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1. Před použitím výrobku si přečtěte pokyny v této příručce. Výrobek 
používejte výhradnězpůsobem popsaným v této příručce. 
Příručku uschovejte po dobu životnosti výrobku.

2. Montáž tohoto přístroje musí provést dospělá osoba. Tento 
přístroj nesmí být smontován ve spěchu.

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

4. DOMYOS se zříká jakékoliv odpovědnosti týkající se stížností 
v případě zranění nebo škod způsobených jakékoliv osobě nebo 
na majetku, jejichž původem bylo použití nebo nesprávné použití 
tohoto výrobku kupujícím nebo jakoukoliv jinou osobou.

5. Výrobek je určen výhradně pro domácí použití. nepoužívejte jej 
v žádném obchodním prostředí, nepronajímejte jej ani nepoužívejte 
v rámci nějaké instituce.

6. 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 prostoru pro bezpečný 
pohyb v okolí výrobku HG 60-3. Pro ochranu podlahy umístěte pod 
výrobek koberec     

7. Je odpovědností uživatele, aby zajistil správnou údržbu přístroje. 
Po montáži výrobku a před každým použitím zkontrolujte, zda 
upevňovací prvky nepřečnívají a jsou řádně utažené. Kontrolujte 
stav dílů, které nejvíce podléhají opotřebení.
 
8. V případě poškození výrobku vyměňte bez prodlení opotřebovanou 
nebo vadnou součástku v záručním oddělení nejbližšího obchodu 
DECATHLON a výrobek opět používejte, až bude zcela opraven.

9. Výrobek neskladujte ve vlhkém prostředí (okraj bazénu, kou-
pelna,....).

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

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

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

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

14. Nepřibližujte se rukama a nohama k pohybujícím se dílům.

15. Před tím, než začnete cvičit, je nezbytné, abyste kontaktovali 
svého lékaře a ujistili se, že můžete se cvičením začít, zejména v 
příadě, že jste již několik let nesportovali.
 
16. Nevyřazujte systémy pro nastavení.

17. Na výrobku neprovádějte žádné úpravy.

18. Během cvičení nekřivte záda, ale držte je rovně.

19. Při montáži/demontáži výrobku je nutno postupovat opatrně.

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

BEZPEČNOST
Upozornění:  Pro snížení rizika vážného poranění si před použitím výrobku pročtěte následující důležité bezpečnostní 

pokyny.

PŘEDSTAVENÍ
HG 60-3 je kompaktní multifunkční posilovací přístroj.

Trénování na tomto typu přístroje je zaměřeno na celou svalovou hmotu a na zlepšení vaší fyzické kondice 
prací na jednom svalu po druhém.

Díky své odolnosti bude HG 60-3 váš průvodce po zamýšleném pokroku.

Vybrali jste si fitness přístroj značky DOMYOS Děkujeme Vám za důvěru.
Značku DOMYOS jsme vytvořili, abychom umožnili všem sportovcům udržovat se ve formě.

Výrobek tedy 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.
Jestliže nám chcete napsat, použijte následující emailovou adresu: domyos@decathlon.com

Přejeme vám úspěšný trénink a doufáme, že tento výrobek DOMYOS pro vás bude synonymem potěšení.
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Před začátkem jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s vaším lékařem. To je velmi důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo pro ty, 
které měly dříve zdravotní problémy. Před použitím si přečtěte pokyny.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zamezili tomu, že pot poničí pásy, po každém použití pásy utřete.
Mobilní části mírně promazejte pro zlepšení jejich fungování a vyhněte se jakémukoliv zbytečnému opotřebení.

ÚDRŽBA

POUŽÍVÁNÍ
Pro optimální trénink doporučujeme řídit se následujícími doporučeními  :

•  Pokud jste začátečník, začněte trénink během několika týdnů s lehkými 
závažími, aby si vaše tělo zvyklo na práci svalů.

•  Zahřejet se před každým cvičením sérií kardiovaskulárních cviků, sérií cviků 
bez zátěže nebo zahřívacími a protahovacími cviky na zemi.  . Zátěž 
postupně přidávejte. 

•  Všechny pohyby dělejte pravidelně ne trhaně 

•  Pokud jste začátečník, cvičte série od 10 do 15 opakování, tak 4 série na 
cvičení. Zaměňujte jednotlivé svalové skupiny. Necvičte všechny svaly každý 
den, ale trénink opakujte. 

•  Každý trénink zakončete protahováním, jehož cílem je uvolnit posilované 
svaly.

DOMYOS  ručí v případě tohoto výrobku za součástky a za práci za běžných podmínek použití po dobu 5 let na kostru výrobku a 2 roky 
na díly podléhající opotřebení od data nákupu, kdy se za rozhodný den počítá datum uvedené na pokladní stvrzence.

Závazek společnosti DOMYOS  dle této záruky se vztahuje pouze na výměnu nebo na opravu výrobku po posouzení vady touto společností.

