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OWNER’S MANUAL

INTRODUCTION
Congratulations on becoming a WaterRower owner.
Rowing is universally recognized as the perfect aerobic exercise − smooth, low
impact, rhythmic and whole-body − unrivalled for its physiological benefits and
aesthetic pleasures.
Rowing, indoors or outdoors, at any exercise level of intensity, requires a greater
exercise expenditure than any other aerobic activity. Calories are burned in
relation to the number of muscles used and the intensity and duration of the
exercise. Rowing with a sliding seat uses a very large muscle mass since the
upper, lower and trunk muscles are used vigorously.
-Dr. C Everett Koop- Former US Surgeon General

While most rowing machines imitate the action of rowing, they do so
mechanically, and therefore lack the natural dynamics experienced when a boat
and crew glide down a river.
At WaterRower, we have focused on replicating the physical dynamics of rowing,
with the knowledge that this will achieve all of its physiological benefits, as well
as much of the aesthetic pleasure.
To maximize the enjoyment from using your WaterRower we recommend that you
follow our suggestions on rowing technique and training programs. We hope that
some of the discussion points in this manual will improve your knowledge about
exercise in general, so that you are better able to fulfill your specific exercise
objectives.
Your WaterRower has been carefully hand-crafted to give you years of troublefree use. You will notice that each WaterRower is unique due to the variance in
color and grain that occurs naturally in genuine hardwood. We recommend that
you closely follow the assembly details provided, particularly by assembling the
machine in the correct sequence, and adhering to the suggested maintenance
schedule.
We hope you enjoy using your WaterRower for many years to come!
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συγχαρητήρια για την αγορά
της Κωπηλατικής WaterRower.
Η κωπηλασία είναι διεθνώς αναγνωρισµένη ως η τέλεια αεροβική άσκηση –ήπια,
χαµηλής καταπόνησης. Ρυθµική και για ολόκληρο το σώµα, ασυναγώνιστη για τα
φυσιολογικά της πλεονεκτήµατα και την αισθητική ικανοποίηση.
Η κωπηλασία, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης,
απαιτεί µεγαλύτερη δαπάνη σωµατικής άσκησης από κάθε άλλη αεροβική άσκηση.
Οι θερµίδες καίγονται ανάλογα µε τον αριθµό των µυών που χρησιµοποιούνται και
την ένταση και διάρκεια της άσκησης. Η κωπηλασία νερού χρησιµοποιεί εντατικά
ένα µεγάλο πλήθος µυϊκών οµάδων.
- Dr. C. Everett Koop, Πρώην Γενικός Χειρουργός US:
Ενώ τα περισσότερα µηχανήµατα κωπηλασίας µιµούνται την κίνηση της κωπηλασίας,
το κάνουν µηχανικά, κι εποµένως στερούνται των φυσικών δυνάµεων που
αντιµετωπίζονται όταν µία βάρκα κι ένα πλήρωµα γλιστρούν σε ένα ποτάµι.
Στη WaterRower, έχουµε εστιάσει στην αποµίµηση των φυσικών δυνάµεων της
κωπηλασίας, γνωρίζοντας ότι αυτό θα φέρει εις πέρας όλα τα φυσιολογικά
πλεονεκτήµατα, όσο και την αισθητική ικανοποίηση.
Για να επαυξήσουµε την απόλαυση της χρήσης της WaterRower, συνιστούµε να
ακολουθήσετε τις προτάσεις µας για την τεχνική κωπηλασίας και τα προγράµµατα
εξάσκησης. Ελπίζουµε ότι χάρη σε µερικά από τα τµήµατα αυτού του εγχειριδίου θα
βελτιώσετε τις γνώσεις σας για την εξάσκηση γενικά, ώστε να είστε ικανότερος να
ολοκληρώσετε τους συγκεκριµένους στόχους της προπόνησής σας.
Η WaterRower είναι προσεκτικά και χειροποίητα κατασκευασµένη για να σας προσφέρει
χρόνια χρήσης χωρίς προβλήµατα. Θα παρατηρήσετε ότι κάθε WaterRower είναι µοναδική
λόγω της ποικιλίας στα χρώµατα και στην υφή που προκύπτει φυσικά στο µασίφ ξύλο.
Συνιστούµε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες συναρµολόγησης, ιδιαίτερα στη σωστή
ακολουθία συναρµολόγησης του µηχανήµατος και να επιµείνετε στο προτεινόµενο πρόγραµµα
συντήρησης.
Ελπίζουµε να απολαύσετε τη χρήση της WaterRower σας για πολλά ακόµη χρόνια!
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SAFETY
We recommend consulting a physician
before starting out with an exercise
program. Please read all instructions
before using the WaterRower.
Additional information on getting
started, rowing technique and rowing
training advice can be found at www.
HowToRow.com.
Caution: Please keep hands away
from moving parts when rowing
machine is in use. Failure to do so can
result in injury.
For further information on safety tips,
please refer to:
www.waterrower.com/safety.

OPERATION
The WaterRower is unique in using the
effect of drag to provide an exercise
which is entirely self paced. Because
drag is linked to speed, a crew rowing
down a river chooses its intensity of
exercise simply by altering the pace
at which they row: the faster the boat
travels the greater the drag and the
harder the crew must work. There is a
similar effect in swimming.
By replicating these dynamics
the WaterRower does not require
adjustment to increase resistance: if
a more intensive workout is required,
simply row faster and harder, and the
WaterRower will respond accordingly.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συνιστούµε να συµβουλευτείτε έναν
γιατρό πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραµµα
εξάσκησης. Παρακαλούµε διαβάστε ό
λες τις οδηγίες πριν τη χρήση της
WaterRower.
Επιπλέον πληροφορίες για την έναρξη,
την τεχνική κωπηλασίας και συµβουλές
για την κωπηλατική προπόνηση µπορούν
να βρεθούν στο www.HowToRow.com.
Προσοχή: Παρακαλούµε κρατήστε τα
χέρια σας µακριά από τα κινούµενα µέρη
όσο το κωπηλατικό µηχάνηµα χρησιµοποιείται. Αποτυχία συµµόρφωσης µπορεί
να οδηγήσει σε τραυµατισµό. Για επιπλέον
πληροφορίες σε οδηγίες ασφαλείας
παρακαλούµε δείτε το:
www.waterrower.com/safety

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η WaterRower είναι µοναδική στη χρήση του
φαινοµένου της αντίστασης ώστε να παρέχει
µία άσκηση, στην οποία δίνετε εσείς εξ’
ολοκλήρου το ρυθµό. Επειδή η αντίσταση
σχετίζεται µε την ταχύτητα, ένα πλήρωµα που
κωπηλατεί σε έναν ποταµό επιλέγει την
ένταση της άσκησης απλώς αλλάζοντας το
ρυθµό µε τον οποίο κωπηλατούν. Όσο πιο
γρήγορα ταξιδεύει το σκάφος, τόσο
µεγαλύτερη η αντίσταση και τόσο πιο σκληρά
πρέπει να εργαστεί το πλήρωµα. Υπάρχει ένα
αντίστοιχο φαινόµενο στην κολύµβηση.
Μιµούµενο αυτές τις δυναµικές, η
WaterRower δεν απαιτεί ρύθµιση για να
αυξήσει την αντίσταση. Εάν απαιτείται
πιο έντονη άσκηση, απλώς κωπηλατήστε
γρηγορότερα και σκληρότερα και η
WaterRower θα ανταποκριθεί αναλόγως.

Note:
Do not tighten any of the
footboard assembly bolts.

Προσοχή:
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Μη συσφίξετε καµία από
τις βίδες συναρµολόγησης
της επιφάνειας πελµάτων.

WATER LEVEL
The amount of water in the tank
simulates the weight of the boat
and crew as it glides down the river.
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 boat and
crew mass, similarly reducing the
water level simulates a lighter boat
and crew mass.The water level is
adjusted according to one’s personal
preference or user type; the intensity
is altered simply by moving the chosen
mass faster or slower. A level gauge is
positioned on the side of the the tank.
Overfilling
the tank could impact the warranty
coverage. Do not fill above the
maximum level.
NOTE - Fill the tank with ordinary
municipal water. Municipal water
contains additives which will deter the
growth of algae. If municipal water is
unavailable, use distilled water. Unless
using blue dye, add the purification
tablet supplied with your WaterRower.
(Refer to the section on Preventative
Maintenance for advice on Water
Treatment).

FOOTPAD POSITION
The footpad has been designed to be
adjusted for maximum comfort. The
foot strap is designed to cross the foot
at the pivot point of the toes (the ball of
the foot). This should enable the heel
to be raised off the footboard as the
user comes forward with each stroke.
The footpad can be easily adjusted to
accommodate different foot positions.
The standard footboard model requires
pressing the Button between the Foot
Straps to move the footpad up or down

ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΕΡΟΥ
Το επίπεδο νερού στη δεξαµενή
προσοµοιώνει το βάρος ενός σκάφους
και του πληρώµατος καθώς γλιστρούν
στον ποταµό. Η αλλαγή του επιπέδου
νερού δεν αλλάζει την αντίσταση, απλώς
αλλάζει τη µάζα που ο χρήστης προσπαθεί
να µετακινήσει. Η αύξηση του επιπέδου
νερού προσοµοιώνει µία µάζα βαρύτερου
σκάφους και πληρώµατος. Το επίπεδο
νερού ρυθµίζεται ανάλογα µε την
προσωπική προτίµηση ή τον τύπο χρήστη.
Η ένταση αλλάζει µετακινώντας απλώς την
επιλεγµένη µάζα πιο γρήγορα ή πιο αργά.
Μία ένδειξη µέτρησης βρίσκεται πάνω στη
δεξαµενή.
Προσοχή: Η υπερχείλιση της δεξαµενής
µπορεί να επηρεάσει την κάλυψη της
εγγύησης. Μη γεµίζετε πάνω από το
ανώτατο επίπεδο της ένδειξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Γεµίστε τη δεξαµενή
µε συνηθισµένο νερό βρύσης, το οποίο
περιέχει πρόσθετα τα οποία αναστέλλουν
την ανάπτυξη αλγών.
∆ιαφορετικά, χρησιµοποιήστε
αποσταγµένο - απιονισµένο νερό.
Εάν δε χρησιµοποιείτε µπλε βαφή,
προσθέστε την ταµπλέτα καθαρισµού
που παρέχεται µε τη WaterRower.
(Σας παραπέµπουµε στην ενότητα
Συντήρηση Πρόληψης για συµβουλές
στην Κατεργασία Νερού).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
Η επιφάνεια πελµάτων έχει σχεδιαστεί
να ρυθµίζεται για βέλτιστη άνεση. Ο
ιµάντας έχει σχεδιαστεί για να ασφαλίζει
το πόδι στο σηµείο περιστροφής των
δακτύλων. Αυτό επιτρέπει στη φτέρνα
να ανασηκωθεί από την επιφάνεια,
καθώς ο χρήστης έρχεται µπροστά µε
κάθε επανάληψη. Η επιφάνεια πελµάτων
ρυθµίζεται εύκολα για να έρθει στα
µέτρα των ποδιών του κάθε χρήστη.
Η µετακίνηση της στάνταρντ επιφάνειας,
απαιτεί το πάτηµα του Πλήκτρου
ανάµεσα στους ιµάντες.
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START UP MAINTENANCE
During the first weeks of use, the
wood in your WaterRower will adjust
to the temperature and humidity of
the environment. During this period
it is strongly advised that you GENTLY
tighten all the connecting bolts with
the Allen key stored under the rear
spacer. Please be careful not to
overtighten any of these bolts.
Additionally, as the drive and recoil
belts loosen up with use, it may be
necessary to tighten the bungee cord.
To do this, leave the handle in the
full forward position and adjust the
bungee/recoil belt buckle to provide a
little more tension. It may be necessary
to tighten to perform these two simple
start up procedures once or twice over
the first month of use. Please refer to
Adjusting the Recoil video at:
www.waterrowerservice.com/videos.

