NÁVOD NA MONTÁŽ MODELY S4

NÁVOD NA MONTÁŽ
Urobili sme všetko preto, aby bol tento návod na montáž stručný a jasný. Montáž
veslovacieho trenažéra WaterRower trvá približne 30-45 min. a jediný nástroj, ktorý
budete potrebovať je 5 mm imbusový kľúč, ktorý je súčasťou dodávky. WaterRower
je čiastočne zmotovaný a dodávaný v dvoch krabiciach.

KOMPONENTY
Hlavné časti
A

Koľajnice x 2

B

Zadná časť s expanzným pásom

A

C Sedadlo
D

Opierka na nohy

E

Nádrž na vodu a S4 monitor

B

Ostatné časti

C

F

Pomocné kolieska (WRP-D100) x 2

G

Skrutka JCB (WRB-B711) × 4

H

Matica JCN (WRP-B700) × 4

I

Úchytky pre madlo (WRP-P430) × 2

J
K

Skrutky na úchytky pre madlo (WRP-P455)
×2
5mm imbusový kľúč (WRP-B740) × 1

L

Nastaviteľné podložky na nohy (WRP-P700) × 2

M

Pumpa na vodu (WRP-B405) × 1

N

Čistiace tablety (WRP-B960) × 3

D

E

F
G

H

I

J

K

L

M

N
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KROK 1

KROK 3

Položte koľajnice (A) na zem a spojte so zadnou časťou (B) pomocou JCN matice (H, 4ks)
a imbusového kľúča.

Umiestnite nádrž na vodu (E) medzi koľajnice (A).

Čierne pásy smerujú hore

Zadná časť

JCN matica

Imbusový kľúč

KROK 2

KROK 4

Sedadlo (C) namontujte medzi koľajnice s vykrojením smerom k zadnej časti prístroja. Väčšie
vertikálne (záťažové) kolieska sa majú pohybovať po plastových lištách na vrchu koľajníc.
Menšie horizontálne (vodiace) kolieska by mali byť pod plastovou lištou koľajníc. V prípade
potreby jemne oddeľte kolajnice aby vodiace kolieska zapadli na svoje miesto.

Použite JCN matice (H) a JCB skrutky (G) na pripevnenie nádrže ku koľajniciam v miestach
A a B označených na obrazku nižšie. Matice umiestnite z vnútornej a skrutky z vonkajšej
strany.

JCN matica (x4)

JCB skutky (x4)

A

B

2

3

KROK 5

KROK 7

Pripevnite opierku na nohy (C) medzi koľajnice tak, aby dve horné diery v opierke na nohy
prekryli diery na nádrži (B). V prípade potreby jemne uvoľnite dve skrutky na hornej časti
nádrže (B), aby opierka na nohy zapadla na svoje miesto. Maticami JCN (H) a skrutkami
JCB (G) pripevnite opierku na nohy ku koľajniciam v bode A. Priskrutkujte úchytky pre
madlo (I) k opierke na nohy (D) skruktami (J); utiahnite skrutky s citom, aby ste predišli
poškodeniu. *Ak by jednotlivé časti nezapadali presne do seba, uvoľnite všetky skrutky
napravte jednotlivé časti a znovu priskrutkujte.

Priskrutkujte pomocné kolieska ku koľajniciam, ako je uvedené na obrázku. Kolieska sa
montujú z vonkjašej strany koľajníc.

C

Úchytka pre madlo
(x2)

Tank

Rail

(x2)

Rail

Skrutka J
JCN matica
(x4)
JCB skrutka
(x4)

B Horná čať

A

KROK 6

KROK 8

Stlačte sponu predeľujúcu upevňovacie remienky (viď bod A na obrazku nižšie) a vložte
podložky na nohy (L) pod čierny pás umiestnený na opierke na nohy (D). Uvoľnite sponu, aby
podložky na nohy zapadli na miesto. Podložky na nohy prispôsobte svojim chodidlám (pozrite
nastavenie v návode pre užívateľa).

Postavte WaterRower do vzpriamenej polohy. Uvoľnite pás, ktorý je omotaný okolo držiaka
na spodnej časti prístroja. Uistite sa, že pás prechádza všetkými kladkami. Spojte pás s
expanderom pomocou skoby a krúžku.

