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 VE 570
 NOTICE D’UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS
MODO DE EMPLEO

GEBRAUCHSANWEISUNG
 ISTRUZIONI PER L’USO

GEBRUIKSHANDLEIDING 
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ



VE 570

 Notice à conserver
Keep these instructions 
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию

Οδηγίες χρήσης για φύλαξη
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat  Ré
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 Réf. pack : 0419.045 - CNPJ : 02.314.041/0001-88

  DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d’Ascq - France
 Made in China - Hecho en China - 中国 制造 - Произведено в Китае
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M8*20L

M8*90L

M8*25L

M8*20L

M8*45L

M5*15L
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 MONTAGE • ASSEMBLY •MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING 
• MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • СБОРКА • ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ 

• MONTARE •  MONTÁŽ • MONTÁŽ • 
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Capteur de pulsations - Heart rate monitor
Sensor de pulsaciones  - Pulssensoren

Sensore di pulsazioni - Hartslagsensor
Sensor de pulsações - Czujnik pulsu

Szívritmus érzékelője - Датчик измерения пульса
Αισθητήρας παλμών - Captor de pulsaţii

Snímač tepu - Snímač pulzů
 

Guidon mobile - Moving handlebars 
Manillar móvil - Mobiler Lenker
Manubrio mobile - Mobiele stuurstang 
Guiador móvel - Kierownica ruchoma
Mozgatható kormány - Регулируемый руль
Κινητό τιμόνι - Ghidon mobil
Pohyblivé riadidlá - Mobilní řídítka  

  

Console - Console
Consola - Konsole
Console - Terminal
Consola - Konsola
Konzol - Консоль
Κονσόλα - Consolă
Konzola - Konzole

 

Molette de réglage de la résistance - Resistance adjustment knob
Rueda de regulación de la resistencia - Widerstands-Stellschraube

Manopola di regolazione della resistenza - Afstelknop van de weerstand
Selector rotativo de regulação da resistência - Pokrętło regulacji oporu 

Kerék az ellenállás állításához - Колесико регулировки сопротивления 
Τροχίσκος ρύθμισης της αντίστασης - Rotiţă canelată de reglare a rezistenţei 

Nastavovacia skrutka odporu - Kolečko pro nastavení zátěže

Pédales - Pedals
Pedales - Pedale
Pedali - Pedalen
Pedais - Pedały
Pedálok - Педали
Πετάλια - Pedale
Pedále - Pedály

  

Roulettes de déplacement - Castors  
Ruedas de desplazamiento - Transportrollen
Rotelle di spostamento - Transport wielen
Roletes de deslocação - Kółka do przewożenia
Görgők a mozgatáshoz - Транспортировочные ролики
Ροδάκια μετακίνησης - Rotile de deplasare
Posúvacie kolieska - Kolečka pro posouvání přístroje

Guidon fi xe
Stationary handlebars
Manillar fi jo
Fester Lenker 
Manubrio fi sso
Vaste stuurstang 
Guiador fi xo
Kierownica nieruchoma
Rögzített kormány
Нерегулируемый руль
Σταθερό τιμόνι
Ghidon fi x
Pevné riadidlá
Pevná řídítka  

Compensateur de niveau - Level corrector
Compensador de nivel - Niveauausgleicher
Compensatore di livello - Niveaucompensator
Compensador de nível - Element poziomujący  
Szintkülönbség-áthidaló - Выравниватель
Ισοσταθμιστής  - Compensator de nivel
Úrovňový kompenzátor  - Kompenzátor úrovně
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 Ce produit, qui est conforme aux nor-
mes EN 957 classe HC, GB17498, 
n’est pas destiné à un usage théra-
peutique.

 Este producto, que es conforme 
a las normas EN 957 clase HC, 
GB17498, no se debe utilizar a fi nes 
terapéuticos.

 Dieses Produkt entspricht den Normen  
EN 957 Klasse HC, GB17498. 
Es ist nicht für eine therapeutische 
Benutzung geeignet.

 Il presente articolo, conforme alle 
norme EN 957 classe HC, GB17498, 
non è destinato ad un uso terapeutico.

 Dit product, dat voldoet aan de 
normen EN 957 klasse HC, GB17498, 
Is niet bestemd voor therapeutisch 
gebruik.

 Este produto, que está em conformi-
dade com as normas EN 957 classe 
HC, GB17498, não se destina a uma 
utilização terapêutica.

 Produkt zgodny z EN 957 klasa HC, 
GB17498, nie nadaje się do celów 
terapeutycznych.

 Ez a készülék megfelel az otthon és 
nem kezelés keretében használt Fitness 
termékekre vonatkozó európai és kínai 
szabványoknak (EN-957-1 és 5 HC 
osztály / GB17498).

 Данный прибор соответствует 
европейским, американским и китайским  
стандартам на изделия для фитнеса для 
домашнего не лечебного использования 
(EN-957-1 и 5 класс HC / GB17498).

 Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς 
τα Ευρωπαϊκά και Κινέζικα πρότυπα που 
σχετίζονται με τα προϊόντα μη θεραπευτικής 
άσκησης στο σπίτι (EN-957-1 και 5ης 
κατηγορίας HC / GB17498).

Acest produs care este conform normelor 
EN957, clasa HC, GB17498, nu este 
destinat utilizării terapeutice.

Tento výrobok spĺňajúci požiadavky no-
riem INTO 957 triedy HC, GB 17498, 
nie je určený na terapeutické použitie.

