


































102

C
SC

S

Vybrali jste si výrobek značky DOMYOS a děkujeme Vám za projevenou důvěru.

Ať už jste sportovní začátečník nebo sportovec na vysoké úrovni, DOMYOS je Váš spojenec, chcete-li zůstat ve formě nebo rozvíjet svou tělesnou kondici. 
Naše týmy se vždy snaží navrhnout pro Vás ty nejlepší výrobky. Pokud však máte i přesto nějaké připomínky, návrhy nebo otázky, jsme Vám k dispozici na 
našich webových stránkách DOMYOS.COM. Tam najdete rovněž rady pro praktické použití a v případě potřeby i pomoc.

Přejeme Vám příjemný trénink a doufáme, že trenažér DOMYOS beze zbytku splní Vaše očekávání.

ÚVOD

 Cvičení na domácím rotopedu představuje jedinečný způsob, jak si zlepšit kardiovaskulární a dýchací  
 kapacitu a zároveň posílit spodní část těla: hýždě, stehenní svaly, lýtka a pevnost břišních svalů. Rotoped  
 je skvělý nástroj pro udržení kondice, snižování hmotnosti a zlepšování postavy, zkombinuje-li se  
 s vyváženým stravováním.
 S pomocí osobního tréninku v aplikaci Domyos, která je k dostání pro váš tablet připojený k rotopedu,  
 dosáhnete svých cílů ještě efektivněji.

UPOZORNĚNÍ

Snaha o dosažení formy musí být prováděna KONTROLOVANÝM způsobem. Před začátkem jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s vaším  
lékařem. To je obzvláště důležité pro osoby starší 35 let nebo osoby s předchozími zdravotními problémy nebo pro osoby, které po několik  
předchozích let neprovozovaly žádný sport. Před použitím si přečtěte pokyny.

VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ
 

NASTAVENÍ
 
Upozornění: pokud potřebujete provést jakékoli seřízení (sedlo, řidítka), je nutno sestoupit z kola.

 1 - JAK UPRAVOVAT POLOHU SEDLA
 Výšku sedla upravujte podle svých kyčlí. Pro účinný trénink musí být sedlo ve správné  
 výšce, tzn. při šlapání musíte mít kolena mírně pokrčená v okamžiku, kdy jsou šlapky  
 v nejnižší poloze. Chcete-li sedlo upravit, odšroubujte o několik otoček a zatáhněte  
 za kolečko na sedlovce. Upravte sedlo na správnou výšku a znovu zasuňte kolečko  
 do sedlovky a současně při tom ji důkladně utáhněte.
 POZOR:
 • Zkontrolujte, zda je tlačítko nasazeno do sedlovky a řádně je utáhněte. 
 • Nikdy nepřekračujte maximální výšku sedlovky.

 2 - JAK UPRAVOVAT POPRUH PEDÁLŮ
 Sejměte popruh a upravte je na požadovanou délku.

 3 - USAZENÍ TRENAŽERU DOVODOROVNÉ POLOHY
 V případě nestability kola během používání otočte jedno z koleček nastavených  
 po stranách zadní nožky nebo obě kolečka až do dosažení stabilní pozice.

1.  Vlastník musí zajistit, aby všichni uživatelé výrobku byli řádně poučeni 
o způsobech jeho bezpečného používání.

2.  DOMYOS se zříká jakékoliv odpovědnosti za zranění nebo škody 
způsobené osobám, jejichž původcem je používání nebo špatné 
používání tohoto výrobku kupujícím nebo jinou osobou.

3.  Nepoužívejte jej v žádném obchodním prostředí, nepronajímejte jej 
ani nepoužívejte v rámci nějaké instituce.

4.  Je na odpovědnosti uživatele, aby před každým použitím zkontroloval 
a popřípadě dotáhl všechny díly. 

5.  Jakákoliv montáž/demontáž výrobku musí být prováděna opatrně.

6.  Pro ochranu nohou cvičte ve sportovní obuvi. NENOSTE volné nebo 

visící oblečení, jinak riskujete jeho zachycení strojem. Před cvičením 
sundejte šperky.   Během cvičení si svažte vlasy, aby vám nepřekážely.

7.  Osoby s kardiostimulátorem, defibrilátorem nebo s jakýmkoli jiným 
elektronickým zařízením si musejí být vědomy toho, že snímač tepové 
frekvence používají na své vlastní nebezpečí. 

