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invoering

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Rower roeitrainer.

KETTLERis trots om de Apollo V Rower aan te bieden als onderdeel van een exclusieve 
productlijn voor thuis en commercieel gebruik, die allemaal gebruikmaken van gepatenteerde 
verstelbare vloeistofweerstandstechnologie.

Onze unieke combinatie van precisiestaal en houten kozijnen met alleen de allerbeste kwaliteit 
Amerikaans essenhout, gekapt en gekweekt met behulp van de nieuwste duurzame 
beheertechnologieën en alleen afkomstig van hernieuwbaar hout.

Houd er rekening mee dat kleine verschillen in de kleur van de houten zijhekken en de 
dwarsschoren op de zitting en het hoofdframe normaal zijn en eenvoudig te wijten zijn aan 
natuurlijke groei. De kunstenaarshand van Moeder Natuur maakt ze allemaal met kleine 
variaties in korrel en kleurAqua Roeier 700uniek en ontworpen om naadloos op te gaan in elke 
omgeving.

Volg de instructies zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de montage, het vullen van de tank, de 
waterbehandeling, het onderhoud en de veiligheidspraktijken correct worden gevolgd. Toegang 
tot ons wereldwijde verkoop- en servicenetwerk is beschikbaar via onze website op www.
Kettlersport.com ontvangen.

Controleer de inhoud van doos 1 en doos 2 om er zeker van te zijn dat alle onderdelen aanwezig 
en correct zijn voordat u met de montage begint.

Trainen met de roeier
1.Zoals bij elk fitnessapparaat, moet u uw arts raadplegen voordat u met uw roeier aan een 

training begint.

2.Volg de instructies in deze gebruikershandleiding voor de juiste plaatsing van de voet en 
basis roeitechniek.

3.Een gedetailleerde beschrijving van roeitechnieken is te vinden op onze internationale website 
op:www.kettlersport.com

4.Waarschuwing: Het veiligheidsniveau van de apparatuur kan alleen worden gehandhaafd als 
deze regelmatig wordt gecontroleerd op schade en slijtage - met name aan kabels, katrollen en 
verbindingen.

5.Besteed speciale aandacht aan onderdelen die het meest onderhevig zijn aan slijtage.

6.Waarschuwing: Verkeerde of overmatige training kan uw gezondheid schaden.

AANDACHT!

1. De roeier kan verticaal worden geplaatst voor eenvoudige opslag. Zorg ervoor dat 
hiervoor een geschikte en veilige plaats wordt gebruikt, b.v.
Bijvoorbeeld in de hoek van een kamer of tegen een muur

2. Houd uw handen en vingers uit de buurt van bewegende onderdelen, zoals uitgelegd in 
de gebruiksaanwijzing.
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veiligheid

veiligheidsinformatie

• Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de HELE gebruikershandleiding en ALLE instructies 
lezen. De roeier is uitsluitend bedoeld voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding.

• ALLE WAARSCHUWINGEN MOETEN VOLLEDIG WORDEN BEGREPEN.
• Dit apparaat is een klasse HC-apparaat volgens EN ISO 20957-1. Het is daarom alleen 

goedgekeurd voor privégebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in commerciële of 
institutionele omgevingen en/of sportscholen. Neem contact op met Rower als je vragen 
hebt over deze classificatie.

• We raden alle gebruikers van Rower-oefenapparatuur aan om voor gebruik de volgende 
informatie in overweging te nemen.

• Zoals bij alle fitnessapparatuur, moet u zich medisch laten onderzoeken voordat u met 
roeitraining begint.

• Het wordt over het algemeen aanbevolen om u te laten controleren door een 
gekwalificeerde arts voordat u met een fitnessprogramma begint.

• Verkeerde of overmatige training kan leiden tot blessures of gezondheidsproblemen.

• WAARSCHUWINGHartslagmeters kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatige 
inspanning kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u zich flauw voelt, stop dan 
onmiddellijk met trainen.

• Als er tekenen van slijtage aan de riemen, katrollen of bungee-koorden zijn, stop de machine 
dan onmiddellijk. Het mag niet opnieuw worden gebruikt totdat de betreffende onderdelen 
zijn gerepareerd of vervangen.

• Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat worden gelaten.

• De roeitrainer kan rechtop worden opgeborgen. Volg hiervoor de instructies in het 
hoofdstuk Basisprocedures van deze handleiding.

• Houd uw handen uit de buurt van bewegende delen. Deze zijn dienovereenkomstig op het 
frame gemarkeerd met stickers.