Tento výrobek, který je ve shodě s nor-
mami EN 957, třída HC, GB17498, 
není určen pro léčebné účely.

 

 

 

  AVERTISSEMENT
•  Tout usage impropre 

de ce produit risque de 
provoquer des blessures 
graves.

•  Avant toute utilisation, 
veuillez lire attentivement 
le mode d’emploi et 
respecter l’ensemble des 
avertissements et instruc-
tions qu’il contient.

•  Ne pas permettre aux 
enfantsd’utiliser cette ma-
chine et les tenir éloignés 
de cette dernière.

•  Si l’autocollant est 
endommagé, illisible ou 
manquant, il convient de 
le remplacer.

•  Ne pas approcher vos 
mains,pieds et cheveux 
de toutes les pièces en 
mouvement.

ADVERTENCIA
 •  Cualquier uso impropio 

de este producto puede 
provocar heridas graves.

•  Antes de cualquier utili-
zación, lea atentamente 
el modo de empleo y 
respetar todas las adver-
tencias e instrucciones que 
contiene.

•  No permitir a los niños 
utilizar esta máquina y 
mantenerlos alejados 
de la misma.

•  Si faltase la pegatina, o 
si la misma estuviera da-
ñada o ilegible, conviene 
sustituirla.

•  No acercar sus manos, 
pies y cabello de todas las 
piezas en movimiento.

 

WARNHINWEIS
 •  Jede unsachgemäße 

Benutzung dieses 
Produktes kann schwere 
Verletzungen zur Folge 
haben.

•  Vor jedem Gebrauch bitte 
diese Gebrauchsanwei-
sung aufmerksam lesen 
und alle darin enthaltenen 
Warnhinweise und Anwei-
sungen befolgen.

•  Kindern ist die Benutzung 
dieser Maschine zu 
untersagen und sie  sind 
davon fernzuhalten.

•  Ist der Aufkleber bes-
chädigt, unleserlich oder 
nicht mehr vorhanden, 
muss er ersetzt werden.

•  Ihre Hände, Füße und 
Haare von allen drehen-
den Teilen fernhalten.

AVVERTENZA
 •  Ogni uso improprio del 

presente articolo rischia di 
provocare gravi incidenti

•  Prima di qualsiasi utilizzo, 
vi preghiamo di leggere 
attentamente le istruzioni 
per l’uso e di rispettare le 
avvertenze 
e le modalità d’impiego.

•  Tenere i bambini lontani 
dalla macchina e non per-
mettere loro di utilizzarla.

•  Se l’etichetta è danneggia-
ta, illeggibile o assente, 
occorre sostituirla.

•  Non avvicinare mani, 
piedi e capelli ai pezzi in 
movimento.

WAARSCHUWING
 •  Onjuist gebruik van dit 

product kan ernstige ve-
rwondingen veroorzaken.

•  Voordat u het product 
gaat gebruiken, moet u de 
gebruiksaanwijzing lezen 
en alle waarschuwingen 
en instructies die hij bevat 
toepassen.

•  Deze machine niet door 
kinderen laten gebruiken 
en niet in de buurt ervan 
laten komen.

•  Als de sticker beschadigd, 
onleesbaar of
afwezig is, moet hij 
vervangen worden.

•  Uw handen, voeten of 
haar niet in de buurt van 
de bewegende delen 
brengen.

AVISO
 •  Qualquer utilização 

imprópria deste produto 
comporta o risco de 
causar danos graves.

•  Antes de cada utilização, 
leia atentamente as instru-
ções de utilização 
e respeite o conjunto dos 
avisos 
e instruções incluídas.

•  Mantenha este aparelho 
afastado das crianças 
e não permita a sua 
utilização por estas.

•  Se o autocolante estiver 
danifi cado, ilegível ou 
ausente, é conveniente 
substituí-lo.

•  Não aproxime as suas 
mãos, pés e cabelos das 
peças em movimento.

 UWAGA
 •  Nieprawidłowe 

użytkowanie produktu
może być przyczyną 
wypadków.

•  Przeczytaj instrukcję 
obsługi  i przestrzegaj 
wszystkich zaleceń i 
instrukcji.

•  Nie zezwalaj dzieciom 
na zabawę na i w pobliżu 
urządzenia.

•  Wymień etykiety w 
przypadku uszkodzenia, 
nieczytelności lub ich 
braku. 

•  Nie zbliżać rąk, nóg i 
włosów do elementów 
w ruchu.

 FIGYELMEZTETÉS
 •  A szerkezet helytelen 

használata súlyos sérülé-
sekhez vezethet

•  Használat előtt olvassa el 
a felhasználói kézikönyvet 
és tartson be minden 
fi gyelmeztetést, illetve 
használati útmutatást

•  Ne hagyja, hogy a 
gyerekek a gépre vagy 
közelébe kerüljenek

•  Cserélje ki a címkét, ha 
sérült, olvashatatlan vagy 
hiányzik

•  Tartsa távol a kezeket, 
lábakat, a hajat a mozgó 
alka wtrészektől

 Предупреждение

•  Некорректная эксплуатация 
данного изделия может 
вызвать тяжелые поражения

•  Перед использованием 
внимательно прочитайте 
инструкцию по эксплуатации

•  Соблюдайте все 
предосторожности и 
рекомендации, которые 
содержит этот документ

•  Не позволяйте детям 
использовать эту  машину. Не 
допускайте детей близко к 
аппарату.