MAINTAINING THE WOOD
The natural wood WaterRowers
are finished with Danish oil which
gives a deep penetrating finish to
the hardwood frame. Other than
occasional dusting or polishing, the
wood requires no maintenance. If
you are the owner of an Oxbridge
WaterRower, you will notice that
Cherry wood is photosensitive and will
develop a wonderful dark patina color
over time. The use and/or storage of
the WaterRower in inclement weather,
including but not limited, to extreme
temperatures and moisture could void
the warranty.
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ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Κατά τις πρώτες εβδοµάδες χρήσης,
το ξύλο της WaterRower σας θα
προσαρµοστεί στη θερµοκρασία και την
υγρασία του περιβάλλοντος.
Σε αυτήν την περίοδο σας
συµβουλεύουµε να σφίξετε ΑΠΑΛΑ
όλες τις βίδες µε το κλειδί Allen.
Παρακαλούµε να είστε προσεκτικοί
να µην σφίξετε υπερβολικά αυτές
τις βίδες.
Επιπλέον, καθώς οι ιµάντες κίνησης
και ανάδρασης χαλαρώνουν µε τη
χρήση, ίσως πρέπει να σφίξετε τον
ιµάντα της λαβής. Για να το κάνετε αυτό,
αφήστε τη λαβή σε πλήρως µπροστινή
θέση και ρυθµίστε τον ιµάντα ώστε
να δίνει λίγο περισσότερη ένταση.
Ίσως χρειαστεί να κάνετε αυτές τις
απλές ρυθµίσεις µία ή δύο φορές
κατά τον πρώτο µήνα της χρήσης.
Παρακαλούµε συµβουλευτείτε το
σχετικό βίντεο ρύθµισης εδώ:
www.waterrowerservice.com/videos
www.waterrowerservice.com/videos

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Τα φυσικά ξύλα των WaterRower είναι
φινιρισµένα µε ∆ανέζικο βερνίκι το
οποίο δίνει ένα βαθύ φινίρισµα στο
ξύλινο πλαίσιο. Εκτός από το
περιστασιακό ξεσκόνισµα ή γυάλισµα,
το ξύλο δεν απαιτεί άλλη συντήρηση.
Εάν είστε κάτοχος µίας Oxbridge
êtes propriétaire d’un WaterRower
WaterRower, θα παρατηρήσετε ότι το
ξύλο κερασιάς είναι ευαίσθητο στο
φως και µε τον καιρό θα αναπτύξει
µία υπέροχη σκουρόχρωµη πατίνα.
Η χρήση ή/και η αποθήκευση της
WaterRower σε µη επιεική κλίµατα,
συµπεριλαµβανοµένων, αλλά όχι
περιορισµένων, και στις ακραίες
θερµοκρασίες και στην υγρασία
µπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση.

MAINTAINING AND CLEANING
To maintain the appearance and
integrity of your WaterRower it is
necessary to keep the machine clean.
It is particularly important to ensure
that there is no dust build up in the
clutch and belt mechanism between
the top and bottom decks. Dust can be
removed by using a cloth or vacuum
cleaner. The surface of the Rails must
be kept clean to prevent dust and dirt
from deteriorating the seat wheels;
the rails can be cleaned by wiping
with a damp cloth. The surface of the
tank can be cleaned, however, please
ensure you read the instructions for
any cleaning fluids prior to use: Do
not use methylated spirits, chlorates,
bleach or ammonia based fluids when
cleaning any part of your WaterRower.
The use of improper cleaning products
could void the warranty.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Για να διατηρήσετε την εµφάνιση και την
ακεραιότητα της WaterRower είναι
απαραίτητο να κρατήσετε το µηχάνηµα
καθαρό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη στις
λαβές και τον µηχανισµό του ιµάντα
ανάµεσα στο άνω και το κάτω πλαίσιο.
Η σκόνη µπορεί να αφαιρεθεί
χρησιµοποιώντας ένα πανί ή µία
ηλεκτρική σκούπα.
Η επιφάνεια στις ράγες πρέπει να
διατηρείται καθαρή για να αποφευχθεί
η κατακάθιση της σκόνης στους τροχούς
του καθίσµατος. Οι ράγες µπορούν να
καθαριστούν µε ένα νωπό πανί.
Η επιφάνεια της δεξαµενής µπορεί να
καθαριστεί, ωστόσο, παρακαλούµε
βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλες τις
οδηγίες για οποιοδήποτε υγρό
καθαρισµού πριν τη χρήση.
Μη χρησιµοποιήσετε µεθυλιωµένο
αλκοόλ, χλωρικά άλατα, λευκαντικό ή
υγρά µε βάση την αµµωνία όταν
καθαρίζετε τα µέρη της Water Rower.
Η χρήση ακατάλληλων καθαριστικών
προϊόντων µπορεί να ακυρώσει την
εγγύηση.

STORAGE OF YOUR WATERROWER
Your WaterRower can be stored
upright. Lift the rear leg end, pull
the WaterRower towards you and
use the momentum to stand it in an
upright position. When storing the
WaterRower, please ensure the seat
is in the forward position (close to the
footboard). When stored upright the
WaterRower is stable and it only takes
the space of a chair.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ WATERROWER
Η WaterRower µπορεί να αποθηκευτεί σε
όρθια θέση. Παρακαλούµε σηκώστε το
πίσω στήριγµα, τραβήξτε τη WaterRower
προς το µέρος σας και χρησιµοποιήστε την
ορµή της κίνησης για να το στηρίξετε σε
όρθια θέση. Όταν αποθηκεύετε τη
WaterRower, παρακαλούµε βεβαιωθείτε
ότι το κάθισµα είναι στην εµπρόσθια θέση
(κοντά στην επιφάνεια πελµάτων). Όταν
είναι αποθηκευµένη στην όρθια θέση, η
WaterRower είναι σταθερή και
καταλαµβάνει το χώρο µίας καρέκλας.
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PREVENTATIVE MAINTENANCE
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Periodic maintenance is required to
maintain the condition of the water
in the tank. We strongly advise using
Municipal Tap Water which contains
treatments to keep it free from
bacteria and algae, etc. The water
must be refreshed periodically by
adding a water purification tablet
provided. The purification tablet
degrades by exposure to light: this
may vary from 6 months in direct
sunlight to 2 years in an artificially lit
environment. Generally we suggest
adding one purification tablet every six
months.

Η περιοδική συντήρηση απαιτείται για
να διατηρήσετε τις συνθήκες του νερού
στη δεξαµενή. Σας συµβουλεύουµε να
χρησιµοποιήσετε νερό βρύσης το οποίο
έχει την απαραίτητη κατεργασία για να
µη δηµιουργούνται βακτήρια, άλγες κλπ.
Το νερό πρέπει να ανανεώνεται
περιοδικά προσθέτοντας την παρεχόµενη
ταµπλέτα καθαρισµού. Η ταµπλέτα
καθαρισµού διαλύεται µε έκθεση στο
φως και αυτό µπορεί να ποικίλει από 6
µήνες σε άµεσο φως µέχρι 2 χρόνια σε
τεχνητά φωτιζόµενο περιβάλλον. Γενικά
προτείνουµε την προσθήκη µίας
ταµπλέτας καθαρισµού κάθε έξι µήνες.

If water discoloration occurs, add a
purification tablet immediately. If the
water does not clear, we recommend
emptying the tank, flushing it out
with clean water, refilling and adding
a purification tablet. Never use Pool
Chlorine or Chlorine Bleach in the
tank as this will irreparably damage
the polycarbonate tank. The use of an
alternative purification option in the
tank beyond the approved WaterRower
product could void the warranty.

Εάν υπάρξει αποχρωµατισµός του νερού,
προσθέστε αµέσως µία ταµπλέτα
καθαρισµού. Εάν το νερό δεν καθαρίσει,
συνιστούµε να αδειάσετε τη δεξαµενή,
να την ξεπλύνετε µε καθαρό νερό, να
την ξαναγεµίσετε και να προσθέσετε
µία ταµπλέτα καθαρισµού. Ποτέ µη
χρησιµοποιήσετε Χλώριο Πισίνας ή
Λευκαντικό Χλωρίου στη δεξαµενή,
καθώς θα βλάψει ανεπανόρθωτα τη
δεξαµενή πολυανθρακικού. Η χρήση
µίας εναλλακτικής επιλογής καθαρισµού
στη δεξαµενής πέρα από τα εγκεκριµένα
προϊόντα της WaterRower µπορεί να
ακυρώσει την εγγύηση.

USING YOUR WATERROWER

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ WATERROWER

The Rowing Action uses 84% of your
muscle mass; from the tips of the
fingers holding the handle/oars, to
the balls of the feet connected to
the footboard/boat, all the muscles
between these 2 points contribute to
the Rowing Action.

Η άσκηση κωπηλασίας χρησιµοποιεί το
84% της µυϊκής σας µάζας. Από την άκρη
των δακτύλων που κρατούν τις λαβές/
κουπιά, µέχρι τις βάσεις των πελµάτων που
ενώνονται µε την επιφάνεια πελµάτων/
σκάφος, όλοι οι µύες µεταξύ των 2 σηµείων
συνεισφέρουν στην κωπηλασία.

The Rowing Action is comprised
of both fast (drive phase) and slow
(recovery phase) movements. It
is important to combine these 2
movements into a rhythm in order to
create a smooth, flowing, unhurried
Rowing Action. The diagrams below
show 3 basic movements of the rowing
action.

Η κωπηλασία αποτελείται από γρήγορες
κινήσεις (φάση προώθησης) και αργές
(φάση υποχώρησης). Είναι σηµαντικό
να συνδυάσετε τις 2 κινήσεις ρυθµικά
ώστε να δηµιουργήσετε µία οµαλή,
ρευστή, αβίαστη άσκηση κωπηλασίας.
Τα παρακάτω διαγράµµατα δείχνουν 3
βασικές κινήσεις κωπηλασίας.

Allow yourself the first few rowing
sessions to practice the correct
positions and phases as well as the
correct ratio and rhythm of the rowing
action. With regular rowing, the
technique will become easier and you
will soon experience the physiological
benefits of rowing.
Please visit www.HowToRow.com
to learn more about the phases and
positions of the rowing technique.

Στις πρώτες συνεδρίες κωπηλασίας
εξασκηθείτε στις σωστές στάσεις και
φάσεις καθώς και στη σωστή αναλογία
και κίνηση της κωπηλασίας. Με τη
συχνή κωπηλασία η τεχνική θα γίνει
ευκολότερη και σύντοµα θα αισθανθείτε
τα πλεονεκτήµατα της άσκησης.
Παρακαλούµε επισκεφτείτε το:
www.HowToRow.com για να µάθετε
περισσότερα για τις φάσεις και τις θέσεις
της τεχνικής της κωπηλασίας.

CATCH POSITION

DRIVE PHASE

RELEASE POSITION

ΘΕΣΗ ΛΑΒΗΣ

ΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Sitting tall, arms straight
reaching forward, shoulders
relaxed, head up, eyes looking
forward, legs compressed and
shins vertical.

Καθίστε ίσια, τα χέρια
τεντωµένα προς τα µπροστά,
οι ώµοι χαλαροί, το κεφάλι
ψηλά, τα µάτια κοιτούν
µπροστά, τα πόδια µαζεµένα
και οι κνήµες κάθετες.

Drive back with the legs, arms
hang off the handle and only
begin to bend once handle
is above the knees, torso is
strong with good posture and
body angle opens up slowly as
you drive the legs.

Προωθηθείτε πίσω µε τα πόδια,
ενώ τα χέρια σας κρατάνε τη
λαβή και λυγίστε µόνο όταν η
λαβή είναι πάνω από τα γόνατα,
ο κορµός είναι δυνατός µε καλή
στάση και η γωνία σώµατος
ανοίγει αργά καθώς προωθείτε
µε τα πόδια.

Legs straight, handle drawn
to chest, sitting back just
past the vertical, torso firm,
shoulders relaxed, head up
and eyes looking forward.

Πόδια τεντωµένα, λαβή
τραβηγµένη στο στήθος, η πλάτη
λίγο πέρα από την κάθετη θέση,
ο κορµός σφιχτός, οι ώµοι
χαλαροί, το κεφάλι πάνω και τα
µάτια κοιτάνε µπροστά.
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AEROBIC TRAINING
A sustained exercise program will
improve the efficiency with which the
respiratory and cardiovascular system
can supply oxygen. This improves
lung function, heart function, vascular
efficiency and capillary growth,
leading to improved well-being and
endurance. At about 70 - 80% of the
maximum heart rate, lactic acid begins
to accumulate in the blood supply at
a greater rate than it can be extracted
by the liver, kidneys and other organs.
Exercising above this intensity will
cause progressive accumulation of
lactic acid in the blood, increased heart
and breathing rates and cause muscle
fatigue.
Prolonged exercise at or below this
intensity will maintain lactic acid at
non-fatiguing levels and exercise
duration will be limited solely to the
depletion of available fuel stores.
If your exercise objective is aerobic
training (cardiovascular/endurance),
then it is necessary to exercise at
an intensity which will avoid fatigue
due to lactic acid build up. This is
best achieved at moderate levels of
intensity over medium/long durations.
A moderate exercise intensity (70-80%
of the maximum heart rate) is about
that achieved by a steady jog, avoiding
the onset of muscle soreness.

