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1. Veiligheidsinstructies 1. Veiligheidsinstructies

BELANGRIJK! BELANGRIJK!

Deze roeitrainer is een trainingsapparaat van de klasse 
HC volgens DIN EN 957-1/7.

De roeier is geproduceerd volgens DIN EN 957-1/7 klasse 
HC.

Maximaal draagvermogen 150 kg. Het max. gebruikersgewicht is 150 kg.

De roeitrainer mag alleen worden gebruikt voor het 
beoogde doel!

De roeier mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.

Elk ander gebruik is verboden en potentieel gevaarlijk. 
De importeur kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

Elk ander gebruik van het artikel is verboden en kan gevaarlijk 
zijn. De importeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de 
apparatuur.

Je traint met een apparaat dat is ontworpen volgens de 
laatste veiligheidsbevindingen. Mogelijke bronnen van 
gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, zijn 
zoveel mogelijk uitgesloten.

De roeier is geproduceerd volgens de laatste 
veiligheidsnormen.

Lees en volg deze eenvoudige regels om letsel en/of 
ongevallen te voorkomen:

Lees en volg deze eenvoudige regels om letsel en/of 
ongevallen te voorkomen:

1. Laat kinderen niet met of in de buurt van het apparaat 
spelen.
2. Controleer regelmatig of alle schroeven, moeren, 

handgrepen en pedalen goed vastzitten.
3. Vervang defecte onderdelen onmiddellijk en gebruik het 

apparaat niet totdat het gerepareerd is. Let ook op 
mogelijke materiaalmoeheid.

4. Vermijd hoge temperaturen, vochtigheid en opspattend 
water.
5. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in 

gebruik neemt.
6. Het apparaat heeft in elke richting voldoende vrije ruimte nodig 

(minimaal 1,5 m).
7. Plaats het apparaat op een stevige en vlakke 
ondergrond.
8. Sport niet direct voor of na de maaltijd.

9. Raadpleeg altijd een arts voordat u aan een 
fitnesstraining begint.

10. Het veiligheidsniveau van het apparaat kan alleen 
worden gegarandeerd als u de slijtdelen regelmatig 
controleert. Deze zijn in de onderdelenlijst met * 
gemarkeerd.

1. Laat kinderen niet op of in de buurt van de apparatuur spelen.

2. Controleer regelmatig of alle schroeven, moeren, handgrepen en 
pedalen goed vastzitten.

3. Vervang onmiddellijk alle defecte onderdelen en gebruik de apparatuur 

niet totdat deze is gerepareerd. Let op eventuele 

materiaalmoeheid.

4. Vermijd hoge temperaturen, vocht en opspattend water.

5. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u begint 
met het opstellen van het apparaat.

6. De apparatuur vereist voldoende vrije ruimte in alle 
richtingen (minimaal 1,5 m).

7. Zet de apparatuur op een stevige en vlakke ondergrond.

8. Sport niet direct voor of na de maaltijd.

9. Laat u, voordat u met een fitnesstraining begint, door 
een arts onderzoeken.

10. Het veiligheidsniveau van de machine kan alleen worden gegarandeerd als u regelmatig 

onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, inspecteert. Dit zijn

aangegeven met een * in de onderdelenlijst. Hefbomen en 

andere verstelmechanismen van de apparatuur mogen het 

bewegingsbereik tijdens de training niet belemmeren.

11. Trainingsapparatuur mag nooit als speelgoed worden gebruikt.11. In geen geval mogen trainingstoestellen als speeltoestellen worden 
gebruikt.
12. Ga niet op de kast of het frame staan.
13. Draag geen losse kleding, maar draag geschikte 

trainingskleding zoals: B. een trainingspak.
14. Draag schoenen en oefen nooit op blote voeten.
15. Zorg ervoor dat er geen derden in de buurt van het 

apparaat zijn, omdat andere mensen door de 
bewegende delen kunnen worden verwond.

16. Het trainingsapparaat mag niet in vochtige ruimtes (badkamer) 
of op het balkon worden opgesteld.

12. Stap niet op de behuizing of het frame.
13. Draag geen losse kleding; draag geschikte 

trainingskleding zoals bijvoorbeeld een trainingspak.
14. Draag schoenen en oefen nooit op blote voeten.

15. Zorg ervoor dat er geen andere personen in de buurt van de 

hometrainer zijn, omdat andere personen letsel kunnen oplopen 

door de bewegende delen.

16. Het is niet toegestaan   om het artikel in ruimtes met een hoge 

luchtvochtigheid (badkamer) of op het balkon te plaatsen.
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2. Algemeen 2e generatie

Het toepassingsgebied van dit trainingsapparaat is het 
thuisgebied. Het apparaat voldoet aan de eisen van DIN EN 
957-1/7 klasse HC. De CE-markering verwijst naar EG-richtlijn 
2014/30/EU. Schade aan de gezondheid kan niet worden 
uitgesloten bij oneigenlijk gebruik van dit apparaat (bijv. 
overmatige training, verkeerde instellingen, enz.).

Deze trainingsapparatuur is voor thuisgebruik. De apparatuur voldoet 
aan de eisen van DIN EN 957-1/7 klasse HC. De CE-markering verwijst 
naar de EU-richtlijn 2014/30/EU. Schade aan de gezondheid kan niet 
worden uitgesloten als deze apparatuur niet wordt gebruikt zoals 
bedoeld (bijvoorbeeld overmatige training, verkeerde instellingen, etc.).

Voordat u met de training begint, dient uw arts een 
algemeen onderzoek te laten uitvoeren om eventuele 
gezondheidsrisico's uit te sluiten.

Voordat u met uw training begint, dient u zich door uw arts 
volledig lichamelijk te laten onderzoeken om eventuele 
gezondheidsrisico's uit te sluiten.

