
MAXI
100 kg
220 lbs

MINI-STEPPER 
COMFORT

MINI-STEPPER 
COMFORT

 9,3 kg / 20.5 lbs
53 x 43 x 101 cm

21 x 17 x 40 in
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1
EN Counter
FR Compteur
ES Contador
DE Zähler
IT Contatore
NL Teller
PT Contador
PL Licznik
HU Számláló
RU Счетчик
RO Contorizator
SK Počítač
CS Počítadlo
SV Räknare
BG Брояч
TR Sayaç
HR Brojilo
SL Števec
VI Máy đếm
ZH 

JA 

ZT 

TH 

AR 

2
Handlebar
Guidon
Manillar
Lenker
Manubrio
Stuur
Guiador
Kierownica
Kormány
Руль
Ghidon
Riadidlá
Madlo
Styre
Корми ло
Gidon
Upravljač
Držalo
Tay cầm
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4
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4
Piston
Piston
Pistón
Kolben
Pistone
Pedaal
Pistão
Tłok
Dugattyú
Поршень
Piston
Piest
Píst
Kolv
Бутало
Piston
Klip
Bat
Pittông
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3
EN Pedal
FR Pédale
ES Pedal
DE Pedal
IT Pedale
NL Pedaal
PT Pedal
PL Pedał
HU Pedál
RU Педаль
RO Pedală
SK Pedál
CS Pedál
SV Pedal
BG Педал
TR Pedal
HR Pedala
SL Pedal
VI Bàn đạp
ZH 

JA 

ZT 

TH 

AR 
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   WARNING EN    AVERTISSEMENT FR      ADVERTENCIA ES      WARNUNG DE    AVVERTENZA IT   

   WAARSCHUWING NL    AVISO PT      OSTRZEŻENIA PL      FIGYELMEZTETÉS HU    ВНИМАНИЕ RU   

   AVERTISMENT RO    UPOZORNENIE SK      UPOZORNĚNÍ CS      VARNING SV    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ BG   

   UYARI TR    UPOZORENJE HR      OPOZORILO SL   CHÚ Ý VI 
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60 cm / 23.6 in

60 cm / 23.6 in
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60 cm / 23.6 in
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Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si vybrali výrobek značky DOMYOS.
Ať jste začátečník nebo sportovec na špičkové úrovni, DOMYOS je Vaším spojencem při udržování formy nebo zlepšování fyzické kondice. Naše týmy vždy dělají 
vše pro to, aby naše výrobky byly nejlepší. Pokud však máte nějaké připomínky, návrhy nebo otázky, budeme velmi rádi, když nám je sdělíte prostřednictvím 
našich internetových stránek DOMYOS.COM. Na těchto stránkách naleznete rovněž rady pro provádění sportovní činnosti a v případě potřeby i pomoc.
Přejeme Vám úspěšný trénink a doufáme, že tento výrobek DOMYOS Vám přinese mnoho radosti.

Stepper je nástroj pro kardiovaskulární trénink, který simuluje chůzi do schodů. Pravidelné používání stepperu vám umožní zlepšit si fyzickou 
kondici a vytrvalost a přitom spalovat kalorie (spolu s vyváženou stravou je ideální pro udržení a/nebo pro snížení váhy). 
Kromě příznivého účinku cvičení na kardiovaskulární a respirační systém stepper pohybem zpevňuje hýždě, stehna a lýtka bez dalších následků.

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.

1. Vlastník výrobku se musí ujistit, že všichni uživatelé výrobku jsou vhodným způsobem informováni o způsobech jeho použití.
2. 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.
3. Nepoužívejte jej v žádném obchodním prostředí, nepronajímejte jej nebo jej používejte v rámci nějaké instituce.
4. Je na odpovědnosti uživatele, aby před každým použitím zkontroloval a popřípadě dotáhl všechny díly.
5. Akákoliv montáž/demontáž výrobku musí být prováděna opatrně.
6. Z důvodu ochrany nohou během cvičení noste sportovní obuv. NENOSTE široké nebo volné oblečení, u kterého by hrozilo, že se zaklíní do 

výrobku. Sundejte veškeré šperky. Svažte si vlasy, aby vám nepřekážely během cvičení.
7. Pokiaľ počas cvičenia pocítite bolesť alebo dostanete závrat, okamžite prestaňte a obráťte sa na svojho lekára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONZOLE

 FUNKCE

Konzole se zapne tím, že zahájíte cvičení nebo stisknete prostřední tlačítko. Stiskněte znovu 
prostřední tlačítko, a tím zobrazíte informaci o svém výběru

Počet kroků za minutu
Celkový počet kroků
Čas
Odhad spálených kalorií

Vyberete-li režim          , budete moci sledovat informace nepřetržitě. K vynulování konzole stiskněte
prostřední tlačítko a držte po dobu 3 sekund. Konzole se automaticky vypíná po 4 minutách 
nečinnosti

Řídítka, která jsou výškově nastavitelná, vám pomohou udržet si vzpřímená záda bez ohledu  
na vaši výšku.
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Uplne vertikálna poloha, rovný chrbát, brušné svaly stiahnuté, panva vysunutá dopredu, tlačte na päty, 
ramená ohnuté.