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ένα πρόγραµµα εξάσκησης µπορεί να
βελτιώσει την απόδοση µε την οποία το
αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό
σύστηµα σας παρέχουν οξυγόνο. Αυτό
βελτιώνει την πνευµονική λειτουργία,
την καρδιακή λειτουργία, την
αποτελεσµατικότητα των αγγείων και
την τριχοειδή ανάπτυξη, οδηγώντας σε
βελτιωµένη ευεξία και αντοχή. Στο
70-80% του µέγιστου καρδιακού παλµού,
το γαλακτικό οξύ αρχίζει να συσσωρεύεται
στην παροχή αίµατος σε µεγαλύτερο
βαθµό από αυτόν που µπορεί να
απορροφηθεί από το ήπαρ, τους νεφρούς
και τα άλλα όργανα. Η άσκηση πάνω από
αυτή την ένταση θα προκαλέσει
προοδευτική συσσώρευση του γαλακτικού
οξέος στο αίµα, αυξηµένους καρδιακούς
παλµούς και αναπνοές και θα προκαλέσει
κόπωση των µυών.
Η παρατεταµένη άσκηση σε αυτή την
ένταση ή κάτω από αυτήν θα διατηρήσει
το γαλακτικό οξύ σε µη κουραστικά
επίπεδα και η διάρκεια της άσκησης θα
περιοριστεί µόνο στην εξάντληση των
διαθέσιµων πηγών ενέργειας. Εάν
στόχος της άσκησης σας είναι η
αεροβική άσκηση (καρδιοαγγειακή/
αντοχή), τότε είναι απαραίτητο να
εξασκείστε στην ένταση µε την οποία
θα αποφύγετε την κόπωση λόγω
συσσώρευσης γαλακτικού οξέος. Αυτό
επιτυγχάνεται καλύτερα σε µέτρια
επίπεδα έντασης µε µέτρια/µακρά
διάρκεια.
Μία άσκησης µέσης έντασης (70-80%
του µέγιστου καρδιακού παλµού)
επιτυγχάνεται µε σταθερές κινήσεις,
αποφεύγοντας την πρόκληση πόνου
στους µύες.
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ANAEROBIC TRAINING
Anaerobic training causes the build-up
of lactic acid (as rapidly as one minute
after exercise is commenced). Lactic
acid saturation will necessitate either a
rapid reduction in exercise intensity or
complete cessation.
The accumulation of lactic acid limits
the contribution of the anaerobic
process to total energy production.
Though energy may be generated
rapidly, total work capacity and total
output is limited.
The level of intensity at which lactic
acid begins to accumulate can be
altered by training. This is best done by
improving the efficiency of the aerobic
process and is achieved by training at
moderate levels of intensity.
Exercising at anaerobic intensities
may condition an athlete’s tolerance
to fatigue, but the benefit can be more
psychological than physiological.
Prolonged exercise at high intensity
not only impairs the weight reduction
and aerobic training effect, but the
rapid onset of fatigue can cause poor
technique and increase risk of injury.
Training anaerobically is done at high
intensities (80-100% of the maximum
heart rate) over a short period of time
(10 seconds to a few minutes). Interval
training is a form of anaerobic training.

ΑΝΑΕΡΟΒΙA ΑΣΚΗΣΗ
Η αναερόβια άσκηση προκαλεί
συσσώρευση γαλακτικού οξέος (έως
και ένα λεπτό µετά την έναρξη της
άσκησης). Ο κορεσµός του γαλακτικού
οξέος θα κάνει αναγκαία είτε την άµεση
µείωση έντασης είτε την παύση της
άσκησης.
Η συσσώρευση γαλακτικού οξέος
περιορίζει τη συνεισφορά της
αναερόβιας διαδικασίας στη συνολική
παραγωγή ενέργειας. Παρόλο που η
ενέργεια µπορεί να παραχθεί άµεσα, η
συνολική ικανότητα εργασίας και η
συνολική παραγωγή είναι περιορισµένη.
Το επίπεδο έντασης στο οποίο το
γαλακτικό οξύ αρχίζει να συσσωρεύεται
µπορεί να αλλάξει µε την προπόνηση.
Αυτό γίνεται καλύτερα µε τη βελτίωση
της απόδοσης της αερόβιας διαδικασίας
κι επιτυγχάνεται µε προπόνηση σε
µέτρια επίπεδα έντασης.
Η έντονη αναερόβια άσκηση µπορεί να
συνεισφέρει στην αντοχή ενός αθλητή
στην κόπωση, αλλά τα πλεονεκτήµατα
µπορεί να είναι περισσότερο
ψυχολογικά από ότι σωµατικά. Η
παρατεταµένη άσκηση σε υψηλή ένταση
δόχι µόνο υσχεραίνει τη µείωση βάρους
και τα αποτελέσµατα της αεροβικής
άσκησης, αλλά η άµεση επίθεση της
κούρασης µπορεί να γίνει αιτία κακής
τεχνικής και αυξηµένου κινδύνου
τραυµατισµού.
Η αναερόβια άσκηση γίνεται σε υψηλή
ένταση (80-100% του µέγιστου
καρδιακού παλµού) σε µία µικρή
περίοδο χρόνου (10 δευτερόλεπτα έως
µερικά λεπτά). Η διαλειµµατική
άσκηση είναι µία µορφή αναερόβιας
άσκησης.
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YOUR EXERCISE PROGRAM
Most of us recognize the benefit
of exercise and the potential
improvements to our general health
and well-being. However, few of
us fully understand the physiology
of exercise and the best means
of achieving our specific exercise
objectives.

Οι περισσότεροι από εµάς
αναγνωρίζουµε τα πλεονεκτήµατα της
άσκησης και τις δυνατές βελτιώσεις
στη γενικότερη υγεία κι ευεξία µας.
Ωστόσο, λίγοι από εµάς καταλαβαίνουµε
πλήρως τη φυσιολογία της άσκησης
και τα καλύτερα µέσα για την επίτευξη
συγκεκριµένων στόχων άσκησης.

In order to get the most out of any
exercise program, it is essential to
have an understanding of what your
exercise objectives are These may
include reducing or maintaining
weight, improving general strength,
developing bulging muscles, improving
sporting competitiveness or simply
avoiding the health consequences
of a modern sedentary lifestyle. It is
important to set a few different types of
objectives. These are divided into:

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο
οποιοδήποτε πρόγραµµα άσκησης, είναι
αναγκαίο να κατανοήσετε ποιοι είναι οι
στόχοι της άσκησής σας. Αυτοί µπορεί
να περιλαµβάνουν τη µείωση ή τη
συντήρηση βάρους, τη βελτίωση της
γενικότερης δύναµης, την ανάπτυξη
διογκωµένων µυών, τη βελτίωση του
αθλητικού ανταγωνισµού ή απλώς την
αποφυγή των συνεπειών υγείας ενός
σύγχρονου καθιστικού τρόπου ζωής.

• Immediate Objectives - weekly
• Short Term Objectives - monthly
• Long Term Objectives - yearly
Your long term objectives are your
final objectives, to achieve these, you
need stepping stones which are the
short term objectives and immediate
objectives. Objectives need to be:
• Specific - set goals that you
would like to achieve by certain
dates
• Realistic - do not set a standard
too high or motivation will be lost
• Flexible - be prepared for set
backs such as injuries and illness
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ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

Είναι σηµαντικό να θέσετε
διαφορετικούς τύπους στόχων.
Αυτοί χωρίζονται σε:
• Άµεσοι Στόχοι – εβδοµαδιαίος
στόχος
• Βραχυπρόθεσµοι Στόχοι –
µηνιαίος στόχος
• Μακροπρόθεσµοι Στόχοι –
ετήσιος στόχος

Οι µακροπρόθεσµοι στόχοι είναι οι
τελικοί σας στόχοι, για να τους
επιτύχετε χρειάζεστε εφαλτήρια, τους
βραχυπρόθεσµους και τους άµεσους
στόχους.
Οι στόχοι πρέπει να είναι:

• Ακριβείς - να θέσετε στόχους που
θέλετε να επιτύχετε µέχρι µία
συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
• Ρεαλιστικοί - µη θέτετε πολύ
υψηλό στόχο γιατί αλλιώς θα
χαθεί το κίνητρό σας.
• Ευέλικτοι - να είστε
προετοιµασµένοι για υποτροπές
όπως τραυµατισµοί και ασθένειες.

WEIGHT MAINTENANCE

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

At lower intensities, our body uses
a mixture of fat and carbohydrate as
its source of fuel. As the maximum
aerobic output is approached, the
percentage of fat consumed as
fuel reduces to zero. Also, as the
duration of exercise is increased, the
percentage of fat consumed tends to
increase.

Σε χαµηλότερη ένταση, το σώµα µας
χρησιµοποιεί ένα µείγµα λίπους και
υδατανθράκων ως πηγή ενέργειας.
Όσο πλησιάζετε τη µέγιστη αεροβική
απόδοση, το ποσοστό λίπους που
καταναλώνεται ως καύσιµο µειώνεται
στο µηδέν. Επίσης, όσο η διάρκεια της
άσκησης αυξάνεται, το ποσοστό λίπους
που καταναλώνεται τείνει να αυξάνεται.

If your objective is weight maintenance,
then the energy (food) you consume
must equal energy used (exercise,
metabolism etc.). Exercising for weight
maintenance is best achieved at lower
intensities and over longer durations.
A low intensity (60 - 70% of the
maximum heart rate) is typically that
at which you can hold a conversation; it
is by no means strenuous and is about
that achieved by a brisk walk.

Εάν ο στόχος σας είναι η διατήρηση
βάρους, τότε η ενέργεια (φαγητό) που
καταναλώνετε πρέπει να είναι ίση µε
την ενέργεια που χρησιµοποιείται
(άσκηση, µεταβολισµός κλπ). Η
άσκηση για διατήρηση βάρους
επιτυγχάνεται καλύτερα µε χαµηλότερη
ένταση σε µεγαλύτερη διάρκεια.
Μία χαµηλή ένταση (60-70% του
καρδιακού παλµού) είναι συνήθως
αυτή κατά την οποία µπορείτε να
συζητήσετε. Αυτή δεν είναι σε καµία
περίπτωση έντονη κι επιτυγχάνεται µε
ένα ζωηρό περίπατο.
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WATERCOACH
WaterCoach is a rowing education
program designed to broaden the
knowledge of rowing as a fitness
pursuit. WaterCoach consists of three
programs for the WaterRower owner,
fitness professional/instructor and the
general rowing machine user in the
gym;
• WaterCoach Home - a rowing
education program and personal
training advice for the WaterRower owner.
• WaterCoach Professional - a
rowing education program for the
fitness professional/ instructor.
ACE certified course.
• HowToRow - a rowing education
program for the rowing machine
user, at a gym.
We hope that this expanded knowledge
enables you to realize the unrivalled
physical benefits of rowing and get
the best from your WaterRower. For
more information, please visit www.
HowToRow.com.
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WATERCOACH
Το WaterCoach είναι ένα πρόγραµµα
εκπαίδευσης κωπηλασίας σχεδιασµένο να
διευρύνει τις γνώσεις σας για την
κωπηλασία ως άσκηση φυσικής
κατάστασης. Το WaterCoach αποτελείται
από τρία προγράµµατα για τον κάτοχο της
WaterRower, τον επαγγελµατία/εκπαιδευτή
φυσικής κατάστασης και τον µέσο χρήστη
µηχανήµατος κωπηλασίας στο γυµναστήριο.
• WaterCoach Home - ένα
εκπαιδευτικό πρόγραµµα
κωπηλασίας και προσωπικές
συµβουλές προπόνησης για τον
ιδιοκτήτη της WaterRower.
• WaterCoach Professional ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα
κωπηλασίας για τον επαγγελµατία/
εκπαιδευτή φυσικής κατάστασης.
Πιστοποιηµένο από το ACE
(American Council on Exercice).
• HowToRow - ένα εκπαιδευτικό

πρόγραµµα κωπηλασίας για τον
χρήστη κωπηλατικού µηχανήµατος
σε ένα γυµναστήριο.