2.1 Verpakking
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke en recyclebare 
materialen:

2.1 Verpakking
Milieuvriendelijke en recyclebare materialen:

Kartonnen buitenverpakking
Vormdelen van geschuimde, CFK-vrije polystyreen (PS) folies en 
zakken van polyethyleen (PE)
Spanbanden van polypropyleen (PP)

Buitenverpakking van karton
Vormdelen van schuim CFS-vrij polystyreen (PS) 
Vellen en zakken van polyethyleen (PE) 
Wikkelbanden van polypropyleen (PP)

2.2 Verwijdering 2.2 Verwijdering

Dit product mag het einde van zijn levensduur niet overschrijden
moet worden weggegooid met het 
normale huisvuil, maar moet worden 
ingeleverd bij een inzamelpunt voor het 
recyclen van elektrische en elektronische 
apparatuur. De materialen zijn 
recyclebaar volgens hun etikettering. 
Door oude apparaten opnieuw te 
gebruiken, te recyclen of op een andere 
manier te recyclen, levert u een 
belangrijke bijdrage aan de bescherming

onze omgeving. Vraag het gemeentebestuur naar het 
verantwoordelijke afvalpunt.

Bewaar de verpakking voor het geval van reparaties/oorlogs-
ranzige zaken. Het apparaat mag niet met 
het huisvuil worden weggegooid!

2.3. batterij weggooien 2.3. Batterij weggooien

Voer de lege batterijen af   via uw 
elektronicawinkel of via de daarvoor bestemde 
afvalcontainers.

Gooi batterijen op de juiste manier weg bij erkende 
winkels, bijv. elektronicawinkels. Gooi het niet in de 
normale huisvuilbak.

Batterijen horen niet bij het huisvuil. Als consument bent u 
wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. U kunt 
uw oude batterijen inleveren bij het publiek
Lever in bij inzamelpunten in uw gemeente of waar 
batterijen van het betreffende type worden verkocht. Deze 
batterijen/accu's moeten ontladen of beveiligd zijn tegen 
kortsluiting.
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3. Structuur 3. Montage

Stap 1
Je hebt een vrije ruimte nodig van 2x2,5 meter.

stap 1
Maak een werkruimte van 2x2,5 meter vrij voordat u uitpakt.

stap 2
Zorg ervoor dat de stoppers zich aan de binnenkant van de 
zijframedelen (2L/2R) bevinden.

stap 2
Let op, dat de stopper aan de binnenkant van de zijhekken 
moet zitten (2L/2R)

Monteer de transportrollen (5), de benodigde onderdelen 
worden gemonteerd geleverd.

Monteer de transportwieleenheid (5) op de zijrails

Monteer aan de achterkant het plastic deksel (4) met vier 
M8x40 zeskantschroeven (10), vier M8' ringen (6) en vier M8 
nylock-moeren (7).

Verbind aan de achterzijde de achterbeugel met de zijrails met behulp van 4 
stuks M8x40 zeskantschroeven (10), 4 stuks M8 ringen (6) en 4 stuks M8 
veiligheidsmoer (7).

Draai niet alle schroeven vast voordat de montage is voltooid Zet alle bouten vast, maar draai ze pas vast als de volledige 
montage is voltooid.

Draai ten slotte de schroeven in de achterklep stevig vast. Na het vastzetten van de railbouten, draait u de bouten onder de achterste beugel vast.
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stap 2
Plaats de stoel (3) tussen de zijframedelen (2L/2R). Indien 
nodig kunnen de zijframedelen (2L/2R) iets uit elkaar 
worden geschoven.
De inkeping op de zitting moet naar achteren wijzen!

stap 2
Om de Fluid Rower-stoel (3) te installeren, spreidt u de linker/rechter 
zijrails iets uit en laat u de Fluid Rower-stoel in de rail vallen.

Opmerking: De inkeping van de stoel moet naar achteren wijzen.

stap 3
Het hoofdframe (1) wordt vastgezet met vier M8x40 
zeskantschroeven (10), vier M8 ringen (6) en vier M8 
zelfborgende moeren (7) aan de voor- en achterzijde. Draai 
deze schroefverbindingen alleen handvast aan. Zet de roeier 
rechtop en zet het hoofdframe (1) in het midden vast met 
twee M8x35 zeskantschroeven (9), twee M8 ringen (6) en 
twee M8 zelfborgende moeren (7).

stap 3
Installeer vervolgens het hoofdframe (1) op de zijrailconstructie zoals 
afgebeeld.
Gebruik op de voor- en achterpositie voor de montage van 4 stuks M8x40 
zeskantschroeven (10), 4 stuks M8 sluitringen (6) en 4 stuks M8 
veiligheidsmoeren (7). Alleen handpanty's! Om het hoofdframe in het midden 
vast te zetten, tilt u de roeitrainer op tot een verticale positie, gebruikt u 2 stuks 
M8x35 zeskantschroeven (9), 2 stuks M8 sluitring (6) en 2 stuks M8 
veiligheidsmoeren (7).
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stap a
stap a

stap b
b

stap 4
Draai nu alle schroefverbindingen vast, ook die in het 
achterste plastic deksel!

stap 4
Draai nu alle dekvloeren vast!

a) Sluit de rubberen band aan op het achterste plastic 
deksel met een M8x20 inbusbout (8) en een M8 ring (6).

a) Sluit het bungeekoord aan op de achterste beugel met behulp van een 
M8x20 inbusschroef (8) en een M8 ring (6).

b) Maak de bevestiging op het rubberen koord los. b) Knip de bungee tie-wrap pas af nadat het bungee-koord goed is 
aangesloten op de achterste beugel!

Kantel de roeimachine naar beneden. Breng de roeier naar een horizontale positie.

