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Az evezőpad minimális karbantartást igényel.
- Tisztítsa szappanos vizes szivaccsal, majd törölje szárazra egy rongy segítségével.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok állapotát.
- Az ellenállás a sebességtől függ: Minél erősebben húzza az evezőkarokat, annál nagyobb lesz az ellenállás.
- Haladéktalanul cseréljen ki minden meghibásodott alkatrészt. A terméket annak teljes megjavítása előtt ne használja.

KARBANTARTÁS

Ön a DOMYOS Fitness készülékét választotta. Köszönjük a bizalmat.
A DOMYOS márkát azért hoztuk létre, hogy segítsünk a sportolóknak formájuk megőrzésében.

A terméket sportolók fejlesztették ki sportolók számára.
Nagyon örülnénk, ha megosztaná velünk a DOMYOS termékekkel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.

Ehhez az áruház személyzete és a DOMYOS termékfejlesztő osztálya készséggel állnak az Ön rendelkezésére.
A www.DOMYOS.com internetes oldalon is felkereshet bennünket.

Kellemes edzést kívánunk, és reméljük, hogy örömét fogja lelni ezen DOMYOS termék használatában.

Az evezőpad a legintenzívebb kardiotréning eszköz.
A szív- és az érrendszerre, valamint a légzőszervekre gyakorolt kedvező hatásán kívül az evezőpad megmozgatja izmai nagy részét. 

• A kardiotréning lényege:  •
A kardiotréning segítségével növeli állóképességét, nagy mértékben 
javítja fizikai kondícióját.
Ön kalóriát éget, elősegítve testúlya csökkenését. 

• Izomtónus növelés •
Az evezőgép növeli a comb-, hát-, és karizmokat.
A gyakorlatok végzése közben a gép has- valamint hátizmait is 
megmozgatja.

JELLEMZŐK

1.   Használat előtt gondosan olvassa el a tájékoztatóban foglaltakat. 
A terméket csak a tájékoztatóban leírt módon szabad használni! 
Őrizze meg ezt a tájékoztatót a termék teljes élettartama során.

2.  A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék 
valamennyi használója ismeri a biztonsági előírásokat.

3.  A Domyos nem vállalja a felelősséget a termék nem 
rendeltetésszerű használatából eredő sérülések, személyekben 
vagy javakban esett károk miatt tett panaszokért.

4.  A termék kizárólag otthoni használatra készült. Ne használja 
a terméket üzleti, bérleti vagy intézményes keretek között.

5.  A terméket beltéren, kemény, sík terepen, nedvességtől és 
portól mentes, megfelelően tágas helyen kell használni. 
Győződjön meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésére 
a termék megközelítéséhez, mozgatásához. A terep védelme 
érdekében terítsen szőnyeget a termék alá.

6.  A felhasználó felelős gondoskodni a készülék megfelelő 
karbantartásáról. A termék összeszerelését követően, valamint 
használat előtt ellenőrizze, hogy a rögzítőelemek kellőképpen 
meg legyenek húzva, és ne álljanak ki a síkból. Ellenőrizze 
a kopásnak leginkább kitett alkatrészek állapotát.

7.  A termék meghibásodása esetén haladéktalanul cseréltesse 
ki az elhasználódott vagy hibás alkatrészt az Önhöz 
legközelebb eső DECATHLON áruház vevőszolgálatán. A 
terméket annak teljes megjavításáig ne használja.

8.  Ne tárolja a készüléket nedves helyen (úszómedence szélén, 
fürdőszobában, stb.).

9.  Lába megóvása érdekében az edzés alatt mindig viseljen 
sportcipőt. NE VISELJEN bő, vagy lógó ruházatot, amely 
beakadhat a gépbe. Használat előtt vegye le ékszereit. 

10.  Kösse össze a haját, hogy ne zavarja edzés közben.

11.  Ha a gyakorlatok végzése közben fájdalmat vagy szédülést 
érez, azonnal hagyjon fel a gyakorlatokkal, pihenjen, és 
forduljon orvoshoz.