Ελπίζουµε ότι αυτή η εκτεταµένη γνώση
να σας δώσει τη δυνατότητα να
συνειδητοποιήσετε τα ασυναγώνιστα
προνόµια της κωπηλασίας και να
αξιοποιήσετε στο έπακρο τη
WaterRower. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούµε
επισκεφθείτε το:
www.HowToRow.com.

TRAINING GUIDELINES
To ensure you get the maximum
benefit from training on your
WaterRower and to avoid unnecessary
problems or injuries here are a few
guidelines:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Για να βεβαιώσετε ότι αξιοποιείτε στο
έπακρο την WaterRower και για να
αποφύγετε ανεπιθύµητα προβλήµατα
ή τραυµατισµούς εδώ υπάρχουν
ορισµένες οδηγίες:

•

A health check before starting an
exercise program.

•

Κάνετε έναν έλεγχο υγείας πριν
την έναρξη ενός προγράµµατος.

•

Use heart rate to monitor your
intensity.

•

Χρησιµοποιήστε τον καρδιακό
παλµό για να ελέγξετε την ένταση.

•

Always warm up and cool down.

•

•

Always stretch, especially at the
end of your workout.

Κάνετε πάντα προθέρµανση και
αποθεραπεία.

Keep a record of your workouts.

•

•

Κάνετε πάντοτε διατάσεις, ειδικά
στο τέλος της άσκησης σας.

•

Keep well hydrated.

•

•

Gradually increase the intensity,
duration and frequency of your
workouts.

Κρατήστε αρχείο των
προπονήσεών σας.

•

∆ιατηρηθείτε καλά ενυδατωµένοι.

•

Σταδιακά αυξήστε την ένταση, τη
διάρκεια και τη συχνότητα των
προπονήσεων σας.

•

Βεβαιωθείτε ότι περιλαµβάνετε
χρόνο αποθεραπείας στο
πρόγραµµα εξάσκησης.

•

Ensure you include recovery time in
your training program.

Add variety to your workouts.(refer to
www.HowToRow.com/workouts)

Προσθέστε ποικιλία στις προπονήσεις
σας. ∆είτε το:
HowToRow.com/workouts

TRAINING RESOURCES
For further information on your
exercise objectives and rowing training
types please visit:
www.HowToRow.com.

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Για περισσότερες πληροφορίες για τους
στόχους άσκησης και για την τεχνική
κωπηλασίας παρακαλούµε επισκεφθείτε
το: www.HowToRow.com.
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ASSEMBLY MANUAL | ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

COMPONENTS | COMPOSANTES
Ai

Main Parts | Κυρίως Μέρη
A

Aii

Mono Rail Assembly
Συναρµολόγηση Μονής Ράγας
i. Mono Rail with seat
Μονή Ράγα µε κάθισµα

B

ii. Rear Leg with bungee

Πίσω πόδι µε ελαστικό ιµάντα
B

Tank Assembly
Συναρµολόγηση ∆εξαµενής Νερού

C

Sub Rails × 2
Ράγες από κάτω χ 2

D

Footboard
Επιφάνεια Πελµάτων

D

C

Other Parts | Άλλα µέρη
E

JCB 23mm (WRB-B711) × 8

F

JCN (WRP-B700) × 8

G

E

F

Handle Rest (WRP-P430) × 2
Σταθεροποιητής χειρολαβής χ 2

G

H

H

Handle Rest Bolt (WRP-P455) × 2
Βίδες σταθεροποιητή χ 2

I

J

I

Clamp Bar Bolt (WRP-P1140) × 1
Κεντρική βίδα χ 1

J

Rail Sub Bracket Bolt (WRP-S201) × 1
Βίδα υποστήριξης ράγας χ 1

K

L

K

Back of Footboard Bolt (WRP-B720) × 4*
Βίδα Επιφάνειας Πελµάτων χ 4*

M

N

L

Rail Sub Bracket (WRP-R1500) × 1
Υποστήριξη Ράγας χ 1

M

5mm Allen Key (WRP-B740) × 2
5mm κλειδί Allen

O

P

N

Footpads (WRP-P1700) × 2
Μαξιλαράκια Πελµάτων χ 2

O

Syphon Pump (WRP-B405) × 1
Αντλία σιφονιού χ 1

P

Purification Tablets (WRP-B960)
Ταµπλέτες καθαρισµού
*K Bolts are located on the back of footboard [see step 3]

Οι Βίδες Κ βρίσκονται στο πίσω µέρος της Επιφάνειας Πελµάτων (βλ. βήµα 3)
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1

Using the Allen key (M) provided,
remove block from monorail (Ai) and
attach rear leg (Aii). all the way.

Χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο
κλειδί lAllen (M) αφαιρέστε το κάλυµµα
από τη ράγα (Ai) και τοποθετήστε τον
πίσω σταθεροποιητή (Aii).

M

2

Lay the sub rails on the floor with ends
parallel. Dolly wheels on the outside.
Attach the end of the mono rail to the
angled ends of the sub rails with the
Allen key (M) and 4 pairs of the JCN
nuts (F) and JCB bolts (E) .
Do not tighten all the way.

Τοποθετήστε τις ράγες στο πάτωµα µε
τα άκρα τους παράλληλα. Οι τροχίσκοι
να είναι στην εξωτερική πλευρά.
Συνδέστε την άκρη της µονής ράγας
στα γωνιακά άκρα των ραγών µε το
κλειδί Allen (M) και 4 ζευγάρια
παξιµάδια JCN (F) και βίδες JCB.
Μην τα συσφίξετε εντελώς.

M

×2

E

×4

F

×4
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3

Place the tank assembly on the sub
rails in the direction shown in the
picture below.
Using the Allen key (M) and 4 pairs
JCN nuts (F) and JCB bolts (E), attach
the forward riser bracket to the rails.
You may need to apply slight pressure
to align bracket and rail holes. Do not
tighten all the way.

M

×2

E

×4

F

×4

4

First remove the Back of
Footboard Bolts (K) from behind
the footboard. These bolts are
used in steps 7 and 9.
Place the footboard on the rails.
Align gold rivnuts on the tank
assembly with the footboard’s
handle rest holes.

M
*It may be necessary to slightly
loosen the 2 bolts on the top deck
to allow the footboard clearance.

*Ίσως είναι απαραίτητο να χαλαρώσετε
ελαφρώς τις 2 βίδες στο άνω πλαίσιο
για να επιτρέψετε το άνοιγµα της
επιφάνειας πελµάτων.
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Τοποθετήστε τη δεξαµενή στις ράγες
µε την κατεύθυνση όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχέδιο.
Χρησιµοποιώντας το κλειδί Allen (M)
και 4 ζευγάρια παξιµάδια JCN (F) και
βίδες JCB (E), συνδέστε το µπροστινό
µέρος του βραχίονα στις ράγες.
Ίσως χρειαστεί να ασκήσετε ελαφρά
πίεση για να ευθυγραµµίσετε την
υποδοχή µε τις τρύπες στη ράγα. Μη
συσφίξετε εντελώς.

Πρώτα αφαιρέστε τις βίδες πίσω
από την Επιφάνεια Πελµάτων (Κ).
Αυτές οι βίδες θα
χρησιµοποιηθούν στα βήµατα 7
κι 9.
Τοποθετήστε την επιφάνεια
πελµάτων στις ράγες.
Ευθυγραµµίστε τα χρυσά
παξιµάδια στη δεξαµενή µε τις
τρύπες της λαβής της επιφάνειας
πελµάτων.

K

5

Using the 5mm Allen key (M), screw
the handle rests and bolts (G & H)
through the top of the footboard into
the rivnuts mentioned in the previous
step.

Χρησιµοποιώντας το κλειδί Allen 5mm (M),
βιδώστε τις λαβές και τις βίδες (G&H) από
το πάνω µέρος της επιφάνειας πελµάτων
στα παξιµάδια που προαναφέρθηκαν.

Do not over tighten these bolts.

* Εάν χαλαρώσατε τις Βίδες του Άνω
Πλαισίου στο βήµα 4 για να το
ευθυγραµµίσετε µε την επιφάνεια
πελµάτων, συσφίξτε πρώτα αυτές πριν
σφίξετε τις βίδες της λαβής (G).

*If you loosened the Top Deck Bolts
in step 4 to align the footboard, first
tighten them before tightening the
handle bolts.

Μη σφίξετε υπερβολικά αυτές τις βίδες.

M

6

G

×2

H

×2

Tighten the footboard to the mono rail by
screwing in the clamp bar bolt (I).

Σφίξτε την επιφάνεια πελµάτων πάνω
στη µονή ράγα βιδώνοντας τη βίδα (Ι).

Do not tighten all the way.

Μη σφίξετε µέχρι τέλους.

M
I

×1

19

7
Stand the machine up. Insert 2 of
the Back of Footboard Bolts into the
footboard bracket and tighten.

Στήστε το µηχάνηµα όρθιο. Εισάγετε 2 από
τις πίσω βίδες της επιφάνειας πελµάτων
στην επιφάνεια πελµάτων και συσφίξτε.

Do not tighten all the way.

Μη σφίξετε µέχρι τέλους.

M
K
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×2

8

Insert the sub bracket bolt (J) through
the “U” in the rail sub bracket (L) into
the rail. Screw in the rail sub bracket
(L) underneath the footboard using
the 2 remaining back of footboard
bolts (K). Tighten all the way.

J

K

Εισάγετε τη βίδα (J) µέσα από το «U» της
υποδοχής ράγας (L) στη ράγα. Βιδώστε την
υποδοχή (L) κάτω από την επιφάνεια
πελµάτων χρησιµοποιώντας τις 2 βίδες
από την πίσω πλευρά της επιφάνειας
πελµάτων (K). Σφίξτε τελείως.

×1
×2

L

M

9

Tighten the rail sub bracket bolt (J)
(Step 8) firmly in place.

Σφίξτε τη βίδα υποδοχής του πλαισίου (J)
(Βήµα 8) σφιχτά.

M
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10
Unwrap the recoil belt from the
forward riser bracket, making sure
the belt runs below and around
the pulley.
Attach the D ring on the recoil belt to
the bungee hook.

Ξεδιπλώστε τον ιµάντα υποχώρησης από την
µπροστινή υποδοχή, βεβαιώνοντας ότι ο
ιµάντας περνά κάτω και γύρω από την τροχαλία.

Συνδέστε τον κρίκο D του ιµάντα υποχώρησης
στο άγκιστρο του ελαστικού ιµάντα.

11
Lay the unit flat and remove the tank
stopper from between the top and
bottom deck.
Use the included syphon pump (O) to
fill the tank to the level indicated on
the level gauge sticker located on the
tank. (See next page.)
Do not fill above the “19” level mark.
Insert one purification tablet (P) every
six months. Additional Purification
tablets are available upon request.

O

P

12

Go back and tighten all the bolts in
steps 2,3, 6 and 7.

Should you experience any problem
with aligning the components, loosen
all the bolts, align and retighten.
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Τοποθετήστε το µηχάνηµα στο πάτωµα και
αφαιρέστε το πώµα της δεξαµενής από το
µέσο του άνω και του κάτω πλαισίου.
Χρησιµοποιήστε την παρεχόµενη αντλία
σιφονιού (Ο) για να γεµίσετε τη δεξαµενή
µέχρι το επίπεδο που ορίζει το αυτοκόλλητο
µέτρησης που βρίσκεται στη δεξαµενή
(βλ. επόµενη σελίδα).
Μη γεµίσετε πάνω από την ένδειξη
επιπέδου 19.
Εισάγετε µία ταµπλέτα καθαρισµού (Ρ)
κάθε 6 µήνες. Επιπλέον ταµπλέτες
καθαρισµού είναι διαθέσιµες κατόπιν
ζήτησης.

Επιστρέψτε και συσφίξτε όλες τις βίδες
από τα βήµατα 2, 3, 6 και 7.
Εάν αντιµετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβληµα
µε την ευθυγράµµιση των εξαρτηµάτων,
χαλαρώστε τις βίδες, ευθυγραµµίστε και
σφίξτε ξανά.

HOW TO FILL AND EMPTY THE TANK | ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
1) To pump water, turn the knob
clockwise to close valve as shown in
figure A
2) Locate water source above (higher
than) water destination:
-See Figure B for filling tank
-See Figure C for emptying tank
3) Squeeze pump 4-5 times until water
flows
4) Turn knob counter-clockwise to allow
air into the pump and end syphon.