Všechny výrobky, pro které je záruka použitelná, musí být dodány do některého ze smluvních center DOMYOS, franko, a musí být k nim 
přiložen dostatečný důkaz o zakoupení. 

Tuto záruku nelze použít v případě:
• Škody způsobené během přepravy
• Špatného použití nebo nenormálního použití
• Oprav, které nebyly provedeny nesmluvními techniky DOMYOS
• Použití daného výrobku k obchodním účelům
Tato obchodní záruka nevylučuje zákonnou záruku použitelnou dle dané země/nebo provincie.

DECATHLON SA – 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France

OBCHODNÍ ZÁRUKA
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POLOHA : Sedíte čelem k opěradlu, pažemi uchopíte tyč lattissimus, ruce 
daleko od sebe.

CVIČENÍ: TS nádechem zveděnte tyč do výšky šíje. S výdechem  se 
pomalu vraťte do výchozí pozice, aniž byste položili zátěž. Tyč nedávejte 
níže než k šíji.

NAMÁHANÉ SVALY: velké zádové, zadní loketní.

Z Á D O V É
Tah činky na šíj i  (4)

R A M E N N Í

POLOHA : Na kolenou, profilem k přední straně HG60-3, uchopte tažné 
madlo umístěné na spodní kladce . Záda musí být po celou dobu cvičení rovná 
.

CVIČENÍ: S výdechem doveďte lehce pokrčené paže do úrovně ramen . Vraťte 
zátěž, aniž byste ji pokládali, do úrovně pasu. Cvičte v sériích , jedno rameno 
po druhém.

NAMÁHANÉ SVALY: Vnější deltové svaly.

(8)

POLOHA: Stejné cvičení jako předchozí s tím rozdílem, že dovedete 
tyč tahem . Ruce mohou být jak daleko od sebe, tak u sebe , dlaně jsou 
otočené dolů nebo vzhůru.

CVIČENÍ: Během cvičení ponechte rovná záda. Během cvičení se záda 
nesmí pohybovat ani dopředu ani dozadu .

NAMÁHANÉ SVALY: velké zádové, zadní loketní.

Tah činky na hrudník (5)

POLOHA: Vsedě na podlaze, záda jsou rovná, zapřete chodidla za 
přední opěrky přístroje .

CVIČENÍ: Uchopte tyč pevně do rukou, dlaně rukou jsou obráceny směrem 
k zemi. Nadechněte se a naplňte hrudní koš, doveďte tyč do úrovně pupku 
a lokty tlačte dozadu . S výdechem se vraťte do původní pozice, aniž byste 
odložili zátěž . Během celého pohybu musí váš trup tvořit přímý úhel se 
stehny . Hlavně se nepředklánějte ani dopředu ani dozadu….. ! ! !

NAMÁHANÉ SVALY: velké zádové, zadní ramenní, spodní část zad . 
Zapojení bicespů

Táhnutí spodní kladky (6)

POLOHA : Nastavte výšku madel tak, aby byly ve výši hrudníku.  Vsedě 
na sedáku zapřete záda rovně do opěráku. Uchopte horizontální nebo 
vertikální madla.

CVIČENÍ: Nadechněte se, s výdechem tlačte páku směrem dopředu , s 
nádechem ji vraťte zpět, bez položení.

NAMÁHANÉ SVALY: prsní, triceps, přední ramenní.

P R S N Í
Tahy v sedu (1)

POLOHA : Posaďte se rovně na sedadlo, záda musí být zapřená za 
opěradlo. Lehce pokrčené paže uchopí tyč lattissimus, dlaně rukou jsou 
obrácené směrem k zemi paže roztažené do úrovně ramen.

CVIČENÍ: Nadechněte se a naplňte hrudní koš, s výdechem paže skloňte 
směrem ke stehnům až do výše ramen, s nádechem se vraťte a naplňte 
hrudní koš . Záda musí zůstat přitisknutá k opěradlu, lokty musí být mírně 
pokrčené.

NAMÁHANÉ SVALY:  Prsní, triceps, velký zádový

Pull over (3)

Motýlek (2)
POLOHA : Vsedě na sedáku zapřete záda rovně do opěráku.  Předloktí 
položte na vycpaná pouzdra. Paže musejí svírat pravý úhel s hrudí.

CVIČENÍ: Nadechněte se, s výdechem tlačte pouzdra vnitřní stranou 
předloktí. Tlak je nutno vyvinout lokty, nikoli rukama. S nádechem se 
pomalu vraťte do výchozí pozice, aniž byste položili zátěž

NAMÁHANÉ SVALY: Prsní, triceps, velký zádový.

T R A P É Z O V É  S V A L Y

POLOHA: Vestoje čelem k HG60-3, chodidla jsou na kovové desce, uchopte 
tyč upevněnou na spodní kladce pevně do rukou, dlaně rukou jsou otočené 
směrem dolů .

