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DISCLAIMER

WAARSCHUWING: Door SmartWorkout verkochte producten - waaronder fitnessapparatuur,
weerstandsbanden en alle andere producten - kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze onjuist worden
gebruikt of als ze niet correct worden geïnstalleerd. Training of het gebruik van door SmartWorkout
geleverde apparatuur is op eigen risico. Zorg ervoor dat u een gekwalificeerde arts raadpleegt voordat u
met sportactiviteiten begint.

Door SmartWorkout-producten aan te schaffen, te gebruiken, te leveren of het gebruik ervan toe te staan,
begrijpt u en stemt u ermee in dat de bovenstaande activiteiten, en alle andere activiteiten waarbij door
SmartWorkout verkochte apparatuur wordt gebruikt, activiteiten met een hoog risico zijn en dat u, voor
zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk en vrijwillig het risico van overlijden of ander persoonlijk letsel
aanvaardt dat u oploopt tijdens deelname aan deze activiteiten, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid
van SmartWorkout, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen in de apparatuur, onjuiste installatie
van een door SmartWorkout geleverd product, of enige andere fout van SmartWorkout.

INSPECTIE VOOR ELK GEBRUIK: Weerstandsbanden kunnen na verloop van tijd verslechteren door
aanhoudend gebruik. Het is uw verantwoordelijkheid om elke rubberen band voor gebruik te inspecteren,
vooral bij constant gebruik of krachtige activiteit, om er zeker van te zijn dat deze intact is. Let op tekenen
van slijtage zoals schaafplekken op het oppervlak van de banden, scheuren of barsten. Als u deze of andere
veel voorkomende tekenen van beschadiging ziet, gebruik de elastieken dan niet.

ALGEMENE DISCLAIMER:. Oefening demonstratie video's kunnen laten zien hoe het model de
veiligheidsregels niet volgt of hoog risico oefeningen uitvoert, dit is alleen voor demonstratie doeleinden en
sluit het volgen van de hierboven genoemde veiligheidsregels niet uit.
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INLEIDING

Wanneer u uw SmartWorkout Elite set ontvangt, zijn de karabiners bevestigd aan de
handgrepen en enkelbanden. Deze karabiners moeten ook worden gebruikt met de
stang.
De trainingsprogramma's zijn hier beschikbaar, er is geen papieren versie of app.
Video's die de belangrijkste oefeningen beschrijven zijn beschikbaar in onze
weerstandsbanden oefeningen bibliotheek.

SmartWorkout Elite inhoud:

- 7 weerstandsbanden,

- 1 workout bar,

- 1 paar handvatten,

- 1 paar enkelbandjes,

- 1 deuranker,

- 4 karabiners, bevestigd aan 

de handvaten en 

enkelbanden. 

Welkom bij de SmartWorkout gemeenschap! 

Of u nu net begint met krachttraining, uw bestaande training intensiveert of herstelt
na een blessure, SmartWorkout-apparatuur zal u helpen vooruitgang te boeken en u
dichter bij uw spierdoelen te brengen, en we feliciteren u met uw fitnessreis.

Lees voordat u de SmartWorkout-apparatuur gaat gebruiken aandachtig onze
veiligheidsrichtlijnen om een juist gebruik van de apparatuur te garanderen.

https://en.smartworkout-pro.com/nl/pages/digital-content
https://en.smartworkout-pro.com/nl/pages/resistance-band-workout
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag schoenen als je traint.
We weten het : het is verleidelijk om thuis op blote voeten te trainen. Maar dat is
niet aan te raden met de SmartWorkout toestellen!
Ten eerste moet je bij de meeste oefeningen de banden onder je voeten vastzetten,
wat veel gemakkelijker gaat als je schoenen draagt. Ten tweede zullen de schoenen
je beschermen in het onwaarschijnlijke geval dat de weerstandsband wegglijdt of
scheurt.

Maximale rek van de band: tot 4x zijn oorspronkelijke grootte.
Onze weerstandsbanden kunnen tot 4 keer hun oorspronkelijke grootte uitrekken.
Bij deze rek wordt de maximale weerstand (aangegeven op de band) bereikt. Boven
deze rek verzwak je de band en verliest hij zijn weerstand, met het risico dat hij
scheurt als je hem te ver uitrekt.
Kies altijd een hogere weerstand in plaats van een grotere rek (vooral bij
oefeningen met het deuranker).

Steun: Voeten, deur- en buitenankers of gladde en ronde palen.
Wij raden aan de elastieken alleen te gebruiken met het deuranker of de voeten.
Indien een paal wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze een voldoende grote
diameter heeft (min. 5 cm), en dat het oppervlak glad en rond is om beschadiging
van de elastiekjes te voorkomen. Houten palen of (rechthoekige) staven mogen niet
worden gebruikt - de splinters van de eerstgenoemde en de scherpe hoek van de
laatstgenoemde kunnen de elastiekjes doen scheuren.