Installeer 2xAA-batterijen aan de achterkant van de computer Installeer de meegeleverde 2x AA batterij aan de achterzijde van de computer.
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3.1 Weerstandsaanpassing 3.1 Instelbare weerstandstank

Om de laagste weerstand te selecteren, draait u de knop op 
de weerstandsinstelknop naar MIN. Het duurt ongeveer 10 
trekjes voordat het water zich in het midden van de tank 
heeft verzameld, waardoor de weerstand wordt 
geminimaliseerd. Je moet altijd roeien tussen de 20 en 25 
slagen/min, als je vertraagt, neemt de ingestelde weerstand 
af, als je sneller roeit, neemt de weerstand toe. Als de 
weerstand wordt gewijzigd bij de aanpassing, duurt het 
altijd 10 slagen voordat de weerstand is aangepast.

Selecteer "MIN" op de tankafsteller om een   minimale weerstand te bereiken. 
Het duurt 10 slagen om de centrale (voorraad)tank te vullen, waardoor er een 
minimale hoeveelheid water in de buitenste (actieve) tank achterblijft. Dit 
proces is altijd nodig als minimale weerstand gewenst is. Roei hard in een 
gestaag tempo (20 tot 25 slagen per minuut [SPM]) en doe wat inspanning in 
de slag, zorg ervoor dat de goede vorm behouden blijft. U kunt tijdens het 
roeien het weerstandsniveau aanpassen. Uw roeitrainer past zich vrijwel 
onmiddellijk aan de toenemende weerstand aan, maar heeft tot 10 slagen 
nodig om de benodigde inspanning te verminderen, aangezien de centrale 
(opslag)tank vol raakt

3.2 Voorbereiding voor het vullen van de watertank 3.2 Tank vullen

Wanneer u het waterreservoir vult, moet de 
weerstandsinstelling op "MAX" staan, anders is correct vullen 
niet mogelijk. De tank mag niet te vol worden gevuld, ca. 17 liter 
moet worden bijgevuld. Let op de markering op de zijkant van 
het waterreservoir.

Bij het vullen van de AR-tank moet de afstelhendel in de "MAX"-stand worden gezet, 

zoals weergegeven, om nauwkeurige vulniveaus mogelijk te maken.

Het gebruik van een andere instelling dan "MAX" zal resulteren in 
onnauwkeurige vulniveaus en in extreme gevallen kan lekkage optreden 
tijdens gebruik of wanneer opgeslagen in de staande positie.
Overvul de tank NIET tot meer dan het maximaal aangegeven niveau van 
17 liter. Raadpleeg de tankpeilsticker aan de onderkant van de tank.
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3.3 Vullen van de tank en waterbehandeling 3.3 Tankvulling en waterbehandeling

1. Zet de weerstandsregelaar op MAX. 1. Stel de afstelhendel in op "MAX"

2. Verwijder de plug uit de tank en plaats een 17L-container 
met water ernaast. Steek de tuit in de opening van de tank 
en plaats de zuigbuis in het water.

1. Verwijder de rubberen tankplug van de bovenkant van de tank.

2. Plaats een grote emmer water naast de roeitrainer en plaats de 
sifon met de stijve slang in de emmer en de flexibele slang in de tank 
zoals afgebeeld.

Zorg ervoor dat de klep op de sifon gesloten is. Opmerking: Zorg ervoor dat het kleine ontluchtingsventiel aan de bovenkant van de sifon is gesloten 

voordat u gaat vullen.

Voeg een watertablet toe. Opmerking: waar bekend is dat de waterkwaliteit slecht is, raden we het gebruik van 

gedestilleerd water aan.

3. Begin met vullen door in de bovenkant van de sifon te 
knijpen. Stop met vullen wanneer de markering op de zijkant 
van het waterreservoir is bereikt.

3. Begin met het vullen van de tank door in de sifon te knijpen. Gebruik de 

niveaumetersticker aan de zijkant van de tank om het watervolume in de tank te meten. 

Belangrijk: Vul de tank niet te vol!

4. Open nu de klep op de sifon zodat het resterende water 
uit de sifon terug in het vat kan lopen.

4. Nadat de tank tot het gewenste waterniveau is gevuld, opent u de klep aan de 

bovenkant van de sifon om overtollig water te laten ontsnappen.

5. Sluit de opening op de tank door deze weer te sluiten. 5. Zorg ervoor dat de tankplug wordt teruggeplaatst zodra de vul- en 
waterbehandelingsprocedures zijn voltooid.

Gebruik in geen geval andere plastabletten dan de door ons 
geleverde plastabletten. gebruik dit alleen als het water van 
kleur begint te veranderen of algen beginnen te vormen. U kunt 
de tabletten ook kopen op www.hammer.de.

GEBRUIK ONDER DE OMSTANDIGHEID GEEN ANDERE 
BEHANDELINGSTABLETTEN DAN DIE WORDEN GELEVERD MET UW ROEDER.

De inhoud van uw Rower-box bevat 4x waterbehandelingstabletten, 
wat voldoende is voor meerdere jaren waterbehandeling. 
Behandelen wanneer het water verkleurt of tekenen van algen-/
bacteriegroei vertoont. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde regionale 
dealer of ga naar www.hammer om extra 
waterbehandelingstabletten te kopen. en
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3.4 Het water verversen 3.4 Tankwater verversen

1. Zet de weerstandsinstelling op MIN. 1. Stel de afstelhendel in op "MIN"

2. Voer ten minste 10 slagen van de riem uit en verwijder 
vervolgens de plug bovenop de tank.

2.Rij minimaal tien slagen om het voorraadreservoir zo volledig mogelijk 
te vullen en verwijder de tankplug.

3. Steek de standpijp in het waterreservoir en de flexibele 
slang in een emmer. Zorg ervoor dat de klep op de sifon 
gesloten is.

3. Steek het stijve uiteinde van de sifon in de tank en de flexibele slang in een grote 

emmer. Opmerking: De klep bovenop de sifon moet gesloten zijn om een   goede 

afvoer mogelijk te maken.

4. Niet al het water kan worden weggepompt, 40% blijft in 
de tank.

4. Laat de tank leeglopen (er blijft ongeveer 40% water over) en vul hem vervolgens opnieuw 

volgens de instructies voor het vullen van de tank, zoals beschreven in het gedeelte Tank 

vullen van deze handleiding.

