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Wat is het?

De WaterRower ComModule is een slimme accessoire die u bevestigd 
aan de S4 monitor.
De module geeft de roeier de mogelijkheid om de metingen die u op de 
monitor ziet ook via een gekoppelde app op uw smartphone weer te geven. 
Dit gebeurt via een Bluetooth verbinding.

Je dient de module nooit zelf te uit elkaar te halen. Dient de accu van de 
module vervangen te worden dan kunt u dat het beste overlaten aan de 
fabrikant van de module.
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 Installeren van de module

De standaard batterijklep moet vervangen worden door de aangepaste 
batterijklep om ruimte te maken voor de Commodule.

Stap 1: Verwijder met behulp van de
bijgeleverde kruiskopschroevendraaier de
twee (2) schroeven van het batterijdeksel
aan de achterkant van uw S4-monitor.

Stap 2: Verwijder het huidige batterijdeksel;
vervang het door het batterijdeksel van de
ComModule. Gebruik de originele schroeven
van de batterijdeksel om de batterijdeksel
van de ComModule te bevestigen.

Stap 3: Plaats de volledig geladen
ComModule op de achterkant van de S4-
monitor. Zorg ervoor dat de USB van de
ComModule op zijn plaats klikt bij het
aansluiten op de S4-monitor mini USB-poort
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Gebruik

De WaterRower Mobile applicatie “WaterRower Connect for iOS / Android” is
de officiele app om te gebruiken met de Comms module, deze dient u te 
openen na het aanzetten van de module volgens instructies hier beneden.

Om de zowel de S4 monitor en de ComModule aan te zetten dient u eerst de
module te bevestigen aan de achterkant van de monitor. Daarna drukt u op 
het knopje bovenaan de ComModule totdat een blauw LED-lampje begint te 
branden. In eerste instantie zal het lampje snel knipperen, zodra de module 
opgestart en verbonden is met de monitor zal het lampje langzamer 
knipperen om aan te geven dat hij klaar is voor gebruik.

Het kan zijn dat de module niet direct verbindt met de monitor, dan dient u 
de AAN knop op de monitor in te drukken zodat de module gaat 
communiceren met de monitor.

De mobiele applicatie kan gebruikt worden om te communiceren met de 
Comms module, hier kunt u alle metingen die op de S4 monitor te zien zijn 
ook via de mobiele app bekijken.

Let op! Als u de mobiele app wilt gebruiken dient u voor gebruik van de 
roeier de mobiele app te verbinden met de ComModule. Dit kunt u zien aan 
het langzaam knipperende blauwe LED lampje boven op de module.

Opladen

Om de ComModule op te laden dient u deze los te koppelen van de monitor 
en het bijgeleverde USB kabeltje aan te sluiten aan een oplader. (5V / 
150mA)
Elke doorsnee telefoon oplader is geschikt om de module op te laden.

Het LED lampje zal geel branden tijdens het opladen en zal groen branden 
zodra hij volledig is opgeladen. De ComModule dient volledig te zijn 
opgeladen voor het eerste gebruik.

3



Probleemoplossing

LED kleur Knipperen Betekenis Oplossing

Blauw Langzaam knipperen Verbonden en klaar
om te roeien.

-

Blauw Snel knipperen Aan het verbinden
met S4 monitor.

De Comms module is
aan het verbinden met
de monitor. Als hij lang
snel blijft knipperen.

– Controleer of de 
module goed 
aangesloten is aan de 
monitor.
– Houd de knop op de 
module minimaal 4 
seconden indrukt om te 
herstarten.
– Zorg dat de module 
opgeladen is.

Rood 3x knipperen (soms
4)

ANT+ communicatie
probleem.

Hou de knop op de 
module minimaal 4 
seconden indrukt om te 
herstarten.

Rood 1x langzaam
knipperen

De draadloze module
heeft een onjuiste
firmware versie.

Neem contact op met de
fabrikant om de firmware
te laten updaten naar de

laatse versie.

Rood 5x snel knipperen USB verbinding
verbroken.

Zorg dat de module goed
bevestigd is, het kan zijn

dat u de USB kabel er
opnieuw in moet doen.

Groen Blijft branden 100% Opgeladen

Oranje / Geel Blijft branden Aan het opladen.
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Veiligheidsinformatie

Uw ComModule maakt gebruik van lithium-ionbatterijen. Hoewel lithium-
ionbatterijen vrij populair zijn in alledaagse consumentenproducten, zoals 
computers en telefoons, blijft het belangrijk om de juiste 
veiligheidsmaatregelen te nemen bij het opladen en gebruiken van de 
meegeleverde batterijen. 

Uw ComModule is ontworpen om als één geheel omsloten te blijven. Het 
demonteren van de ComModule om de batterij bloot te stellen, zonder 
toestemming van het WaterRower-serviceteam, is ten strengste verboden en
kan de garantie ongeldig maken. Houd rekening met de volgende 
veiligheidsinformatie voor uw ComModule: 

1. Vermijd blootstelling aan vocht en vochtigheid. 
2.  Gebruik en bewaar niet niet extreme temperaturen. 
3. Demonteer niet zonder toestemming.

Mocht u een van de volgende problemen ondervinden met de ComModule-
functionaliteit, (1) stop dan het gebruik, (2) verwijder de ComModule en (3) 
neem contact op met onze klantenservice op info@waterrower.nl om uw 
serviceopties te bekijken. Neem contact op als:

– De ComModule gaat niet aan, zelfs niet als hij volledig is ingeschakeld. 
– De ComModule herkent geen lading. 
– De ComModule geeft een metaalachtige geur af. 
– De ComModule wordt heet bij aanraking. 
– De ComModule vertoont tekenen van vloeistofafvoer. 

Opmerking: als u wordt geadviseerd de ComModule weg te gooien, volg 
dan uw lokale richtlijnen en voorschriften voor het afvoeren van lithium-
ionbatterijen.
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