WAARSCHUWING
Het niet naleven van de gebruiksregels kan het gebruik van SmartWorkout
apparatuur onveilig maken. SmartWorkout is niet verantwoordelijk voor letsel of
schade aan de apparatuur als u zich niet aan de gebruiksregels houdt. Schade aan de
apparatuur als gevolg van niet-naleving wordt niet gedekt door de SmartWorkout-
garantie.
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100 kg maximale weerstand met handgrepen en enkelbanden.
Handgrepen en enkelbanden zijn bedoeld voor isolatieoefeningen (zoals lateral
raises) waarbij de weerstand niet erg hoog hoeft te zijn. Boven 100 kg gebruikt u
geen riemen en handgrepen, maar alleen de halterstang, die ontworpen is om zware
lasten te dragen.

100 kg maximale weerstand voor squats, lunges en barbell press.
Deze drie oefeningen kunnen gevaarlijk zijn met een hogere belasting omdat de
elastieken maximaal worden uitgerekt en de stang dicht bij je gezicht is. Als 100 kg
in de squat niet genoeg voor je is, raden we je aan deze oefening te vervangen door
unilaterale lunges.

200 kg maximale weerstand voor het bankdrukken, optrekken en
deadliften met halterstang.
In tegenstelling tot de squat zitten de spanningspunten op de stang bij deze
oefeningen niet aan de uiteinden van de stang, omdat de elastieken om de stang
gewikkeld zijn. Hierdoor is de stang veel stabieler en kunt u tot 200 kg voor deze
oefeningen gebruiken zonder risico op letsel of beschadiging van de apparatuur.

70 kg maximale sterkte met deuranker.
De deurverankering in de SmartWorkout Elite/Pro-set ondersteunt een maximale
belasting van 70 kg. Als u trekoefeningen met een hogere belasting wilt uitvoeren,
kunt u een gladde ronde paal met een diameter van meer dan 5 cm als steun
gebruiken.

Het XL-deuranker is bestand tegen een weerstand tot 100 kg.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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GEBRUIKERSGIDS

Controleer vóór het uitvoeren van een oefening altijd of de karabiners gesloten zijn.
De staaf kan druk uitoefenen op de karabijnhaken en ze vergrendelen wanneer ze
worden gemanipuleerd.

Elke weerstandsband heeft twee stalen ringen, waarmee de accessoires
(SmartWorkout-stang, handgrepen en enkelbanden) aan de banden kunnen worden
bevestigd met behulp van grote karabijnhaken.
Bij ontvangst zijn de karabiners aan de handvatten en enkelbanden bevestigd.

Om uw weerstandsbanden aan de accessoires te bevestigen: :

1. Open de karabijnhaak met je duim.
2. Schuif het gewenste aantal weerstandsbanden in.
3. Bevestig de karabijnhaak aan het accessoire dat u wilt gebruiken.

Klik hier om de verklarende 
video te bekijken. 

Spiermassa 
met 
elastiek

https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
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Met het deuranker kunt u thuis een echte katrol nabootsen. Het standaard
deuranker heeft een maximaal draagvermogen van 70 kg, het XL deuranker
heeft een maximaal draagvermogen van 100 kg.

Het kan op drie verschillende manieren worden gebruikt:
- bovenaan de deur (voorbeeld: Triceps Extension, Face Pull, ...),
- In het midden van de deur (voorbeeld: Roeien, ...),
- Onderaan de deur (voorbeeld: Donkey Kick, Biceps Curl, ...).

Om het deuranker te gebruiken:

1. Plaats het anker op de gewenste plaats (boven, midden of onderkant van
de deur) en sluit de deur. Het schuim wordt achter de deur geblokkeerd.

2. Schuif de weerstandsbanden door le lus van het deuranker.
3. Bevestig de banden aan het accessoire.

Klik hier om de verklarende 
video te bekijken. 

Om veilig met het deuranker te trainen, moet u altijd aan de
andere kant van de deuropening gaan staan en/of de deur
vergrendelen zodat deze niet opengaat tijdens een oefening.
De ruimte onder uw deur mag niet groter zijn dan 0,5 cm.

Musculation 
avec elastiques 
et ancrage

GEBRUIKERSGIDS

https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
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Enkelbanden zijn nuttig voor het uitvoeren van isolatie-oefeningen voor het
onderlichaam.
Ze worden vaak gebruikt met het deuranker.

.
Om te trainen met de enkelbanden:

1. Open het enkelbandje, doe het om je enkel en sluit het met het
klittenband.

2. Maak de karabijnhaak vast aan de ring van het enkelbandje.
3. Bevestig beide ringen van de band aan de karabijnhaak, nadat u de band

zo nodig door het deuranker hebt gehaald.

