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Urządzenie wymaga konserwacji w minimalnym zakresie.
- Należy je czyścić gąbką nasączoną wodą z detergentem i wysuszyć suchą szmatką.
- Należy regularnie sprawdzać, czy śruby są dokręcone.
- Opór zależy od szybkości: im szybciej jest wykonywane ćwiczenie, tym większy opór.
- W razie uszkodzenia produktu należy natychmiast wymienić każdą uszkodzoną część i nie używać produktu do momentu naprawy.

KONSERWACJA

Wybrali Państwo sprzęt fi tness marki DOMYOS. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli kupując nasze produkty.
Stworzyliśmy markę DOMYOS, aby pomóc wszystkim miłośnikom sportu w utrzymywaniu formy.

Produkt został stworzony przez sportowców dla sportowców.
Chętnie zapoznamy się z Państwa uwagami i sugestiami dotyczącymi produktów DOMYOS.
Do Państwa dyspozycji jest cały zespół sklepu oraz dział projektowy produktów DOMYOS.
Dalsze informacje można również znaleźć na stronach internetowych www.DOMYOS.com

Życzymy Państwu udanych ćwiczeń i mamy nadzieję, że ten właśnie produkt DOMYOS stanie się dla Państwa synonimem przyjemności.

Wioślarz to najlepsze urządzenie do treningu kardio.
Oprócz korzystnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy i oddechowy, wioślarz pobudza do pracy znaczną część masy mięśniowej.

• Zasada treningu kardio •
Dzięki treningowi kardio poprawisz swoją wytrzymałość, a ćwiczenia 
będą miały bardzo korzystny wpływ na kondycję. Spalisz kalorie i 
zrzucisz zbędny tłuszcz. 

• Zasada wzmocnienia mięśni •
Wioślarz umożliwia wzmocnienie mięśni ud, grzbietu i ramion.
Podczas ćwiczeń pracują także mięśnie brzucha i barków.

PREZENTACJA

1.  Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi 
zaleceniami instrukcji obsługi. Urządzenie może być używane 
wyłącznie w sposób zgodny z instrukcją obsługi. Instrukcję 
należy przechowywać przez cały okres użytkowania produktu.

2.  Do właściciela należy poinformowanie wszystkich użytkowników 
produktu o wszystkich zaleceniach obsługi.

3.  Demyos nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu skarg 
dotyczących obrażeń lub uszkodzeń osób lub przedmiotów 
wynikających z niewłaściwego użytkowania tego produktu 
przez kupującego lub inną osobę.

4.  Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w waru-
nkach domowych. Nie używać produktu do celów komercyj-
nych, wynajmu lub w firmach.

5.  Produkt należy użytkować w pomieszczeniach, z dala od 
wilgoci i kurzu, na płaskim, stabilnym podłożu, w miejscu 
o wystarczająco dużej powierzchni. Należy dysponować 
odpowiednio dużym pomieszczeniem, aby zapewnić dobry 
dostęp do urządzenia i aby móc bezpiecznie się przemieszczać 
wokół niego. Aby zabezpieczyć podłogę, należy umieścić 
pod produktem wykładzinę.

6.  Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowej 
konserwacji urządzenia. Po montażu produktu i przed 
każdym użyciem należy sprawdzić, czy elementy mocujące 
są dobrze dokręcone i nie wystają. Sprawdzić stan elementów 
zużywających się.

7.  W razie uszkodzenia produktu wymieniać natychmiast każdą 
zużytą lub uszkodzoną część w serwisie gwarancyjnym sklepu 
DECATHLON i nie używać produktu do momentu naprawy.

8.  Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnym miejscu 
(brzeg basenu, łazienka itp.).

9.  Aby zapewnić ochronę stóp, podczas ćwiczeń należy nosić 
obuwie sportowe. NIE zakładać obszernych ubrań z luźnymi 
elementami, które mogą zaczepić się o elementy urządzenia. 
Zdjąć biżuterię. 

10.  Włosy należy związać tak, aby nie przeszkadzały podczas 
ćwiczeń.

11.  W przypadku odczuwania bólu lub wystąpienia zawrotów 
głowy w czasie wykonywania ćwiczeń należy natychmiast 
przerwać ćwiczenie, odpocząć i skontaktować się z lekarzem.