CVIČENÍ: S nádechem zvedněte tyč do úrovně krku. Lokty musí být po celou 
dobu cvičení nad rukami

NAMÁHANÉ SVALY: Trapézové svaly, deltové svaly. Zapojení bicespů

(7)

C V I Č E N Í
zde jsou popsány základní cvičení pro harmonický rozvoj vaší svalové hmoty.

Pro cvičení používající nízkou kladku s maximální zátěží 30kg – 66 lbs.
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POLOHA: Ve stoje, tváří k HG60-3. Kolena jsou lehce pokrčená nebo jedna 
noha lehce před druhou, z důvodu ochrany bederní páteře během cvičení. 
Ruce svírají pevně tyč připevněnou na horní kladce. Dlaně rukou jsou obráceny 
směrem vzhůru nebo směrem k zemi. Lokty musí zůstat po celou dobu cvičení 
pevně přitisknuté k trupu .

CVIČENÍ: S výdechem doveďte tyč směrem dolů. S nádechem zvedněte tyč do 
úrovně hrudníku . Musí se hýbat pouze předloktí. Lokty a trup by se na pohybu 
neměly podílet .

NAMÁHANÉ SVALY: Tricepsy.

T R I C E P S
(9)

POLOHA: Ve stoje, profilem k HG60-3 v ose spodní kladky, zavěste kotníko-
vý popruh na nohu, která je nejblíže přístroji.

CVIČENÍ: Noha je natažená, přitáhněte k druhé noze a poté ji dejte před ní. 
Vraťte se do původní pozice

NAMÁHANÉ SVALY: Aduktory.

Aduktory (15)

POLOHA: Ve stoje, profilem HG60-3 v ose ke spodní kladce, zavěste 
kotníkový popruh na nohu, která je vzdálená přístroji.

CVIČENÍ:: JNoha je natažená, přitáhněte k druhé noze a poté ji dejte před 
ní. Vraťte se do původní pozice

NAMÁHANÉ SVALY: Abduktory.

Abduktory (16)

POLOHA: Ve stoje, tváří k HG60-3 v ose ke spodní kladce, trup lehce 
předkloněný tak, abyste se mohly držet za pouzdra v horní části sedadla. 
Zavěste popruh za kotník

CVIČENÍ: noha je natažená, protahujte ji směrem dozadu. Vraťte se do 
původní pozice.

NAMÁHANÉ SVALY: Hýžďové svaly.

Hýžďové svaly (17)

POLOHA: Ve stoje tváří k HG60-3, tiskněte tvář před nohu proti pěnové 
výztuži sedadla. Protáhněte nohu za pouzdro leg. Nastavte leg tak, aby 
pouzdro dosahovalo úrovně kotníku, co možná nejblíže k patě. Lehce se 
předkloňte a držte se za madla sklapování.

CVIČENÍ: Nohu po noze, přitáhněte patu co nejblíže k hýždím. Nohu vraťte 
do původní pozice, aniž by zátěž povolila. Bok se při pohybu nesmí hýbat.

NAMÁHANÉ SVALY: Vnitřní sval stehenní.

Pokrčení nohou (14)

POLOHA: EVsedě , předloktí na stehnech. Uchopte tyč umístěnou na spodní 
kladce pevně do rukou. Dlaně jsou otočené směrem dolů. (Možná varianta : 
dlaně jsou otočené nahoru)

CVIČENÍ: Pohybem zápěstí zvedněte tyč co nejvýše, poté se vraťte do 
původní co nejnižší pozice. Cvičení je třeba provádět v celém rozsahu. Rotace 
se nachází v oblasti zápěstí. Předloktí a paže by se neměly hýbat.

P Ř E D L O K T Í
(12)

POLOHA: Vsedě, Záda zapřená o sedadlo. Ruce pevně svírají podpůrné 
tyče umístěné z každé strany sedadla.

CVIČENÍ: Při výdechu nohy roztáhněte. Vraťte se do původní pozice, aniž 
byste položili zátěž. Během roztažení nohou nezablokujte zcela kolena .

NAMÁHANÉ SVALY: Čtyřhlavý sval stehenní .

H Ý Ž D Ě
Roztažené nohy (13)

POLOHA: Ve stoje, tváří k HG60-3, chodidla jsou na kovové desce ,lokty 
jsou pevně přitisknuté k lavici. Kolena jsou lehce povolená nebo jedna noha je 
lehce před druhou pro ochranu beder. Uchopte tyč upevněnou na nízké kladce 
pevně do rukou. Dlaně jsou obrácené směrem vzhůru.

CVIČENÍ: Při výdechu tyč vytáhněte k hrudníku. Při nádechu tyč přitáhněte 
zpět dolů. Lokty a trup se během pohybu nesmí hýbat.

NAMÁHANÉ SVALY: Biceps (ohýbač paže).

B I C E P S
(10)

VARIANTA POHYBU : Vsedě, lokty jsou zapřené za pěny , s výdechem 
přitáhněte tyč do výše hrudníku.

(11)

C V I Č E N Í