8.  Používání snímače tepové frekvence se nedoporučuje pro těhotné 
ženy.

9.  UPOZORNĚNÍ! Systémy pro měření srdečního tepu nemusí být zcela 
přesné.  Přetížení může vést k vážným zraněním až s následkem smrti. 
Při jakémkoli pocitu bolesti či nevolnosti je třeba cvičení neprodleně 
ukončit.

10.  Produkt používejte pouze s dodaným adaptérem.

1

2 3
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OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel nabízí různé funkce pro podporu vašeho tréninku.
Níže naleznete veškeré pokyny pro snadné ovládání.

 � ZÁKLADNÍ PŘEHLED

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko  Hlavní tlačítko pro zapnutí ovládacího panelu, potvrzení vybraných funkcí a zahájení tréninku.

Tlačítko  Procházení programů v hlavní nabídce.

Tlačítko  Ukončení programu, návrat do hlavní nabídky, vypnutí ovládacího panelu.

Tlačítko  Nastavení (zvýšení či snížení) stupňů obtížnosti, nastavení (zvýšení či snížení) dalších parametrů.

Tlačítko  Rychlost v km/h (nebo mil/h).

Tlačítko   Zbývající doba do konce tréninku (nebo doba od začátku tréninku v případě rychlého startu). Umožňuje rovněž  
nastavení celkové doby tréninku během programu.

Tlačítko  Tepová frekvence v počtu stahů srdce za minutu. Umožňuje rovněž nastavení maximální tepové frekvence.

Tlačítko  Vzdálenost v km (nebo mílích). Umožňuje rovněž nastavení celkové vzdálenosti najeté v programu.

Přepínač výběru: Zvolte si typ přístroje (VE, RO, VM).
VE: eliptický trenažér
VM: domácí rotoped
RO: veslovací přístroj

RESET: Proveďte nový výběr.

 � VÝBĚR JEDNOTKY KM/MÍLE

V základním nastavení udává ovládací panel informace o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h.
Změna jednotky na míle (Mi):
1. Vypněte ovládací panel.

2. Stiskněte hlavní tlačítko  a držte ho déle než 3 vteřiny.
3. Pomocí tlačítek  zvolte požadovanou jednotku. 

4. Potvrďte výběr stisknutím hlavního tlačítka , na ovládacím panelu se automaticky spustí úvodní obrazovka.

MI KM
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 � ÚVODNÍ OBRAZOVKA

 
 
 
 
 
 
 
 

Úvodní obrazovka se zobrazí na displeji po zapnutí ovládacího panelu.

 � HLAVNÍ NABÍDKA
Nastavení maximální tepové frekvence.

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko , dostanete se do nabídky pro nastavení maximální tepové frekvence.

1
Maximální tepovou frekvenci nastavíte stisknutím tlačítek  nebo .

Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka .

Vypočtení maximální tepové frekvence (max TF):
Pro ženy: 226 - věk.
Pro muže: 220 - věk.
Nastavení dle úrovně pokročilosti:
U začátečníků a netrénovaných osob přidejte 10.
U rekreačního cvičení doporučujeme dodržovat hodnoty dle základního výpočtu uvedeného výše.
Cvičíte-li pravidelně, uberte 10.

Max TF, propojená s cílem:

Světelná kontrolka  mění barvu dle vašeho cíle.

 < 60 % MAX TF (MODRÁ) => fáze obnovy energie po dosažení MAX TF

 mezi 60 % a 69 % MAX TF (ZELENÁ) => pozvolné cvičení

 mezi 70 % a 79 % MAX TF (ŽLUTÁ) => snižování hmotnosti

 mezi 80 % a 89 % MAX HR (ORANŽOVÁ) => zlepšování výdrže

 > 90 % MAX TF (ČERVENÁ) => zlepšování výkonnosti

Berte prosím na vědomí, že pro určení vaší cílové zóny je doporučeno provést zátěžový test u kardiologa.

 � RYCHLÝ START
Začněte šlapat do pedálů.
Můžete zahájit trénink.
Pro nastavení stupně obtížnosti stiskněte tlačítko  nebo .
Pro přestávku v tréninku přestaňte šlapat po dobu 2 vteřin.
Pro opětovné započetí tréninku (do 15 minut od začátku přestávky) začněte znovu šlapat.