1.) Για να αντλήσετε νερό, γυρίστε το
µοχλό δεξιόστροφα για να κλείσετε τη
βαλβίδα όπως φαίνεται στο σχέδιο Α
2.) Βρείτε πηγή νερού πάνω (ψηλότερα
από) τον προορισµό του νερού:
-∆είτε το σχέδιο Β για το
γέµισµα της δεξαµενής
-∆είτε το σχέδιο Cγια το
άδειασµα της δεξαµενής
3.) Σφίξτε την αντλία 4-5 φορές µέχρι
να ρεύσει το νερό
4.) Γυρίστε τον µοχλό αριστερόστροφα
για να επιτρέψετε στον αέρα να µπει
στην αντλία και να σταµατήσετε τη ροή
του νερού.

A

B

C
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THE LEVEL GAUGE / SERIAL NUMBER | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ/ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Fill the tank to the level indicated on the sticker on the side of the tank.
The maximum level to fill the tank is Level 19.

Γεµίστε τη δεξαµενή στο επίπεδο που υποδεικνύει το αυτοκόλλητο στο πλευρό
της δεξαµενής.
Το ανώτατο επίπεδο για να γεµίσετε την αντλία είναι το επίπεδο 19.

Make note of the serial number. This number can be found on the back of the
monitor and is required when contacting WaterRower for customer support.

∆ώστε προσοχή στον σειριακό αριθµό (serial number). Αυτός ο αριθµός µπορεί
να βρεθεί στο πίσω µέρος του µόνιτορ και απαιτείται κατά την επικοινωνία σας
µε την υποστήριξη πελατών WaterRower.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ S4

ΟΔΗΓΙΕΣ
Το WaterRower S4 Performance Monitor έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει τη σωστή
ισορροπία µεταξύ υψηλού επιπέδου τεχνικής πολυπλοκότητας και ευκολίας χρήσης.
Η οθόνη WaterRower 4 περιλαµβάνει 6 οθόνες πληροφοριών και προγραµµατισµού,
6 πλήκτρα γρήγορης επιλογής και 3 πλήκτρα πλοήγησης.

Τα παράθυρα οθόνης του WaterRower S4 είναι:
• Intensity: ∆είχνει την ένταση της εξάσκησης σε ποικίλες µονάδες
• Strokerate: ∆είχνει τον αριθµό χτυπηµάτων ανά λεπτό
• Heartrate: ∆είχνει τον αριθµό των καρδιακών παλµών ανά λεπτό (προαιρετικό)
• ZoneBar: ∆είχνει τη σχετική θέση σε µία προκαθορισµένη ζώνη εργασίας
• Duration: ∆είχνει τη διάρκεια της εξάσκησης σε ώρες
• Distance: ∆είχνει την απόσταση που καλύφθηκε σε διάφορες µονάδες

strokerate

WaterRower Series IV Performance Monitor
average intensity
work
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m/s

AVE
mph
W/500m

HI

/2km

heartrate

Work

watts
MPH

beats/min

duration projected

Work
Rest
on

cal/hr

LO

rest
load workout store

projected distance

meters

interval

miles
km

program
advanced
zones

advanced

hold/reset

strokes
units

OK
stored
programs

workout
programs
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
Παρακαλούµε πιέστε το πλήκτρο ΟΝ για να ξεκινήσετε το µόνιτορ. Οι µονάδες θα
αναβοσβήσουν έτοιµες για αντίστροφη µέτρηση µόλις ξεκινήσετε την κωπηλασία.
Παρακαλούµε προσοχή: Το µόνιτορ Series 4 θα ξεκινήσει αυτόµατα µετά από
περίπου 2 λεπτά αδράνειας.

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
WaterRower Series IV Performance Monitor
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ΟΘΟΝΗ HEARTRATE
Το παράθυρο heartrate δείχνει τον καρδιακό παλµό
(διαθέσιµο όταν η προαιρετική λειτουργία καρδιακών
παλµών λειτουργεί) σε µονάδα beats/min (παλµοί ανά
λεπτό). Οι ζώνες µπορεί να ρυθµιστούν για προπονήσεις
ζώνης καρδιακού παλµού (βλ. ρύθµιση ζωνών παρακάτω
σε αυτό το εγχειρίδιο).

OK
stored
programs

on

ΟΘΟΝΗ STROKERATE
To παράθυρο strokerate του Water Rower S4 Monitor
δείχνει την τιµή χτυπηµάτων σε µονάδα strokes/min
(χτυπήµατα ανά λεπτό). Οι ζώνες µπορεί να ρυθµιστούν για
προπονήσεις ζώνης αριθµού χτυπηµάτων (βλ. ρύθµιση
ζωνών παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο).

OK
stored
programs

Work

ΟΘΟΝΗ INTENSITY
To παράθυρο intensity του Water Rower S4 Monitor
εµφανίζει την ταχύτητα (ή τη µέση ταχύτητα) σε µονάδες
m/s(µέτρα ανά δευτερόλεπτο), mph (µίλια ανά ώρα), /500m
(λεπτά ανά 500 µέτρα), /2km(λεπτά ανά 2 χιλιόµετρα).
Επιπλέον εµφανίζει το ρεύµα σε watts, την κατανάλωση
ενέργειας σε cal/hr (θερµίδες που καίγονται ανά ώρα). Οι
µονάδες µπορεί να αλλάξουν (βλ. ρύθµιση µονάδων
παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο). Οι ζώνες µπορούν να
ρυθµιστούν για προπονήσεις έντασης (βλ. ρύθµιση ζωνών
παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο).

workout
programs

units

ΟΘΟΝΗ ZONEBAR
Το παράθυρο zonebar δείχνει τη θέση κάτω, µεταξύ και
πάνω από τις ρυθµίσεις προγράµµατος ζώνης. Οι ζώνες
µπορεί να ρυθµιστούν για ένταση, αριθµό χτυπηµάτων και
καρδιακών παλµών (βλ. ρύθµιση ζωνών παρακάτω σε αυτό
το εγχειρίδιο).

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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ΟΘΟΝΗ DURATION
Το παράθυρο duration δείχνει το χρόνο που πέρασε (ή το
χρόνο που πρέπει να περάσει κατά τη διάρκεια µιας
προπόνησης) σε µονάδα ωρών, λεπτών, δευτερολέπτων
και δέκατων του δευτερολέπτου. Το παράθυρο duration
µπορεί επίσης να προγραµµατιστεί να δείχνει τον
εναποµείναντα χρόνο (βλ. ρύθµιση προπονήσεων –
προπονήσεις διαρκείας παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο).

ΟΘΟΝΗ DISTANCE
Το παράθυρο distance δείχνει την απόσταση που
καλύπτεται (ή την αντίσταση που πρέπει να καλυφθεί σε
µία προπόνηση απόστασης). Οι µονάδες µπορεί να τεθούν
σε µέτρα, µίλια, χιλιόµετρα ή χτυπήµατα (βλ. ρύθµιση
µονάδων παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο). Το παράθυρο
distance µπορεί να προγραµµατιστεί να δείχνει την
εναποµείνασα απόσταση (βλ. ρύθµιση προπονήσεων –
προπονήσεις απόστασης παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο).

ΟΘΟΝΗ PROGRAM
Το παράθυρο programβοηθάει τον χρήστη να περιηγηθεί
µέσα από µία σειρά προηγµένων λειτουργιών. Οι
προηγµένες λειτουργίες περιλαµβάνουν: χειροκίνητη
αποθήκευση προγράµµατος προπόνησης και επανάκτηση,
προβλεπόµενη απόσταση για τις προπονήσεις διαρκείας,
προηγµένη ανάλυση παλµών, αναλογία δύναµης/ανάκτησης,
προγνωστικά 2 χλµ., όγκος δεξαµενής, συνολική απόσταση
κωπηλασίας και έκδοση λογισµικού (βλ. ρύθµιση
προηγµένων λειτουργιών παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο).
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οι µονάδες εµφάνισης µπορούν να αλλάξουν µε τη χρήση του πλήκτρου UNITS. Οι
µονάδες περιστρέφονται µε τη σειρά ένταση – µέση ένταση – απόσταση – ένταση –
κλπ...
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workout
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Πηγαίνετε στο παράθυρο intensityχρησιµοποιώντας το
πλήκτρο UNITS (τα ψηφία των µονάδων έντασης θα
εµφανιστούν µαζί µε την ένταση και την ένδειξη µονάδων
έντασης. Πηγαίνετε στην επιθυµητή µονάδα έντασης (m/s,
mph, /500m, /2km, wattsή cal/hr) χρησιµοποιώντας τα
πλήκτρα βέλη. Μόλις επιλεχθεί η επιθυµητή µονάδα
πιέστε το OK και το µόνιτορ θα επιστρέψει στην κατάσταση
ετοιµότητας.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Πηγαίνετε στο παράθυρο averageintensity χρησιµοποιώντας
το πλήκτρο UNITS (τα ψηφία των µονάδων απόστασης θα
εµφανιστούν µαζί µε την απόσταση και την ένδειξη µονάδων
απόστασης). Πηγαίνετε στην επιθυµητή µονάδα έντασης
(m/s, mph, /500mή /2km) χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
βέλη. Μόλις επιλεχθεί η επιθυµητή µονάδα πιέστε το ΟΚ και
το µόνιτορ θα επιστρέψει στην κατάσταση ετοιµότητας.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
Πηγαίνετε στο παράθυρο distance χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο UNITS (τα ψηφία των µονάδων απόστασης θα
εµφανιστούν µαζί µε την απόσταση και την ένδειξη των
µονάδων απόστασης).
Πηγαίνετε στην επιθυµητή µονάδα απόστασης (meters,
miles, km ή strokes) χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
Μόλις επιλεχθεί η επιθυµητή µονάδα πιέστε το ΟΚ και το
µόνιτορ θα επιστρέψει στην κατάσταση ετοιµότητας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΩΝ
Οι ρυθµίσεις ζωνών επιτρέπουν στον χρήστη να θέσει ανώτερα (hi) και κατώτερα (lo)
επίπεδα για καρδιακό παλµό, ένταση και αριθµό χτυπηµάτων.
Όταν παραβιαστεί η ρύθµιση του κατώτερου ορίου η ένδειξη zone “LO” θα αναβοσβήσει
και θα ακουστεί ένας ήχος χαµηλής συχνότητας. Όταν παραβιαστεί η ρύθµιση του
ανώτερου ορίου η ένδειξη zone HI θα αναβοσβήσει και θα ακουστεί ένας ήχος υψηλής
συχνότητας. Όταν η λειτουργία είναι µεταξύ των ανώτερων και κατώτερων ορίων ζώνης,
η θέση σε αυτή την κλίµακα θα εµφανίζεται µε διαχωριστικές µπάρες ζώνης.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Πηγαίνετε στο παράθυρο intensity χρησιµοποιώντας το πλήκτρο
ZONES (τα ψηφία µονάδων της ανώτερης έντασης θα
εµφανιστούν µαζί µε την ένδειξη έντασης και η µπάρα ζώνης
θα αναβοσβήσει καθώς θα ανεβαίνει προς το HI).
Πηγαίνετε στο επιθυµητό ανώτερο όριο έντασης
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
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Όταν φτάσετε στον επιθυµητό ανώτερο παλµό, πιέστε το ΟΚ
(τα ψηφία µονάδων του κατώτερου καρδιακού παλµού θα
εµφανιστούν µαζί µε την ένδειξη καρδιακών παλµών και η
µπάρα ζώνης θα αναβοσβήσει καθώς κατεβαίνει προς το LO).
Πηγαίνετε στο επιθυµητό κατώτερο όριο χρησιµοποιώντας τα
πλήκτρα βέλη.
Όταν φτάσετε στον επιθυµητό κατώτερο παλµό, πιέστε το “OK”
και το µόνιτορ θα επιστρέψει στην κατάσταση ετοιµότητας.