Let op: Als u de plastabletten toevoegt, is het niet nodig om 
het water te verversen. Extra plastabletten moeten worden 
toegevoegd als het water van kleur verandert. Stel de 
roeitrainer niet bloot aan direct zonlicht.

Opmerking: Waterbehandeling sluit de noodzaak uit om het tankwater te 
verversen als het behandelingsschema wordt aangehouden. Extra 
waterbehandelingstabletten zijn alleen nodig als er verkleuring in het 
water optreedt.
Opmerking: Blootstelling aan vol zonlicht verkort de levensduur van de 
waterbehandelingstabletten. Als u de Fluid Rower niet in direct zonlicht 
opbergt, verlengt u de tijd tussen de waterbehandelingen.
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4. Instellingen 4. Instellen

1) Voet lengte aanpassing:
Breng het voorste schuifgedeelte omhoog totdat het hoger is 
dan de vergrendelknoppen.

1) Aanpassing voetmaat
Til het voorste deel op, totdat het hoger is dan het puistje.

Draai de lengteversteller naar achteren voor een grotere 
schoenmaat.

Verplaats dit deel naar achteren om grotere schoenmaten te passen.

Druk het eerder opgetilde deel weer naar beneden zodat de 
noppen in de daarvoor bestemde uitsparingen zitten.

Verplaats daarna het eerder opgetilde deel terug zodat de 
noppen in de respectievelijke gaten passen.

2) voet fixatie
Steek uw voet onder de voetband door.

2) Voetriemverstelling
Schuif uw voeten onder de voetband.

Span de riem aan en maak hem vast. Trek de voetband strak zoals afgebeeld en maak deze vast.

3) Maak de voetriem los
Om de voetband losser te maken, duwt u de gesp naar 
buiten en tilt u uw tenen iets op.

3) Maak de voetriem los
Om de voetriem los te maken, tilt u de gesp van de voetriem op en brengt u het 

voorste gedeelte van uw voet omhoog.
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4) Vervoer
Til de roeitrainer aan de achterkant iets op en rol deze 
naar de gewenste positie.

4) Vervoer:
Voor transport moet de roeier een beetje worden opgetild, zodat u de 
roeier kunt rollen.

Kantel de roeier rechtop om op te bergen. Om de roeitrainer op te bergen, moet je hem verticaal optillen.

5. Roeitechniek 5. Roeigids

OVERUITBREIDING VOORUIT Niet 
juist:
Te veel buigen, het bovenlichaam, de schouders en het 
hoofd zijn te ver naar voren gebogen. Deze houding zet 
veel kracht op de lumbale wervelkolom.

VOORUIT BEREIKEN
mis:
Het lichaam rekt te ver naar voren. Het hoofd en de schouders hebben 
de neiging om naar de voeten te zakken. Het lichaam bevindt zich in een 
zwakke positie voor de beroerte.

Rechts:
Rechte rug, schouders over de billen. Juist:

Het lichaam wordt tegen de benen gedrukt. De armen zijn volledig 
gestrekt en ontspannen, het lichaam iets naar voren gekanteld.
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HAND POSITIE:
Niet juist:
Begin aan het begin van het roeiproces met de armtrekbeweging.

GEBOGEN POLS
mis:
Begin de slag door met de armen te trekken in plaats van met de 
benen te duwen

Rechts:
Begin het roeiproces door je benen te strekken en je 
armen recht te houden.

Juist:
Start de slag door het been te duwen en de rug te ondersteunen met de 
armen volledig gestrekt.

ARMHOUDING
Niet juist:
Ellebogen zijn te veel gebogen, handen worden te dicht bij de 
borst getrokken.

ROEIEN MET ARMBEND
mis:
De gebruiker buigt zijn polsen op elk moment tijdens de slag

Rechts:
Pas op dat u uw handen niet te ver naar uw borst 
trekt.

Juist:
Roei altijd met platte polsen de hele slag
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BEEN EXTENSIE
Niet juist:
Aan het einde van de roeibeweging zijn de kniegewrichten 
volledig gestrekt.

DE KNIEN VERGRENDELEN
mis:
De knieën zijn vergrendeld en de benen zijn gestrekt aan het einde van de slag.

Juist:
Houd de benen altijd licht gebogen in de volledig gestrekte positie. Onthoud je 
van knievergrendeling.

Rechts:
Houd je knieën licht gebogen en strek ze niet helemaal 
uit.

6. Zorg en onderhoud 6. Zorg en onderhoud
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probleemoplossen Probleemoplossen
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7. Computers 7. Computers

7.1 Computertoetsen 7.1 Computertoetsen

Afstand: De afstandsspecificatie kan worden gespecificeerd in 
stappen van 100 m.

Afstand: De trainingsafstand kan als trainingsdoel worden ingesteld.

Niveau: Om de wattwaarde correct te kunnen weergeven, moet 
het niveau worden ingesteld. (uitleg volgt).

Niveau: Om de juiste Watt-waarde te berekenen, moet het niveau worden 
ingesteld op basis van uw weerstandsniveau. (Uitleg volgt nog).
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7.2 Computerspecificaties: 7.2 Computerfuncties

Autostart: Wanneer u begint met roeien, start de computer 
automatisch op.

Auto Start: Begin met roeien om te activeren.

RESET: Wist alle gegevens Reset alle waarden: Houd de knop eerst 3 seconden ingedrukt om te RESETTEN.

Afstand: De trainingsafstand kan in stappen van 100 m worden 
ingevoerd door op de afstandsknop te drukken.

Afstand: voeg 100 m afstand toe, tot 1000 m en voeg vervolgens 500 m toe, elke druk 

op de knop om de vereiste afstand te accumuleren en begin dan te roeien om het 

aftellen van de afstand te starten

Auto Pause: Wanneer u stopt met roeien, worden de volgende 
gegevens vijf minuten bewaard.