•  Если клейкая этикетка 
повреждена, стерта или 
отсутствует, ее необходимо 
заменить

•  Необходимо следить за 
тем, чтобы руки, ноги и 
волосы находились вдали от 
движущихся частей аппарата

Προειδοποίηση

 •  Η ακατάλληλη χρήση του 
προϊόντος εγκυμονεί κίνδυνο 
σοβαρού τραυματισμού.

•  Πριν από κάθε χρήση, 
διαβάστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης και τηρείτε 
όλες τις προφυλάξεις και τις 
οδηγίες που περιέχουν.

•  Μην επιτρέπετε τη χρήση του 
μηχανήματος από παιδιά και 
κρατήστε τα μακριά από αυτό.

•  Εάν κάποιο αυτοκόλλητο 
έχει καταστραφεί, είναι 
δυσανάγνωστο ή λείπει, θα 
πρέπει να αντικατασταθεί

•  Μην πλησιάζετε τα χέρια, τα 
πόδια και τα μαλλιά σας σε 
κινητά εξαρτήματα

 ATENŢIE

 •  Utilizarea necorespunzătoare 
a acestui produs riscă să 
provoace răniri  grave.

•  Înainte de utilizare, vă rugăm 
să citiţi cu atenţie modul de 
folosire şi să respectaţi toate

•  Atenţionările şi instrucţiunile 
pe care acesta le conţine.

•  Nu permiteţi copiilor să 
utilizeze această maşină şi 
ţineţi-i departe de aceasta.

•  Dacă autocolantul este 
deteriorat, ilizibil sau lipseşte, 
este indicat să-l înlocuiţi

•  Nu vă apropiaţi mâinile, 
picioarele şi părul de piesele 
în mişcare.

UPOZORNENIE
 •  Akékoľvek nevhodné 

použitie tohoto výrobku 
môže vyvolať vážne 
poranenia.

•  Pred akýmkoľvek použitím 
výrobku si starost-
livo prečítajte návod na 
použitie a rešpektujte 
všetky upozornenia 
a pokyny, ktoré sú tu 
uvedené.

•  Nedovoľte deťom, aby 
tento prístroj používali a 
približovali sa k nemu.

•  V prípade, že je samo-
lepiaci štítok poškodený, 
nečitateľný alebo štítok 
chýba na výrobku, je 
potrebné ho vymeniť.

•  Nepribližujte ruky, nohy a 
vlasy k súčiastkam, ktoré 
sa pohybujú.

UPOZORNĚNÍ
 •  Jakékoliv nevhodné použití 

tohoto výrobku může 
způsobit vážná poranění.

•  Před jakýmkoliv použitím 
výrobku si pečlivě pročtěte 
návod k použití a respektu-
jte všechna upozornění 
a pokyny, která jsou zde 
uvedena.

•  Zabraňte dětem, aby 
tento přístroj používaly a 
přibližovaly se k němu.

•  Jestliže je samolepicí štítek 
poškozen, je nečitelný 
nebo na výrobku chybí, je 
nutné jej vyměnit.

•  Nepřibližujte ruce, nohy 
a vlasy k pohybujícím se 
součástkám.  

 4, bd de Mons, 59 650 Villeneuve d'Ascq - FRANCE
 : +00 33 (0) 320335000

DECATHLON

CNPJ: 02.314.041/0001-88

DP
Code:

STT :
Prod : XXXXXXXXX

WW-YY

XXXXXXX

   
MADE IN 
HECHO EN

??????????? 

 � WARNING
 • Misuse of this product may 
result in serious injury.
• Read user’s manual and 
follow all warnings and 
operating instructions prior 
to use.
• Do not allow children on 
or around machine.
• Replace label if damaged, 
illegible, or removed.
• Keep hands, feet and hairs 
away from moving parts.

Product in accordance with 
EN 957 class HC, GB17498, 

not suitable for therapeutic purposes
110 kg/ 242 lbs

MAXI
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Č E S K Y
Vybrali jste si fi tness přístroj značky DOMYOS. Děkujeme Vám za důvěru. Vytvořili jsme značku DOMYOS, abychom umožnili všem 

sportovcům udržovat si svou formu. Výrobek tedy vytvořili sportovci pro sportovce. 
Budeme rádi, jestliže nám zašlete vaše poznámky a návrhy týkající se výrobků DOMYOS.

Tým našeho obchodu je vám k dispozici a naslouchá vám, stejně jako oddělení pro navrhování výrobků DOMYOS.
Další informace naleznete také na www.DOMYOS.com 

Přejeme vám dobrý trénink a doufáme, že tento výrobek DOMYOS pro vás bude synonymem potěšení.

VE 570 je přístroj nové generace pro udržení formy.
Tento výrobek je vybaven magnetickým odporem pro větší pohodlí při šlapání do penálů, které je tiché a bez nárazů. 

VE 570  spojuje otáčivé pohyby kola, horizontální pohyby běhání a vertikální pohyby stepperu.
Eliptický pohyb nohou společně s pohybem paží umožňuje posilovat:  

hýžďové svaly, kvadricepsy, lýtka a zádové svaly, hrudní svaly a bicepsy.

PŘEDSTAVENÍ

Před začátkem jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s vaším lékařem. To je zvláště důležité pro osoby starší než 35 let nebo osoby, 
které mají zdravotní problémy, či pokud jste již několik let nesportovali. Pře použitím si pročtěte pokyny.

U P O Z O R N Ě N Í

Pro snížení rizika vážného poranění si před použitím výro-
bku pročtěte důležité pokyny pro použití, které jsou uve-
dené dále.