• Als instelhulpmiddelen uit het apparaat steken, kunnen deze de beweging van de gebruiker 
belemmeren.
• Het apparaat mag niet onder het vriespunt worden bewaard als de tank vol is. Het water zet 

uit, waardoor onderdelen beschadigd kunnen raken.

installatie

• Plaats het apparaat voor training op een stabiele, vlakke ondergrond.
• Inspecteer alle riemen, schijven en bungeekoorden regelmatig op tekenen van slijtage 

en vervang ze indien nodig.
• Onderhoud het apparaat regelmatig volgens de instructies in deze handleiding.
• Vervang defecte onderdelen onmiddellijk en gebruik het apparaat pas weer nadat alle 

reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd.
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veiligheid

Goed gebruik
• Het apparaat mag in geen geval misbruikt worden. Het moet worden gebruikt in overeenstemming 

met de instructies van de fabrikant van de roeier om letsel te voorkomen.
• Verkeerde of overmatige training kan leiden tot blessures. Raadpleeg een arts voordat u met 

een trainingsprogramma begint. Als u zwakte, duizeligheid of pijn ervaart tijdens het sporten, 
STOP dan ONMIDDELLIJK met sporten en raadpleeg een arts.

• Houd lichaamsdelen (handen, voeten, haar, enz.), kleding en sieraden uit de buurt van 
bewegende delen om letsel te voorkomen.

• Volg de instructies in deze handleiding voor de juiste plaatsing van de voet en basis 
roeitechniek.
• Bezoek onze internationale website voor meer advies over roeitechniek. 
www.firstdegreefitness.com
Inspectie
• Apparaten die beschadigd zijn en/of onderdelen hebben die versleten of kapot zijn, mogen niet 

worden gebruikt. Gebruik alleen Rower-vervangingsonderdelen voor alle Rower-apparaten.

• Rafelige kabels en spanbanden vormen een groot risico op letsel.Vervang kabels of 
spanbanden altijd bij de eerste tekenen van slijtage (neem bij vragen contact op met Rower).

• LET OP STICKERS EN TYPEPLATEN - verwijder geen stickers. Ze bevatten belangrijke informatie. 
Als de tags/stickers onleesbaar zijn of ontbreken, bestel dan vervangende tags bij Rower.

• ONDERHOUD VAN DE APPARATUUR - Deze apparatuur vereist preventief onderhoud om een   
goede werking te garanderen en het risico op letsel te verminderen. Het apparaat moet 
regelmatig worden geïnspecteerd.

• Zorg ervoor dat afstel-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden alleen door gekwalificeerd 
personeel worden uitgevoerd.

• GEBRUIK GEEN ACCESSOIRES DIE, HOEWEL GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK MET 
ROEIAPPARATUUR, ZICH BESCHADIGD OF VERSLETEN ZIJN.

• Inspecteer alle riemen, schijven en bungeekoorden regelmatig op tekenen van slijtage en 
vervang ze indien nodig.

• Onderhoud het apparaat regelmatig volgens de instructies in deze handleiding.
• Vervang defecte onderdelen onmiddellijk en gebruik het apparaat pas weer nadat alle 

reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Waarschuwingen voor bediening
• Houd kinderen uit de buurt van de Rower-eenheid. Ouders of andere personen die met het 

toezicht op kinderen zijn belast, moeten kinderen altijd in de gaten houden wanneer ze het 
apparaat gebruiken in het bijzijn van kinderen.

• Gebruikers van het apparaat mogen geen loszittende kleding of sieraden dragen. Ook moeten 
gebruikers lang haar samenbinden en contact met bewegende delen vermijden.

• Alle omstanders moeten uit de buurt blijven van mensen, bewegende delen en bevestigde 
accessoires en componenten terwijl de machine in gebruik is.

•

•

WAARSCHUWINGSteek uw vingers niet in de tank!

AANDACHTLaat het apparaat na het roeien 5 minuten staan   voordat u het opbergt.

• AANDACHTHet ijkmerkteken op de tank (sticker) mag niet worden overschreden. Anders 
kan er water uitlopen.