Klik hier om de verklarende 
video te bekijken. 

Musculation 
avec 
elastiques 
fessiers

GEBRUIKERSGIDS

https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
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GEBRUIKERSGIDS

Het buitenanker is een nieuw accessoire (niet inbegrepen in het SmartWorkout Elite
pack) waarmee je buiten en zonder deur een katrol kunt nabootsen.
Het is namelijk verboden de elastieken rechtstreeks te gebruiken met een steun
zoals een paal, omdat het risico bestaat dat de elastieken vervellen en op den duur
breken (zie volgende bladzijde).
Het ondersteunt een maximale kracht van 100 kg.

.

Om het buitenanker te gebruiken :

1. Wikkel het buitenanker rond de gewenste steun (paal, balk, enz.).
2. Steek het uiteinde van het anker (waar de beschermende stof is

vastgenaaid) door de kleine lus.
3. Trek het uiteinde naar u toe, zodat de lus strak om de beugel zit.
4. Haal de elastische slangen door het uiteinde en de ontstane lus.

Klik hier om de video uitleg
te bekijken.

Musculation 
avec 
elastiques 
fessiers

https://www.youtube.com/watch?v=dygPLZIjtc0
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3


STEUN VOOR DE ELASTIEKEN
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ANDERE AANBEVELINGEN

Om uw bungeekoorden niet te verzwakken, raden wij u aan ze alleen te gebruiken
met uw voeten, uw rug, het deuranker of het buitenanker.

Het buitenanker is een accessoire waarmee u uw elastiekjes op verschillende
oppervlakken (zelfs ruwe) kunt stabiliseren en ophangen zonder ze te beschadigen of
te verzwakken.

Voor grote oppervlakken, zoals een paal, waar het buitenanker te klein zal zijn om te
worden gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het anker een voldoende grote diameter
heeft (min. 5cm) en dat het oppervlak glad en rond is om beschadiging van de
elastiekjes te voorkomen. Houten palen of (rechthoekige) staven mogen niet worden
gebruikt - de splinters van de eerstgenoemde en de scherpe hoek van de
laatstgenoemde kunnen de bungees scheuren.

.

https://en.smartworkout-pro.com/nl/products/anywhere-anchor


BEWAAR JE ELASTIEKJES
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Om een lange levensduur van uw elastiekjes te garanderen, is het belangrijk ze goed
te verzorgen.
Na verloop van tijd kan de natuurlijke latex in elastiekjes oxideren, waardoor witte
vlekken op uw elastiekjes ontstaan en ze kwetsbaarder worden.
Deze oxidatie ontstaat door langdurige en herhaalde blootstelling aan externe
factoren zoals vochtigheid, wind, warmte of koude, en gewoon de omgevingslucht.

Voor het behoud en de verzorging van uw elastieken raden wij u aan ze na gebruik in
het SmartWorkout-zakje te bewaren en ze binnenshuis op te bergen in plaats van
buitenshuis.

Natuurlijk is het belangrijk op te merken dat elastische banden niet onmiddellijk
verslijten en dat buitentraining uw banden op geen enkele manier verzwakt: daarvoor
zijn ze ontworpen.

Als u uw elastieken wilt reinigen en de kleur weer wilt doen opleven, kunt u
siliconenolie gebruiken.

.

ANDERE AANBEVELINGEN
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GARANTIE

Onze toestellen (SmartWorkout Elite, SmartWorkout Pro en SmartWorkout Bar)
hebben een garantie van 5 jaar tegen alle productiefouten en andere breuken die
verband houden met een normaal gebruik van het toestel.

De garantie dekt geen schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de
veiligheidsvoorschriften en bepalingen. Alle garantieclaims zullen worden
overwogen alvorens te worden aanvaard.

Voorbeelden die niet door de garantie worden gedekt (niet-limitatieve lijst):
• Een staaf valt op de grond en de bevestigingsring is beschadigd;
• Een belasting hoger dan de maximaal aanbevolen belasting wordt gebruikt en

een accessoire breekt;
• Een rubberen band wordt gebruikt met een houten stok en er komen krassen op;
• Een oefening wordt verkeerd uitgevoerd: de voeten vergrendelen de bungees te

dicht bij de eindkap en de rek van één deel van de bungee is groter dan 4x,
waardoor de bungee breekt (vaak in de buurt van het uiteinde van de bungee).

Voorbeelden die onder de garantie vallen (niet-limitatieve lijst):
• De stof van een handvat raakt los, waardoor het onbruikbaar wordt;
• Er ontstaat een gat in een elastiekje, ook al zijn alle gebruiksaanbevelingen

opgevolgd;
• De schroefdraad van de staaf is beschadigd, waardoor het gebruik van de staaf in

het gedrang komt.

