
RBR 560

 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
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat
Spara bruksanvisningen

Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız
Збережіть цю інструкцію

 Réf. pack : 1135.560 - CNPJ : 02.314.041/0001-88   

Made in China - Hecho en China - Fabricado na China - 
中国 制造 - Произведено в Китае

OXYLANE - 4, Boulevard de Mons - BP299 - 59665 Villeneuve d’Ascq Cedex - France

RBR 560.indd   64 3/13/2009   11:00:45 AM



RBR 560
 NOTICE D’UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS
MODO DE EMPLEO

GEBRAUCHSANWEISUNG
 ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSHANDLEIDING 
MANUAL DE UTILIZAÇÃO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ
 BRUKSANVISNING

УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
 KULLANIM KILAVUZU

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ 

使用说明
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 MONTAGE • ASSEMBLY •MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING 
• MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • СБОРКА • MONTARE •  MONTÁŽ 
• MONTÁŽ • MONTERING • МОНТИРАНЕ • MONTAJ • МОНТУВАННЯ •  

• 安装
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5

Arrivée - 
Finish - 
Llegada - Ende 
- Arrivo - ind-
positie Chegada 
- Pozycja 
początkowa - 
Érkezés - 
 Финиш  Sosire 
- Koniec - Konec - 
Mål - Крайно 
положение  - 
Varış -
 Крайно 
положение -

Départ - Start - 
Salida - Anfang 
- Partenza 
- Vertrekpositie - 
Partida - Pozycja 
wyjściowa - 
Indulás -  Старт 
- Pornire - Začiatok 
- Spuštění - Start - 
Изходно положение 
- Başlangıç - 
Изходно положение 
-    -  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

EXERCICES • EXERCISES • EJERCICIOS • GRUNDÜBUNGEN • ESERCIZI 
• OEFENINGEN • EXERCÍCIOS • ĆWICZEŃ • GYAKORLATOK • УПРАЖНЕНИЯ 

• EXERCIŢII • CVIKY • CVIČENÍ • KROPPSÖVNINGAR • УПРАЖНЕНИЯ
                             • EGZERSİZLER • ВПРАВИ •                  •

Départ - Start - Salida - Anfang - Partenza - Vertrekpositie 
- Partida - Pozycja wyjściowa - Indulás -  Старт - Pornire 
- Začiatok - Spuštění - Start - Изходно положение - 
Başlangıç - Изходно положение -    -  

Arrivée - Finish - Llegada - Ende - Arrivo - indpositie 
Chegada - Pozycja początkowa - Érkezés -  Финиш  

Sosire - Koniec - Konec - Mål - Крайно 
положение  - Varış -
 Крайно положение 

Départ - Start - Salida - Anfang - Partenza - Vertrekpositie 
- Partida - Pozycja wyjściowa - Indulás -  Старт - Pornire 
- Začiatok - Spuštění - Start - Изходно положение - 
Başlangıç - Изходно положение -    -  

Départ - Start - 
Salida - Anfang 
- Partenza 
- Vertrekpositie - 
Partida - Pozycja 
wyjściowa - 
Indulás -  Старт 
- Pornire - Začiatok 
- Spuštění - Start - 
Изходно 
положение 
- Başlangıç - 
Изходно положение 
-    -  

Arrivée - Finish - Llegada - Ende - Arrivo - indpositie 
Chegada - Pozycja początkowa - Érkezés -  Финиш  

Sosire - Koniec - Konec - Mål - Крайно положение  - 
Varış - Крайно положение 

Arrivée - Finish 
- Llegada - Ende 
- Arrivo - 
indpositie 
Chegada 
- Pozycja 
początkowa 
- Érkezés - 
 Финиш  Sosire 
- Koniec - Konec 
- Mål - Крайно 
положение  - 
Varış - Крайно 
положение -
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Vybrali jste si fitness přístroj značky DOMYOS Děkujeme Vám za důvěru.
Vytvořili jsme značku DOMYOS, abychom umožnili všem sportovcům udržovat jejich formu.

