
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual pentru Utilizarea Computerului  



2 

 

 

Instrucțiuni pentru Antrenament și Operare 
 
Cuprins 
 
Instrucțiuni privind siguranța 3 
 
Scurtă descriere  4 
•  Zona de Funcții / Taste  4 
•  Zona Indicatorului / Afișajul  5 
Pornire rapidă (orientare de bază)  6 
•  Pregătirea pentru antrenament  6 
•  Începerea antrenamentului 6 
•  Pauza de antrenament  6 
 Sfârșitul antrenamentului 
•  Modul Standby 6 
  
Antrenament 8 

Fără setări  8 
Cu Setări  8 

•  Timp  8 
•  Cursă 8 
•  Energie (KJoule / kcal)  8 
•  Pauză / Sfârșit de antrenament  8 
•  Reluarea antrenamentului  8 
•  Recuperare (măsurarea pulsului de recuperare)  9 
 
Instrucțiuni generale  9 
•  Semnale sonore ale Sistemului  9 
•  Recuperare  9 
•  Calcul Valori Medii  10 
 
Instrucțiuni privind Măsurarea Pulsului  10 
 Cu curea toracică 10 
Defecțiuni sau citiri eronate 10 
Manual de Antrenament 11 
•  Antrenament de anduranță  11 
• Intensitate 12 
•  Gradul de Intensitate  13 
 
  



3 

 

 

 

Instrucțiuni privind Siguranța 

Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni pentru siguranța personală: 

•  Dispozitivul de antrenament trebuie amplasat pe o suprafață adecvată și fermă. 
•  Inspectați conexiunile pentru un montaj ferm înainte de utilizarea inițială și suplimentar după aproximativ 

șase zile de funcționare. 
•  Pentru a preveni rănile cauzate de efort neadecvat sau suprasolicitare, dispozitivul de antrenament poate fi 

utilizat numai în conformitate cu instrucțiunile. 
•  Nu se recomandă instalarea permanentă a dispozitivului în încăperi umede din cauza dezvoltării coroziunii. 
•  Asigurați-vă în mod regulat că dispozitivul de antrenament funcționează corect și că este în stare 

corespunzătoare. 
•  Operatorul acestuia este responsabil de controalele de siguranță, care trebuie efectuate în mod regulat și 

adecvat. 
•  Piesele defecte sau deteriorate trebuie schimbate imediat. Folosiți numai piese de schimb originale 

KETTLER. 
 •  Dispozitivul nu poate fi utilizat decât după efectuarea și finalizarea eventualelor reparații. 
•  Nivelul de siguranță al dispozitivului poate fi menținut numai cu condiția ca acesta să fie inspectat în mod 

regulat pentru constatarea de deteriorări și uzură. 
 
 
Pentru siguranța dvs.: 
•  Înainte de a începe antrenamentul, verificați cu medicul de familie dacă sunteți apt pentru 

antrenamentul cu acest dispozitiv. Constatările medicului trebuie să constituie baza pentru configurarea 
programului dvs. de antrenament. Antrenamentul incorect sau excesiv vă poate afecta sănătatea. 

•  Sistemele de monitorizare a ritmului cardiac pot fi imprecise. Antrenamentul excesiv poate duce la 
vătămări grave sau chiar la deces. Dacă vă simțiți amețit sau slăbit, opriți imediat antrenamentul. 
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Scurtă Descriere 
 
Componentele electronice au o zonă de afișaj 
(Display) cu simboluri și grafică modificabile și o 
zonă de funcții cu taste. 
 

Zona indicatorului 
Display 

 
Zona de Funcții 

Taste 
 
 
 

 

Instrucțiuni (pe scurt) 

 
Zona de funcții 
Cele patru taste sunt explicate pe scurt în cele ce 
urmează. 
 

 (apăsare rapidă) 
Această tastă funcțională este utilizată pentru a 
accesa setările. 
Datele selectate sunt setate. 
 