• WAARSCHUWINGBij het trainen op deze roeitrainer moeten de voeten altijd stevig 
vastgezet worden met de voetbanden en moet het beweegbare deel van de voetensteun 
in de juiste stand vastklikken!
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Bouw

specificaties:

productklasse:HC
remsysteem:snelheid onafhankelijk
netto gewicht:32,7 kg (72,09 lb)
bruto gewicht:39,5 kg (87,08 lb)
Minimaal gebruikersgewicht:333cm (131.09")lengtex 172 cm (67,71")Breed
Dimensies:2130 mm (83,85")lengtex 520 mm (20,47")Breedx 560 mm (22,04")Hoogte
Maximaal gebruikersgewicht:150kg (330lb)
Compacte voetafdruk:2730 mm x 1120 mm of rechtop 560 mm x 520 mm

Hoogtepunten van het product

duurzamer
riemaandrijving
met actief
terugslag systeem

Ergonomisch handvatontwerp

Veilige hielopname

stoelframe

transportwielen

Gepatenteerd ontwerp met dubbele tank

Het bewegingsbereik in het opstijggebied moet ten minste 60 cm groter zijn dan het daadwerkelijke trainingsgebied. 
Dit omvat ook het gebied voor nooddaling.

bewegingsbereik en trainingsbereik

Opmerking: Roeier is niet bedoeld voor therapeutisch gebruik
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Inhoud van het Roeierpakket

Inhoud verpakking 1 Inhoud verpakking 2

onderdelen

Nee.
onderdelen

Nee.Menigte Omschrijving Menigte Omschrijving

1 1 hoofdframe 5 1 Elastische haakbevestiging
Zijhek links / rechts2 2 6 2 transportwiel montage

3 1 roeistoel 7 1 handpomp

4 1 achterste veerpoot 8ste 1 handleiding

Hardware KIT
9 16 M8 sluitring 14 1 5 mm inbussleutel

10 8ste M8 standaard moer 15 1 6 mm inbussleutel

11 8ste M8 stopmoer 16 1 13 mm sleutel

12 4 Schroef M6x15mm 17 2 AA Duracell-batterijen
tablet naar
water behandeling13 8ste M8x45mm schroef 18 4

speciale benodigheden

19 1 Optionele standaard

8ste



montage-instructies:

STAP 1 Monteer de achterbeugel en het transportwiel op de 
stoelrail

NODIG a) Begin met deachterste veerpoot, onderaan vind je er een
voorgeïnstalleerde schroef. Zoek de bungee-haakbevestiging uit de 
hardwarekit en installeer deze zoals afgebeeld op de achterste beugel. 
Opmerking: De uitlijning van de steun en haak moet correct zijn voor het 
uiteinde van deelastisch zoals aangegeven door de pijl in de afbeelding 
(deze wijst naar de voorkant van de roeitrainer).

Zijhek links / rechts [2]

Achterbeugel [4]

Elastische haakbevestiging [5]

Transportwielsamenstel [6]

4x schroef, M6x15mm [12]

naar de voorkant van
roeimachineWAARSCHUWING

Draai de achterste beugel om 
de uitlijning te corrigeren vóór 
montage aan de zijrails

Voorgeïnstalleerde schroef

Elastische haakbevestiging
achterste veerpoot
(Onderkant)

WAARSCHUWING b) Sluit vervolgens de aanzijhek linksen dezijhek rechts [2]Met4 x 
M6x15mm schroef [12]en de achterste veerpoot [4].NIET 
AANDRAAIEN.Opmerking: de transportwielen 

moeten zijn zoals hieronder:
getoond te worden gemonteerd 
aan de buitenkant van de 
stoelrails.

Tip:De stopbuffer wijst naar de juiste montage
binnenkant van het spoor.

c) Zodra de achterste beugel en zijrails zijn gemonteerd, monteer dan 
deTransportwielsamenstel [6]naar de zijhekken links/rechts [2].Trek aan de

Transportwielas niet te strak, 
anders kan het transportwiel 
vastlopen.

Een mededeling:Een wasmachine aan de buitenkant en een
Sluitring aan de binnenkant van de zijkant

transportrol
zijspoor
naar rechts

transportwiel montage hobbel stopt
M8 sluitring

M8
onderlaag
schijf

M8x60mm
schroef

achterste veerpootlateraal
spoor aan de linkerkant

transportrol

M6x15mm
schroevenM8 borgmoer
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montage-instructies:

STAP 2 Monteer de roerstoel en het bovenste hoofdframe

NODIG Installeer de stoel door dezijhekken links/rechts [2]
gemakkelijk verspreiden en denstoel [3]lager in de rail.

Zijhek links/rechts [2]

roeistoel [3] Een mededeling:De zittinguitsparing moet naar achteren wijzen.

roeistoel

stoeluitsparing

Zijsporen
Links rechts

STAP 3 Monteer de roerstoel en het bovenste hoofdframe
NODIG Installeer vervolgens dehoofdframe [1]zoals weergegeven op 

dezijrailmontage [2]. jij hebt nodig8 x M8x45mm schroef [13], 
16 x M8 ring [9], 8 x M8 standaard moer [10]en8 x M8 
borgmoer [11].

hoofdframe [1]

Zijrailmontage [2]

16 x M8 sluitring [9]

8 x M8 standaard moer [10]

8 x M8 stopmoer [11]

8 x M8x45mm schroef [13]

2
Bevestig eerst de onderste voorste beugel, dan de treeplank, maar
NIET AANDRAAIEN. De schroeven van de onderste beugel kunnen 
moeilijk toegankelijk zijn. U kunt deze schroeven volledig vastdraaien 
zodra de roeier verticaal staat; dus lijn ze eerst uit en draai de 
onderste bouten/moeren losjes vast.

