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Veslařský trenažér vyžaduje jen minimální údržbu.
- Čistěte jej houbou namočenou v mýdlové vodě a osušujte suchou utěrkou.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů.
- Vytrvalost závisí na rychlosti. Čím rychleji budete veslovat, tím náročnější bude cvičení na vytrvalost.
- Všechny porouchané díly nechejte bez prodlení vyměnit. Stroj opět používejte až po opravě. 

ÚDRŽBA

Vybral jste si fi tness stroj značky DOMYOS. Děkujeme Vám za důvěru.
Vytvořili jsme značku DOMYOS, abychom umožnili všem sportovcům udržovat se ve formě. Výrobek vytvořili sportovci pro sportovce.

Budeme rádi, jestliže nám zašlete své připomínky a návrhy k výrobkům DOMYOS.
Pracovníci obchodu, kde jste stroj zakoupili, jsou Vám k dispozici stejně jako vývojové oddělení společnosti DOMYOS.

Další informace naleznete také na www.DOMYOS.com
Přejeme vám úspěšný trénink a doufáme, že tento výrobek DOMYOS pro vás bude synonymem potěšení.

Veslovací trenažér slouží pro komplexní cvičení zvané kardio trénink.
Cvičení je prospěšné nejen pro srdce a respirační ústrojí, ale zapojuje i většinu svalové hmoty.

• PRINCIP KARDIO TRÉNINKU •
Kardio tréninkem se zlepší Vaši vytrvalost a tím i celková fyzická forma.
Spálíte kalorie a snížíte tělesnou hmotnost ztrátou tuku.

• PRINCIP POSILOVÁNÍ SVALŮ •
Veslařský trenažér umožňuje posilovat stehenní, zádové a pažní svaly. 
Při cvičení se zapojují také břišní svaly a ramena.

PREZENTACE

1.  Před použitím výrobku si přečtětevšechny pokyny v této 
příručce. Výrobek používejte výhradně způsobem popsaným 
v této příručce. Tuto příručku zachovejte po dobu životnosti 
výrobku.

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

3.  Společnost Domyos nenese žádnou odpovědnost při reklamaci 
z důvodu zranění nebo újmy způsobené třetím osobám či na 
věcech nepatřičným používáním tohoto výrobku kupcem nebo 
jakoukoli jinou osobu.

4.  Výrobek je výhradně pouze pro domácí použití. Nepoužívejte 
jej v žádném obchodním prostředí, nepronajímejte jej nebo jej 
používejte v rámci nějaké instituce.

5.  Výrobek používejte pouze v interiéru, chraňte jej před vlhkostí 
a prachem, musí stát na rovném a pevném povrchu a v 
dostatečně velkém prostoru. Ujistěte se, že máte dostatek pros-
toru pro bezpečný pohyb okolo výrobku. Pro ochranu podlahy 
umístěte pod výrobek koberec.

6.  Je na odpovědnosti uživatele, aby zajistil správnou údržbu 
přístroje. Po montáži výrobku a před každým použitím zkontro-
lujte, zda upevňovací prvky nepřečnívají a jsou řádně utažené. 
Kontrolujte stav dílů, které nejvíce podléhají opotřebení.

7.  V případě poškození vašeho výrobku vyměňte bez prodlení 
opotřebovanou nebo vadnou součástku u poprodejního servisu 
nejbližšího obchodu DECATHLON a výrobek opět používejte, 
až bude zcela opraven.

8.  Neskladujte výrobek ve vlhkém prostředí (na okraji bazénu, v 
koupelně, …)

9.  Pro ochranu nohou cvičte ve sportovní obuvi. NENOSTE volné 
oděvy: nebezpečí vtažení do stroje. Před cvičením sundejte 
šperky.  

10.  Během cvičení si svažte vlasy, aby vám nepřekážely.

11.  Pokud během cvičení pocítíte bolest nebo závratě, okamžitě 
přestaňte cvičit a obraťte se na svého lékaře.

12.  Výrobek je nutno používat i skladovat mimo dosah dětí a 
domácích zvířat.

13.  Před zahájením programu cvičení se poraďte s lékařem, 
ohledně případných kontraindikací na vaší straně.Platí to 
zejména v případě, že jste několik let nesportoval/a.

14.  Na výrobku neprovádějte žádné úpravy.

15.  Maximální tělesná hmotnost uživatele: 110 kg – 242 liber

16.  Na konci pohybu se nezaklánějte. Neprohýbejte se v 
zádech.

17.  Zahřátí pístů během cvičení je zcela běžné.

Při intenzivním používání mohou z pístů vytékat kapky oleje. Proto 
je vhodné umístit trenažér na vhodnou podložku.

UPOZORNĚNÍ
Upozornění: Pro snížení rizika vážného poranění si před použitím výrobku pročtěte následující důležité 
bezpečnostní pokyny.

Č E S K Y
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Vlastní veslování sestává u trenažéru Aviron ze tří fází: Nástup na záběr, vlastní záběr do vody, vytažení z vody. Celý tento cvik je nutno vykonávat 
plynule, pravidelným tempem, bez trhavých pohybů.