12.  Do urządzenia nie należy dopuszczać dzieci ani zwierząt 
domowych.

13.  Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy skontaktować 
się z lekarzem aby się upewnić, że nie ma żadnych 
przeciwwskazań, szczególnie w przypadku kilkuletniej prze-
rwy w uprawianiu sportu.

14.  Nie należy wykonywać jakichkolwiek przeróbek urządzenia 
na własną rękę.

15.  Maksymalna waga użytkownika: 110 kg - 242 funty.

16.  Nie należy się odchylać do tyłu pod koniec wykonywania 
ćwiczenia. Nie należy zbytnio wyginać pleców.

17.  Nagrzewanie się tłoków podczas ćwiczeń jest normalne.

W przypadku intensywnego użytkowania, z tłoków mogą 
wyciekać kropelki smaru. Dlatego też zalecane jest podłożenie 
zabezpieczenia pod urządzeniem.

OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenie: aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń, należy przed użyciem produktu przeczytać poniższe 
istotne zalecenia.

W J Ę Z Y K U  P O L S K I M



33

W J Ę Z Y K U  P O L S K I M

Ruch przy wiosłowaniu można podzielić na trzy etapy: atak, wprowadzenie wioseł do wody i wyjęcie z wody. Ten ruch jest wykonywany 
w sposób płynny i rytmiczny, bez przerw.

Powrót: powrót do pozycji wyjściowej ma miejsce poprzez jednoczesne zginanie nóg i wypchnięcie ramion; wydech. Ćwiczący znajduje się 
z powrotem w pozycji „ataku” i powtarza ćwiczenie bez przerw.

RECYKLING : Symbol przekreślonego kosza oznacza, że 
ani produkt, ani baterie nie mogą być wyrzucane razem z 
odpadami komunalnymi. Podlegają one zbiórce selektywnej. 
Baterie oraz zużyte produkty elektroniczne powinny być pr-
zekazywane do autoryzowanych punktów zbiórki w celu 
zapewnienia ich recyklingu. Utylizacja odpadów elektronicz-
nych pomaga chronić środowisko i Twoje zdrowie. 

-  Aby zwiększyć intensywność ćwiczenia, należy ustawić tłoki w raczej niskiej pozycji i wykonywać ćwiczenie w szybkim tempie przez min. 30 minut. 
W przypadku tego rodzaju ćwiczenia należy ćwiczyć 3 razy w tygodniu.

-  Aby zwiększyć jędrność mięśni należy ustawić tłoki w raczej wysokiej pozycji i wykonywać ćwiczenie seriami, z przerwami między każdą serią. 
Ćwiczenie należy wykonywać co drugi dzień.

-  Należy zawsze rozpoczynać od kilkuminutowej, wolnej rozgrzewki, ustawiając niski opór urządzenia.

UŻYTKOWANIE

RUCH RAMION WIOŚLARSKICH

➊  Atak:  Pozycja wyjściowa 
to zgięte nogi, dłonie na 
ramionach wioślarskich, 
ręce wyprostowane do 
przodu i luźne ramiona.

➋  Wprowadzenie 
do wody: ćwiczący 
odpycha się nogami i w 
połowie ruchu ciągnie 
rękoma za wiosła, 
wdech.

➌  Wyjęcie z wody: łokcie z tyłu, naprężona 
klatka piersiowa; wdech. Nogi są napięte, 
jednak kolana nie są całkowicie zablo-
kowane. Plecy powinny być proste (pod 
kątem 90° do urządzenia). W żadnym 
wypadku nie należy się odchylać do tyłu.

1.  Wyjąć konsolę ze wspornika, zdjąć pokrywkę znajdującej się z tyłu 
urządzenia komory baterii, włożyć dwie baterie typu AA lub UM-3 do 
przeznaczonej do tego celu kieszeni znajdującej się z tyłu ekranu.

2.  Upewnić się, że baterie zostały włożone prawidłowo, a sprężyny 
dokładnie przylegają .

3.  Założyć pokrywkę komory baterii i konsolę. Sprawdzić, czy zostały one 
założone prawidłowo.

4.  Jeżeli wyświetlone dane są nieczytelne lub czytelne tylko częściowo, 
należy odczekać 15 sekund i włożyć baterie ponownie.