Resetare (apăsare prelungă          ) 
Afișajul curent este șters pentru o nouă pornire. 
 
Plus + / Minus - 
Cu aceste taste funcționale, valorile sunt modificate 
în diferitele setări înainte de antrenament 
•  apăsat prelung > valorile se derulează mai 

rapid 
•  „Plus +” și „Minus -” apăsate simultan: 

introducerea valorilor sare la OFF. 
 

RECUPERARE 
Această tastă funcțională este utilizată pentru a 
porni funcția de puls de recuperare. 
 
Curea toracică 
Receptorul se află în partea din spate a afișajului. 
Funcționează doar „sisteme necodificate de 5 kHz”. 
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Instrucțiuni de Antrenament și Operare 

Instrucțiuni de utilizare (pe scurt) 

Zona Indicatorului / Afișajul  
Zona de afișare vă informează despre diferite funcții. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Consumul de energie 
în kcal sau kJoule 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Timpul antrenamentului 
Timp total de antrenament (h)  
după pornirea sau resetarea afișajului 
Time Rewind 
găsit la Recovery Check 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Cursa 
Cursa totală (sumă) 
După pornirea sau resetarea afișajului 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Puls 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rata bătăilor  

Funcția Recuperare Puls  
Scorul Fitness> Gradul de 
fitness dobândit 
Valoare: 0:00 - 99:59 

Valoare 0 - 9999 

Valoare 0,00 - 99,9 
 
Afișare în mile sau km 

Valoare 0 - 999 

Afișaj Puls 
40 - 199 [1 / min] 

Simbol inimă 
(clipește în ritmul  
bătăilor inimii) 
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Frecvența bătăilor 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Încărcare baterie 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
Afișajul kcal sau kJoule și mile sau km este setat cu 
comutatoarele glisante de pe partea din spate. 
Modificările se fac apăsând tasta Reset. 

1 bătaie = 5 m  

Afișajul Valorii Medii la 
Pauza de Antrenament 

Nivelul de încărcare a bateriei 
nu mai este suficient pentru 
măsurarea pulsului. 
Schimbați Bateria. 
Timpul Total de Antrenament, 
Cursa Totală și specificațiile se 
pierd la schimbarea bateriei. 
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Instrucțiuni de Antrenament și Operare 
 

Pornire rapidă (pentru orientare de bază) 
Fără Setări Specifice 
• Apăsați o tastă 
Afișaj: 
•  Toate segmentele sunt afișate pe scurt. (Test 

Segment) 
•  Totalul orelor și kilometrilor sunt afișate pe 

scurt. 
Apoi, treceți la afișajul „Training Readines”(Pregătirea 
pentru Antrenament) 
 

Pregătirea pentru Antrenament 
Afișaj: 
•  Toate zonele afișează „zero”, cu excepția 

pulsului (dacă este activ). Începeți 
antrenamentul prin vâslire. 

 

Începerea Antrenamentului 
Afișaj: 
•  este afișată frecvența bătăilor 
•  Distanță, bătăi vâslă, Energie și Timp: 

numărătoarea este crescătoare. 
•  Puls (dacă este activ) 
Reglare frână: 
•  Prin rotirea spre dreapta, nivelul frânei este 

crescut, iar prin rotirea spre stânga este redus. 
 

Pauză sau Sfârșit de Antrenament 
La Pauză sau la Sfârșitul Antrenamentului, valorile 
medii din ultima unitate de antrenament sunt afișate 
cu simbolul Φ. 
 Afișaj: 
•  Valori medii (Φ): 

frecvența bătăilor 
•  Valori totale 

Energie, Distanță, Timp și bătăi de vâslă 
•  Puls Curent (dacă este activ) 
 

Mod Standby (Așteptare) 
Dispozitivul trece în modul Standby la 4 minute după 
Sfârșitul Antrenamentului. 
Apăsați orice tastă; Afișajul începe din nou cu Testul 
de Segment, afișarea orelor totale, a numărului total 
de kilometri și a pregătirii pentru antrenament. 