12.  A gyermekeket és a háziállatokat mindig tartsa távol a 
terméktől.

13.  Mielőtt elkezdi az edzésprogramot, kérje orvosa tanácsát; 
különösen akkor, ha ön már több éve nem végez sporttevé-
kenységet.

14.  Ne barkácsolja, ne alakítsa át terméket.

15.  Maximális testsúly: 110 kg – 242 font.

16.  Ne dőljön hátra a mozgás befejeztével. Ne görbítse be a 
hátát.

17.  A szelepek felmelegedhetnek a termék használata közben.

A termék intenzív használata esetén különböző részecskék 
(olajcseppek) folyhatnak ki a szelepekből. Emiatt ajánlott alulról 
védeni az evezőpadot.

F IGYELMEZTETÉSEK

Figyelem! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük, a termék használatát megelőzően 
figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót!
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Az evezőlapát mozgatása 3 részből áll: A kinyúlás, vízfogás, és a kiemelés. Ez a mozdulat folyamatos, ütemes. 

Visszatérés a kiindulási helyzetbe: A kiindulási helyzetbe való visszatérés ezzel egyidőben valósul meg. A felhasználó a kinyúlás szakaszában 
találja magát, megállás nélkül kezdi újra a folyamatot.

 ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁG : Az „áthúzott szeme-
tesedény“ szimbólum azt jelzi, hogy sem ezt a termé-
ket, sem a benne levő elemeket nem szabad a háztartási 
szemétbe dobni. Ezeket speciális válogatásnak vetik alá. A 
használt elemeket és a tovább már nem használható elektronikus
termékeket újrahasznosítás céljából adja le egy hivatalos 
gyűjtőhelyen. Az elektromos hulladék újra hasznosítása védi a 
környezetet és az Ön egészségét. 

-  A gyakorlat aerob intenzitásának fokozása érdekében állítsa a szelepeket alacsonyabb fokozatra, a gyakorlatokat azonban legalább 30 percig gyors 
tempóban végezze.  Ezen típusú gyakorlatokhoz edzzen hetente háromszor.

-  Az izomtónusok növelése érdekében állítsa a szelepeket magasabb fokozatra, a gyakorlatokat azonban pihenéssel felváltva végezze kétnaponként.
-  Mindig több perces lassú, alacsony ellenállású bemelegítéssel kezdjen.

HASZNÁLAT

AZ EVEZŐK MOZGATÁSA

➊  Kinyúlás: A kiinduló 
helyzet: az alsó lábszár 
merőleges, a kezek az 
evezőlapáton vannak, a 
karok kinyújtva, a vállakat 
lazán előrehozzuk.

➋  Vízfogás: A fel-
használó előrehajol a 
lábszár felé és belé-
legezve húzni kezd a 
karjaivall.

➌  Kiemelés: A térdeket hátrahúzzuk, 
megfeszítjük a mellkast, belélegzünk. A 
lábszárak feszesek, de a térdek nincsenek
teljesen zárt helyzetben. A hát egyenes
marad (90° az evezőgépre). Tilos 
hátradőlni.

1.  Vegye le a konzolt a tartójáról, vegye le a hátoldalon található elemtartó 
rekesz tetejét, tegyen a rekeszbe két darab AA vagy UM-3 típusú elemet.

2.  Ellenőrizze, jól helyezte-e be az elemeket, és azok megfelelően 
érintkeznek-e a rugókkal.

3.  Tegye vissza az elemtartó rekesz tetejét, majd a konzolt is, ügyelve a 
megfelelő rögzítésre.

4.  Ha a kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy csak részben, vegye ki az 
elemeket, várjon 15 mp-et, és tegye be újra a helyükre.

5. Az elemek kivételekor a konzol memóriája törlődik.

MULT IFUNKCIÓS KONZOL
AZ ELEMEK KONZOLBA HELYEZÉSÉNEK MÓDJAFUNKCIÓK

CAL: Az elégetett kalória becsült 
mértéke.
PULSE: Szívverés (Bp/mp).
STRIDES/MIN: Ismétlődések száma 
percenként.
CNT: Ismétlődések száma.
TIME: A gyakorlat időtartama percben.
SCAN: Az adatok váltott megjele-
nése.
MODE/RESET gomb: Lehetővé teszi 
az egyik funkcióról a másikra történő 
váltást az óramutatóval ellentétes 
irányban. A hosszú támaszték (6-7 mp)
újra elindítja a számlálót.