Detailaanzicht van het schroefsamenstel

AANDACHT
M8x45mm schroeven

Om een   veilige montage te 
garanderen, moeten de 
borgmoeren buiten de 
standaardmoer en ring zitten.

M8 sluitring
M8 borgmoer

M8 standaard moer
Een mededeling:Reinig wielen en 
rails wekelijks met een zachte, 
droge doek; hierdoor vermindert u 
slijtage aan wielen en rails

stopmu
ttern

Om een   veilige montage te 
garanderen, moeten de 
borgmoeren buiten de standaard 
moer en ring zitten

stopmu
ttern
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montage-instructies:

STAP 4 Complete roermontage

Trek het elastiek en het haakuiteinde naar de zoals 
afgebeeldElastische haakbevestiging [5].

Snijd dat
kabelbinder des
elastisch niet
door voor de
elastisch zoals hier
afgebeeld op de
achterkant van
roeimachine
is gebracht.

Zodra het elastiek aan de achterste beugel is bevestigd, 
draait u de bouten vast waarmee de treeplank en het 
hoofdframe aan de zijrailbouten zijn bevestigd, omdat 
deze gemakkelijker toegankelijk zijn vanuit de verticale 
positie.

Laat de achterkant van de roeier zakken tot de horizontale 
positie en controleer of er voldoende elastische 
terugvering is.

Controleer de stoelwielen/geleiders op vuil voordat u op de 
stoel gaat zitten. Kleine voorwerpen tussen de stoelrollen 
en geleiders kunnen de wielen of het loopvlak 
beschadigen. Controleer de geleiders voor elk gebruik op 
vervuiling en maak ze regelmatig schoon.

Let op: De frameschroeven van de roeitrainer moeten 
regelmatig op vastzitten worden gecontroleerd. Doe dit 
aan het einde van de eerste maand en daarna nogmaals 
om de 12 maanden.

Bewaar het product op een geschikte plaats.

Van deroeiersFrame kan worden gepolijst met elke 
meubelpoets van goede kwaliteit. Dit helpt ook om de fijne 
korrel van het oppervlak te benadrukken.

Installeer twee AA Duracell-batterijen en test de 
werking van de computer. Zie het 
computergedeelte van deze handleiding voor 
details.

Gebruik uw roeitrainer op een vlakke, vlakke 
ondergrond om wiebelen en/of voortijdige slijtage te 
voorkomen.

Trek aan de
frame schroeven
zeker zo snel opgelost
de roeimachine
staat.
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handleiding

Tank met instelbare weerstand
De verstelbare weerstandstank biedt een echte ervaring op meerdere niveaus. Water wordt verplaatst tussen de 
opslag- en actieve kamers van de tank met instelbare weerstand. Uw nieuwe roeiergometer kan worden aangepast 
aan de gewenste weerstand van de betreffende gebruiker door aan de controller te draaien.

Eerste stappen
Selecteer voor minimale weerstand "1" op de tankregelaar.Het duurt 10 trekjes om de centrale (voorraad) tank te 
vullen, waardoor er een minimale hoeveelheid water in de buitenste (actieve) tank achterblijft. Deze 
handeling is altijd nodig wanneer minimale weerstand gewenst is.Roei intensief en krachtig in een gestaag 
tempo (20 tot 25 slagen per minuut [RPM]) met behoud van een goede vorm. Tijdens het roeien kun je de weerstand 
aanpassen. Je roeitrainer past zich vrijwel direct aan de toename van de weerstand aan; dit vereist echter maximaal 
10 zetten.

ontwikkel je routine
Zodra u het gewenste niveau heeft bereikt, kunt u het aantal slagen per minuut of de intensiteit wijzigen om uw 
training te variëren. De meeste roeiers gebruiken intervaltraining, waarbij een periode van lage intensiteit wordt 
gecombineerd met korte intervallen met hoge intensiteit. Uw roeimachine maakt het mogelijk om tijdens een 
training snel te wisselen om meerdere weerstandsprofielen te bereiken. Bezoek onze website voor meer informatie 
over trainingsroutines
onderwww.kettlersport.com

Tank vullen en waterbehandeling
a)Verwijder de rubberen vuldop aan de bovenkant van de tank.