5.  Po wyjęciu baterii pamięć konsoli zostaje wyzerowana.

MENU WIELOFUNKCYJNE
WŁOŻENIE  BATER I I  DO KONSOLIFUNKCJE

CAL: Oszacowanie liczby spalonych 
kalorii (Cal).
PULSE : Tętno (l. uderzeń/min.).
STRIDES/MIN : Liczba powtórzeń 
na minutę.
CNT: Liczba powtórzeń.
TIME: Czas trwania ćwiczenia (minuty).
SCAN: Inny sposób pokazania infor-
macji.
Przycisk MODE/RESET: Pozwala przejść
z jednej funkcji do innej w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Wciśnięcie przycisku przez
długi czas (6-7 s) pozwala zresetować 
licznik.

Nadajnik

 1. Części i elementy
Pas piersiowy z pulsometrem. 

Pas elastyczny Bateria litowa CR2032 3V Uszczelka Pokrywka komory baterii

 2. Sposób umieszczenia baterii  
 •  Włożyć dostarczoną wraz z urządzeniem baterię CR2032 w 

sposób pokazany poniżej.

 •  Włożyć baterię ze stroną posiadającą biegunowość + 
skierowaną ku górze.  

 •  Założyć uszczelkę i pokrywkę komory baterii tak, aby dwa 
zaznaczone punkciki znajdowały się w jednej linii. Dokręcić za 
pomocą monety. 

 Uwaga!
Należy upewnić się, że pokrywka zamykająca jest dobrze 
dokręcona (ok. ¼ obrotu), aby uniknąć przedostawania się do 
wnętrza komory baterii potu lub wody.

 3. Korzystanie z pasa
•  Przed założeniem nadajnika na klatkę piersiową, należy nawilżyć 

obie elektrody wodą lub żelem wodnym, aby zapewnić 
prawidłowe nadawanie sygnału. 

•  Umieścić pas z pulsometrem pod klatką piersiową lub 
pod mięśniami piersiowymi, tuż nad mostkiem. 
Komora na baterie powinna być zwrócona do wewnątrz. 

•  Wyregulować pas w taki sposób, aby nadajnik zawsze posiadał kon-
takt ze skórą. Nie należy zaciskać go zbyt mocno, ponieważ może to 
spowodować trudności w oddychaniu.

•  Jeżeli pas z pulsometrem jest poluzowany lub umieszczony w 
niewłaściwym miejscu, uzyskiwany pomiar może być błędny lub 
przerywany. 
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Trening kardio jest treningiem typu aerobowego i umożliwia poprawę wydolności układu naczyniowo-sercowego. Dokładniej mówiąc, poprawie ulega 
wydajność serca i układu krwionośnego. Trening kardio zapewnia doprowadzenie tlenu z wdychanego powietrza do mięśni. 
Serce pompuje tlen do całego ciała, a przede wszystkim do pracujących mięśni.

TREN ING  UKŁADU  NACZYN IOWO-SERCOWEGO

Kontrolowanie pulsu podczas ćwiczeń w regularnych odstępach czasu jest 
konieczne w celu odpowiedniego planowania treningu. Jeżeli użytkownik nie
posiada elektronicznego licznika pulsu, można postąpić w następujący 
sposób:
Aby zmierzyć puls, należy umieścić 2 palce na wysokości:
szyi lub poniżej ucha, bądź po wewnętrznej stronie nadgarstka obok kciuka.

Nie należy naciskać zbyt mocno: 
zbyt mocny nacisk powoduje zmniejszenie przepływu krwi i zwolnienie 
pulsu. Po policzeniu uderzeń serca w czasie 30 sekund należy pomnożyć 
uzyskaną liczbę przez 2, aby określić puls na minutę.

Przykład: policzono 75 uderzeń – puls wynosi 150 uderzeń na minutę.

KONTROLA  PULSU

A - Rozgrzewka: stopniowy wysiłek.
Rozgrzewka jest fazą przygotowawczą do wysiłku i umożliwia UZYS-
KANIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW do rozpoczęcia ćwiczenia. Jest 
sposobem NA UNIKNIĘCIE KONTUZJI MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN. Ma dwie cechy: 
POBUDZENIE UKŁADU MIĘŚNIOWEGO, OGÓLNA ROZGRZEWKA.

1)  Pobudzenie układu mięśniowego odbywa się podczas SESJI SPECJALNYCH
ĆWICZEŃ, które umożliwiają PRZYGOTOWANIE SIĘ DO WYSIŁKU: 
pobudzana jest każda grupa mięśni oraz stawy.