Jeladó

 1.  Alkatrészek és alkotóelemek

SZÍVRITMUSMÉRŐ ÖV

 Rugalmas öv 3V-os CR2032 típusú lithium elem Vízálló tömítés Elemtartó rekesz teteje

 2. Az elem behelyezése
•  Helyezze be a mellékelt CR2032-es elemet az alábbi ábrán látható módon.

•Az elemet a + pólussal felfelé kell behelyezni. 

•  Helyezze el a tömítést, majd tegye rá a rekesz tetejét is, szembeállítva 
egymással a két kis pontot. Csavarozza be egy pénzérme segítségével. 

Fontos!
Ügyeljen rá, hogy a rekesz teteje jól meg legyen szorítva (kb. 1/2 fordulat-
tal), hogy ne juthasson bele izzadság vagy víz.

 3. Az öv használata  
•  Mielőtt a jeladót elhelyezné a mellkasán, a jel megfelelő továbbítása érdekében 

vízzel vagy víz alapú géllel nedvesítse be a két elektródát.  

•   Helyezze el a szívritmusmérő övet a mell vagy a mellizmok 
alatt, közvetlenül a szegycsont fölött, az elemet takaró résszel 
befelé.

•  Állítsa be az övet úgy, hogy a jeladó mindenkor megfelelően érintkezzen a bőrrel. 
Ne szorítsa meg túlságosan, mert az légzési nehézségeket okozhat.  

•  Ha viszont a szívritmusmérő öv laza, vagy nem jól van elhelyezve, a mérés téves 
eredményt mutathat, vagy rendszertelenné válhat. 

M A G Y A R
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A kardiotréning aerob típusú (azaz oxigén jelenlétében végzett fejlesztés), mely lehetővé teszi a szív és a keringési rendszer kapacitásának növelését. 
Pontosabban, javíthatja a szív- és érrendszer egészének izomtónusát. A kardiotréning elviszi a belélegzett levegő oxigénjét az izmokhoz. 
A szív pumpálja szét az oxigént az egész testben, eljuttatva elsősorban a munkát végző izmokhoz.

A  KARD IOTRÉN ING  EDZÉS

Az edzés irányításához feltétlenül rendszeresen ellenőrizni kell a pulzus-
számot. 
Ha nincs elektronikus mérőkészüléke, az alábbiakat teheti:
A pulzus méréséhez tegye 2 ujját
-  a nyakára, vagy a füle alá, vagy a csuklója belső oldalára a hüvelykujja 
mellett.

Ne nyomja rá nagyon erősen: a túl nagy nyomás csökkenti a véráramlást, 
és lelassíthatja a szívritmust. 
Miután 30 mp-ig számolta a lüktetéseket, szorozza meg 2-vel, és megkapja 
a percenkénti pulzusszámot.

Például: ha 75 lüktetést számolt, a pulzusszáma percenként 150.

E L L ENŐR IZZE  A  PULZUSÁT

A - Bemelegítési szakasz: fokozatos terhelés.
A bemelegítés minden erőkifejtés előkészítő szakasza, mely OPTIMÁLIS 
ÁLLAPOTBA HOZ a sportolás megkezdéséhez. 
Általa MEGELŐZHETŐK AZ ÍN- ÉS IZOMSÉRÜLÉSEK. 
Két feladata van: 
AZ IZOMZAT FELKÉSZÍTÉSE ÉS AZ ÁLTALÁNOS BEMELEGÍTÉS.

1)  Az izomrendszer felébresztése SPECIFIKUS NYÚJTÓ MOZGÁSOKBÓL 
álló gyakorlatsor végzésével történik, mely ELŐKÉSZÍT A MEGTERHE-
LÉSRE: minden izomcsoportot megmozgat, minden izületet igénybe 
vesz.