Pro zastavení tréninku před koncem stiskněte tlačítko .

Pro vypnutí ovládacího panelu se vraťte na úvodní obrazovku, stiskněte tlačítko  a držte ho.

Po 15 minutách nečinnosti se ovládací panel automaticky vypne.
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 �     PROGRAMY

Do nabídky programů se dostanete stisknutím tlačítka .

V nabídce programů si pomocí tlačítka  nebo tlačítek  a  vyberte vhodný pro�l z 9 možností. 

Potvrdíte-li výběr tlačítky  nebo , můžete pomocí tlačítek  a  nastavit dobu trvání tréninku,

poté potvrďte nastavení pomocí tlačítka  nebo začněte šlapat (základní nastavená doba tréninku je 30 minut).

Potvrdíte-li výběr tlačítkem , můžete pomocí tlačítek  a  nastavit celkovou najetou vzdálenost,

poté potvrďte nastavení pomocí tlačítka  nebo začněte šlapat (základní nastavená celková vzdálenost je 5 km).

Můžete zahájit trénink.

Pro nastavení stupně obtížnosti stiskněte tlačítko  nebo .

Pro opětovné započetí tréninku (do 15 minut od začátku přestávky) začněte znovu šlapat.

Pro zastavení tréninku před koncem stiskněte tlačítko .

Pro vypnutí ovládacího panelu se vraťte na úvodní obrazovku, stiskněte tlačítko  a držte ho. 

Po 15 minutách nečinnosti se ovládací panel automaticky vypne.

Profily programů

Základní nastavená doba = 30 minut (kromě možnosti „rychlého startu“, kdy doba narůstá). Dobu trvání můžete nastavit stisknutím tlačítek  a .
Vertikální obrazec (5 ve všem) = 3 úrovně vytrvalosti.

Režim „RYCHLÝ START“:

1
Přínos: Rychlé použití.
Popis: Jednoduše se posaďte na rotoped a začněte šlapat!

1. Program „FIT1“:

Přínos: Získání kondice.
Popis: Pozvolné cvičení s lehkými rozdíly v intenzitě.

2. Program „FIT2“:

Přínos: Udržení kondice.
Popis: Jeden trénink zahrnuje dva vrcholy aktivity, které se skládají z vzrůstající fáze  
(stoupání) a klesající fáze (klesání).

3. Program „KCAL1“:

Přínos: Snižování hmotnosti 1.
Popis: „Dvě vyvýšené roviny o nízké intenzitě, během tréninku je udrženo poměrně  
rychlé tempo.
Rada: Během zátěže ideálně používejte i ruce na řídítkách.“
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4. Program „KCAL2“:

Přínos: Snižování hmotnosti 2.
Popis: Intervaly o nízké intenzitě pro udržení cílového rozsahu s větší svalovou zátěží než u 
úrovně 1.

5. Program „KCAL3“:

Přínos: Snižování hmotnosti 3.
Popis: Pravidelná zátěž během tréninku obsahuje fázi stoupání, rovinu a fázi klesání. 
Významné spalování kalorií.

6. Program „SOFT“:

Přínos: 5 km.
Popis: Najedete 5 km při středním tempu a intenzitě. 

 

7. Program „PERF1“:

Přínos: Výkonnost 1.
Popis: Dvojité stoupání, tempo je přizpůsobeno úrovni vytrvalosti. 
Pro lepší tvorbu svalové hmoty: Vysoká vytrvalost = pomalejší tempo. 

8. Program „PERF2“:

Přínos: Výkonnost 2.
Popis: Intervaly o vysoké intenzitě pro zlepšení výdrže a vyšší svalovou zátěž. Během tréninku 
musíte udržovat stejné tempo. 
Nižší vytrvalost = fáze obnovy energie.