OK
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ
Πηγαίνετε στο παράθυρο heartrate χρησιµοποιώντας το πλήκτρο
ZONES (τα ψηφία µονάδων του ανώτερου καρδιακού παλµού τα
θα εµφανιστούν µαζί µε την ένδειξη καρδιακών παλµών και η
µπάρα ζώνης θα αναβοσβήσει καθώς ανεβαίνει προς το HI).
Πηγαίνετε στο επιθυµητό ανώτερο όριο καρδιακού παλµού
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
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Όταν φτάσετε στην επιθυµητή ανώτερη ένταση, πιέστε το “OK”
(τα ψηφία µονάδων της κατώτερης έντασης θα εµφανιστούν
µαζί µε την ένδειξη έντασης και η µπάρα ζώνης θα
αναβοσβήσει καθώς κατεβαίνει προς το LO).
Πηγαίνετε στο επιθυµητό κατώτερο όριο έντασης
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
Όταν φτάσετε στην επιθυµητή κατώτερη ένταση, πιέστε το
“OK”, και το µόνιτορ θα επιστρέψει στην κατάσταση ετοιµότητας.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΩΝ (συνέχεια)
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Πηγαίνετε στο παράθυρο strokerate χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο ZONES (τα ψηφία µονάδων των ανώτερων
χτυπηµάτων θα εµφανιστούν µαζί µε την ένδειξη
χτυπηµάτων και η µπάρα ζώνης θα αναβοσβήσει καθώς
θα ανεβαίνει προςτο HI).
Πηγαίνετε στο επιθυµητό ανώτερο όριο χτυπηµάτων
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
Όταν φτάσετε στα επιθυµητά ανώτερα όρια, πιέστε το“OK”
(τα ψηφία µονάδων των κατώτερων χτυπηµάτων θα
εµφανιστούν µαζί µε την ένδειξη χτυπηµάτων και η µπάρα
ζώνης θα αναβοσβήσει καθώς κατεβαίνει προς το LO).
Πηγαίνετε στο επιθυµητό κατώτερο όριο χτυπηµάτων
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.

units

OK

Όταν φτάσετε στο επιθυµητό κατώτερο όριο χτυπηµάτων,
πιέστε το“OK”, και το µόνιτορ θα επιστρέψει στην κατάσταση
ετοιµότητας.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
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Πηγαίνετε στο παράθυρο distance χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο “workout programs” (τα ψηφία απόστασης θα
εµφανιστούν µαζί µε την απόσταση και τις ενδείξεις µονάδων
απόστασης, η ένδειξη προπόνησης θα αναβοσβήσει και η
µπάρα ζώνης θα ανέβει προς το HI). Πηγαίνετε στην
επιθυµητή απόσταση προπόνησης χρησιµοποιώντας τα
πλήκτρα βέλη.
Όταν φτάσετε στην επιθυµητή απόσταση προπόνησης
πιέστε το “OK”, και το µόνιτορ θα επιστρέψει στην κατάσταση
ετοιµότητας. Η λειτουργία AutoPreview του S4 monitor θα
κυλήσει αυτόµατα από τις ρυθµίσεις προπόνησης
απόστασης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
strokerate

WaterRower Series IV Performance Monitor
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distance
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Πηγαίνετε στο παράθυρο distance χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο “workout programs” (τα ψηφία διαρκείας θα
εµφανιστούν µαζί µε την απόσταση και τις ενδείξεις µονάδων
διάρκειας, η ένδειξη προπόνησης θα αναβοσβήσει και η
µπάρα ζώνης θα ανέβει προς το HI). Πηγαίνετε στην
επιθυµητή διάρκεια προπόνησης χρησιµοποιώντας τα
πλήκτρα βέλη.
Όταν φτάσετε στην επιθυµητή διάρκεια προπόνησης
πιέστε το “OK”, και το µόνιτορ θα επιστρέψει στην κατάσταση
ετοιµότητας. Η λειτουργία AutoPreview του S4 monitor θα
κυλήσει αυτόµατα από τις ρυθµίσεις προπόνησης
απόστασης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
strokerate
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• Μόλις η επιθυµητή απόσταση προπόνησης επιλεχθεί
πιέστε το “OK” (τα ψηφία της διάρκειας θα εµφανιστούν
µαζί µε την ένδειξη διαρκείας, οι ενδείξεις προπόνησης,
διαλειµµατικής και ξεκούρασης θα αναβοσβήνουν και η
µπάρα ζώνης θα κατεβαίνει προς το LO. Ο αριθµός 1 θα
εµφανιστεί στο παράθυρο programεπονοµάζοντας την
πρώτη συνεδρία ξεκούρασης). Πηγαίνετε στην πρώτη
διάρκεια ξεκούρασης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
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distance
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• Πηγαίνετε στην οθόνη distance interval workout
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο PROGRAMS (τα ψηφία της
απόστασης θα εµφανιστούν µαζί µε την απόσταση και τις
ενδείξεις µονάδων απόστασης, οι ενδείξεις διαλειµµατικής, προπόνησης και άσκησης θα αναβοσβήνουν και η
µπάρα ζώνης θα ανεβαίνει προς το HI). Ο αριθµός 1 θα
εµφανιστεί στο παράθυρο programεπονοµάζοντας την
πρώτη συνεδρία προπόνησης). Πηγαίνετε στην πρώτη
απόσταση προπόνησης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.

WaterRower Series IV Performance Monitor
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• Μόλις φτάσετε στην πρώτη διάρκεια ξεκούρασης, πιέστε
το “OK” (τα ψηφία της απόστασης θα εµφανιστούν µαζί µε
την απόσταση και τις ενδείξεις µονάδων απόστασης. Οι
ενδείξεις προπόνησης, διαλειµµατικής και άσκησης θα
αναβοσβήνουν και η µπάρα ζώνης θα ανεβαίνει προς το HI).
Ο αριθµός 2 θα εµφανιστεί στο παράθυρο program
επονοµάζοντας τη δεύτερη συνεδρία γυµναστικής).
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• Μόλις φτάσετε στην επιθυµητή απόσταση προπόνησης
πιέστε το “OK” (τα ψηφία της απόστασης θα εµφανιστούν
µαζί µε την ένδειξη απόστασης, οι ενδείξεις προπόνησης,
διαλειµµατικής και ξεκούρασης θα αναβοσβήνουν και η
µπάρα ζώνης θα κατεβαίνει προς το LO. Ο αριθµός 2 θα
εµφανιστεί στο παράθυρο program επονοµάζοντας τη
δεύτερη συνεδρία ξεκούρασης). Πηγαίνετε στη δεύτερη
περίοδο ανάπαυσης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
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• Συνεχίστε µέχρι να φτάσετε στον επιθυµητό συνολικό
αριθµό των τµηµάτων προπόνησης. Πιέστε το OK δύο
φορές για να σταµατήσετε την ακολουθία. Η λειτουργία
AutoPreview του S4 Monitor θα κυλήσει αυτόµατα από
τις ρυθµίσεις απόστασης διαλειµµατικής προπόνησης.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
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• Μόλις η επιθυµητή διάρκεια προπόνησης επιλεχθεί
πιέστε το “OK” (τα ψηφία της διάρκειας θα εµφανιστούν
µαζί µε την ένδειξη διαρκείας, οι ενδείξεις προπόνησης,
διαλειµµατικής και ξεκούρασης θα αναβοσβήνουν και η
µπάρα ζώνης θα κατεβαίνει προς το LO. Ο αριθµός 1 θα
εµφανιστεί στο παράθυρο programεπονοµάζοντας την
πρώτη συνεδρία ξεκούρασης). Πηγαίνετε στην πρώτη
διάρκεια ξεκούρασης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
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• Πηγαίνετε στην οθόνη duration interval workout
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο PROGRAMS (τα ψηφία της
απόστασης θα εµφανιστούν µαζί µε την απόσταση και τις
ενδείξεις µονάδων απόστασης, οι ενδείξεις διαλειµµατικής, προπόνησης και άσκησης θα αναβοσβήνουν και η
µπάρα ζώνης θα ανεβαίνει προς το HI). Ο αριθµός 1 θα
εµφανιστεί στο παράθυρο programεπονοµάζοντας την
πρώτη συνεδρία προπόνησης). Πηγαίνετε στην πρώτη
απόσταση προπόνησης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
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• Μόλις φτάσετε στην πρώτη διάρκεια ξεκούρασης, πιέστε
το “OK” (τα ψηφία της διάρκειας θα εµφανιστούν µαζί µε
την διάρκεια και τις ενδείξεις µονάδων απόστασης. Οι
ενδείξεις προπόνησης, διαλειµµατικής και άσκησης θα
αναβοσβήνουν και η µπάρα ζώνης θα ανεβαίνει προς το HI).
Ο αριθµός 2 θα εµφανιστεί στο παράθυρο program
επονοµάζοντας τη δεύτερη συνεδρία γυµναστικής).
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• Μόλις φτάσετε στην επιθυµητή διάρκεια προπόνησης
πιέστε το “OK” (τα ψηφία της διάρκειας θα εµφανιστούν
µαζί µε την ένδειξη διάρκειας, οι ενδείξεις προπόνησης,
διαλειµµατικής και ξεκούρασης θα αναβοσβήνουν και η
µπάρα ζώνης θα κατεβαίνει προς το LO. Ο αριθµός 2 θα
εµφανιστεί στο παράθυρο program επονοµάζοντας τη
δεύτερη συνεδρία ξεκούρασης). Πηγαίνετε στη δεύτερη
περίοδο ανάπαυσης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλη.
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distance