Naše výrobky 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 adresu na našich webových stránkách: www.domyos.com a zvolte svou zemi.

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

PŘEDSTAVENÍ
Tento výrobek je podpěra, která vám umožňuje položit tyč během cvičení. Používá se při squatu a jiných pohybech. Zdvihání a spojuje se 
dohromady s plochou nebo nakloněnou lavicí typu  BI 460. Krátké podpěry vám umožní položit tyč mezi každým cvičením. Tyto podpěry 

velké hmotnosti jsou vybaveny bezpečnostními háčky a ne kolíky. Opěry (dlouhé podpěry) vám budou sloužit jako pojistka pro položení tyče 
do nízké polohy v případě náhlé slabosti. Tyto opěry jsou vybaveny kolíky.

RBR 560 48 kg
105 lbs

170 x 112 x 185 cm
67 x 44 x 73 inch

Pojistná opěra

Místo na odložení tyče

Mechanismus nastavení 
rozpětí  (pull and turn)

Háčky proti převrácení

Skládací 
mechanismus

Kolečka pro posouvání přístroje

Nastavitelná noha

�UPOZORNĚNÍ

•  Jakékoliv nesprávné používání 
výrobku může způsobit těžko 
zranění.  

•  před použitím si pečlivě 
pročtěte návod a dodržujte 
veškerá upozornění a instrukce 
v něm obsažené.

•  Nedovolte dětem, aby přístroj 
používaly a udržujte je v 
dostatečné vzdálenosti od něj.

•  Nepřibližujte ruce, nohy a 
vlasy k pohyblivým částem.   

•  Pokud je štítek poškozený, 
nečitelný nebo chybí, je dobré 
jej vyměnit 

MAXIMÁLNÍ 
PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ

250 kg / 550 lbs

MAXIMÁLNÍ 
PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ

250 kg / 550 lbs

�UPOZORNĚNÍ
Po každém seřízení přemístěte 

bezpečnostní kolík, abyste je mohli 
uzamknout v pozici nosníku. 

42

Č E S K Y

Fyzickou kondici je třeba zlepšovat KONTROLOVANĚ. Než začnete cvičit, poraďte se s lékařem.
To je zvláště důležité pro osoby starší než 35 let nebo osoby, které mají zdravotní problémy, 

či pokud jste již několik let nesportovali. Před použitím si pročtěte pokyny.

UPOZORNĚNÍ
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1.   Před použitím výrobku si přečtěte pokyny v této příručce. Příručku 
uschovejte po dobu životnosti výrobku.

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

3.  Domyos se zříká jakékoliv odpovědnosti za stížnosti v důsledku 
zranění nebo škod způsobených osobám nebo na majetku, 
jejichž důvodem je špatné používání tohoto výrobku ze strany 
kupujícího nebo jiné osoby.  

4.  Výrobek je určen výhradně pro domácí použití. nepoužívejte jej 
ke komerčním účelům, nepronajímejte jej ani nepoužívejte 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 prostoru pro 
bezpečný pohyb v okolí výrobku. Dejte pozor, aby výrobek 
neponičil podlahu.

6.  Je odpovědností uživatele, aby zajistil správnou údržbu přístroje. 
Po montáži výrobku  a před každým použitím. Kontrolujte stav 
dílů, které nejvíce podléhají opotřebení.

7.  V případě poškození výrobku, okamžitě vyměňte všechny 
opotřebované. Nebo poškozené díly v Poprodejním servisu 
vašeho nejbližšího obchodu DECATHLON a nepoužívejte výro-
bek, dokud  nebude vše opraveno.  l 

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

9. Pro ochranu nohou cvičte ve sportovní obuvi.

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

11.  V jakémkoliv okamžiku je třeba, aby se k výrobku nepřibližovaly 
děti a domácí zvířata.

12. Na výrobku neprovádějte žádné úpravy.

13.  Před změnou pozice nebo složením odstraňte tyč a zátěže z 
místa pokládání tyče.

14.   Nakládejte a odlehčete tyč zároveň z obou stran. Zatížení Pouze 
na jedné straně by mohlo tyč převrhnout, a to I navzdory háčkům 
proti převrhnutí. Tyto bezpečnostní háčky musí pokrývat cvičební 
tyč  rběhem zatěžování nebo odlehčování.