NODIG b)Zet een grote emmer water naast de roeitrainer.
sifon [7] Plaats deoverhevelen[7]met de robuuste slang in de emmer en de flexibele 

slang in de tank.

AANDACHT Een mededeling:Zorg er voor het vullen voor dat de kleine ontluchtingsklep
bij de sifon is gesloten.

De weerstandscontroller
moet voor realisatie
een exacte vulcapaciteit 
op "Max"
er klaar voor zijn.

c)Knijp in de sifon om te beginnen met vullen.Belangrijk: Vul de tank niet te vol.

d)Als de sifon vol is, opent u de klep aan de bovenkant van de sifon om 
overtollig water te laten ontsnappen.

e)Doorloop direct na het vullen de volgende waterbehandelingsstappen en plaats 
de tankdop er weer op.WAARSCHUWING

Vul de tank niet boven het 
maximale niveau van 17 
liter. Opmerking

de sticker van het tankniveau
in het onderste deel van de 
tank.

overhevelen

NIVEAU 1:Deze instelling houdt water in reserve om een   lichte weerstand te creëren.

NIVEAU 5 :Deze instelling zorgt ervoor dat de maximale hoeveelheid water het vliegwiel bereikt voor 
de grootste weerstand.

EERSTE KEER WATERZUIVERING
Voeg 1 waterbehandelingstablet toe voor elke volle tank brandstof. GEBRUIK IN ALLE GEVAL UITSLUITEND DE 
VERZORGINGSTABLETTEN DIE DOOR DE LEVERANCIER BIJ UW APPARAAT GELEVERD WORDEN. Uw roeier wordt 
geleverd met 4 waterconditionertabletten waar u meerdere jaren mee kunt doen. Neem contact op met een 
plaatselijke dealer om extra chloortabletten te kopen
Dealer of kijk op onze website hieronderwww.kettlersport.com.
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handleiding

Tank leegmaken / water verversen

a) Zet   de controllerhendel op "1".
b) Maak ten minste tien trekjes om de voorraadtank zo goed mogelijk 

te vullen.
c) Verwijder de tankdop.
d) Steek het stevige uiteinde van de sifon in de tank en de 

flexibele slang in een grote emmer.
e) Leeg de tank (er blijft ongeveer 40% van het water over) en vul 

vervolgens opnieuw door de stappen in het gedeelte over het 
vullen van de tank van deze handleiding te volgen.

Een mededeling:

◎ De klep aan de bovenkant van de sifon moet voor a
geschikte lediging moet worden gesloten.

◎ Vanwege de waterbehandeling moet u het water in de
overhevelen Verander de tank niet als u het behandelschema volgt. Extra 

waterbehandelingstabletten zijn alleen nodig als het water 
zichtbaar van kleur is veranderd.

◎ Blootstelling aan zonlicht vermindert de
tankplug Levensduur van waterbehandelingstabletten. Als u de roeier uit de 

buurt van direct zonlicht houdt, neemt de tijd tussen de 
waterbehandelingen toe.

◎ Ongeveer 40% van het tankwater blijft achter. Zonder demontage
de A/R-tank kan niet volledig worden geleegd.

Duurzame waterbehandeling en basiswerking

Gebruik alleen de waterbehandelingstabletten die bij dit apparaat zijn geleverd.
Extra tablets zijn verkrijgbaar bij een winkel bij u in de buurt.

De waterbehandelingsintervallen voor de ROWER variëren afhankelijk van de hoeveelheid 
zonlicht die op de vloeistoftanks valt, maar de ervaring heeft geleerd dat dit 8 tot 12 
maanden is bij een helder, door de zon verlicht raam en 2 jaar of langer in donkere 
gebieden. Als u het water enigszins troebel vindt, voeg dan een waterbehandelingstablet 
toe.

AANDACHTHet wordt ten zeerste aanbevolen om een   doek onder de 
vloeistoftank te plaatsen om druppels op te vangen bij het openen van de 
tankdop voor waterbehandeling.

Hoe de weerstand in te stellen?

1. Kies de gewenste 
vloeistofweerstand.

OPMERKING: degene die op de tank is geselecteerd:

Vloeistofweerstand wordt automatisch 
weergegeven op de console.

MINIMUM MAXIMUM

Houd bij het instellen van het weerstandsniveau rekening met twee slagen voor een toename 
en tien slagen voor een afname van de weerstand
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handleiding

beginnen met roeitraining

Een volledige slag van de riem is verdeeld in zes fasen

1. Zittend met je benen gestrekt en je rug recht, buig licht naar voren op de heupen met je armen 
gestrekt en je handen ter hoogte van je onderste ribben. Weer terugzwaaien.