9. Program „PERF3“:

Přínos: Výkonnost 3.
Popis: Intervaly o vysoké intenzitě pro zlepšení výdrže a vyšší svalovou zátěž. Během tréninku 
musíte udržovat stejné tempo. 
Nižší vytrvalost = fáze obnovy energie.
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 � OBRAZOVKA BĚHEM TRÉNINKU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Spálené kalorie v Kcal 

2. Počet otáček pedálů za minutu (ot./min.) 
3. Tepová frekvence, počet stahů srdce za minutu (stiskněte tlačítko )

4. Vzdálenost v km (nebo mílích) (stiskněte tlačítko ) 

5. Rychlost v km/h (nebo mil/h) (stiskněte tlačítko ) 

6. Zbývající doba do konce tréninku (nebo doba od začátku tréninku v případě rychlého startu) (stiskněte tlačítko ) 

7. Úroveň vytrvalosti (škála intenzity cvičení) 

8. Ukazatel rozmezí tepové frekvence

 � SHRNUTÍ VÝKONU

Během dvouminutové fáze obnovy energie na konci tréninku se na ovládacím panelu automaticky zobrazí shrnutí vašeho výkonu.

Zobrazí se tyto informace:

 - průměrná tepová frekvence (v případě, že jste během tréninku měli na sobě pás pro analogový nekódovaný přenos tepové frekvence);

 - odhadovaný počet spálených kalorií;

 - průměrná rychlost;

 - najetá vzdálenost.

Pro upravení stupně obtížnosti stiskněte tlačítko  nebo .

Pro předčasné opuštění shrnutí výkonu stiskněte a držte hlavní tlačítko.
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STANOVENÍ ANOMÁLIÍ

 Konzole na přístroji se nerozsvěcí:

 - Zkontrolujte, zda je adaptér připojen ke kolu;
 - Zkontrolujte zapojení kabelů na zadní straně konzole a v armatuře  
 (5. etapa montáže). Pokud problém přetrvává, podívejte se na tabulku  
 na poslední straně návodu k použití.
 Na displeji konzole se zobrazuje «E1», «E2», «E3»:

 Kontakujte poprodejní servis Domyos (viz poslední strana).

 
 
POUŽITÍ TABLETU A APLIKACE DOMYOS PŘES ROZHRANÍ BLUETOOTH
 
Váš osobní trenér Domyos.

Pomocí mobilní aplikace Domyos se vám dostane opravdového zážitku z domácího osobního trenéra. Díky hlasovému povzbuzování  
a ukázkovým videím pochopíte smysl cvičení a během cvičení se již nebudete cítit sami.

Díky trenérovi tak bude cvičení jednoduché, motivující a účinné!

Dosažení vašich cílů.

Programy cvičení vyvinuté specializovanými trenéry společnosti Domyos jsou navrženy k neustálému zlepšování výkonu.

Ať již jste začátečníci, středně pokročilí nebo zkušení sportovci, váš trenér Domyos měří vaši fyzickou kondici a navrhuje programy, které 
jsou účinné a přizpůsobené tak, abyste dosáhli svých cílů!

Sledování a měření pokroku.

Pomocí trenéra se můžete věnovat aktivitám od jednoduchého cvičení až ke kompletnímu tréninkovému programu a měřit svůj pokrok!

Přizvěte své přátele a podělte se o svůj úspěch!

Na sociálních sítích se vám dostane povzbuzení, aby vám vydržela motivace, a o své úspěchy se zde můžete podělit s přáteli!

Další informace najdete na webu Domyos.com

 � PŘIPOJENÍ PRODUKTU DOMYOS K TABLETU ČI CHYTRÉMU TELEFONU
1/ Na APP STORE nebo GOOGLE PLAY si stáhněte aplikaci Domyos E-connected

2/ Otevřete aplikaci. 

3/ Přibližte tablet či chytrý telefon k produktu.

Aby vše fungovalo, umístěte tablet na držák před optickým snímačem (viz funkční schéma konzoly).

Je-li aktivováno rozhraní Bluetooth®: Produkt rozpozná toto rozhraní automaticky. Na displeji se zobrazí název produktu: Klikněte na tlačítko OK.

Není-li rozhraní Bluetooth® aktivováno: Otevře se okno s výzvou k autorizaci aktivace rozhraní Bluetooth®, a tím i k připojení vašeho 
produktu.

4/ Připojení produktu k tabletu či chytrému telefonu ověříte podle ikony následující za           , která se zobrazí na displeji.

5/ Prostřednictvím aplikace vás trenér provází cvičením. Nebo si vytvořte zabezpečený účet Domyos, vyberte svůj cíl a začněte s cvičením 
přizpůsobeným dle vašich požadavků!
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