 

Antrenament 
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1. Antrenament fără Setări 
• Apăsați orice tastă  
și / sau  
• bătaie de vâslă (ca în secțiunea Quickstart) 
 
2. Antrenament cu Setări 
afișaj: „Pregătirea pentru Antrenament” 
• Apăsați „        ”: zona de setări 
 
Setarea timpului (min) 
• Cu „Plus +” sau „Minus -”, introduceți valoarea 
(de exemplu, 30:00) 
Confirmați cu „        ”. 
Afișaj: următorul meniu „COURSE” (CURSĂ) 
 
Setarea Cursei (mile sau km) 
• Cu „Plus +” sau „Minus -”, introduceți valoarea 
(de exemplu, 7,5) 
Confirmați cu „        ”. 
Afișaj: următorul meniu „ENERGY” (ENERGIE) 
 
Setarea Energiei (kcal sau KJoule) 
• Cu „Plus +” sau „Minus -”, introduceți valoarea 
(de ex., 780) 
Confirmați cu „        ”. 
 
Notă: 
Setările sunt salvate. 
• Începeți antrenamentul prin bătaia de vâslă  
Pentru valorile alocate, numărătoarea e 
descrescătoare. 
 
Pauză sau Sfârșit de Antrenament 
În cazul a mai puțin de 10 bătăi/min., sistemul 
electronic recunoaște o întrerupere a 
antrenamentului. 
 
Datele de Antrenament sunt afișate timp de 4 
minute. Dacă nu apăsați nicio tastă în acest 
interval și nu vă antrenați, sistemul electronic va 
intra în modul Standby (Așteptare). 
 
Reluarea Antrenamentului 
Dacă Antrenamentul este continuat în interval de 
4 minute, numărătoarea ultimelor valori se reia. 
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Instrucțiuni de Antrenament și Operare 

FUNCȚIA - RECUPERARE  
 
Măsurarea Pulsului de Recuperare 
 
La Sfârșitul Antrenamentului apăsați    > 
RECUPERARE. 
Afișaj 
• Verificare Recuperare 
Pulsul dvs. este măsurat electronic cu o numărătoare 
inversă de 60 de secunde. Sub „Energie”, este afișat 
pulsul activ (P1). 
Afișaj 
• Scorul de Fitness 
După ce timpul revine la poziția sa inițială (derulează 
înapoi), Scorul de Fitness (de exemplu, 3.3) este afișat 
sub Scorul de Fitness. 
Afișajul se va încheia după 20 de secunde. 
           > RECOVERY întrerupe funcția de Puls de 
Recuperare sau afișajul Scorului de Fitness. 
Dacă nu este înregistrat niciun puls, este afișat 
mesajul de eroare „Err” 
 

 
Instrucțiuni generale 
Semnale sonore ale sistemului 
 
Activarea dispozitivului 
La pornire, un semnal sonor este emis în timpul 
testului de segment. 
 
Presetare 
Când sunt efectuate presetările pentru timp, distanță 
și energie kJ / kcal, se va auzi un beep scurt. 
 
Depășirea pulsului maxim  
Dacă pulsul maxim setat este depășit cu o pulsație, 
sunt emise două semnale scurte. 
 
Recuperare 
Calculul notei de fitness (F): 
 

Nota (𝐅) = 6,0 − (
10 x (P1 − P2)

P1
)2 

 
P1 puls la efort   P2 = puls de recuperare 
F1.0 = foarte bine F6.0 = insuficient 

 



- 

 

 

Calcul valori medii 
Calculul valorilor medii se referă la unitățile de 
antrenament din trecut până la o resetare sau modul 
de repaus. 
 
Instrucțiuni pentru măsurarea pulsului 
Măsurarea pulsului începe imediat ce inima de pe 
ecran clipește în același timp cu pulsul dvs. 
 