1.  Výrobek použijte pouze k účelu, který je popsán v této příručce.  
Během celé životnosti tohoto výrobku si příručku uschovejte.

2.  Vlastník výrobku se musí ujistit, že všichni uživatelé výrobku jsou 
vhodným způsobem informováni o způsobech jeho použití.

3.  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.

4.  Tento přístroj vyhovuje evropským normám (norma ES, norma EN 
957-1 a EN 957-6 třída HC), které se týkají fi tness přístrojů pro 
domácí použití, které není terapeutické (je to ekvivalent GB17498).  
Nepoužívejte výrobek k žádným obchodním účelům, nepronajímejte 
jej nebo jej používejte v rámci nějaké instituce.

5.  Výrobek použijte v interiéru na plochém povrchu, z dosahu vlhkosti 
a prachu a ve volném prostoru.  Ujistěte se, že máte k dispozici 
dostatečný prostor pro bezpečný přístup a průchod kolem přístroje.  
Přístroj neskladujte ani je nepoužívejte venku.

6.  Je na odpovědnosti uživatele, aby před každým použitím zkontro-
loval a popřípadě dotáhl všechny díly. Všechny opotřebované nebo 
poškozené části okamžitě vyměňte. 

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

8. Na výrobku neprovádějte žádné úpravy.

9.  V případě poškození výrobku jej zaneste do obchodu Décathlon a 
výrobek znovu použijte až po kompletní opravě.

10.  Výrobek neskladujte ve vlhkém prostředí (okraj bazénu, koupel-
na…).

11.  Pro ochranu podlahy ji zakryjte vhodným výrobkem, který je k dos-
tání v obchodech Décathlon.

12.  Výrobek může najednou použít pouze jedna osoba.

13. Ruce a nohy nepřibližujte k součástkám, které jsou v pohybu.

14. Při cvičení mějte narovnaná záda.

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

16.  Během cvičení nenoste volné oblečení, které by vám během cvičení 
mohlo vadit.

17.  Pro vystoupení nebo sestoupení z výrobku se vždy přidržujte pe-
vných řídítek.

18.  Je třeba neustále dohlížet na to, aby se k výrobku nepřibližovaly 
děti a domácí zvířata.

19.  Pro odstranění prachu použijte měkkou látku. Lepkavé stopy (např. 
od potu) lze odstranit pomocí lehce navlhčené látky.

20.  Přesnost čtečky pulzního snímače může být ovlivněna mnoha fak-
tory, nejedná se o lékařský přístroj. Je určen pouze k tomu, aby vám 
pomohl určit všeobecnou tendenci srdečního rytmu.

Lékařské upozornění 
21.  Osoby, které mají srdeční stimulátor, přístroj na zastavení fi brilace 

nebo jakýkoliv jiný elektronický implantovaný přístroj, musí být 
upozorněny, že použití pulzního snímače je pouze na jejich riziko 
a nebezpečí. Před prvním použitím se tedy doporučuje, aby bylo 
provedeno testovací cvičení pod lékařským dohledem.

22.  Použití pulzního snímače se nedoporučuje těhotným ženám. Před 
jakýmkoliv použitím se poraďte s vaším lékařem.

23.  Jestliže cvičení chcete zastavit, postupně šlapejte menší rychlostí, až 
se pedály zcela zastaví. 

BEZPEČNOST

UPOZORNĚNÍ :  Pokud budete cítit závratě, nevolnost, bolest na hrudníku nebo jakýkoliv jiný abnormální symp-
tom, okamžitě zastavte cvičení a obraťte se na vašeho lékaře předtím, než znovu začnete cvičit.
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Upozornění: při jakémkoliv nastavení kola je třeba, abyste sestoupili z eliptického kola.
Na zemi je nutné, abyste si stoupli před kolo, vzali za řídítka a kolo zatáhli směrem k vám. Výrobek je na kolečkách pro přemístění, 
můžete ho tedy přemístit. Jakmile je přemístění ukončeno, nohy položte dozadu na zem.

PŘEMISŤOVÁNÍ VÝROBKU

       NASTAVENÍ KOLA 
Upozornění : pro provedení nastavení výrobku je nezbytné sestoupit z eliptického kola.  
V případě nestability výrobku během použití otočte jeden nebo dva z kompenzátorů úrovně až do odstranění 
nestability.

      NASTAVENÍ ODPORU 
Podle defi nice EN je tento výrobek „výrobek nezávislý na rychlosti“
Můžete nastavit brzdicí krouticí moment nejen frekvencí šlapání, ale také ruční volbou úrovně odporu 
(otáčením knofl íku pro řízení krouticího momentu u nemotorizovaných výrobků a stlačením tlačítka u výrobků 
motorizovaných).
Nicméně, pokud ponecháte stejnou úroveň odporu, bude se brzdicí krouticí moment zvyšovat / snižovat 
podle toho, jak se zvyšuje / snižuje frekvence vašeho šlapání. 

    NASTAVENÍ SKLONU
Můžete nastavit sklon vašeho přístroje VE 570 nastavením výšky zadní 
nohy.
Jsou zde předem nastaveny tři pozice: 
Spodní pozice = 0 stupňů
Budete namáhat stejným způsobem horní a spodní část těla.
Prostřední pozice = 5 stupňů
Budete více namáhat horní část těla a zároveň budete namáhat i spodní 
část těla.
Vysoká pozice = 10 stupňů
Budete intenzivně namáhat horní část těla a zároveň budete namáhat 
i spodní část těla.
Pro změnu sklonu kola: 
 1 -  Sestupte z kola
 2 -  Stoupněte si ke kolu zezadu.
 3 -  Pro nastavení výšky odšroubujte a povolte kolečko na trubce 

zadní nohy. 
Nastavte sklon a znovu zasuňte kolečko do zadní trubky, 
přitom dostatečně zatáhněte.