Svaly, ktoré sa nachádzajú na zadnej časti stehna majú za úlohu ohnúť nohu a tak priviesť pätu k zadku. Na 
stepperi teda stačí pokúsiť sa zopakovať tento pohyb päty smerok k zadku : urobíme to tak, že sa mierne 
nakloníme na zadnú časť, aby sme našli polosediacu polohu bez toho, aby sme boli príliš naklonení.

Pre zvýraznenie pohybu sedacích svalov nechajte vyčnievať o polovicu nohy z pedálov a stiahnite brušné 
svaly tak, aby ste držali rovný chrbát a neprehýbali sa.

Pre výdatnejšie posilňovanie lýtok stačí, ak budete cvičiť na špičkách.

Vždy začnite niekoľko minutovým rozohriatím v pomalom rytme.

Abyste dosáhli vyšší účinnosti a zároveň si chránili klouby, upravte nejdříve dosed šlapek na základnu.

Uvědomte si, že šlapky jsou navzájem propojené. 

Uvědomte si také, že odpor šlapek závisí na rychlosti.

Intenzitu aerobického cvičenia zvýšite tak, že budete vykonávať cviky v rýchlom rytme (tréning minimálne 20 minút/deň). Pre tento cvik sa 
trénujte 3 krát za týždeň. Tonus svalstva zvýšite tak, že budete cvik vykonávať rýchlo po sériach prerušovaných odpočinkom. Pre tento cvik sa 
môžete trénovať každý druhý deň.

CVIKY

V případě, že je výrobek používán za normálních podmínek, poskytuje DOMYOS pětiletou záruku na konstrukci a dvouletou záruku na
ostatní díly a práci, a to ode dne nákupu. Jako doklad o nákupu slouží účtenka.
Závazek společnosti DOMYOS dle této záruky se vztahuje pouze na výměnu nebo na opravu výrobku podle rozhodnutí společnosti
DOMYOS.
Tato záruka se nevztahuje na :

Poškození při přepravě
Používání a/nebo skladování venku nebonebo ve vlhkém prostředí (s výjimkou tramoplín)
Chybná montáž
Nesprávné nebo nestandardní použití
Nesprávná údržba
Opravy, které nebyly provedeny smluvním servisem společnosti DOMYOS
Používání pro jiné než soukromé účely

Tato obchodní záruka nevylučuje právní záruku, kterou lze uplatňovat v zemi, kde jste výrobek zakoupili.
Informace o využití záruky na výrobek jsou uvedeny v tabulkce na poslední straně návodu k použití.

Symbol „přeškrtnutý odpadkový koš“ znamená, že tento výrobek a baterie, které obsahuje, nelze vyhazovat s domovním 
odpadem. Je nutné je likvidovat jako tříděný odpad. Baterie a také další elektronické výrobky na konci jejich životnosti 
odevzdejte do autorizovaného sběrného místa, které provede recyklaci. Tento způsob zpracování elektronického odpadu 
přispěje k ochraně životního prostředí i vašeho zdraví.

 

1. Závada zobrazení : Zkontrolujte baterie a v případě nutnosti je vyměňte. Použijte 1,5 V baterii typ UM3 nebo AA a dbejte na polaritu +/- 
baterie.

2. Závada počítání : Prověřte, zda jsou kabely na zadní straně konzole připojeny.

 RECYKLACE
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FRANCE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site internet 
http://www.domyos.fr/sav (coût d’une 
connexion internet) ou contactez le 
centre de relation clientèle, muni d’un 
justificatif d’achat, au 0800 71 00 71 
(appel gratuit depuis un poste fixe en 
France métropolitaine).

ESPAÑA

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio web  
http://www.domyos.es/sav (coste de 
conexión de internet) o contacte con 
el centro de atención al cliente, con 
el ticket de compra, a 914843981 para 
ayudarle a abrir un dosier spv (servicio 
de post venta, llamada gratuita desde 
un telefono fijo desde España).

ITALIA

Hai bisogno di assistenza?
Ci puoi contattare dal sito 
www.domyos.it/sav per aprire un 
dossier di assistenza post vendita. Se 
non hai una connessione ad internet, 
contatta il Servizio Clienti, munito 
dello scontrino al num 199 122 326 
(11,88 cent/euro al min.  + IVA) per farti 
aiutare ad aprire una segnalazione. 

BELGIQUE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez le service après vente sur 
le site internet http://www.domyos.
be/sav (coût d’une connexion inter-
net) qui vous permet d’effectuer une 
demande d’assistance si besoin.

