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Modelbeschrijving:
TriaTrainer

Afmeting (uitgeklapt), gewicht:
breedte: 35 cm 
hoogte: 44 cm 
lengte: 140 cm 
gewicht: 14 kg

Materialen:
hout, leder, metaal

Levering:
levering in 1 kartonnen doos

Functies / toepassingsgebied:
kracht en coördinatie

Belangrijke opmerkingen:
Hout is een natuurlijk materiaal en kan bij gebruik geluiden afgeven. Let op voor 
splinters. Het hout kan onregelmatige kleuren en vormen vertonen. Dat is geen 
reden voor een reclamatie.
Wij raden u aan om de verpakking te bewaren. Als u het verpakkingsmateriaal niet 
wilt bewaren, dient u het adequaat te verwijderen.

Waarschuwing: 
gebruik het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen!
Klap de trainer voorzichtig uit- en in elkaar ter voorkoming dat uw vingers 
ingeklemd raken.
Maximale belasting: 150 kg.

Veiligheidsinstructies:

Lees onderstaande instructies door en volg deze op voor de hantering, het gebruik 
en het onderhoud van het apparaat.
Bewaar deze instructies op een geschikte plaats, zodat ze indien nodig voor referentie 
beschikbaar zijn.
Indien u de veiligheidsinstructies en de montage- en gebruikshandleiding naleeft, is 
het gebruik van het apparaat vanuit veiligheidstechnisch oogpunt onbedenkelijk.

1.  Het apparaat is voor volwassen personen bedoeld en mag alleen voor het beoogde 
doel (lichaamstraining) worden gebruikt. Wanneer dit niet wordt nageleefd, kan 
de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door een onregle-
mentair gebruik is ontstaan.

2.  De veiligheid kan door beschadigde onderdelen in het gedrang komen. U mag 
het apparaat dan ook niet gebruiken als een van de originele onderdelen niet 
goed functioneert, beschadigd of versleten is. U mag het defecte onderdeel 
alleen door originele reserveonderdelen van de fabrikant vervangen.
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3.  Bij onjuist uitgevoerde reparaties of reserveonderdelen die niet van de fabrikant 
afkomstig zijn, kan er sprake zijn van risico’s.

4.  Zelfstandige aanpassingen of manipulaties aan het apparaat kunnen tot schade 
of een belemmering van de werking leiden en zelfs lichamelijk letsel tot gevolg 
hebben. Wijzigingen aan het apparaat mogen uitsluitend door vakpersoneel 
worden uitgevoerd.

5.  Hout is een natuurlijk materiaal en geeft enigszins mee door de druk van 
schroeven. Trek de verbindingsschroeven daarom regelmatig (minimaal om de 2 
maanden) met een geschikt gereedschap aan. Controleer het apparaat op fouten.

6.  Alle personen, met name kinderen, moeten op de risico’s van het gebruik van het 
apparaat worden gewezen. Kinderen mogen het apparaat nooit zonder toezicht 
van volwassenen gebruiken.

7.  Raadpleeg voor gebruik van het apparaat uw huisarts en laat uw gezondheid-
stoestand controleren. Een verkeerd gebruik van het apparaat kan tot schade 
aan de gezondheid leiden. Met name een overmatige lichamelijke belasting kan 
gevaarlijk zijn. Bouw uw trainingsprogramma gedurende een langere periode 
geleidelijk op.

Gebruik:

Lees de gebruiksinstructies a.u.b. zorgvuldig door! De hier genoemde informatie 
helpt u om het apparaat op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden.

1.  Neem het apparaat pas in gebruik als de montage volledig en volgens de handlei-
ding is uitgevoerd.

2.  Maak uzelf voor de eerste training vertrouwd met alle mogelijke instelmogelijk-
heden en voer de voor uw fysieke conditie juiste instellingen uit.

3.  Controleer voor elke training of de schroeven stevig zijn aangetrokken, zodat het 
apparaat niet ineens in elkaar kan klappen.

4.  Plaats het apparaat op een droge locatie. In vochtige ruimten kunnen de metalen 
onderdelen van het apparaat gaan roesten.

5.  U dient het apparaat na elke training met een schone en vochtige doek af te vegen. 
Gebruik voor de reiniging nooit agressieve of bijtende reinigingsmiddelen.

6.  Kinderen mogen het apparaat nooit zonder toezicht van volwassenen gebruiken. 
Tijdens de training moet de gebruiker ervoor zorgen dat andere personen (met 
name kinderen) het trainingsverloop niet kunnen verstoren of in het apparaat 
kunnen grijpen.

7. Voor de training raden wij geschikte sportkleding en sportschoenen aan.
8.  Wanneer het hout door schoenen of andere voorwerpen vies is geworden, raden 

wij het gebruik van onze onderhoudsset aan. De verontreiniging kan met het 
schuurvlies worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden geolied. Gebruik 
a.u.b. alleen de originele olie van de fabrikant.
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Montage-instructies:

Pak het apparaat eerst volledig uit en controleer of er geen sprake is van eventuele 
transportschade. U dient het verpakkingsmateriaal pas na een complete montage en 
de ingebruikname van het apparaat reglementair te verwijderen, omdat het eventueel 
als
transportverpakking voor retourzendingen kan worden gebruikt.

Controleer of de verpakkingsinhoud compleet is. Wanneer er onderdelen ontbreken 
of defect zijn geleverd, dient u contact op te nemen met de dealer of fabrikant.

Zorg voor voldoende ruimte voor de plaatsing van het apparaat.
Volg de instructies op de volgende pagina’s op. Controleer na de montage alle 
schroefverbindingen opnieuw zorgvuldig.

Service:
WaterRower GmbH
Otto-Hahn-Straße 75
D-48529 Nordhorn

Telefoon +49 (0)59 21 - 17 98 400

info@nohrd.de
www.nohrd.de

De TriaTrainer kan in drie verschillende posities 
worden gebruikt. Probeer a.u.b. geen andere posities 
uit, omdat het apparaat hiervoor niet is bedoeld en 
beschadigd kan raken.
De TriaTrainer staat met het frame direct op de 
grond. Dat kan ertoe leiden dat er op uw vloer of 
ook op het apparaat krassen ontstaan. Gebruik indien 
nodig de bijgeleverde viltglijders en plak deze op 
het frame of gebruik een sportmat.
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Der TriaTrainer lässt sich in drei verschiedenen Positionen benutzen.
Bitte probieren Sie keine anderen Positionen aus, da das Gerät hierfür
nicht konzipiert ist und Schaden nehmen könnte.

Der TriaTrainer steht mit dem Rahmen direkt auf dem Boden. Dies kann
dazu führen, dass Ihr Boden oder auch das Gerät verkratzen. Bitte benutzen
Sie bei Bedarf die beigelegten Filzgleiter, um diese auf den Rahmen zu
kleben oder nutzen Sie eine Trainingsmatte.

The TriaTrainer can be set into three different positions. Please do not
attempt to manoevre it into any further positions, as it was only designed
to function in the 3 ways displayed and could therefore suffer damage.

The TriaTrainer frame stands firmly and directly on the floor. In order to
avoid scratching your floor or your machine, please stick the included felt
pads directly onto the frame or use an exercise mat beneath the machine.
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