Automatische pauze: een tijdelijke stopzetting van de training heeft het volgende tot 

gevolg:

Auto-Power-Off: Na vijf minuten wordt de computer uitgeschakeld 
en worden alle gegevens gewist.

Automatisch uitschakelen: meer dan 5 minuten. Alle waarden worden na opnieuw opstarten weer op 

nul gezet.

7.3 Computerfuncties/schermen 7.3 Computerfunctie / Display

TIJD: Geeft de trainingstijd aan. TIME: Auto start verstreken tijd.

500m Tijd: Geeft de gemiddelde tijd voor 500m . weer 500M TIJD: Tijd om 500 meter te roeien, bijgewerkt aan het einde 
van elke slag.

Puls: de computer
uitgerust zijn met een borstband (5,0 – 5,5 kHz) voor 
draadloze hartslagoverdracht.

kan een ingebouwde ontvanger gebruiken PULSE: Vereist optionele ontvanger en borstband (apart 
verkrijgbaar).

BPM: beats/minuut SPM: slagen per minuut bijgewerkt elke slag.

WATTS: Geeft het wattage per trekje weer. WATT: Eenheid van vermogen bijgewerkt per roeislag.

Afstand: Geeft de afgelegde afstand weer. Afstand: Toont de afstand die u roeit.

KCAL: Geeft het kilocalorieverbruik weer. CAL UUR: Elke slag bijgewerkt

7.4 Watt berekening 7.4 Watt-berekening

Om de waarden voor de volgende categorieën correct weer 
te geven, moet de LEVEL-waarde worden aangepast aan de 
weerstandswaarde. MIN = 1; MAX=4, anders is een correcte 
berekening van WATT, 500m tijd, afstand en calorieverbruik 
niet mogelijk.

Gebruik de knoppen NIVEAU OMHOOG/OMLAAG in combinatie met de 
weerstand van de vloeistoftank. Instelhendel voor nauwkeurige 500M/
Afstand/CAL/WATTS.
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7.5 Verwijderen van het trekkoord 7.5 De   roeiriem losmaken

Trek het trekkoord zo ver mogelijk naar buiten totdat het wordt 
tegengehouden door het elastiek.

Om de riem los te maken, trekt u gewoon buiten het bereik van de 
normale roeislag totdat de riem loskomt van de bungee-poelie van de 
riem.

hint U hoort het klittenband opengaan voordat de band loskomt. Tip: Je hoort het klittenband losraken net voordat de riem 
loskomt.

Verwijder het elastiek van de achterste standaard. Duw de 
elastische bandsluiting (binnenste clip) uit de elastische 
bandhouder (bungee hook end frame). Trek het elastiek 
door de sluiting (binnenclip) zodat het vrij komt. Nu kunt u 
het elastiek helemaal uittrekken.

Maak het bungee-schokkoord los van het achterbeen.
Duw vervolgens de binnenste clip uit het bungeehaakeindframe. 
Trek de bungee door de binnenste clip totdat deze vrij is. Hierdoor 
kan het bungee-schokkoord volledig uit het hoofdframe worden 
geregen en tot aan de bungee-riemschijf, waar het opnieuw wordt 
bevestigd zodra de roeiriem in de juiste positie is.

Trek het trekkoord zo ver mogelijk naar buiten totdat het wordt 
tegengehouden door het elastiek.

Begin de roeiriem opnieuw vast te maken door de riemschijf rond de 
roeiriemschijf te rijgen met het klittenband naar boven gericht, zoals 
afgebeeld.

hint U hoort het klittenband opengaan voordat de band loskomt.

7.6 Het trekkoord installeren 7.6 De roeiriem opnieuw bevestigen

1. Begin met het klittenband (naar boven gericht) om de trekpoelie 
te wikkelen.

1) Begin de roeiriem opnieuw vast te maken door rond de riemschijf van 
de roeitrainer te rijgen met het klittenband naar boven gericht, zoals 
afgebeeld.

2. Rijg vervolgens het trekkoord om de spanpoelie en 
bevestig het aan de poelie. Bij het aansluitpunt steekt een 
kleine neus uit.

2) Rijg vervolgens de riem om het stationaire wiel zoals afgebeeld. 
Eenmaal rond het stationaire wiel, bevestig de roeiriem aan de riem / 
bungee-poelie. Er is een duidelijke "lip" op het bevestigingspunt.
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3. Wikkel het trekkoord op de katrol totdat de dissel 
volledig naar voren staat.

3. Wikkel de roeiriem op de riem/bungee-katrol totdat de 
roeierhandgreep zich in de meest voorwaartse positie bevindt.

4. Bevestig het elastiek aan de andere kant van de katrol 
en rijg het over de elastische katrol

4. Rijg het bungee-schokkoord (aan de andere kant van het stationaire 
wiel) terug door de bungee-katrollen en bind het vast aan het 
bevestigingspunt.

Bevestig de bungee aan de achterste bungee-plaat (bungee 
haak eindframe) zoals hierboven getoond. Om het elastiek 
strakker aan te spannen, moet u eerst de "binnenclip" naar 
buiten trekken, het elastiek iets strakker aanspannen en 
vervolgens de "binnenclip" weer in de elastische plaat steken 
(bungee hook end frame).

De terugslagspanning zal na verloop van tijd afnemen naarmate het bungee-schokkoord zich 

uitrekt.

Om de terugslagspanning te vergroten, duwt u eenvoudig de binnenclip 
van achteren uit het bungeehaakeindframe, trekt u de vereiste 
hoeveelheid bungee door de binnenclip en plaatst u de binnenclip in het 
bungeehaakeindframe zoals hieronder getoond.
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8. Trainingsgids 8. Trainingshandleiding

Trainen met de roeimachine is een ideale bewegingstraining 
om belangrijke spiergroepen en het cardiovasculaire systeem te 
versterken.

Trainen met deze roeier maakt een perfecte bewegingstraining 
mogelijk voor het versterken van belangrijke spiergroepen en de 
cardiocirculatie.

