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Ibrugtagning 
Vandromaskinen er samlet og klar når du har taget den ud af kassen. Du skal blot fylde vand i tanken efter 
nedenstående vejledning. 
 

1. Indstil regulatoren på ”max”. 
2. Fjern proppen. 
3. Læg en klortablet i tanken, så undgår du algevækst. 
4. Påfyld vand ved hjælp af den medleverede pumpe, en vandslange eller hæld gennem en tragt. 
5. Overskrid ikke linjen på siden af tanken, der markerer den maksimale fyldning, ”level gauge”. 
6. Husk at sætte proppen i igen 
7. Drej regulatoren til ”min” og rejs vandromaskinen. Den sidste del af rejsningen skal ske langsom, 

ellers kan der løbe vand ud. 
8. Sænk maskinen, start træningen og øg modstanden til det ønskede niveau. 
9. Det er altid en god ide at stille regulatoren på ”min” inden du rejser maskinen og foretage den 

sidste del af rejsningen langsomt. Ellers risikerer du vand på gulvet. 
 
Bemærk at du kan øge modstanden frit mens maskinen står vandret. En reduktion af modstanden kræver, 
at maskinen først stilles i lodret position. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Regulator til justering af 
modstand 

Prop. Fjernes for påfyldning af 
vand. 

 

Fodstøtte. Kan justeres  

Træningscomputer. Måler antal 
omdrejninger, kalorier 
forbrændt, distance og 
tidsforbrug. Kan også tælle ned 
på distance og tid. 



Regulering 
Det er en stor fordel ved denne vandromaskine, at du kan regulere modstanden uden at fylde vand på eller 
af. I stedet drejer du regulatoren på højre side af vandtankens overside. Når maskinen står vandret og er 
klar til træning kan du øge modstanden ved drejning af regulatoren mod ”max”. En reduktion af 
modstanden kræver, at maskinen står lodret i ca. et minut. Drej regulatoren til ”min” inden du stiller 
maskinen i den lodrette position. Tilbage i den vandrette position har du nu den minimale modstand, og du 
kan øge modstanden til det ønskede niveau. 
 

Fysikken 
Vandtanken er opbygget af et indre og et ydre kammer og propellen trækkes rundt i det ydre kammer. 
Modstanden er størst, når det ydre kammer er fyldt maksimalt (til ”level gauge”).  
 
Modstanden reguleres ved at flytte vand mellem de to kamre.  
 
Når maskinen rejses løber vandet fra det ydre kammer til det indre kammer. Og det flyder tilbage til det 
ydre kammer når maskine ligges ned igen med mindre, at tilbageløbet er reduceret ved drejning af 
regulatoren mod ”min”.  
 
Den maksimale fyldning opnås i vandret position ved at dreje regulatoren til ”max”. Når regulatoren er på 
”max”, flyder vandet frit mellem de to kamre. 

Træningen 
Du kan justere modstanden ved at dreje regulatoren mod ”max” mens maskinen er i vandret position. Hvis 
du vil reducere modstanden sætter du regulatoren på ”min” og rejser maskinen, den sidste del af 
rejsningen langsomt. Tilbage i vandret position kan du træne med den minimale modstand eller øge indtil 
du når den ønskede modstand. 
 
Ro hurtigere hvis du ønsker en hårdere træning og ro langsommere, hvis du ønsker en lettere træning.  
 
Indstilling fra ”min” til ”max” med regulatoren svarer til at ændre vægten i en ægte robåd. 
 
Sådan ror du 

1. Sid på sædet og skub det helt frem, tag fat i håndtaget, bøj din krop fremover og hold armene 
strakt. 

2. Stræk benene og din ryg og vigtigt; hav fortsat strakte arme. 
3. Skub din ryg bagover og træk armene baglæns samtidig med, at du presser skulderbladene mod 

hinanden. 
4. Stræk armene ud igen. 
5. Bevæg dig fremover ved at bøje i benene. 
6. Du er nu tilbage i udgangspositionen. Og du kan tage næste rotag. 

  
Der er to begynderfejl, som du skal være særlig opmærksom på. 

1. Du bøjer armene samtidig med, at du strækker benene ud i punkt 2. 
2. Du bøjer benene før end du strækker armene under din retur, punkt 4 og 5.  

  



Træningscomputeren 
Øverst et speedometer, der viser den kraft, du overfører. 
RPM giver et tal på den kraft som du overfører. 
CAL: Måler dit kalorieforbrug. 
DIST: Måler distancen i km 
TIME: Angiver tiden 
Cal, Dist og Time tæller op, hvis du ikke gør noget. Du kan også vælge at tælle ned fra en værdi, som du selv 
sætter. Du skifter mellem de tre parametre med ENTER, og du vælger din værdi ved hjælp af piletasterne, 
UP og DOWN. 
 
 

 
 
 

Tømning 
Sæt regulatoren på ”min” rejs maskinen og tøm den for vand ved brug af den medfølgende pumpe. Når du 
har tømt det indre reservoir, ligger du maskinen ned igen, og indstiller på ”max”. Når vandstanden er 
udlignet drejer du til ”min”, rejser maskinen og fortsætter tømningen. 