2. Met de benen gestrekt en de rug recht op de heupen, buig licht naar voren; De armen zijn naar voren 
gestrekt. Buig naar voren en schuif naar voren.
Een mededeling:Je handen zouden nu op kniehoogte moeten zijn, met je benen gestrekt.

3. Beweeg je benen naar voren zodat je schenen zo verticaal mogelijk zijn. De rug blijft recht met de 
houding licht naar voren gebogen, met de armen nog steeds gestrekt naar voren. Nu begint de 
krachtige DRAFT onmiddellijk.

4. Knieën zijn halverwege vergrendeld terwijl de stoel naar het midden van de rijrails gaat; Je rug en 
armen blijven recht. Ga door met de roeislag.

5. De knieën zijn bijna op slot; de rug blijft recht maar leunt iets naar achteren op de heupen. De armen 
zijn recht. Duw nu helemaal door.

6. De benen zijn nu volledig gestrekt. De rug is recht en licht achterovergebogen; trek nu de armen terug tot 
dichtbij de borst, met de onderarmen in een horizontale positie en de ellebogen dicht bij de borst. Dit is 
het einde. Bezoek onze website voor meer informatie over de juiste roeitechniek en trainingstips.

voetsteun

De voetsteun past op veel voetmaten en is 
gemakkelijk te gebruiken

Om af te stellen, tilt u de bovenkant van het 
beweegbare gedeelte op en schuift u de 
voetsteun omhoog of omlaag. De cijfers 1 t/m 6 
helpen bij het instellen van de juiste lengte. 
Bevestig de steun met de bevestigingspennen.

montage pinnen

voetplaat

Voor instelling:
optillen en
Actie

WAARSCHUWING: Bij het trainen op deze roeitrainer moeten de voeten altijd stevig 
vastgemaakt worden met de voetriemen en moet het beweegbare deel van de voetensteun in de 
juiste positie klikken
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Automatisch instelbare Bluetooth-monitor

Automatisch starten:Begin met trainen om het apparaat te activeren.

Alle waarden resetten:Houd de RESET-knop 3 seconden ingedrukt.

Automatische uitschakeling:Na 5 minuten. Alle waarden worden na herstart op nul gezet.

GEMIDDELDE TIJD 500 M:Gemiddelde tijd om 500 meter te 
roeien.

WATT:Per roeislag wordt de power unit geactualiseerd.

AFSTAND:Elke seconde bijgewerkt.

PRESTATIECURVE:Door op RESET te drukken in plaats van op de
vermogenscurve decumulatieve vermogenscurve weergegeven.

SPM:De beats per minuut zullen met elke toenemen

NIVEAU:Past automatisch het niveau aan volgens de 
instelknop op de tank.

PULS:Compatibel met hartslagsensor Polar H7/H10 (optioneel).

CAL:Verbrande calorieën met het huidige wattage per uur. Toont het totaal aantal verbrande calorieën 
bij de halte.

TIJD:Automatische start na verstreken tijd.

EEN KENNISGEVING: De set hartslagontvanger en borstband moeten apart worden aangeschaft.

WATT:Meet piekvermogen in watt en berekent kracht en versnelling om de prestaties van een gebruiker nauwkeurig te meten.

TRAININGSDATA:De gegevens die per trainingssessie worden verzameld, worden weergegeven in een vermogenscurve en 
een cumulatieve vermogenscurve, zodat u realtime vergelijkingen kunt maken voor effectieve trainingsvoortgang.

AUTOMATISCHE AANPASSING VAN HET NIVEAU:De ingebouwde potentiometer past automatisch het weerstandsniveau van de 
computer aan volgens de positie van de instelknop op de tank.

BLUETOOTH-CONNECTIVITEIT:Elke roeier is voorzien van de nieuwste consoletechnologie, waardoor Bluetooth-
connectiviteit met elk compatibel smart-apparaat mogelijk is. Ontworpen om te integreren met roei- en fitness-apps, 
ondersteunt de console met effectieve trainingsvoortgang, het opnemen en vergelijken van gegevens voor deelnemers aan 
wedstrijden.

EEN KENNISGEVING: De set hartslagontvanger en borstband moeten apart worden aangeschaft.

Hartslagbewakingssystemen kunnen onjuiste metingen weergeven. Overmatige 
lichaamsbeweging kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u zich flauw voelt, stop dan 
onmiddellijk met trainen!

WAARSCHUWING:
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Connectiviteit voor console en APP

Download de FluidRower-app voor IOS en Android. .