Cu curea toracică 
Vă rugăm să respectați instrucțiunile 
corespunzătoare.  
 
Defecțiuni sau citiri eronate 
După introducerea bateriilor și în caz de defecțiuni 
sau citiri eronate, apăsați prelung butonul „     ” 
(Resetare).  
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Antrenamentul 
 
Echipamentul de canotaj KETTLER oferă toate beneficiile antrenamentului de vâslire „din viața reală” fără 
probleme sau cheltuiala de a pune barca pe apă. Canotajul este un sport care îmbunătățește nu numai 
performanțele sistemului cardio-vascular, ci și rezistența. Înainte de a începe antrenamentul, trebuie să 
respectați următoarele: 
 
Important 
Înainte de a începe o sesiune de antrenament, solicitați medicului de familie să verifice dacă sunteți suficient 
de apt pentru a vă antrena cu Kettler SITUS ROWER 5+. Rezultatul consultului medical  trebuie să fie utilizat ca 
bază pentru planificarea programului de exerciții fizice. Următoarele instrucțiuni trebuie recomandate numai 
persoanelor cu o stare bună de sănătate. 
  

Avantajele canotajului 
După cum am menționat mai sus, canotajul este o modalitate excelentă de a crește eficiența sistemului 
cardio-vascular. De asemenea, îmbunătățește capacitatea de absorbție a oxigenului. În plus, canotajul este 
potrivit și pentru „arderea” grăsimilor prin accesarea rezervelor de grăsime (sub formă de acizi grași) pentru a 
fi transformate în energie. 
Un alt avantaj important al canotajului constă în întărirea tuturor grupelor musculare importante ale corpului, 
printre care întărirea mușchilor spatelui și a umerilor poate fi considerată benefică în special din punct de 
vedere ortopedic. Întărirea mușchilor spatelui poate ajuta la prevenirea unor astfel de probleme ortopedice 
foarte des întâlnite în zilele noastre. Antrenamentul cu Kettler SITUS ROWER 5+ este, prin urmare, o 
modalitate cuprinzătoare de a vă antrena. Îmbunătățește rezistența și forța, în timp ce nu pune presiune pe 
articulații. 
  

Ce mușchi sunt solicitați 
Mișcările în timpul antrenamentului de canotaj solicită toate grupele musculare ale corpului. Totuși, unele sunt 
mai solicitate decât altele. Aceste grupe sunt prezentate în imaginea de mai jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
După cum se poate vedea în imagine, canotajul activează în aceeași măsură atât partea inferioară, cât și partea 
superioară a corpului. În zona picioarelor, canotajul antrenează extensorii (1), flexorii (2) și mușchii tibiei și ai 
gambei (5, 4). Mișcarea șoldurilor solicită și mușchii fesieri (gluteus) (3). 
În ceea ce privește trunchiul, canotajul antrenează în primul rând partea dorsală (6) și extensorii (8), dar și 
trapezoidalul (7), deltoidul (9) și mușchii extensori ai brațelor (10). 
Kettler Situs ROWER 5+ poate fi utilizat și pentru alte exerciții speciale care se pot concentra asupra mai multor 
grupe de mușchi. Acestea sunt descrise în secțiunile următoare. 
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Planificarea și controlul vâslitului 
Programul de antrenament se va baza pe starea dvs. actuală de fitness. Medicul dvs. de familie poate efectua 
un test de rezistență pentru a determina performanța fizică. Rezultatele testului trebuie utilizate pentru a vă 
planifica programul de antrenament. Dacă nu efectuați un test de rezistență, trebuie să evitați cu orice preț 
suprasolicitarea. Principiul de urmat în stabilirea programului: antrenamentul de anduranță poate fi dictat atât 
de gradul de efort, cât și de nivelul de efort și intensitate. 
 