UPOZORNĚNÍ:
Ujistěte se o umístění tlačítka na trubku zadní nohy a dobře jej utáhněte. 
Nikdy nepřesahujte maximální výšku trubky zadní nohy.

     NASTAVENÍ POZICE PEDÁLŮ
Při montáži máte možnost nastavit pozici pedálů.
Máte 3 úrovně nastavení:
Vpředu: co nejblíže řídítkům
Uprostřed.
Vzadu: co nejvzdálenější od řídítek.

Optimální defi novaná pozice je pozice uprostřed.
Avšak pro dosažení co nejlepšího výkonu a pro co nejlepší přizpůsobení 
vaší morfologii vám toto nastavení umožní optimalizovat vaší pozici 
na eliptickém kole. 

Pozice vpředu bude vyhovovat zejména osobám, které měří méně než 
1,75 m, a zadní pozice bude vyhovovat zvláště osobám, které měří více 
než 1,85 m.

1

2

NASTAVENÍ
1

3

4
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2 . VÝBĚR PROFILU UŽIVATELE U1- U4:

Po spuštění se objeví obrazovka U1, která značí, že se nacházíte v profilu uživatele 1. 
Konzole vám nabízí možnost uložit si takto individuální hodnoty tréninku pro 4 různé uživatele U1-U4. 
Př.: doba, vzdálenost, kalorie.
Pomocí tlačítek UP/DOWN si vyberte profil požadovaného uživatele a potvrďte výběr pomocí tlačítka MODE. Vaše konzole tak v paměti 
uchová vybrané parametry a nemusíte znovu při každém tréninku konzoli nastavovat. 

Po vybrání vašeho profilu uživatele začnou blikat 4 ikony režimu tréninku ve vrchní 
části obrazovky a je třeba, abyste si vybrali režim tréninku.

START/STOP 
Spustí a zastaví vaše cvičení.
Pokud jste v režimu zastavení, vlevo 
nahoře na obrazovce bliká malé 
podtržené „P“. 
Pro zahájení vašeho tréninku je třeba 
zmáčknout tlačítko START/STOP 

RESET
Vynulování konzole

MODE
Umožňuje vybrat funkce a údaje. 

UP (+) / DOWN (-)
Nárůst / úbytek údaje nebo vybere 
poslední / příští kritérium výběru nebo 
cílových hodnot.

TLAČÍTKA NA KONZOLE

+ _
MODE

RESET

START/STOP

POUŽITÍ KONZOLE
1. SPUŠTĚNÍ
Zapojte kolo do proudu pomocí adaptéru (DC 6V, 500mA),
který je součástí balení. 
Zapojení se provede na zadní noze kola. 

Jestliže je kolo již připojené, stiskněte jakékoliv tlačítko nebo začněte šlapat. 
sau începeţi să pedalaţi.

+ _
MODE

RESET

START/STOP

KONZOLE
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3. VÝBĚR REŽIMU TRÉNINKU:

Máte na výběr 4 režimy tréninku:
MANUAL (RUČNÍ), 
PROGRAMM (NAPROGRAMOVANÉ)
USER (DLE UŽIVATELE)
TARGET H.R. (CÍLOVÁ SRDEČNÍ FREKVENCE)

Vyberete je pomocí tlačítek UP/DOWN, výběr potvrdíte pomocí 
tlačítka MODE.

MANUÁLNÍ REŽIM
Režim MANUAL vám umožní manuálně řídit intenzitu vašeho 
tréninku pomocí zvyšování nebo snižování úrovně zátěže..

Úroveň odporu brzd:

Je symbolizována blikajícím podtržením pro zátěž. Pro výběr 
úrovně požadované zátěže použijte tlačítka UP/DOWN. 
Je zde 8 úrovní zátěže od 1 do 8 ;
1 je nejnižší úroveň a 8 nejsilnější.

Můžete vybrat a stanovit jeden nebo více cílů tréninku použitím 
výběru MODE a UP/DOWN pro nastavení cílové hodnoty: 

Cíle:
TIME (ČAS):   Doba cvičení v minutách
VZDÁLENOST:  Vzdálenost, kterou je třeba ujet  
KALORIE   počet kalorií ke spálení 

Jedná se o odpočet a trénink se automaticky zastaví poté, co je 
dosaženo každého cíle. 
Ikona „P“ symbolizuje „Pauzu“ a začne blikat vlevo nahoře na 
obrazovce a také se ozve zvukový signál pro zastavení.  

Jakmile jsou hodnoty nastaveny na 0, při cvičení se budou pouze 
navyšovat a nedojte k automatickému zastavení cvičení.

Po skončení nastavení a zadání vašich cílů pro trénink začněte 
trénovat použitím tlačítek   START/STOP.

TRÉNINK DLE PROGRAMU:
PROGRAM P1 – P6 

Tento režim si vyberte pomocí tlačítek UP/DOWN a potvrďte stiskem 
MODE.
Tento režim vám umožní, abyste měli přístup k 6 automatickým 
programům vašeho kola. Piktogramy ve spodní části obrazovky vám 
popisují profil náročnosti každého programu. 