2)  Az általános bemelegítés lehetővé teszi a szív és az érrendszer, valamint 
a légzőszervek fokozatos terhelését, ezáltal az izmok jobb vérellátását, 
és az igénybe vételhez történő jobb alkalmazkodásukat. Időtartama 
legyen elég hosszú: szabadidős sport előtt 10 percig, versenysport előtt 
20 percig tartson. Megjegyezzük, hogy a bemelegítésnek tovább kell 
tartania: 55 éves kor felett és a reggeli órákban.

B - Edzés
Az edzés az Ön fi zikai tevékenységének fő szakasza. 
RENDSZERES edzéssel javíthat fi zikai kondícióján.
• Anaerob munka az állóképesség fejlesztésére.
• Aerob munka a szív- és érrendszer ellenállóképességének fejlesztésére.

C - Visszatérés nyugalmi állapotba
A tevékenység alacsony intenzitású folytatását jelenti, ez a fokozatos 
„nyugalmi“ szakasz. A NYUGALMI ÁLLAPOTBA VALÓ VISSZATÉRÉS biztosítja 
a szív és az érrendszer, a légzőszervek, a vérkeringés és az izmok visszatérését 
a „normál“ állapothoz (ezzel elkerülhetők az olyan ellenhatások, mint például 
a tejsavak felhalmozódása, amelyek az izomfájdalmak, azaz a görcsök és az 
izomláz fő okozói).

D - Nyújtó mozgások
A nyugalmi állapothoz való visszatérést nyújtó mozgásoknak kell követniük. 
Az erőkifejtés utáni nyújtó mozgás: minimálisra csökkenti a TEJSAVAK felhal-
mozódása által okozott IZOMLÁZAT, "serkenti" a VÉRKERINGÉST.

A TESTEDZÉS SZAKASZAI

K A R D I O T R É N I N G

A DECATHLON a vásárlás számlával igazolt napjától számított 5 éven keresztül a rendes használat körülményei között garanciát vállal ennek 
a terméknek a szerkezetére és 2 éven keresztül az elhasználódó alkatrészekre és a szükséges munka elvégzésére.
A DECATHLON a garancia sának vállalásnak a keretében csak a termék cseréjére vagy javítására köteles, melyről a DECATHLON belátása szerint dönt.
Minden terméket, melyre a garanciát érvényesítik, bérmentesített küldeményben, a vásárlás tényét megfelelően igazoló iratokkal együtt kell eljuttatni 
a DECATHLON által elismert szervizek egyikébe.
A garancia nem terjed ki az alábbi esetekre:
• Szállítási sérülések.
• Rossz vagy helytelen használat.
• A DECATHLON által el nem ismert szervizben végzett javítások.
• Üzleti célú felhasználás.
Ez a kereskedelmi garancia nem zárja ki az egyes országokban és/vagy régiókban előírt törvényes garancia-feltételek alkalmazását.

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

GARANC IA
Életkor

A maximális szívritmus 80-90%-án, 
vagy afölött végzett edzés: 
Anaerob és vörös zóna, fenntartva 
az élsportolók számára.

A maximális szívritmus 70-80%-án végzett 
edzés: 
Állóképességet fejlesztő edzés.

A maximális szívritmus 60-70%-án végzett 
edzés: 
Formába hozás / Fokozott mértékű 
zsírégetés.

A maximális szívritmus 50-60%-án végzett 
edzés: 
Fenntartó edzés / Bemelegítés.

FIGYELEM! FELHÍVJUK A 
FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT

A formába hozatalnak ELLENŐRZÉS MELLETT 
kell történnie.
Mielőtt elkezdené a testgyakorlást, KÉRJE KI 
EGY ORVOS TANÁCSÁT, főleg, ha: Az utóbbi 
években nem sportolt, ha Ön elmúlt 35 éves; 
ha nem biztos abban, hogy egészséges, vagy 
orvosi kezelés alatt áll.

MIELŐTT ELKEZDENÉ 
A TESTGYAKORLÁST, 

KÉRJE KI EGY ORVOS TANÁCSÁT.

Edzési zóna
Percenkénti pulzusszám

M A G Y A R
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