Intensitatea antrenamentului 
Intensitatea efortului la canotaj poate fi monitorizată prin verificarea ritmului cardiac. Intensitatea exercițiilor 
de canotaj poate fi reglată pe de o parte prin modificarea numărului de bătăi pe minut, iar pe de altă parte 
prin modificarea rezistenței dispozitivului de tensiune. Intensitatea antrenamentului sporește odată cu 
creșterea numărului de bătăi ale vâslei, precum și cu creșterea rezistenței cu ajutorul dispozitivului de 
tracțiune. 
Prin urmare, începătorii trebuie să evite exercițiile fizice la rate crescute ale bătăilor de vâslă sau la niveluri 
ridicate de rezistență. Rata optimă a numărului de bătăi ale vâslei și nivelul de rezistență trebuie determinate 
folosind frecvența pulsului recomandat (a se vedea diagrama Pulsului), care trebuie verificat de trei ori în 
timpul fiecărei sesiuni. Înainte de a începe, verificați pulsul în stare de repaus, la aproximativ 10 minute după 
începerea sesiunii, verificați pulsul la efort (care trebuie să se situeze în intervalul nivelului recomandat) și, 
după terminarea exercițiilor, verificați pulsul de recuperare. 
Antrenamentul regulat are ca rezultat o scădere a ritmului pulsului în repaus, cât și a ritmului pulsului la efort. 
Acest lucru ar trebui văzut ca unul dintre multele efecte pozitive ale antrenamentului de anduranță. Inima bate 
mai încet și are mai mult timp la dispoziție să preia sânge și ca sângele să circule prin arterele coronare. 
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Intensitatea sesiunilor 
 
Prin intensitatea sesiunilor ne referim la durata sesiunilor de antrenament și la frecvența acestora pe 
săptămână. Experții consideră că următoarea intensitate a exercițiilor este deosebit de eficientă: 
 

Frecvența antrenamentului   Durata antrenamentului 

zilnic 10 minute 
De 2-3 ori pe săptămână 20-30 minute 
De 1-2 ori pe săptămână 30-60 minute 

 
Sesiunile de exerciții de 20-30 minute / 30-60 minute nu sunt potrivite pentru începători. Începătorul trebuie 
să crească gradul de intensitate treptat, iar primele antrenamente să fie relativ scurte. Metoda intervalelor 
poate fi privită ca o variație de preferat pentru începutul antrenamentelor.  
 
Un program posibil pentru începători pentru primele 4 săptămâni ar putea fi: 
 

Frecvența antrenamentului Durata intervalelor de antrenament 

Prima / a doua săptămână  
3 sesiuni pe săptămâna 

 
3 minute vâslit 
1 minut pauză 
3 minute vâslit 
1 minut pauză 
3 minute vâslit 

A 3-a / a 4-a săptămână   

4 sesiuni pe săptămână 5 minute vâslit 
1 minut pauză 

  5 minute vâslit 

 
După aceste 4 săptămâni de exerciții pentru începători, sesiunile pot fi extinse la 10 minute de vâslit continuu 
fără pauză. Dacă sunt preferate 3 sesiuni săptămânale de 20-30 de minute (în etapele ulterioare), trebuie 
planificată o zi liberă între fiecare două zile de antrenament. 
 
 
 
  

Puls 

Vârstă 

Diagrama Pulsului 
Fitness și Ardere Grăsimi 

Puls Maxim 
(220 minus Vârstă) 

Puls Fitness 
(75% din Puls Max.) 

Puls Ardere Grăsimi 
(65% din Puls Max.) 
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Exerciții de gimnastică însoțitoare 
Exercițiile de gimnastică sunt o completare ideală pentru canotaj. Efectuați întotdeauna exerciții de încălzire 
înainte de a începe vâslitul. Activați circulația cu câteva minute de vâslit ușor (10-15 bătăi pe minut). Trebuie să 
efectuați exerciții de întindere înainte de a începe efectiv antrenamentul de canotaj. 
O vâslire ușoară trebuie efectuată și la sfârșitul sesiunii, cu exerciții suplimentare de întindere în timpul 
perioadei de răcire. 
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