Návrat: Při výchozí poloze současně pokrčíme nohy a paže s výdechem. Z výchozí polohy je nutno zahájit nový záběr bez přestávky. 

Rekvalifi kace : Symbol „přeškrtnuté popelnice“ znamená, že 
tento výrobek a baterie, které se v něm používají, se nesmějí 
vyhodit do domácnostního odpadu. Je nutné je likvidovat 
jako tříděný odpad. Baterie jakož i další elektronické výrobky 
po skončení životnosti uložte do určených nádob za účelem 
dalšího využití. Tento způsob zpracování elektronického od-
padu přispěje k ochraně životního prostředí i vašeho zdraví. 

-  Pro zvýšení aerobní intenzity cvičení nastavte písty na nižší zátěž, ale cvičte pravidelným tempem alespoň 30 minut. U tohoto typu cvičení trénujte 3x 
týdně.

-  Pro zvýšení svalové síly nastavte písty na polohu vyšší zátěže, cvičte po sériích a postupně zkracujte přestávky. Trénujte každý druhý den.
-  Trénink začínejte několika minutovým rozveslováním pomalým tempem s nízkým stupněm silového odporu.

POUŽIT Í

VESLOVÁNÍ

➊  Nástup na záběr: 
Výchozí poloha: nohy 
skrčené, ruce na veslech, 
paže natažené vpřed, 
ramena uvolněná.

➋  Záběr do vody: 
Zatlačit nohama a v 
polovině pojezdu natáh-
nout paže s výdechem.

➌  Vytažení z vody: Zatlačit lokty dozadu, 
s výdechem roztáhnout hrudní koš. Nohy 
jsou napnuté, ale kolena nejsou zcela 
dopnutá. Záda musí být hezky vzpřímená 
(90° k trenažéru). Zejména se neprohýbejte 
vzad.

1.  Vytáhněte počítač z uložení, odstraňte kryt baterie, který je v zadní části 
výrobku, vložte dvě baterie typu AA nebo UM-3 do příslušného prostoru 
v zadní části displeje.

2.  Zkontrolujte, zda jsou baterie řádně vložené a zda doléhají na pružinu.
3.  Namontujte zpět kryt baterie a počítač. Zkontrolujte, zda je vše řádně 

upevněné.
4.  Jestliže se nedají údaje přečíst nebo jsou zobrazeny jen částečně, vyn-

dejte baterie, počkejte 15 sekund a vložte je zpět.
5. Vyjmutím baterií se vymažou data uložená v paměti počítače.

Mul t i funkčn í  poč í tač
Ins ta lace  ba ter i í  do  poč í tačeFunkce

CAL: Přibližný počet spálených kalorií  
(Cal)
PULSE: Srdeční frekvence (Bp/min)
STRIDES/MIN : Počet opakování za 
minutu.
CNT: Počet opakování.
TIME: Doba trvání cviku (min.)
SCAN: Postupné zobrazování infor-
mací.
Tlačítko MODE/RESET: Slouží pro 
přepínání z jedné funkce na druhou v 
pořadí proti směru hodinových ručiček. 
Dlouhým stiskem (6 - 7) se počítač zre-
setuje.

Vysílač

 1. Díly a součástky
Srdeční pás a měčič tepu v jednom

Elastický pás Baterie Lithium CR2032 3V Nepropustné těsnění Zavírací poklop baterie

 2. Instalace baterie
• Vložte dodanou baterii CR2032 jak je znázorněno na obrázku.

• Nejprve vložte baterie + směrem nahoru.

•  Umístěte těsnění a následně zavírací poklop se dvěma 
zacvakávacími knofl íky. Utáhněte mincí.  

Důležité !
Dejte pozor, aby zavírací poklop byl dobře utažen (cca ½ kruh), 
aby nedošlo k průniku potu nebo vody. 

 3. Používání pásu
•  Předtím, než umístíte snímač na hruď, navlhčete elektrody vodou nebo 

gelem na bázi vody, aby došlo k dobrému přenosu signálu. 

•  Umístěte srdeční pás a meřič tepu v jednom pod prsa 
nebo na prsní svaly, přímo nad hrudní kost . pouzdro 
na baterie musí směřovat směrem dovnitř. 

•  Nastavte pás tak, aby snímač byl po celou dobu v kontaktu s 
pokožkou. Příliš nestahujte, aby se vám dobře dýchalo.  

•  Pokud je pás uvolněný nebo špatně umístěný, existuje riziko, že hodno-
ty budou nesprávné nebo nepravidelné. 
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Kardio tréninky je cvičení aerobního typu (neboli "za přítomnosti kyslíku") a umožňuje zlepšit Vaši kardiovaskulární kapacitu.
Posílí se zejména tonus srdce a cév. Kardio tréninkem se do svalů přivádí kyslík ze vdechnutého vzduchu. 
Srdce jej pak rozvádí do celého těla, zejména do pracujících svalů.