15. Maximální zátěž: 250 kg

16.  Doporučujeme vám upevnit váš RBR560 k podlaze pomocí 
otvorů na předních nohách. Obraťte se na odborníka pro určení 
fixačních prvků podle typu podlahy 

 

BEZPEČNOST
Upozornění: pro snížení rizika vážného zranění si před použitím výrobku pročtěte důležité pokyny pro použití, 
které jsou uvedené dále

ÚDRŽBA
Veslařský trenažér vyžaduje jen minimální údržbu. Pokud jej chcete očistit, použijte hubku a čistou vodu na všechny části přístroje. Poté jej 

osušte suchým hadříkem. 

DOMYOS poskytuje na tento výrobek záruku 5 let na strukturu a 2 roky na části podléhající opotřebení a práci, pokud je výrobek používán 
za standardních podmínek. Záruka nabývá platnosti dnem nákupu, jako důkaz slouží pokladní účtenka. Tato záruka se vztahuje jen na 
prvního kupujícího.

Závazek společnosti DOMYOS dle této záruky se vztahuje pouze na výměnu nebo na opravu výrobku po dle rozhodnutí společnosti DOMYOS.

Všechny výrobky, na které se vztahuje záruka, musí být odevzdány do některého z center DECATHLON (obchod), vyplaceně a s dokladem o 
koupi.

Tuto záruku nelze uplatnit v případě :
Škody způsobené během přepravy.
Nesprávného nebo nestandardního použití.
Opravy provedené jiným než smluvním servisem společnosti DOMYOS.
Použití daného výrobku k obchodním účelům.

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

OXYLANE, 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – Francie

ZÁRUKA 

NASTAVENÍ
Pro nasatvení šířky odkladiště tyče použijte madlo Pull and Turn. Odšroubujte a táhněte za madlo, aniž byste jej vytáhli celé.

Následně můžete upravit šířku.

43
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Provádějte na ploché lavici.
Materiál: plochá lavice, posilující tyč o délce minim. 1M55, litinové 
kotouče, RBR560.

Umístění : Nastavte vzdálenost mezi odkladovým podstavcem na tyč a 
lavicí, stejně jako výšku stojanů tak, abyste mohli uchopit tyč.  Plochá lavi-
ce, vleže na zádech uchopte tyč z odkladového podstavce. Šířka úchopu 
je větší než šířka ramen. (Předloktí a paže musí svírat úhel 90° jakmile 
jste uprostřed pohybu). Hlava musí být položená na lavici. Záda musí být 
zcela rovná. Abychom se vyhnuli prohnutí v oblasti bederní páteře, můžete 
položit paty na lavici nebo skrčit nohy přímo na tělo.

Cvičení: Nadechněte se, zvedněte tyč do výše hrudníku aniž byste ji 
pokládali , s výdechem tlačte tyč, vyhněte se trhanému pohybu. Lokty musí 
zůstat od sebe (paže a trup musí svírat úhel 90°)

Namáhané svaly: Prsní, tricepsy, přední ramenní.

P  R  S  N  Í

R  A  M  E  N  N  Í

T  R  I  C  E  P  S

H  Ý  Ž  D  Ě 

Zdvihy vleže 1-2-3  

Provádějte s lavicí nakloněnou na 85°.
Materiál: Naklonitelná lavice, posilovací tyč o délce minim. 1m55 mini-
mum, litinové kotouče, RBR560.

Umístění : Nastavte opěradlo lavice na 85°. Nastavte sedadlo do hori-
zontální polohy a stojany do výšky, couvněte lavicí směrem k podstavci na 
odložení tyče tak, abyste mohli tyč snadno uchopit.  