Downloadlink hieronder:

iOS:
https://itunes.apple.com/tw/app/fluidrower/
id1449683562?mt=8

Android:
https://play.google.com/store/apps/details? 
id=com.firstdegreefitness.fluidworkout

Houd de knoppen OMHOOG en OMLAAG 5 seconden samen om Bluetooth te 
starten.
Open de APP en maak verbinding. https://drive.google.com/file/d/
1uE1U5kXwawropkinD_hVAAWAOesDhnwH/view? usp=delen

Vereist een hartslagontvangerkit en hartslagborstband om de hartslagfunctie 
weer te geven.

Zowel de hartslagontvangerset als de hartslagborstband worden apart verkocht.

Bluetooth-hartslag koppelen

Houd de toetsen 
omhoog en omlaag
"omlaag" 3
seconden
ingedrukt.

druk om
ga naar de modus
voor het koppelen van de

Bluetooth-hartslag
"Omlaag".

De console toont nu 
een 4-cijferig
koppelingscode en
een 1 minuut
Aftellen.
Let op: alsjeblieft
draai je
hartslagsensor
en maak het klaar 
om te koppelen.

De console zal automatisch 
koppelen met de
dichtstbijzijnde
Bluetooth
hartslagsensor.
Na voltooiing van
koppeling springt de
troosten om
Startscherm terug
en begint de hartslag weer 
te geven.

hartslag
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kalibratie

STAP 1 Houd de toetsen vastikRESET NAAR STANDAARDikenikRUST UITik5 
seconden ingedrukt. " - - - - " wordt weergegeven

STAP 2

Draai de instelknop naar NIVEAU 1. Houd de 
knoppenikRESET NAAR STANDAARD.
De monitor toont nu LEVELik2.
Dat de kalibratie voor LEVEL 1 
voltooid is.

STAP 3

Draai de instelhendel naar NIVEAU 2 . Houd de 
toetsen vastikRESET NAAR STANDAARD.
De monitor toont nu LEVELik3.
Dat de kalibratie voor STAGE 2 
voltooid is.

STAP 4 Herhaal 3,4,5,

Stap 5 Druk op Reset. Niveau 5 blijft behouden. Dat de 
kalibratie voor is voltooid.
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De riem van de riem verwijderen

1. Om de riem te verwijderen, trekt u gewoon verder dan de 
normale riemlengte totdat de riem los begint te komen van 
de riemschijf.

Binnenste clip

Tip:U hoort het klittenband openen als de riem begint te 
ontrafelen.
.

Frame voor touwhaken

2. Haal de haak uit de houder op de achterste voet en druk de binnenclip naar beneden. Duw het 
touw door de clip totdat het loskomt. Hierdoor kan het touw volledig uit het hoofdframe en 
het riemwiel worden geleid, zodat het later weer goed kan worden bevestigd als de roeiriem 
in de juiste positie is.

1.

2.
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De riem van de riem installeren

STAP

Klittenband naar voren gericht Begin met het opnieuw installeren van de band door 
de band terug op de haspel te rollen. Zorg ervoor dat 
het klittenband naar voren is gericht, zoals 
weergegeven in de afbeelding.

STAP

Rijg vervolgens de riem om het tussenwiel. Zodra de 
grut rond het spanwiel is gelust, bevestigt u deze aan 
het harnas en de katrol. De juiste positie is 
gemarkeerd met een duidelijk zichtbare rand.

stationair wiel

STAP

roeihandvat Rol de roeiriem op de riem/katrol totdat de 
roeihendel zich in de meest voorwaartse positie 
bevindt.touw/band haspel

STAP

Rijg het touw (aan de andere kant van het 
tussenwiel) terug door de katrol en de middenvoet. 
Maak het touwhaakframe weer vast en haak het 
touw aan de daarvoor bestemde haak op de 
achterste dwarsbalk.

katrol

elastisch

STAP binnenste clip

De terugtrekkracht kan eenvoudig worden aangepast aan de 
individuele behoeften. Om aanpassingen te maken, schuift u 
eenvoudig de binnenste clip naar beneden en uit het touwhaakframe 
en trekt u door de gewenste lengte touw en klikt u het frame terug op 
het touw.

Frame voor touwhaken

Een mededeling:Voordat u de binnenclip 
en het frame voor de touwhaak weer in elkaar 
zet, kunt u onder lichte spanning eerst een 
knoop bij de middenvoet leggen. Dit 
vergemakkelijkt de montage van de clip en het 
frame voor de touwhaak.
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onderhoud

Alle preventieve onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig worden uitgevoerd. Het 
uitvoeren van routinematig preventief onderhoud zorgt voor een veilige, probleemloze 
werking van alleKettlerapparaten ondersteund.

