Bevestig het achterste stabilisatoronderdeel (3) aan de 
roeistang (22) met de inbusbouten (19), de veerringen (18) en de platte afsluitringen 
(17). Plaats vervolgens de vierkanten afsluitkap (16) op de stang. Opgelet: de 
inbusbouten (19) moeten op de juiste manier bevestigd worden op het plaatje (7). 

 

STAP 2: 

1. Bevestig de roeistang (22) aan de voetsteun (2) met de zeskantbout (27), de platte 
afsluitringen (28) en de nylon moer (29), en draai het geheel vast aan de voetsteun (2) 
met de inbusbout (25), platte afsluitring (24) en mof (14). 

2. Bevestig de voetplaten (57L/R) aan de voetsteun (2) met de kruiskopschroeven (15). 
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STAP 3: 

1. Bevestig de afsluitring (42) aan de schermstang (4), bevestig de schermstang (4) aan 
het hoofdframe (1) met de inbusbout (49), platte afsluitringen (17), dempers 1 (47) en 
nylon moer (38). 

2. Verbind de sensorkabel (43) en de verlengkabel (44) op de juiste manier. Bevestig de 
katrolafdekplaat (41L/R) aan het hoofdframe (1) en de schermstang (4), glijd de 
afsluitring (42) over de katrolafdekplaat (41L/R). Bevestig tot slot de katrolafdekplaat 
(41L/R) aan het hoofdframe (1) met de kruiskopschroeven (10) en zelfborende 
kruiskopschroeven (11).  
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STAP 4: 

Trek de verlengkabel (44) door de tablethouder (51) en verbind de verlengkabel (44) met 
de kabel van het scherm (52). Bevestig tot slot de tablethouder (51) en het scherm (52) 
aan de bevestigingsplaat (53) met de kruiskopschroeven (56). 

 
 

STAP 5: 

Draai de stop van de vulopening (54) los, steek het uiteinde van de plastic waterpomp 
(55) in de waterhouder en het ander einde in de watertank van het hoofdframe (1). Druk 
op de plastic waterpomp (55) om water in de watertank te pompen en schroef daarna 
de stop van de vulopening (54) vast. 

Opgelet: Er plakt een sticker op de watertank dat het waterniveau aangeeft. Gelieve 
ervoor te zorgen dat bij het vullen het water niet over de aangegeven streep gaat. 
 



- 8 - 

 
 

Waterniveau 

Gelieve niet het waterniveau niet te overschrijden 

 

OPBERGEN EN ONDERHOUD 
 

1. Zet de roeitrainer op een droge plaats. 

2. Grijp het frame vast om de roeitrainer te verplaatsen. Gebruik hiervoor niet het 
zadel daar dit zal bewegen en je hand en vingers kan verwonden. 

3. Verwijder de batterij als je het toestel voor lange tijd wil opbergen. 

4. Reinig de roeistang met een absorberende doek. 

5. Controleer altijd of de moeren en bouten op de juiste manier bevestigd werden. 

6. Regelmatig onderhoud is vereist. 

7. Vervang onmiddellijk elk versleten of defect onderdeel.  