Stlačte tlačidlo pre
nastavenie
Nastaviteľné podložky na nohy

A

Expander

Popruh
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B

B
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KROK 9

AKO NAPLNIŤ A VYČISTIŤ NÁDRŽ

Pred naplnením nádrže vodou a veslovaním sa uistite, že pás prechádza hladko
cez všetky kladky.

1) Pre načerpanie vody do pumpy otočte vrchný gombík v smere hodinových
ručičiek, aby ste uzatvorili ventil, ako je znázornené na obrázku A
2) Napustite do vedra čistú vodu. Zoberte vodnú pumpu, vložte jeden koniec do
vedra a druhý do nádrže.
 Pozrite obrázok B pre naplnenie nádrže
 Pozrite obrázok C pre vyprázdnenie nádrže
3) Stlačte pumpu 4-5 krát kým sa voda nezačne prelievať z vedra do nádrže.
4) Pre vypustenie vody z pumpy otočte vrchný gombík v protismere hodinových
ručičiek.

A
Nesprávne

B

C

Správne

KROK 10
Položte prístroj do vodorovnej polohy a vytiahnite zátku nádrže. Použite pumpu
(M), aby ste naplnili nádrž na požadovanú úroveň.
Vložte jednu čistiacu tabletu a potom každých 6 mesiacov ďalšiu. Požadované
čistiace tablety sú k dispozícii na objednávku na: info@waterrower.sk

OBJEM VODY V NÁDRŽI
Po naplnení vložte zátku na miesto. V prípade potreby ju navhčite, aby ľahšie
zapadla.
►Ak je to potrebné, utrite vodu z drevenných častí prístorja.

6

Nálepka s informáciami o správnej kalibrácii s kontaktnými údajmi je umiestnená
na boku nádrže na vodu. Maximálny objem vody v nádrži je na úrovni 19 litrov.
NENAPĹŇAJTE nádrž nad maximálnu úroveň, môže to viesť k strate záruky.
Štandartná kalibrácia je na úrovni 17 litrov.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
Na monitore blikajú nuly
Riešenie 1: Skúste zdvihnúť diskový senzor (nachádza sa na vrchu
spojky). Počas prepravy sa senzor mohol posunúť.

Riešenie 2: Uvoľnite a potom znovu utiahnite skrutky na hornej
a prednej časti (viď obrázok). Ak tieto skrutky nie sú pri montáži
rovnomerne utiahnuté, môže vzniknúť disbalancia.

Uvoľnenie skrutiek - časom sa skrutky môžu uvoľniť. Použite 5 mm
imbusový kľúč a jemne ich utiahnite. Ak by sa skrutky naďalej
uvoľňovali, použite malé množstvo stredne silného lepidla (Loctite®),
pre spevnenie spoja.
Monitor sa nezapol - skontrolujte batérie umiestnené vzadnej časti
monitoru. Odskrutkujte monitor a jemne nadvihnite prístup k batériám.
Monitor neodpočítava - skontrolujte, či sú monitor a snímač konektora
prepojené. Skontrolujte či sú všetky spoje a káble neporušené.
Pádlo sa neotáča hladko - uvoľnite všetky skrutky na nádrži a opäť
dotiahnite.

Pre ďaľšie riešenie problémov a tipy na servis navštívte:
www.waterrower.sk alebo www.waterrowerservice.com
alebo kontaktujte WaterRower na info@waterrower.sk
8

workout

stored
programs

programs

SLOVENSKÁ REPUBLIKA | www.waterrower.sk | Parcelná
24, 821 06 Bratislava | info@waterrower.sk
UNITED STATES | www.waterrower.com 560 Metacom
Avenue | Warren, RI 02885 Tel: +1 (401) 247 7742 |
info@waterrower.com

UNITED KINGDOM | www.waterrower.co.uk 19 Acton Park
Estate | The Vale, London W3 7QE Tel: +44 (0)20 8749 9090 |
info@waterrower.co.uk

AUSTRALIA | www.waterrower.com.au
Unit 8/46-50 Wellington Rd. | South Granville, NSW 2142 Tel: +61 (0) 2 9681 4221 |
info@waterrower.com.au