Natuurlijke slijtage van de elastieken (wit worden van de elastieken door contact met
lucht) valt niet onder de garantie: het gebruik van de elastieken komt er niet door in
gevaar.

Ons garantiebeleid omvat gratis vervanging van het beschadigde onderdeel, maar wij
rekenen een leveringskost aan die varieert van 6 tot 15€ afhankelijk van de grootte
van het onderdeel:
• Elastische buis en karabijnhaak: 6 €.
• Accessoires (bar niet inbegrepen): 8 €.
• Bar: €15
Voor zendingen buiten de EU kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.



DE SMARTWORKOUT-APP
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DE SMARTWORKOUT-APP

De SmartWorkout App is beschikbaar in het Engels op IOS en Android.

Om hem te downloaden typt u "SmartWorkout - ENG" in de App Store of Google Play
en selecteert u de app met ons logo.

Klik anders hier om de app in de App Store te downloaden, of
Klik hier om de app te downloaden op Google Play.

Hier zijn enkele aanbevelingen om ten volle te profiteren van de applicatie.

1. Maak uw account aan om GRATIS van alle functies van de app te kunnen
genieten.

Hoewel het aanmaken van een account niet verplicht is, raden wij aan een account
aan te maken om alle traceerfuncties te ontgrendelen.

Om uw account aan te maken, gaat u naar
het tabblad ”Login", en klikt u op ”Sign Up".
Voer uw e-mailadres en uw wachtwoord in,
bevestig uw wachtwoord nogmaals en klik op
”SIGN UP".
Uw account is aangemaakt.

https://apps.apple.com/us/app/smartworkout-eng/id1661130448
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pohwbpkiz488.p9i7ktfwkapp
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Het tabblad 'Tracking' is nu beschikbaar!

Zodra je je account hebt aangemaakt, ga je
naar het tabblad "Home" en ontgrendel je de
gratis inhoud door op de knop "UNLOCK
NOW" te klikken onder "Free Content".

2. ”Training” tabblad

De oefeningenbibliotheek en de trainingsplannen zijn beschikbaar in de tab
"training".
- Oefeningenbibliotheek: de oefeningen zijn gesorteerd per spiergroep. Elke oefening
wordt geïllustreerd door een demonstratievideo.
- Trainingsplan : Aan het einde van een sessie kan je op de knop "VOLTOOID" klikken
om aan te geven dat de sessie is voltooid en om gemakkelijk je vorderingen te volgen.

DE SMARTWORKOUT-APP
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3. “Tracking” tabblad

In het tabblad Tracking kan je voor
elke oefening de gebruikte weerstand
invoeren en zo gemakkelijk je
prestaties bijhouden.

Om een nieuwe waarde in te voegen
in de tracker van je prestaties, ga naar
het tabblad "Tracking", selecteer de
gewenste oefening en klik dan op de
+ knop rechtsonder in het scherm.
Voer de weerstand in naast "Check-
In", controleer of de datum
overeenkomt met de datum waarop
je hebt getraind en druk vervolgens
op het ✓ teken onderaan het scherm.
Je kan desgewenst een opmerking
toevoegen, bijvoorbeeld om de
moeilijkheidsgraad aan te geven.

4. SmartGains Plan (+5 €)

Dit is een hypertrofieschema waarmee je in 9 weken
maximale spiermassa kan bekomen met behulp van
weerstandsbanden.
Met een Push-Pull-Legs formule en een tempo van 5
sessies per week, bestaat het schema uit 3 cycli om
de massaopbouw te optimaliseren. De eerste cyclus
is gebaseerd op lange sets met gemiddelde
weerstand, terwijl de laatste cyclus gericht is op
korte sets met zware weerstand.

Als je geïnteresseerd bent in dit schema, kan je er
toegang tot krijgen op de app. Hiervoor vragen we
een éénmalige vergoeding van € 5,00.

Ga hiervoor naar het tabblad "Home" en druk op de
knop "GET IN NOW". Betaal met uw smartphone.

Zodra de betaling is gedaan, wordt de inhoud van
het SmartGains-programma ontgrendeld.

1

2

3

4

DE SMARTWORKOUT-APP
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https://smartworkout-pro.com/
https://en.smartworkout-pro.com/
https://smartworkout-pro.com/
https://smartworkout-pro.com/
https://www.facebook.com/Smartworkout.pro/
https://www.facebook.com/Smartworkout.pro/
https://www.facebook.com/Smartworkout.pro/
https://www.facebook.com/Smartworkout.pro/
https://www.instagram.com/smartworkoutpro/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCBOQajxOWQ1y8S8n1TSq8Yg