Kettler sportenis niet verantwoordelijk voor de periodieke inspectie en het onderhoud van uw 
apparatuur. Instrueer al het personeel met betrekking tot inspectie- en 
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat en aanverwante werkzaamheden.
Melding/registratie van ongevallen. medewerker vanKettlersstaan   tot uw beschikking om al uw 
vragen te beantwoorden.

AANDACHTVeeg de tank, rails en stoelwielen af   met clean
water en maak ze schoon.

onderhoudsschema

positie tijdsspanne instructies notities

stoel en
stoelrails

Veeg de stoelrails af met een pluisvrije 
doekWekelijks

Veeg het frame af met een pluisvrije 
doekkader Wekelijks

Zie instructies onder 
“Waterbehandelingsprocedures” in 
deze handleiding

tank en water
water behandeling

12 maanden tot 2
jaren

Het bungee-koord gaat meestal vele 
jaren mee. Neem voor het vervangen 
van de elastische band contact op met 
de plaatselijke klantenservice of bezoek

www.firstdegreefitness.com voor 
ondersteuning.

Elke 100
rijuren omhoog
spanning en
tekenen van slijtage
controleren

bungee touw

De roeiriem gaat meestal vele jaren mee. 
Neem voor het vervangen van de riem 
contact op met uw plaatselijke 
klantenservice of via:
www.firstdegreefitness.com voor 
hulp.

Elke 100
rijuren omhoog
spanning en
tekenen van slijtage
controleren

roeiriemen
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Probleemoplossen

Mogelijk
oorzaakvergissing oplossing

Het water verandert
de kleur of bevat 
zwevende stoffen.

De roeimachine is
direct zonlicht
blootgesteld en het
werd geen
water behandeling
voerde uit.

Zet de roeier op een plek waar hij 
niet in direct zonlicht staat. Voer 
de waterbehandeling of een 
waterverversing uit zoals 
uitgelegd in het hoofdstuk 
"Waterbehandeling en 
tankvulling".De gebruikte

kraanwater is
van erger
Kwaliteit.

De riem slipt
van de riemschijf.

Het elastiek heeft
niet genoeg spanning.

Verhoog de spanning van het 
elastiek zoals uitgelegd in het 
hoofdstuk “Vervangen van het 
elastiek”.terugtrekken is niet

sterk genoeg
set.

Instabiele advertenties aan
naar deaqua roeiers

sensor afstand:
defecte sensor

Gebruik de achterkant van de 
computer als hulpmiddel om de 
opening tussen de sensorkop en 
de magnetische ring te 
controleren, of controleer of de 
sensorkop niet uit de juiste 
positie is verplaatst.

Computers voor 500
meter tussentijd en SPM 
(riemslagen per
Minuut).

sensor was uit
de juiste positie
geduwd
probleem met de
bekabeling

Neem contact op met uw 
volgende
Klantenservicecentrum voor 
meer informatie.

De weergave vanaqua roeiers
computerprogramma's
na een batterij
niets veranderen.

De batterijen zijn
niet correct of reeds 
geplaatst
verbruikt.

Plaats nieuwe batterijen in de juiste 
positie. Als het LCD-scherm nog 
steeds leeg is, probeer dan de 
batterijen een beetje in de behuizing 
te draaien. Als er daarna nog steeds 
geen weergave is

neem dan contact op met uw 
winkelier.

aqua roeierscomputer
geeft functie aan, maar 
reageert niet op de 
roerbeweging
Aan.

Losse verbinding of helemaal 
geen verbinding.

Controleer de
connectoren en kabels. Mocht dit 
geen resultaat opleveren, neem 
dan contact op met uw 
vakhandelaar.
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Montage-instructies bevestigingsset

Een bevestigingsset voor rechtopstaande opslag kan apart worden gekocht

STAP1 STAP2

Installeer de Z-beugels op de geheugenbank. Installeer de beugel op de roeiers zoals 
afgebeeld.

Opmerking: draai de knop en schroef niet 
vast.

STAP3 STAP4

Trek aan de Z-knop van de beugel om de riemen vast te 
zetten.

Zet de roeiers verticaal Gebruik 
een binnenwerk van 8 mm
(meegeleverd in de productset) om de schroef 
vast te draaien.

skant sleutel

Opmerking: zorg ervoor dat de Z-hoek goed vastzit voordat u 
deze vastdraait.
.

22





KETTLER Sport en Fitness Europa van 
TRISPORT AG
BOSCH 67
CH-6331 HUENENBERG
ZWITSERLAND
www.kettlersport.com

docu 1033a/20.04 de

24


	Leere Seite