2)   Ogólna rozgrzewka umożliwia stopniowe pobudzenie układu naczyniowo-
sercowego i oddechowego, aby zapewnić lepsze dotlenienie mięśni 
i przygotowanie do wysiłku. Rozgrzewka musi być wystarczająco długa: 
10 min dla treningu amatorskiego, 20 min dla treningu profesjonalnego. 
Rozgrzewka musi być dłuższa: w przypadku osób w wieku powyżej 
55 lat oraz w przypadku wykonywania ćwiczeń w godzinach 
porannych.

B - Trening
Trening jest główną fazą aktywności fi zycznej. Dzięki REGULARNEMU trenin-
gowi można poprawić swoją kondycję fi zyczną.
•  Trening beztlenowy zwiększający wytrzymałość.
•  Trening aerobowy zwiększający wytrzymałość układu krążeniowo-oddechowego.

C - Powrót do stanu spoczynku
Polega na kontynuowaniu treningu z niską intensywnością, jest to faza stop-
niowego przejścia do spoczynku. 
POWRÓT DO STANU SPOCZYNKU zapewnia powrót układu naczyniowo-
sercowego i oddechowego, krążenia krwi i pracy mięśni do stanu normalnego 
(co umożliwia usunięcie negatywnych czynników, takich jak kwas mlekowy, 
którego gromadzenie się powoduje bóle mięśni, skurcze i bolesność).

D - Rozciąganie
Rozciąganie powinno zostać wykonane po powrocie do stanu spoczynku. 
Rozciąganie po wysiłku: zmniejsza SZTYWNOŚĆ MIĘŚNI spowodowaną 
nagromadzeniem KWASÓW, „pobudza” KRĄŻENIE KRWI.

ETAPY ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH:

C A R D I O - T R A I N I N G

Pod warunkiem przestrzegania normalnych warunków użytkowania, fi rma DECATHLON udziela w odniesieniu do tego produktu gwarancji dotyczącej 
części oraz wykonania, której okres wynosi 5 lat w przypadku stelażu oraz 2 lata dla części zużywalnych i wykonania, licząc od daty zakupu, 
znajdującej się na paragonie kasowym.
Zobowiązania DECATHLON w ramach gwarancji ograniczają się do wymiany lub naprawy urządzenia zgodnie z uznaniem DECATHLON.
Wszystkie produkty objęte gwarancją powinny być przekazane do jednego z autoryzowanych serwisów fi rmy DECATHLON przesyłką opłaconą, wraz 
z dowodem zakupu.
Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:
• Uszkodzenia powstałego podczas transportu
• Nieprawidłowego lub nietypowego użytkowania
• Naprawy wykonanej przez zakłady nieposiadające autoryzacji DECATHLON
• Wykorzystania do celów handlowych
Gwarancja handlowa nie wyklucza gwarancji prawnej obowiązującej w danym kraju i/lub prowincji.

DOMYOS, 4 BOULEVARD DE MONS - BP299 - 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France

GWARANCJA 
Wiek

•  Trening w zakresie od 80 do 90% 
i powyżej maksymalnego pulsu: 
Ćwiczenia beztlenowe i o zwiększonym 
wysiłku, które powinny być wykonywane 
tylko przez osoby wyczynowo 
uprawiające sport.

•  Trening od 70 do 80% maksymalnego 
pulsu: Trening wytrzymałościowy.

•  Trening od 60 do 70% maksymalnego 
pulsu: Trening mający na celu utrzymanie 
formy/spalanie tłuszczu.

•  Trening od 50 do 60% maksymalnego 
pulsu: Trening/ Rozgrzewka.

OSTRZEŻENIA DLA 
UŻYTKOWNIKÓW

Formę fizyczną należy rozwijać w sposób 
KONTROLOWANY.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy 
SKONAKTOWAĆ się z LEKARZEM, zwłaszcza 
jeżeli: użytkownik nie uprawiał sportu od wielu 
lat, ma ponad 35 lat, nie jest pewien swojego 
stanu zdrowia lub przechodzi leczenie.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ĆWICZEŃ NALEŻY 
SKONAKTOWAĆ SIĘ 

Z LEKARZEM

Strefa ćwiczenia
Puls na minutę 

W J Ę Z Y K U  P O L S K I M
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