Algemene informatie over training Algemene opmerkingen voor training

8.1 Trainingsfrequentie
Om je lichaamsbouw te verbeteren en je conditie op lange 
termijn te verbeteren, raden we aan om minimaal drie keer per 
week te trainen. Dit is de gemiddelde trainingsfrequentie voor 
een volwassene om langdurig fitnesssucces of een verhoogde 
vetverbranding te bewerkstelligen. Naarmate uw conditie 
toeneemt, kunt u ook dagelijks sporten. Vooral regelmatig 
trainen is belangrijk.

8.1 Trainingsfrequentie
Om de fysieke fitheid te verbeteren en de conditie op lange termijn te 
verbeteren, raden we aan om minstens drie keer per week te trainen. Dit is de 
gemiddelde trainingsfrequentie voor een volwassene om langdurig succes in 
conditie of een hoge vetverbranding te verkrijgen. Naarmate uw conditie 
toeneemt, kunt u ook dagelijks trainen. Het is vooral belangrijk om regelmatig 
te trainen.

8.2 Trainingsintensiteit
Bouw je training zorgvuldig op. De trainingsintensiteit moet 
langzaam worden verhoogd, zodat er geen tekenen van 
vermoeidheid in de spieren en het bewegingsapparaat zijn.

8.2 Trainingsintensiteit
Bouw je training zorgvuldig op. De trainingsintensiteit moet geleidelijk 
worden verhoogd, zodat er geen vermoeidheidsverschijnsel van het 
spierstelsel of het bewegingssysteem optreedt.

8.3 Hartslaggerichte training
Het wordt aanbevolen om een   "aerobe trainingszone" voor uw 
individuele hartslagzone te selecteren. Prestatieverbeteringen in het 
uithoudingsgebied worden voornamelijk bereikt door lange 
trainingseenheden in het aerobe gebied.
Raadpleeg het doelhartslagdiagram voor deze zone of gebruik 
de hartslagprogramma's als richtlijn. U moet ten minste 80% 
van uw trainingstijd in deze aerobe zone voltooien (tot 75% van 
uw maximale hartslag).
De resterende 20% van de tijd kun je piekbelastingen 
inbouwen om je aerobe drempel omhoog te duwen. Door 
het trainingssucces dat optreedt, kun je later beter 
presteren met dezelfde hartslag, wat een verbetering van 
de vorm betekent.
Als je al ervaring hebt met hartslaggestuurd trainen, kun je 
je gewenste hartslagzone aanpassen aan je speciale 
trainingsplan of fitnessniveau.

8.3 Hartslaggerichte training
Voor uw persoonlijke hartslagzone wordt aanbevolen om een   aerobe 
trainingsbereik te kiezen. Prestatieverbeteringen in het 
uithoudingsbereik worden voornamelijk bereikt door lange 
trainingseenheden in het aerobe bereik.

Zoek deze zone in het doelpolsslagdiagram of laat u leiden door de 
polsslagprogramma's. U moet 80% van uw trainingstijd in dit 
aerobe bereik voltooien (tot 75% van uw maximale hartslag).

In de resterende 20% van de tijd kunt u belastingspieken opnemen om 
uw aerobe drempel naar boven te verschuiven. Met het resulterende 
trainingssucces kunt u later hogere prestaties leveren bij dezelfde 
hartslag, wat een verbetering van uw fysieke vorm betekent.

Als u al enige ervaring heeft met hartslaggestuurd trainen, kunt 
u uw gewenste hartslagzone afstemmen op uw speciale 
trainingsplan of fitnessstatus.
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annotatie:
Omdat er "hoge en lage pols"-mensen zijn, kunnen de individuele 
optimale hartslagzones (aërobe zone, anaërobe zone) in individuele 
gevallen afwijken van die van het grote publiek 
(doelhartslagdiagram).
In deze gevallen moet de training worden ontworpen op 
basis van individuele ervaringen. Als beginners dit 
fenomeen tegenkomen, moeten ze zeker vóór de training 
een arts raadplegen om hun geschiktheid voor training te 
controleren.

Cijfer:
Omdat er personen zijn die een "hoge" en "lage" polsslag hebben, 
kunnen de individuele optimale polsslagzones (aërobe zone, 
anaerobe zone) verschillen van die van het grote publiek 
(doelpolsslagdiagram).
In deze gevallen moet de training worden geconfigureerd op basis van 
individuele ervaring. Als beginners met dit fenomeen worden geconfronteerd, 
is het belangrijk dat voor aanvang van de training een arts wordt 
geraadpleegd om de gezondheidscapaciteit voor training te controleren.

8.4 Trainingscontrole
Hartslaggestuurde training, die gebaseerd is op de individuele 
maximale hartslag, is zowel medisch als trainingsfysiologisch 
het meest zinvol.

8.4 Trainingscontrole
Zowel medisch als trainingsfysiologisch is polsgestuurd 
trainen het meest zinvol en gericht op de individuele 
maximale polsslag.

Deze regel geldt zowel voor beginners, ambitieuze recreatieve sporters 
als voor professionals. Afhankelijk van het trainingsdoel en het 
prestatieniveau wordt er getraind met een bepaalde intensiteit van de 
individuele maximale hartslag (uitgedrukt in procentpunten).

Deze regel geldt zowel voor beginners, ambitieuze recreatieve sporters 
als voor profs. Afhankelijk van het trainingsdoel en de prestatiestatus 
wordt er getraind met een specifieke intensiteit van de individuele 
maximale hartslag (uitgedrukt in procentpunten).

Om cardiovasculaire training in sportgeneeskunde effectief 
te maken, adviseren wij een trainingshartslag van 70% - 85% 
van de maximale hartslag. Let op het volgende 
doelpulsdiagram.

Om de cardio-circulatietraining effectief te configureren 
volgens sportmedische aspecten, adviseren wij een 
trainingspolsslag van 70% - 85% van de maximale polsslag. 
Raadpleeg het volgende doelpulsdiagram.