Jakmile si vyberete režim PROGRAM, na obrazovce se objeví první 
program  „P1“. 
Pomocí tlačítek UP/DOWN si vyberte program, který chcete, a 
potvrďte pomocí tlačítka  MODE .

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM: USER (UŽIVATEL)

Funkce USER vám umožňuje vytvořit individuální program, který 
se přidá ke 12 zaregistrovaným programům.
Tento režim si vyberte pomocí tlačítek UP/DOWN a potvrďte 
stiskem MODE.

Následně si vyberte intenzitu každého segmentu naprogramova-
ného profilu pomocí tlačítek  UP/DOWN a nastavení následu-
jícího segmentu proveďte dvojitým stiskem tlačítka UP/DOWN.

Takto dokončete váš profil programu a začněte trénovat stisknutím 
tlačítka  START/STOP.

Následně můžete nastavit jeden nebo více cílů stejným způsobem, 
jak bylo popsáno v části  MANUAL výše.

Pokud chcete, můžete nastavit zátěž programu použitím tlačítka UP/
DOWN a následně MODE.

.

Následně můžete nastavit jeden nebo více cílů stejným způsobem, 
jak bylo popsáno v části  MANUEL výše.

Trénink zahájíte stiskem tlačítka STOP/START.

Pokud je zátěž vybraného programu příliš slabá nebo příliš silná, 
můžete ji manuálně zvýšit v jakémkoliv okamžiku, aniž byste museli 
přerušit trénink, pomocí tlačítka UP/DOWN.
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-  Jestliže ukazatel srdečního rytmu (4) nebliká nebo nebliká pravidelně, zkontrolujte, zda máte ruce dobře umístěné a že snímače nejsou 
příliš vlhké.

-   Pokud vaše počítadlo nefunguje: přezkoušejte stav a připojení kabelů na zadní straně konzole, a správnost připojení čidla na kostru kola. 
Zkontrolujte také, zda je adaptér správně připojen k výrobku a Vašemu elektrickému rozvodu.

-  Pokud problém přetrvává: Vraťte váš výrobek v nejbližším obchodě DECATHLON. 

DIAGNOSTIKA ANOMÁLIÍ

SCAN : 
Během tréninku bude konzole pravidelně měnit rychlost v Km/
h/míle označenou jako „SPEED“ a otáčky za minutu „RPM“.

SPEED : 
Označuje vaši rychlost mezi 0,0 a 99,9 Km/h míle/h.

RPM : 
Označuje počet otáček převodu za minutu.

TIME : 
Označení délky trvání tréninku nebo odpočtu předem nasta-
vené hodnoty mezi 01:00 a 99:00 minutami.

DISTANCE : 
Označuje ujetou vzdálenost mezi 0,1 Km či v mílích a 99,90 
Km či v mílích.
Jestliže je předem nastavená cílová vzdálenost, bude odečtena 
až do výše 0,00.

CALORIES :
Označuje přibližné množství spálených kalorií mezi 0 a 999 
nebo odpočet předem stanovené hodnoty. 

PULSE : 
PULSE: Jakmile bude držet řídítka v místech pulzních snímačů 
„HANDPULSES“, ukazuje srdeční frekvenci. Aby informace byla 
věrohodná, je třeba se snímačů dobře držet.

Pozor : jedná se o odhad, který nesmí být v žádném případě 
považován za lékařsky ověřenou informaci.

Konzole vašeho kola zhasne sama po 5 minutách, jakmile 
kolo nepoužíváte. Všechny tréninkové cíle (doba, vzdálenost, 
kalorie, atd.) budou uloženy a znovu se objeví při spuštění 
konzole.

VYSVĚTLENÍ INFORMACÍ NA OBRAZOVCE

SRDEČNÍ PROGRAM: TARGET HEART RATE 
(CÍLOVÁ SRDEČNÍ FREKVENCE)

Vyberte si režim  TARGET HR pomocí tlačítka UP/DOWN pro 
provádění kontrolovaného tréninku pomocí vaší cílové srdeční 
frekvence a potvrďte stiskem tlačítka MODE.

Konzole vám následně nabídne cílovou srdeční frekvenci ve 
výši 55 % průměrné maximální frekvence dle uvedeného věku. 
Procento můžete zvýšit na 75 % nebo na 90 % nebo na „THR“ 
pomocí tlačítka UP/DOWN.

Funkce HR vám umožňuje zjistit vlastní tepovou frekvenci v tepech/
minutu namísto procentuální předvolby. Poté co vyberete THR, vám 
konzole nejprve nabídne jednu  frekvenci s přednastavenou hod-
notou 100 tepů/minutu v pravé spodní části obrazovky. Použijte 
MODE a UP/DOWN pro nastavení hodnoty, kterou si přejete 
mezi 30 a 240 tepy/minutu, potvrďte výběr tlačítkem MODE.  

Pro nastavení se zřetelem k objektivní tepové frekvenci laskavě 
nahlédněte do tabulky níže, kde získáte informace o udaných 
hodnotách: 

Pozor: Jedná se o odhad, který v žádném případě nemůže být brán 
jako lékařsky ověřený. 

Pokud problém přetrvává: Vraťte váš výrobek v nejbližším obchodě 
DECATHLON. 

Následně si můžete vybrat dodatečný cíl, jako je ČAS, VZDÁLENOST, 
atd.….pomocí tlačítka MODE nebo spustit váš program pomocí 
tlačítka START/STOP.