workout
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• Συνεχίστε µέχρι να φτάσετε στον επιθυµητό συνολικό
αριθµό των τµηµάτων προπόνησης. Πιέστε το OK δύο
φορές για να σταµατήσετε την ακολουθία. Η λειτουργία
AutoPreview του S4 Monitor θα κυλήσει αυτόµατα από
τις ρυθµίσεις απόστασης διαλειµµατικής προπόνησης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Το µόνιτορ S4 της WaterRower περιλαµβάνει λειτουργία
AutoStore η οποία αποθηκεύει αυτόµατα τις τελευταίες
9 ρυθµίσεις προγραµµάτων προπόνησης. Μπορείτε να
δείτε (και να επιλέξετε) τα προγράµµατα χρησιµοποιώντας
τη λειτουργία AutoPreview του µόνιτορ S4.
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ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑUTOSTORE
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Πηγαίνετε στις ρυθµίσεις ιστορικού προπονήσεων
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο “Stored Programs”. H
χρονική ακολουθία των προγραµµάτων (1 έως 9) θα
εµφανιστεί στο παράθυρο program.
Η λειτουργία AutoPreview του S4 µόνιτορ θα περιηγηθεί
αυτόµατα στις ρυθµίσεις προπόνησης. Όταν η προπόνηση
που επιθυµείτε επισηµανθεί, πιέστε ΟΚ για να την
επιλέξετε.
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Το Μόνιτορ S4 της WaterRower έχει πολλές προηγµένες λειτουργίες που είναι
διαθέσιµες µε τη χρήση του πλήκτρου “Advanced Programs”:
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ADVANCED PROGRAM 1
Ρυθµίσεις Αποθηκευµένων Προπονήσεων
Εκτός από τη λειτουργία AutoStore που περιεγράφηκε
παραπάνω, το µόνιτορ S4 της WaterRower επιτρέπει τη
χειροκίνητη αποθήκευση των ρυθµίσεων προπόνησης.
Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο εάν το S4 χρησιµοποιείται
από πολλούς χρήστες και επαναγραφούν τα προγράµµατα
του AutoStore.
Περιηγηθείτε στα προηγµένα προγράµµατα
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο “Advanced”. Όταν επιλεχθεί
το AdvanceProgram 1 πιέστετο ΟΚ. Περιηγηθείτε στην
επιθυµητή θέση αποθήκευσης της προπόνησης (1 έως 9)
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα SCROLL. Πιέστε το ΟΚ όταν
φτάσετε στην επιθυµητή θέση αποθήκευσης.
Οι ρυθµίσεις προπόνησης είναι αποθηκευµένες στην
επιθυµητή θέση και µπορούν να ανακτηθούν
χρησιµοποιώντας την AdvancedFunction 2 (βλ. παρακάτω).
ADVANCED PROGRAM 2
Ανάκτηση Ρυθµίσεων Προπόνησης
Εκτός από τη λειτουργία AutoStore που περιεγράφηκε
παραπάνω, το µόνιτορ S4 της WaterRower επιτρέπει τη
χειροκίνητη αποθήκευση των ρυθµίσεων προπόνησης.
Περιηγηθείτε στα προηγµένα προγράµµατα
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ADVANCED. Όταν επιλεχθεί
το Advance Program 2 πιέστε το ΟΚ. Περιηγηθείτε στην
επιθυµητή θέση αποθήκευσης της προπόνησης (1 έως 9)
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα SCROLL. Κάθε θέση
αποθήκευσης ρυθµίσεων προπόνησης θα περάσει από τις
ρυθµίσεις προπόνησης για να βοηθήσει στην επιλογή.
Πιέστε το ΟΚ όταν φτάσετε στη θέση αποθήκευσης.
Οι ρυθµίσεις προπόνησης που ήταν αποθηκευµένες στην
συγκεκριµένη θέση θα φορτωθούν.
ADVANCED PROGRAM 3 - Προβλεπόµενη ∆ιάρκεια
Το µόνιτορ S4 της WaterRower σας επιτρέπει να δείτε
την προβλεπόµενη απόσταση σε µία προπόνηση διαρκείας.
Η προβλεπόµενη απόσταση είναι η απόσταση που τίθεται
από τη διάρκεια που έχει οριστεί µε βάση την τρέχουσα
ένταση. Η προβλεπόµενη απόσταση πρέπει να επιλεγεί
αµέσως πριν την προπόνηση και ισχύει µόνο για αυτή την
προπόνηση. Περιηγηθείτε στις επιλογές των προηγµένων
προγραµµάτων µε το πλήκτρο ADVANCED. Όταν επιλεγεί το
Advance Program 4, πιέστε το ΟΚ. Η προβλεπόµενη
απόσταση έχει επιλεχθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προβλεπόµενη απόσταση εµφανίζεται αντί
της απόστασης για 2 δευτερόλεπτα κάθε 10 δευτερόλεπτα.
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ADVANCED PROGRAM 4 – Προβλεπόµενη Απόσταση
Το µόνιτορ S4 της WaterRower σας επιτρέπει να δείτε την
προβλεπόµενη απόσταση σε µία προπόνηση διαρκείας. Η
προβλεπόµενη απόσταση είναι η απόσταση που τίθεται από τη
διάρκεια που έχει οριστεί µε βάση την τρέχουσα ένταση. Η
προβλεπόµενη απόσταση πρέπει να επιλεγεί αµέσως πριν την
προπόνηση και ισχύει µόνο για αυτή την προπόνηση.
Περιηγηθείτε στις επιλογές των προηγµένων προγραµµάτων µε
το πλήκτρο ADVANCED. Όταν επιλεγεί το Advance Program 4,
πιέστε το ΟΚ. Η προβλεπόµενη απόσταση έχει επιλεχθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προβλεπόµενη απόσταση εµφανίζεται αντί της
απόστασης για 2 δευτερόλεπτα κάθε 10 δευτερόλεπτα.
ADVANCED PROGRAM 5 – Αναλογία
Το µόνιτορ S4 της WaterRower σας επιτρέπει να δείτε την
αναλογία µεταξύ των δυναµικών τµηµάτων και των τµηµάτων
επαναφοράς του χτυπήµατος. Η αναλογία επαναφοράς πρέπει
να επιλεγεί αµέσως πριν την προπόνηση και ισχύει µόνο για
αυτή την προπόνηση. Περιηγηθείτε στις επιλογές των
προηγµένων προγραµµάτων µε το πλήκτρο ADVANCED. Όταν
επιλεγεί το Advance Program 5, πιέστε το ΟΚ. Η αναλογία
δυναµικών τµηµάτων και τµηµάτων επαναφοράς έχει επιλεχθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προβλεπόµενη απόσταση εµφανίζεται αντί της
διάρκειας για 2 δευτερόλεπτα κάθε 10 δευτερόλεπτα.
ADVANCED PROGRAM 6
Προηγµένη Ανάλυση Παλµού
Το µόνιτορ S4 της WaterRower επιτρέπει την προηγµένη
ανάλυση παλµού. Η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο κατά τη
διάρκεια των Προπονήσεων Ζώνης Καρδιακών Παλµών και
πρέπει να έπεται της προπόνησης. Περιηγηθείτε στις επιλογές
των προηγµένων προγραµµάτων µε το πλήκτρο ADVANCED.
Όταν επιλεγεί το Advance Program 6, πιέστε το ΟΚ. Θα
εµφανιστούν οι στατιστικές του καρδιακού παλµού:
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(d) Χρόνος που πέρασε
κάτω από την επιθυµητή
ζώνη καρδιακού παλµού:
Ο χρόνος που πέρασε
κάτω από τη ρύθµιση LO
της ζώνης καρδιακού
παλµού
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ADVANCED PROGRAM 7 – Προγνωστικά
Το µόνιτορ S4 της WaterRower σας επιτρέπει να δείτε τα
προγνωστικά σας (το ποσοστό % από έναν ορισµένο χρόνο
2 km.) Η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο κατά τη διάρκεια
των προπονήσεων 2 km.
Περιηγηθείτε στις επιλογές των προηγµένων προγραµµάτων
µε το πλήκτρο ADVANCED. Όταν επιλεγεί το Advance
Program 7, πιέστε το ΟΚ. Εισάγετε τον προβλεπόµενο χρόνο
των 2 km στο παράθυρο intensity χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο SCROLL. Πιέστε το ΟΚ όταν φτάσετε στον επιθυµητό
στόχο διάρκειας των 2km.

ADVANCED PROGRAM 8 – Όγκος ∆εξαµενής
Το µόνιτορ S4 της WaterRower σας επιτρέπει να εισάγετε
τον όγκο νερού στη δεξαµενή. Ο όγκος νερού είναι
απαραίτητος στον υπολογισµό του ρεύµατος (watts).
Περιηγηθείτε στις επιλογές των προηγµένων προγραµµάτων
µε το πλήκτρο ADVANCED. Όταν επιλεγεί το Advance
Program 8, πιέστε το ΟΚ. Eισάγετε τον όγκο νερού της
δεξαµενής στο παράθυρο intensity χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο SCROLL. Πιέστε το ΟΚ όταν φτάσετε στον
επιθυµητό όγκο νερού.

ADVANCED PROGRAM 9
Έκδοση Λογισµικού/Συνολική Απόσταση Μηχανήµατος
Το µόνιτορ S4 της WaterRower µπορεί να δείξει την
έκδοση λογισµικού και τη συνολική απόσταση που έχει
κάνει το µηχάνηµα.
Περιηγηθείτε στις επιλογές των προηγµένων
προγραµµάτων µε το πλήκτρο ADVANCED. Όταν επιλεγεί
το Advance Program 9, πιέστε το ΟΚ. Θα εµφανιστούν η
συνολική απόσταση (σε χιλιόµετρα) και η έκδοση
λογισµικού.

SERIES 4 MONITOR MANUAL
INTRODUCTION
The WaterRower S4 Performance Monitor has been designed to balance a high
level of technical sophistication with user friendliness.
The WaterRower S4 Monitor consists of:
• Six Information and Programming Windows
• Six QuickSelect Buttons
• Three Navigation Buttons

The WaterRower S4 Display Windows include:
•
•
•
•
•
•

Intensity - Shows the intensity of exercise in various units
Strokerate - Shows the number of strokes per minute
Heartrate - Shows the number of heart beats per minute (optional)
Zone Bar - Shows position relative to a predefined work zone
Duration - Shows the duration of exercise in time
Distance - Shows the distance covered in various units
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STARTING INFORMATION
Please press the ON button to start up the monitor; the units will flash ready to
count down as you begin rowing.
Please note: the Series 4 monitor will turn off automatically after about 2 minutes
of no use.

INFORMATION WINDOWS
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HEARTRATE WINDOW
The heartrate window displays the heart rate
(available when the optional heartrate feature is
operational) in units of beats/min (beats per minute). Zones
may be set for heartrate zone workouts (see setting zones
later in this manual).

OK
stored
programs

on

STROKERATE WINDOW
The strokerate window of the WaterRower S4
monitor displays strokerate in units of strokes/min (strokes
per minute). Zones may be set for strokerate zone workouts
(see setting zones later in this manual).

OK
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INTENSITY WINDOW
The intensity window of the WaterRower S4 Monitor
displays speed (or average speed) in units of m/s (meters
per second), mph (miles per hour), /500m (minutes per 500
meters), /2km (minutes per 2 kilometers). It also displays
power in watts, and energy consumption in cal/hr (calories
burnt per hour). Units may be changed (see setting units
later in this manual). Zones may be set for intensity zone
workouts (see setting zones later in this manual).

workout
programs

units

ZONE BAR WINDOW
The zone bar window displays the position below, within
and above the programmed zone settings. Zones may be set
for intensity, strokerate and heartrate (see setting zones
later in this manual).

INFORMATION WINDOWS
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DURATION WINDOW
The duration window displays the time covered (or time to
be covered in a duration workout) in units of hours, minutes,
seconds and decimal seconds. The duration window may
also be programmed to display time remaining (see setting
workouts-duration workouts later in this manual).
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DISTANCE WINDOW
The distance window displays the distance covered (or
distance to be covered in a distance workout). Units may
be set to meters, miles, km (kilometers) or strokes (see
setting units later in this manual). The distance window
may also be programmed to display distance remaining
(see setting workouts-distance workouts later in this
manual).

PROGRAM WINDOW
The program window helps the user navigate through a
series of advanced functions. Advanced functions include;
manual workout program storage and retrieval, projected
duration for distance workouts, projected distance for
duration workouts, advanced heartrate analysis, power/
recovery ratio, 2km prognostics, tank volume, total distance
rowed and firmware version (see setting advanced
functions later in this manual).
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SETTING UNITS
Display Units may be changed using the UNITS button. Units are scrolled in the
sequence: intensity - average intensity - distance - intensity- etc.
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• Scroll to the average intensity window using the UNITS

button (the intensity unit digits will appear along with the
average intensity and intensity units flags).

• Scroll to the desired intensity unit (m/s, mph, /500m or
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highlighted press OK and the monitor will return to ready
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DISTANCE UNITS

• Scroll to the distance window using the UNITS button (the

distance unit digits will appear along with the distance
and distance units flag).
• Scroll to the desired distance unit (meters, miles, km or
strokes) using the ARROW buttons. Once the desired unit is
highlighted press OK and the monitor will return to ready
mode.

SETTING ZONES
Zones settings allows the user to set upper (hi) and lower (lo) limits for heartrate,
intensity and stroke rate.
When the set zone lo limit is breached the zone bar lo flag will flash and a low
frequency tone will emit.
When the set zone hi limit is breached the zone bar hi flag will flash and a high
frequency tone will emit.
When operating between the upper and lower zone limits, the position in this range
will be displayed by the divisional zone bars.
strokerate
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HEARTRATE ZONE SETTING

• Scroll to the heartrate window using the ZONES button

(the upper heartrate unit digits will appear along with the
heartrate flag and the zone bar will flash scrolling up to hi).

• Scroll to the desired heartrate upper limit using the ARROW
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buttons.
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• Once the desired upper limit is reached, press OK (the lower
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heartrate unit digits will appear along with the heartrate
flag and the zone bar will flash scrolling down to lo).
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(the upper intensity unit digits will appear along with the
intensity flag and the zone bar will flash scrolling up to hi).
buttons.
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INTENSITY ZONE SETTING

• Scroll to the intensity window using the ZONES Button

• Scroll to the desired intensity upper limit using the ARROW
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monitor will return to ready mode.
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• Scroll to the desired lower limit using the ARROW buttons.
• Once the desired lower limit is reached press OK and the

LO

units

intensity unit digits will appear along with the intensity flag
and the zone bar will flash scrolling down to lo).

• Scroll to the desired intensity lower limit using the ARROW

buttons.

• Once the desired lower limit is reached, press OK and the

monitor will return to ready mode.
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SETTING ZONES (CONTINUED)
WaterRower Series IV Performance Monitor
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• Once the desired upper limit is reached, press OK (the
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lower strokerate unit digits will appear along with the
strokerate flag and the zone bar will flash scrolling down
to lo).

• Scroll to the desired intensity lower limit using the ARROW

buttons.
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• Once the desired lower limit is reached press OK and the

OK

monitor will return to ready mode.
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(the upper strokerate unit digits will appear along with
the strokerate flag and the zone bar will flash scrolling
up to hi).

• Scroll to the desired strokerate upper limit using the

OK
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STROKERATE ZONE SETTING

• Scroll to the strokerate window using the ZONES button

heartrate

DISTANCE WORKOUT SETTING
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PROGRAMS button (the distance digits will appear along with
the distance and distance units flags, the workout flag
will be flashing and the zone bar will be scrolling up to
hi).