Meet uw hartslag op de volgende tijdstippen: Meet uw hartslag op de volgende tijdstippen:

1. Voor de training = hartslag in rust
2. 10 minuten na de start van de training = training/belastingspuls
3. Een minuut na de training = herstelhartslag

1. Voor de training = rustpols
2. 10 minuten na start training = training / werkpols
3. Een minuut na de training = herstelpols

Het is aan te raden om de eerste weken te trainen 
met een hartslag op of onder de ondergrens van de 
trainingshartslagzone (circa 70%).

Tijdens de eerste weken wordt aanbevolen om te 
trainen met een hartslag aan de ondergrens van de 
trainingspolszone (ongeveer 70%) of lager.

Verhoog de training de komende 2-4 maanden 
geleidelijk tot u de bovenkant van de 
trainingshartslagzone bereikt (ongeveer 85%), maar 
zonder uzelf te veel in te spannen.

Gedurende de volgende 2 - 4 maanden de training stapsgewijs 
intensiveren totdat u de bovenkant van de trainingspolszone 
bereikt (ongeveer 85%), maar zonder uzelf te veel in te spannen.

Maar ook als u in goede trainingsconditie bent, 
strooi in uw trainingsprogramma altijd losse 
eenheden in het lagere aerobe bereik, zodat u 
voldoende kunt regenereren. Een "goede" 
training Trainen betekent altijd intelligent trainen, 
inclusief regeneratie op het juiste moment. 
Anders ga je overtrainen en verslechtert je vorm.

Als je in goede trainingsconditie bent, verspreid dan hier en 
daar gemakkelijker eenheden in het lagere aerobe bereik in 
de trainingsprogramma's, zodat je voldoende regenereert. 
"Goed" trainen betekent altijd intelligent trainen, inclusief 
regeneratie op het juiste moment. Anders resulteert 
overtraining en uw vorm degenereert.

Elke inspannende trainingssessie in het bovenste 
hartslagbereik van individuele prestaties moet altijd 
worden gevolgd door een regeneratieve 
trainingssessie in het onderste hartslagbereik (tot 
75% van de maximale hartslag).

Elke belastingstrainingseenheid in het bovenste hartslagbereik 
van individuele prestaties moet in de volgende trainingssessie 
altijd worden gevolgd door een regeneratieve 
trainingseenheid in het onderste hartslagbereik (tot 75% van 
de maximale hartslag).
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Als de conditie is verbeterd, is een grotere 
trainingsintensiteit nodig, zodat de polsslag de 
"trainingszone" bereikt, dwz het organisme is nu efficiënter. 
Het resultaat van een verbeterde conditie herken je aan een 
verbeterd fitnesscijfer (F1 - F6).

Wanneer de conditie is verbeterd, is een hogere trainingsintensiteit 
vereist om de polsslag de "trainingszone" te laten bereiken; dat wil 
zeggen, het organisme is in staat tot hogere prestaties. Het 
resultaat van een verbeterde conditie realiseer je door een hogere 
fitnessscore (F1 - F6).

Berekening van de trainings-/stresshartslag:
220 hartslagen per minuut minus leeftijd = persoonlijke 
maximale hartslag (100%).

Berekening van de trainings- / werkpols:
220 hartslagen per minuut minus leeftijd = persoonlijke, maximale 
hartslag (100%).

hartslag trainen
ondergrens:
Bovengrens:

trainingspols
Ondergrens:
bovengrens:

(220 - leeftijd) x 0,70 
(220 - leeftijd) x 0,85

(220 - leeftijd) x 0,70 
(220 - leeftijd) x 0,85

8.5 Trainingsduur
Elke trainingssessie zou idealiter moeten bestaan   uit een 
opwarmfase, een trainingsfase en een afkoelfase om 
blessures te voorkomen.

8.5 Trainingsduur
Elke trainingseenheid bestaat idealiter uit een opwarmfase, een 
trainingsfase en een afkoelfase om blessures te voorkomen.

Opwarmen:
5 tot 10 minuten gymnastiek of stretching 
roeien).

Opwarmen:
5 tot 10 minuten calisthenics of stretching (ook langzaam roeien).(ook langzaam

Opleiding:
15 tot 40 minuten intensieve maar niet overweldigende training met 
bovenstaande intensiteit

Opleiding:
15 tot 40 minuten intensieve of niet overbelastende training met de 
hierboven genoemde intensiteit.

.

Afkoelen:
5 tot 10 minuten langzaam roeien.

Afkoelen:
5 tot 10 minuten langzaam roeien,

Stop onmiddellijk met sporten als u zich onwel voelt of 
tekenen van overbelasting vertoont.

Stop onmiddellijk met trainen als u zich onwel voelt of als er tekenen van 
overbelasting optreden.

Verandering in metabolische activiteit tijdens inspanning: Veranderingen van metabolische activiteit tijdens de training:

In de eerste 10 minuten van het uithoudingsvermogen 
verbruikt ons lichaam het suikerglycogeen dat in de 
spieren is opgeslagen.

In de eerste 10 minuten van uithoudingsprestaties verbruikt ons 
lichaam de suikers (glycogeen) die in onze spieren zijn opgeslagen.

Na ongeveer 10 minuten is ook vet verbrand. Na ongeveer 10 minuten wordt bovendien vet verbrand.

Na 30-40 minuten wordt de vetstofwisseling 
geactiveerd, waarna lichaamsvet de belangrijkste 
energieleverancier is.