Zátěž se automaticky přizpůsobí směrem dolů každých 15 vteřin, 
jestliže je vaše srdeční frekvence příliš vysoká. Pokud je příliš nízká, 
zátěž se každých 30 vteřin zvýší o jeden stupínek, až dosáhne 
úrovně 16. 

Poznámka:
Obě dvě ruce je třeba mít umístěné na dotekových snímačích srdeční 
frekvence.

V režimu THR nemůžete manuálně nastavit zátěž vašeho kola.
V každém tréninkovém režimu můžete zastavit trénink okamžitě 
pomocí stisknutí tlačítka START/STOP.
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Trénink „kardio-training“ je typem aerobního cvičení (rozvoj za přítomnosti kyslíku) a umožňuje zlepšit vaší kardio-vaskulární kapacitu.  
Přesněji si zlepšíte napětí v rámci srdce / krevních cév. Během tréninku „kardio-training“ se do svalů přivádí kyslík z vdechnutého vzduchu. Srdce 
rozvádí kyslík do celého těla a zvláště pak do svalů, které pracují. 

TRÉN INK  KARD IO - TRA IN ING

Pravidelná kontrola pulsu během cvičení je nezbytná pro kontrolu tré-
ninku. Pokud nemáte nástroj pro elektronické měření, můžete to provést 
následovně:
Pro změření pulsu umístěte 2 prsty do úrovně:
-  krku nebo pod ucho nebo z vnitřní strany zápěstí na úrovni palce.
Netlačte příliš silně: příliš velký tlak snižuje krevní průtok a může zpoma-

lit srdeční rytmus. Po počítání pulzů během 30 vteřin vynásobte toto číslo 
dvakrát a zjistíte počet pulzů za minutu.

Příklad: napočtených 75 pulzů znamená 150 pulzů za minutu.

KONTROLUJ T E  VÁŠ  PULS

A - Zahřívací fáze: progresivní úsilí.
Zahřátí je přípravnou fází pro jakýkoliv trénink a umožňuje, aby se člověk 
DOSTAL DO OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK pro provádění sportu. Jedná se 
o PREVENCI PROTI PORANĚNÍ ŠLACH A SVALŮ. Má dva aspekty : PRO-
BUDI SVALOVÝ SYSTÉM, CELKOVÉ PROHŘÁTÍ.

1)  Probuzení svalového systému se provádí během SPECIÁLNÍHO 
PROTAŽENÍ, které umožní, aby se tělo PŘIPRAVILO NA ZÁTĚŽ: každá 
svalová skupina se zapojí, jsou namáhány klouby.

2)  Celkové zahřátí postupně umožní, aby se zapojil kardiovaskulární a 
dýchací systém a umožnil tak lepší závlahu svalů a lepší přizpůsobení 
námaze. Musí být dostatečně dlouhé: 10 min v případě rekreační akti-
vity, 20 min v případě závodní sportovní aktivity. Dále je třeba pozna-
menat, že zahřátí musí být delší: od 55 let a ráno.

B - Trénink
Trénink je hlavní fáze vaší fyzické aktivity. Díky PRAVIDELNÉMU tréninku si 
budete moci zlepšit fyzickou kondici. 
• Jedná se o anaerobní práci pro rozvoj vytrvalosti. 
• Také se jedná o aerobní práci pro rozvoj kardio-plicní odolnosti.

C - Zklidnění
Odpovídá provádění aktivity s nízkou intenzitou, jedná se o postupnou fázi 
„odpočinku“.  ZKLIDNĚNÍ ZAJIŠŤUJE NÁVRAT do „normálního fungování” 
kardiovaskulárního a dýchacího systému, krevního oběhu a svalů (což 
umožňuje eliminovat protiúčinné látky, jako jsou mléčné kyseliny, jejichž 
nahromadění je hlavní příčinou svalové bolesti, to znamená křečí a pocitů 
polámání).

D - Protažení
Protažení musí následovat po fázi zklidnění. Protažení po námaze: minimali-
zuje ZTUHLOST SVALŮ, která je způsobena kumulací KYSELIN MLÉČNÝCH, 
což „stimuluje“ KREVNÍ OBĚH. 

FÁZE FYZICKÉ AKTIVITY

Eliptické kolo je výborná forma pro činnost kardio-training. Trénink na tomto přístroji se zaměřuje na vaši kardiovaskulární kapacitu. Vzhledem k 
tomuto principu si zlepšíte fyzickou kondici, vytrvalost a spálíte kalorie (nezbytná aktivita při potřebě úbytku váhy spojená s dietou). Eliptický přístroj 
umožňujte také posílit nohy a hýždě a horní část těla (hrudník, záda a paže). Také se zapojují lýtkové svaly a spodní břišní svaly. Námahu hýždě 
můžete také posílit tím, že pojedete dozadu.

ČÁST I  PROCV IČOVANÉHO T Ě LA

Pokud jste začátečník, začněte trénovat několik dní s nastavením nízké úrovně zátěže a rychlosti šlapání, bez nucení a s dostatečným 
odpočinkem. Postupně zvyšujte počet nebo délku trvání jednotlivých tréninků.

POUŽ I T Í

Udržovací / Zahřívací cvičení : Postu-
pná námaha od 10 minut.
Pro udržovací trénink pro udržení fyzické 
kondice nebo pro opětovnou tělesnou aktivitu 
můžete trénovat každý den po dobu deseti 
minut.  Cílem tohoto typu cvičení je podpořit 
činnost vašich svalů a kloubů nebo může být 
cvičení použito jako zahřátí před další fyzickou 
aktivitou.
Pro zlepšení napětí v nohách si vyberte vyšší 
zátěž a zvyšujte čas cvičení.
Samozřejmě, že můžete zátěž při šlapání nas-
tavovat během celého cvičení.