KARD IO  TRÉN INK

Pro řádné vedení tréninku je nutno si pravidelně měřit tep. Pokud nemáte 
elektronický měřič srdeční frekvence, změřte si tep takto: Přiložte 2 prsty na 
krk nebo pod ucho či z vnitřní strany zápěstí vedle palce.
Netlačte příliš silně: 
-  příliš velkým tlakem se sníží krevní průtok a může se zpomalit srdeční 
rytmus. 

Tepy počítejte po dobu 30 sekund, pak vynásobte toto číslo dvakrát, zjistíte 
počet tepů za minutu.

Příklad: 75 tepů za 30 sekund znamená 150 tepů za minutu

KONTROLUJ T E  S I  T EP

A - Zahřívací fáze: Postupná zátěž.
Zahřátí je přípravnou fází pro všechny zátěže. Umožňuje NAVODIT OPTI-
MÁLNÍ TĚLESNÝ STAV pro cvičení. 
PŘEDCHÁZÍ SE JÍM PORANĚNÍ ŠLACH A SVALŮ. 
Má dva důvody:

PROBUZENÍ SVALOVÉHO SYSTÉMU A CELKOVÉ PROHŘÁTÍ.
1)  Probuzení svalového systému se provádí SPECIÁLNÍM STŘEČINKEM, 

jímž se tělo PŘIPRAVÍ NA ZÁTĚŽ. Jsou zapojeny všechny svalové skupiny 
a jsou rozcvičeny všechny klouby.

2)  Celkové zahřátí umožní postupně zapojit kardiovaskulární a respirační 
systém a umožnil tak lepší prokrvení svalů a adaptaci na námahu. Musí 
být dostatečně dlouhé: 10 min v případě rekreačního sportu, 20 min v 
případě závodního sportu. Upozorňujeme, že zahřátí musí trvat déle u 
osob od 55 let věku a při ranním cvičení.

B - Trénink
Trénink je hlavní fáze vaší fyzické aktivity. 
PRAVIDELNÝM tréninkem si zlepšíte fyzickou kondici.
• Anaerobní práce pro posílení vytrvalosti.
• Aerobní práce pro posílení srdce a plic.

C - Zklidnění
Jedná se o činnost s nízkou intenzitou, je to fáze postupného zklidňování. 
ZKLIDNĚNÍM SE ZAJISTÍ NÁVRAT kardiovaskulárního a respiračního sys-
tému, krevního oběhu a svalů do "normálního" stavu (což umožňuje elimino-
vat škodlivé látky, jako jsou mléčné kyseliny, jejichž nahromadění je hlavní 
příčinou bolestí svalů - křečí a schvácení).

D - Strečink
Po fázi zklidnění musí následovat strečink. 
Strečinkem po zátěži
se minimalizuje ZTUHLOST SVALŮ způsobená kumulací KYSELIN a stimuluje 
se KREVNÍ OBĚH.

FÁZE FYZICKÉ AKTIVITY

K  A  R  D  I  O  -  T  R  É  N  I  K

DECATHLON poskytuje na tento výrobek záruku na součástky a pracovní sílu při jeho používání za běžných podmínek, a to po dobu 5 let na konstrukci 
výrobku a 2 roky na díly podléhající opotřebení a pracovní sílu od data nákupu uvedeného na prodejním dokladu.
Závazek společnosti DECATHLON dle této záruky se vztahuje pouze na výměnu nebo na opravu výrobku po posouzení vady touto společností.
Všechny výrobky, na něž se vztahuje tato záruka, je nutno dodat do některého ze smluvních servisů společnosti DECATHLONu včetně dostatečně 
průkazného dokladu o zakoupení. Případné poštovní zásilky je nutno poslat vyplaceně.
Tuto záruku nelze uplatnit v případě:
Poškození při přepravě.
Nesprávného nebo nestandardního použití.
Oprav provedených jiným než smluvním servisem společnosti DECATHLON.
Použití k obchodním účelům.
Tato obchodní záruka nevylučuje zákonnou záruku platnou v daném státě a/nebo samosprávného územního celku.

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

OBCHODNÍ  ZÁRUKA

•  Trénink v rozsahu 80 - 90 % a více 
maximální srdeční frekvence: Anaerobní 
a červená oblast  vyhrazená výkonným 
a specializovaným sportovcům.

Trénink v rozsahu 70 - 80 % maximální 
srdeční frekvence: Vytrvalostní trénink.

Trénink v rozsahu 60 - 70 % maximální 
srdeční frekvence: Zlepšování fyzické kon-
dice / Velmi vhodné pro spalování tuků

Rozsah v rozsahu 50 do 60 % maximální 
srdeční frekvence: Udržování / Zahřátí.

UPOZORNĚNÍ PRO 
UŽIVATELE

Fyzickou kondici je třeba zlepšovat 
KONTROLOVANĚ.
Před zahájením fyzické činnosti neváhejte 
VYHLEDAT LÉKAŘE zejména v následujících 
případech: nesportovali jste během posledních 
let, jste starší než 35 let, nejste si jist svým 
zdravím, léčíte se.

PŘED PROVOZOVÁNÍM JAKÉHOKOLIV SPORTU 
JE TŘEBA SE PORADIT S LÉKAŘEM.

OBLAST CVIČENÍ
Tepy za minutu

věk

Č E S K Y
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