• Scroll to the desired workout distance using the ARROW

buttons.
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• Scroll to the distance window using the WORKOUT

• Once the desired workout distance is reached press OK

and the monitor will return to ready mode.

• The S4 Monitor’s AutoPreview feature will automatically

scroll through the distance workout settings.

DURATION WORKOUT SETTING
strokerate

• Scroll to the duration window using the WORKOUT PROGRAMS
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• Once the desired workout duration is reached, press
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distance

workout

Work
Rest

button (the duration digits will appear along with the
duration flag, the workout flag will be flashing and the
zone bar will be scrolling up to hi).

workout
programs

OK and the monitor will return to ready mode. The S4
Monitor’s AutoPreview feature will automatically scroll
through the distance workout settings.

DISTANCE INTERVAL WORKOUT SETTING
strokerate
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• Scroll to the distance interval workout window using

the workout PROGRAMS button (the distance digits will
appear along with the distance and distance units flags,
the workout, interval and work flags will be flashing and
the zone bar will be scrolling up to hi. The number 1 will
appear in the program window denominating the first
work session). Scroll to the first workout distance using
the ARROW buttons.

• Once the desired workout distance is reached press OK
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• Once the first workout rest duration is reached, press OK
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(the distance digits will appear along with the distance
and distance unit flags; the workout, interval and work
flags will be flashing and the zone bar will be scrolling up
to hi. The number 2 will appear in the program window
denominating the second work session.

distance

workout
interval

on

(the duration digits will appear along with the duration
flag, the workout, interval and rest flags will be flashing
and the zone bar will be scrolling down to lo. The number
1 will appear in the program window denominating
the first rest session). Scroll to the first workout rest
duration using the ARROW buttons.

• Once the desired workout distance is reached press OK

(the duration digits will appear along with the duration
flag, the workout, interval and rest flags will be flashing
and the zone bar will be scrolling down to lo. The number
2 will appear in the program window denominating the
second rest session).
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• Continue on until the desired total number of work pieces

is reached. Press OK twice to end the sequence. The S4
monitor’s AutoPreview feature will automatically scroll
through the distance interval workout settings.
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DURATION INTERVAL WORKOUT SETTING
strokerate
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• Scroll to the duration interval workout window using

the WORKOUT PROGRAMS button (the duration digits will
appear along with the duration flag, the workout, interval
and work flags will be flashing and the zone bar will
be scrolling up to hi. The number 1 will appear in the
program window denominating the first work session).
Scroll to the first workout duration using the ARROW
buttons.

• Once the desired first workout duration is reached, press
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• Once the first workout rest duration is reached, press OK
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interval

on

zones

advanced

hold/reset

units

OK
workout
programs

stored
programs

(the duration digits will appear along with the duration
flag, the workout, interval and work flags will be flashing
and the zone bar will be scrolling up to hi. The number
2 will appear in the program window denominating the
second work session).

distance

workout

Work
Rest

OK (the duration digits will appear along with the duration
flag, the workout, interval and rest flags will be flashing
and the zone bar will be scrolling down to lo. The number
1 will appear in the program window denominating the
first rest session). Scroll to the first workout rest duration
using the ARROW buttons.

(the duration digits will appear along with the duration
flag, the workout, interval and rest flags will be flashing
and the zone bar will be scrolling down to lo. The number
2 will appear in the program window denominating the
second rest session).
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distance

workout
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• Continue on until the desired total number of work pieces

is reached. Press OK twice to end the sequence. The S4
monitor’s AutoPreview feature will automatically scroll
through the distance interval workout settings.

STORED PROGRAMS
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The WaterRower S4 monitor includes an AutoStore function
which automatically stores the last 9 historic workout
program settings. Programs may be viewed (and selected)
using the S4 monitor’s AutoPreview function.
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RETRIEVING AUTOSTORE PROGRAMS
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• Scroll through your historic workout settings using the

STORED PROGRAMS button. The historic sequence of workouts
(1 thru 9) will appear in the program window.

• The S4 monitor’s AutoPreview feature will automatically

scroll through the workout settings. When the workout
you desire is highlighted, press OK to select.
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ADVANCED SETTINGS
The WaterRower S4 Monitor has many advanced functions which are accessible using
the ADVANCED PROGRAMS button.
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In addition to the AutoStore function described earlier, the
WaterRower S4 monitor allows manual storage of workout
settings. This is particularly useful if the S4 is used by
numerous users and the AutoStore programs are overwritten.
• Scroll through your advanced programs options using the

ADVANCED button. When Advance Program 1 is highlighted,
press OK .
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ADVANCED PROGRAM 1 – Store Workouts Settings

• Scroll to the desired workout storage location (1 thru 9)

using the SCROLL keys. Press OK when the desired storage
location is reached.

• Your workout settings are stored in the selected location

and may be retrieved using Advanced Function 2 (see
below).
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ADVANCED PROGRAM 2 – Retrieve Workout Settings
In addition to the AutoStore function previously described,
the WaterRower S4 monitor allows manual storage of
workout settings.
• Scroll through your advanced programs options using the

ADVANCED button. When Advance Program 2 is highlighted,
press OK.

• Scroll to the desired workout storage location (1 thru

9) using the SCROLL keys. Each workout setting storage
location will scroll through the workout settings to assist
selection. Press OK when the storage location is reached.

• Your workout settings stored in the selected location will

be loaded.
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ADVANCED PROGRAM 3 – Projected Duration
The WaterRower S4 monitor allows you to view your
projected duration during a distance workout. Projected
duration is the duration projected for the set distance given
the current intensity. Projected duration must be selected
immediately prior to the workout and is current only for that
workout.
• Scroll through your advanced programs options using the

ADVANCED button. When Advance Program 3 is highlighted,
press OK. The projected duration option is selected.

• NOTE: Projected duration is displayed in lieu of duration

for 2 seconds in every 10 seconds.
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WaterRower Series IV Performance Monitor
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The WaterRower S4 monitor allows you to view your
projected distance during a duration workout. Projected
distance is the distance projected for the set duration given
the current intensity. Projected distance must be selected
immediately prior to the workout and is current only for that
workout.
• Scroll through your advanced programs options using the

workout
programs

stored
programs

ADVANCED PROGRAM 4 – Projected Distance

ADVANCED button. When Advance Program 4 is highlighted,
press OK. The projected distance option is selected.

• NOTE: Projected distance is displayed in lieu of duration

for 2 seconds in every 10 seconds.
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WaterRower Series IV Performance Monitor
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The WaterRower S4 monitor allows you to view the ratio
between the power and recovery parts of the stroke. The
recovery ratio must be selected immediately prior to the
workout and is current only for that workout.
• Scroll through your advanced programs options using the

ADVANCED button. When Advance Program 5 is highlighted,
press OK. The recovery : power ratio option is selected.

OK
workout
programs

stored
programs

ADVANCED PROGRAM 5 – Ratio

• NOTE: Projected distance is displayed in lieu of duration

for 2 seconds in every 10 seconds.

ADVANCED PROGRAM 6 – Advanced Heartrate Analysis
The WaterRower S4 monitor allows advanced heart rate
workout analysis. The option is available only during
Heartrate Zone Workouts and must be used following the
workout. Scroll through your advanced programs options
using the ADVANCED button. When Advance Program 6 is
highlighted, press OK. Heartrate statistics will display:
WaterRower Series IV Performance Monitor
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WaterRower Series IV Performance Monitor
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The WaterRower S4 monitor allows you to view your
prognostics (the % of a defined 2km time). The option is
available only during 2km workouts.
• Scroll through your advanced programs options using the

units

ADVANCED button. When Advance Program 7 is highlighted,
press OK.

OK
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stored
programs

ADVANCED PROGRAM 7 – Prognostics

• Enter your expected 2km time in the intensity window

using the SCROLL button. Press OK when the desired target
2km duration is reached.

WaterRower Series IV Performance Monitor
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The WaterRower S4 monitor allows you input the volume
of water in the tank. The tank volume is necessary in
calculation of power (watts).
• Scroll through your advanced programs options using the

units

ADVANCED button. When Advance Program 8 is highlighted,
press OK.
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ADVANCED PROGRAM 8 – Tank Volume

• Enter the tank volume in the intensity window using the

SCROLL button. Press OK when the desired tank volume is
reached.

WaterRower Series IV Performance Monitor
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NOTE:
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ADVANCED PROGRAM 9 –
Firmware Version / Total Machine Distance
The WaterRower S4 monitor can display the Firmware
Version (the version of the software that runs the monitor)
and the total distance that the machine has travelled.
• Scroll through your advanced programs options using the

ADVANCED button. When Advance Program 9 is highlighted,
press OK. The total lifetime distance (in kilometers) and
Firmware Version will be displayed.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ
Η MEKMA Α.Ε. εγγυάται όλα τα µέρη της WaterRower, για µια χρονική περίοδο που
αναφέρεται κατωτέρω, από την ηµεροµηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό
πώλησης. ΗMEKMA Α.Ε. αναλαµβάνει να επισκευάσει το µηχάνηµα δωρεάν σε περίπτωση
βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλµα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος
των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθµιση
του µηχανήµατος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαµβάνει νέα ή
ανακατασκευασµένα µέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία
και στους εµπόρους της για τη συντήρηση του µηχανήµατος. Εν τη απουσία ενός εµπόρου,
της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιµετωπιστούν
άµεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:
Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:
Πλαίσιο: 5 έτη, Λοιπά Μέρη: 2 έτη
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει µόνο εφ’ όσον:
1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόµιµη απόδειξη αγοράς του µηχανήµατος (Τιµολόγιο,
∆ελτίο Αποστολής ή ∆ελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ηµεροµηνία αγοράς, τον
τύπο του µηχανήµατος και τον αριθµό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση
ισχύει µόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η µεταβίβαση της
εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση της WaterRower σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το
εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από µια εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση υπηρεσιών σύµφωνα µε
τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την
αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον
τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζηµίωση,
λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
5. Οι ζηµίες του µηχανήµατος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και της
εγκατάστασης.
6. Χρήση ακατάλληλων καθαριστικών υλικών όπως περιγράφονται στα βήµατα προληπτικής
συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης της WaterRower.
7. Χρήση και αποθήκευση του προϊόντος σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες (ακραίες
θερµοκρασίες και υγρασίας).
8. Ατύχηµα, κακή χρήση, κακή εφαρµογή που είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε
τροποποίησης πέρα από αυτές που εγκρίνονται από την WaterRower.
9. Ακατάλληλη προληπτική συντήρηση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης της
WaterRower.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η επισκευή του µηχανήµατος µπορεί να γίνει:
1. Στο τµήµα service της εταιρείας µας. Η µεταφορά του µηχανήµατος από και προς το
τµήµα επισκευών, γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για
τη σωστή συσκευασία κατά τη µεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για
τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά από τρίτο.
2. Με µετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος µετάβασης και
τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαραίνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα
τιµοκατάλογο επισκευών της εταιρείας µας.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:
1. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζηµιές όπως ζηµιές ιδιοκτησίας.
2. Αποζηµίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το µηχάνηµα.
ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσµα µετατροπών, κακής συναρµολόγησης, κακής χρήσης,
κακής συντήρησης.
2. Όταν το µηχάνηµα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αµέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει γίνει υπερχείληση της δεξαµενής νερού του προϊόντος, όπως περιγράφεται
στο εχγειρίδιο συναρµολόγησης.
5. Όταν γίνεται χρήση διαφορετικού καθαριστικού προϊόντος στη δεξαµενή νερού, πέρα
από αυτό που εγκρίνεται από την WaterRower.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται,
είναι στο συµφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή
εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριµένα νόµιµα δικαιώµατα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα
δικαιώµατα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν
την εγγύηση πρέπει να ληφθεί µε την ακολουθία αυτών των βηµάτων, σε εντολή:
1. Επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο έµπορο. Ή
2. Ελάτε σε επαφή µε το τµήµα service (210) 2758228.
ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙA∆ΗΠΟΤΕ WATERROWER ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.
Όλα τα µηχανήµατα που φθάνουν στην αντιπροσωπεία χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.
Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή µαζί σας το τµήµα service,
επικοινωνήστε µε:
ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
Γρ. Λαµπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123
Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798
E-mail: service@mekma.gr
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται
υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.
Προϊόν: ..WaterRower µε κονσόλα S4 ....................................................................................
Ηµεροµηνία αγοράς: ..............................................................................................................

Σφραγίδα & Υπογραφή
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