Na 30 - 40 minuten wordt de vetstofwisseling geactiveerd, 
dan is het lichaamsvet de belangrijkste energiebron
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Doelpulsdiagram
(Hartslag / Leeftijd) / (Hartslag / Leeftijd)

= 220-leeftijd

Maximale hartslag *90%

Maximale hartslag *85%

Voorgestelde bovengrens

Maximale hartslag *70%
Voorgestelde ondergrens

leeftijd
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9. Onderdelenlijst
positie
3706-1

- 2L
- 2R
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8e
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

aanduiding
hoofdframe
Framezijde, links
Frame aan de zijkant, rechts

Stoel

deksel, achterzijde
transportrollen
wasmachine
moeder, zelfsluitend
inbusschroef
inbusschroef
inbusschroef
inbussleutel
moersleutel
batterijen
plaspillen
overhevelen

instructies:

Beschrijving
mainframe
Zijhek, linkerkant
Zijhek, rechterkant
Stoel
Achterbrace
Transportwiel montage
wasmachine

Veiligheidsmoer

Alle schroeven

Alle schroeven

Alle schroeven

Alle sleutel

moersleutel

batterijen

Waterbehandelingstabletten
overhevelen

handleiding

Afmeting/Dimensie Hoeveelheid
1
1
1
1
1
2

11
8ste
1
2

10
1
1
2
4
1
1

M8
M8

M8x20
M8x35
M8x40
6 mm

13 mm
aa

De onderdeelnummers gemarkeerd met * zijn slijtdelen, die 
onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage en mogelijk moeten 
worden vervangen na intensief of langdurig gebruik. Neem 
in dit geval contact op met deFinnlo - klantenservice. Hier de 
onderdelen tegen

De onderdeelnummers met een * zijn slijtage onderdelen , die onderhevig zijn 
aan natuurlijke slijtage en die na intensief of langdurig gebruik moeten 
worden vervangen. Neem in dit geval contact op met:Finnlo klantenservice. U 
kunt de onderdelen opvragen en worden hiervoor in rekening gebracht.

berekening worden gevraagd.
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10. Garantievoorwaarden / Garantie (alleen Duitsland)

Wij geven garantie op onze toestellen volgens de volgende voorwaarden:

1) In overeenstemming met de volgende voorwaarden (nummers 2-5) zullen wij schade of gebreken aan het apparaat die 
aantoonbaar het gevolg zijn van een fabricagefout, kosteloos verhelpen, indien wij hiervan onmiddellijk na ontdekking en 
binnen 36 maanden levering aan de eindgebruiker.

De garantie dekt geen gemakkelijk breekbare onderdelen zoals: Als glas of kunststof. Een garantieverplichting ontstaat niet: door 
kleine afwijkingen van de beoogde kwaliteit die niet relevant zijn voor de waarde en bruikbaarheid van het apparaat, door schade 
door chemische en elektrochemische invloeden, door water en in het algemeen door schade veroorzaakt door overmacht.

2) De garantieservice wordt zo uitgevoerd dat defecte onderdelen naar onze keuze kosteloos worden gerepareerd of vervangen door foutloze 
onderdelen. De kosten voor materiaal en arbeidstijd zijn voor onze rekening. Reparaties ter plaatse kunnen niet worden aangevraagd. 
Aankoopbewijs met datum van aankoop en/of levering dient te worden overlegd. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

3) De aanspraak op garantie vervalt als reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door ons zijn 
geautoriseerd of als onze apparaten zijn uitgerust met aanvullende of accessoires die niet zijn afgestemd op onze apparaten, ook 
als het apparaat is beïnvloed door hogere schade of vernietiging door geweld of omgevingsinvloeden, bij schade die is ontstaan   
als gevolg van ondeskundige behandeling - in het bijzonder het niet naleven van de gebruiksaanwijzing - of onderhoud of als het 
apparaat mechanische schade vertoont van welke aard dan ook. Na telefonisch overleg kan de klantenservice u machtigen tot 
reparatie of vervanging van aan u opgestuurde onderdelen. In deze
Uiteraard vervalt de garantieclaim in dit geval niet.

4) Garantieservices leiden niet tot verlenging van de garantieperiode, noch leiden ze tot een nieuwe garantieperiode.

5) Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van schade die buiten het apparaat is ontstaan, zijn uitgesloten
- voor zover aansprakelijkheid niet wettelijk verplicht is - uitgesloten.

6) Onze garantievoorwaarden, waaronder de voorwaarden en omvang van onze garantiediensten, hebben geen invloed op de 
contractuele garantieverplichtingen van de verkoper.

7) Slijtdelen, die als zodanig in de onderdelenlijst staan   vermeld, vallen niet onder de garantievoorwaarden.

8) De aanspraak op garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik, met name in fitnessstudio's, revalidatiecentra en hotels.

importeur
Hammer Sport AG
Von Liebig Str. 21
89231 Neu-Ulm
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11. Servicehotline en bestelformulier voor reserveonderdelen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gelieve even vast te houden 
Artikelnummer, serienummer, exploded view en
onderdelen lijstklaar.

SERVICE HOTLINE
Tel.: 0731-97488-62 of -68 Fax: 
0731-97488-64

MaandagtotDonderdag
Vrijdag

van09.00 uurtot16.00 uur van
09.00 uurtot14:00 uur

E- mail: service@hammer.de
-

Op
Hammer Sport AG
Afdeling Klantenservice

Von Liebig Str. 21
89231 Neu-Ulm

Artikelnummer:3706 AQUON Waterstroom 
Serienummer:

Plaats en datum: ........... .................................

reserveonderdelen bestellen
(Graag in blokletters invullen!)

Aankoopdatum: ................................... Gekocht bij bedrijf: ................................................................. . . . . . . . . . . .

(Garantieclaims alleen in verband met een kopie van het aankoopbewijs!)

Stuur mij alstublieft de volgende reserveonderdelen (gelieve leesbaar te schrijven!):

positie aanduiding hoeveelheid bestelling reden:

Koper:
(Naam voornaam)
(Huisnummer.)
(Postcode Woonadres)

(Telefoonfax)
(E-mailadres)

Afleveradres: (indien anders dan het adres van de koper)
(Bedrijf)
(Contactpersoon)
(Huisnummer.)
(Postcode Woonadres)

(Telefoonfax)
(E-mailadres)
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