Cvičení: Chytněte tyč tak, aby paže byly širší než šířka ramen.  Při 
nádechu činku stáhněte za týl. Dýchejte a tlačte tyč nad hlavu dokud paže 
nejsou úplně natažené aniž by došlo k úplnému zablokování loktů.   

Namáhané svaly: Vnější deltové svaly.

Zdvihy šíje 4-5 

Tahy v předklonu
Provádějte s nakloněnou lavicí
Stejné cvičení s opěradlem nakloněným do úhlu 45°, nakloňte sedadlo a 
zvyšte výšku stojanů.  
V této pozici jsou také namáhány prsní svaly, ale zvláště se zaměřuje na 
vrchní část tohoto svalu.

Tahy v záklonu
Provádějte s nakloněnou lavicí
Stejné cvičení se zakloněnou lavicí a se maximálním snížením podstavce 
na odložení tyče.  
Zablokujte leg kolíkem abyste si mohli během cvičení zapřít nohy. 
V této pozici jsou také namáhány prsní svaly, ale zvláště se zaměřuje 
na spodní část

Provádějte na ploché lavici.
Materiál: plochá lavice, posilovací tyč, litinové kotouče, l RBR560.

Umístění : Stejná pozice jako při práci vleže. uchopte tyč uprostřed 
uzavřeným stiskem (rozpětí rukou zhruba 20 cm).

Cvičení: Při nádechu tyč přitáhněte k čelu. S výdechem zvedněte tyč do 
výšky. Musí se hýbat pouze předloktí. Lokty, trup a paže se nesmějí na 
pohybu podílet 

Namáhané svaly: Triceps (natahovač paží).

Francouzský stisk 6-7

UPOZORNĚNÍ !  Toto cvičení vyžaduje alespoň minimum 
praxe a skvělou pozici, abychom se vyhnuli nebezpečí 
zranění.  Pokud vzačínáte, nechte si poradit ještě před 
začátkem cvičení. Tyč příliš nezatěžujte. Neprovádějte toto 
cvičení, pokud si nejste jisti pozicí. 
Materiál: RBR560, tyč o délce minim. 1 m 55, ideální je trénink s tyčí 
minimálně 1 m 75, pokud tyč hodně zatížíte. (od 100 kg). Posilovací pás 
je rovněž nutný z důvodu ochrany bederní páteře

Umístění : Nastavte výšku podstavce pro odložení tyče a umístěte 
bezpečnostní háčky tak, abyste mohly tyč položit v případě neschopnosti ji 
zvednout. Položte se čelem k podstavci z druhé strany lavice. 

Uchopte tyč za trapézovými svaly. Tyč musí spočívat na trapézových sva-
lech na na šíji.  Udělejte krok dozadu. Špičky nohou jsou vytočené směrem 
ven, nohy jsou rozkročené více mež je šířka ramen 

Cvičení: S nádechem si sedněte na bobek a záda ponechte rovná, rovněž 
tak hlavu. Kolena jsou lehce vytčená ven. Při pohybu kolena nejdou dále 
než chodidla. Jakmile se stehna dostanou do horizontální polohy, s výde-
chem se vraťte vzhůru. Kolena zcela nezablokovávejte. S nádechem se 
vraťte na bobek, poté s výdechem opět vztaňte 

Namáhané svaly: Quadricepsy, sedací, hýžďové.

Squaty 8-9-10-11-12

POUŽÍVÁNÍ

CVIČENÍ

Pro optimální trénink je třeba postupovat dle následujících 
doporučení :

•  Pokud jste začátečník, trénujte několik týdnů  s lehkými závažími, aby si 
tělo zvyklo na svalovou zátěž. 

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

• Všechny pohyby dělejte pravidelně bez trhnutí.

•  Mějte vždy rovná záda. Během cvičení neprohýbejte ani nezakulacujte 
záda. 

•  Pokud jste začátečník, cvičte série od 10 do 15 opakování, tak 4 série 
na cvičení. Zaměňujte jednotlivé svalové skupiny. Neprocvičujte všechny 
svaly. Každý den, ale rozdělte s cvičení.
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