Aerobní cvičení pro dosažení zlepšení 
fyzické kondice : Mírná námaha po 
dostatečně dlouhou dobu (30 min až 1 
hodina).
Pokud chcete zhubnout, je tento typ cvičení ve 
spojení s dietou jediným způsob, jak zvyšovat 

množství energie spotřebované organismem.  
Není však nutné se namáhat nad své limity. 
Zde je důležitá pravidelnost tréninku, díky kte-
rému dosáhnete nejlepších výsledků.
Vyberte si relativně mírný odpor šlapání a 
cvičení provádějte minimálně po dobu 30 mi-
nut.
Během tohoto cvičení se musíte lehce zapotit, 
ale nesmíte se v žádném případě zadýchat.  
Je zde důležitá doba cvičení v pomalém tem-
pu, díky kterému bude po vašem organismu 
požadován větší výdej energie a tuků za pod-
mínky, že budete šlapat nejméně třikrát týdně 
po dobu delší než 30 minut. 

Vytrvalostní aerobní trénink : Výrazná 
námaha po dobu 20 až 40 minut.
Cílem tohoto tréninku je výrazné posílení 
srdečního svalu a zlepšení dýchání.
Zátěž a rychlost šlapání se zvyšuje takovým 

způsobem, jak se během cvičení zvyšuje dý-
chání. Namáhání je výraznější než při cvičení 
pro zlepšení fyzické kondice.
Během vašich tréninků můžete tuto námahu 
provádět delší dobu, v jiném rytmu nebo 
s vyšší zátěží.  Aerobní vytrvalostní trénink se 
musí provádět nejméně třikrát týdně. Trénink 
ve výraznějším tempu (anaerobní cvičení a 
v červené oblasti) je vyhrazena atletům a 
vyžaduje příslušnou přípravu.
Po každém tréninku se několik minut věnujte 
šlapání při snižující se rychlosti a zátěži, abys-
te se zklidnili a postupně se organismus dostal 
do klidového stavu.

K  A  R  D  I  O  -  T  R  A  I  N  I  N  G
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•   Trénink od 80 do 90 % a výše maximální srdeční frekvence: Anaerobní a červená oblast  vyhrazena výkonným a specializovaným 

atletům.

• Trénink od 70 do 80 % maximální srdeční frekvence: Vytrvalostní trénink.

• Trénink od 60 do 70 % maximální srdeční frekvence: Zlepšování fyzické kondice / Výhradní spotřeba tuků

• Trénink od 50 do 60 % maximální srdeční frekvenci: Udržovací / Zahřívací cvičení.

KARD IO - TRA IN ING  :  OBLAST  CV IČ EN Í
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UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Jestliže se chcete dostat do fyzické kondice, je třeba cvičení provádět KONTROLOVANĚ.
Před zahájením fyzické aktivity se neváhejte OBRÁTIT NA LÉKAŘE, a to zejména jestliže:nesportovali jste během posledních let, jste starší 

než 35 let, nejste si jisti svým zdravím, léčíte se.
PŘED PROVOZOVÁNÍM JAKÉHOKOLIV SPORTU JE TŘEBA SE PORADIT S LÉKAŘEM.

LÉKAŘSKÉ UPOZORNĚNÍ 

Pozor:  Měření srdečního pulzu vždy začíná na 90 pulzech/minutu a vyžaduje určitý stabilizační čas (zhruba 30 vteřin).  Během cvičení 
představuje čas výpočtu pulzů za minutu odchylku zhruba 20 vteřin mezi skutečnými a zobrazovanými srdečními frekvencemi. Informace 
uvedené na vaší konzole jsou informativní a nemají vědeckou hodnotu. Číselné údaje mohou být různé v závislosti na pozici dlaní a tlaků 
na snímače pulzu. Pokud vaše ruce nejsou v kontaktu s pulzními snímači, měření nebude probíhat správně.
Tento přístroj není určen pro lékařskou diagnostiku nebo za účelem prevence srdečních problémů. Před zahájením jakéhokoliv tréninku se 
poraďte s lékařem, zejména pokud jste delší dobu nesportovali, pokud máte srdeční problémy, pokud kouříte nebo pokud trpíte vysokým 
tlakem a/nebo nadváhou. Pokud používáte srdeční stimulátor, nepoužívejte srdeční snímač předtím, než toto prokonzultujete s vaším 
lékařem.

DECATHLON 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 a práci od data nákupu, kdy se za rozhodný den počítá datum uvedené na pokladní stvrzence. 
Povinnost společnosti DECATHLON dle této záruky se omezuje na náhradu nebo na opravu výrobku dle uvážení DECATHLONu.
Všechny výrobky, pro které je záruka použitelná, musí být dodány do některého ze smluvních středisek DECATHLONu, s vyplaceným 
poštovným, 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
 • Špatné montáži
 • Špatné údržby
 • Oprav, které nebyly provedeny smluvními techniky DECATHLON
 • Použití k obchodním účelům

Tato obchodní záruka nevylučuje zákonnou záruku použitelnou dle dané země a/nebo provincie.

DECATHLON - 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – FRANCE

OBCHODNÍ  ZÁRUKA

MUŽ ŽENATepy za minutu

Věk

Tepy za minutu

Věk
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