BELGIË / NEDERLAND

Bijstand nodig?
U vindt de dienst na verkoop terug 
op de website http://nl.domyos.be/
sav (kost van internetverbinding). Hier 
kan u een bijstandsaanvraag indienen 
indien nodig.

PORTUGAL

Necessita de assitência?
Encontre-nos no site domyos.pt ou 
nos contacte através do nosso Centro 
de apoio técnico tendo em mãos uma 
prova de compra (cartão Decathlon ou 
factura de caixa) pelo número 800 919 
970* Serviço pós venda gratuito para 
os produtos Domyos, ver condições de 
garantia. *Chamada gratuita.

DEUTSCHLAND

Brauchen Sie Hilfe?
Sie finden uns auf der Internetseite: 
www.Domyos.com oder Sie rufen  un-
ser Customer- Relationship -Center an 
unter:  0049-7153-5759900
Halten Sie bitte Ihre Rechnung bereit.

 
http://www.domyos.cn/sav

 
4009-109-109 : 

OTHER COUNTRIES

Need help?
Find us on our website www.domyos.
com (cost of an internet connection) 
or go to the front desk of one of the 
stores where you bought the product, 
with proof of purchase.

AUTRES PAYS

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site inter-
net www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) ou présentez-vous 
à l’accueil d’un magasin de l’enseigne 
où vous avez acheté votre produit, 
muni d’un justificatif d’achat.

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio web  
www.domyos.com (coste de conexión 
de internet) o preséntese con el justi-
ficante de compra en la recepción de 
la tienda de la marca donde haya com-
prado el producto.

Brauchen Sie Hilfe?
Besuchen Sie unsere Internet-Site 
www.domyos.com (Kosten des Inter-
netanschlusses) oder wenden Sie sich 
an die Empfangsstelle des Geschäfts 
der Marke, in welchem Sie Ihr Produkt 
gekauft haben. Legen Sie bitte Ihren 
Kaufnachweis vor.

ALTRI PAESI

Bisogno di assistenza?
Ci potete trovare sul sito Internet 
www.domyos.com (costo di una 
connessione Internet) o potete recarvi 
all’accoglienza di un negozio del mar-
chio in cui avete comprato il prodotto, 
muniti di un giustificativo di acquisto.

OVERIGE LANDEN

Nog vragen?
Raadpleeg onze internetsite www.do-
myos.com (kosten internetverbinding) 
of ga naar de ontvangstbalie van de 
winkel waarin u het product heeft ge-
kocht. Neem het aankoopbewijs mee.

Precisa de assistência?
Contacte-nos através do site da Inter-
net www.domyos.com (custo de uma 
ligação à Internet) ou dirija-se à recep-
ção da loja da marca onde adquiriu o 
seu produto, com o respectivo com-
provativo de compra.

INNE KRAJE

Potrzebujesz pomocy?
Znajdź nas na stronie internetowej 
www.domyos.com (koszt jednego 
połączenia internetowego) lub wraz 
z dowodem zakupu zgłoś się do pun-
ktu obsługi sklepu firmowego lub tam, 
gdzie dokonałeś zakupu produktu.

Segítségre van szüksége?
Keressen meg minket internetes 
honlapunkon www.domyos.com 
(internetcsatlakozás ára), vagy for-
duljon személyesen egyik üzletünk 
vevőszolgálatához, amely üzletben 
vásárolta a terméket, a vásárlási bizo-
nylattal.

Нужна поддержка?
Обратитесь к нам через наш 
интернет-сайт www.domyos.
com (стоимость подключения к 
интернету) или подойдите в отдел 
обслуживания клиентов в магазине 
той сети, в которой вы купили ваш 
продукт, с товарным чеком.

Aveți nevoie de asistenţă?
Ne puteți găsi pe site-ul www.domyos.
com (prețul unei conectări la internet) 
sau vă puteți prezenta la serviciul de 
relații cu clienții al magazinului firmei 
de la care ați achiziționat produsul, 
având asupra dumneavoastră dovada 
cumpărării.

Potrebujete asistenciu?
Nájdite si nás na internetových 
stránkach www.domyos.com (cena 
internetového pripojenia), alebo sa 
obráťte na oddelenie styku so zákazní-
kom v obchode, kde ste svôj výrobok 
zakúpili a popritom nezabudnite 
predložiť doklad o kúpe.

Potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás na našich interneto-
vých stránkách www.domyos.com 
(cena za internetové připojení) nebo 
přijďte na recepci jedné z prodejen 
značky, kde jste koupili váš výrobek, a 
předložte doklad o nákupu.

Behöver du hjälp?
Hitta oss på hemsidan www.domyos.
com (kostnad för internet-anslutning 
tillkommer) eller gå till kundtjänsten i 
butiken där du köpte produkten, med 
ditt inköpsbevis.

Имате нужда от помощ?
Моля, посетете нашия сайт: 
www.domyos.com (цената на 
интернет връзка) или отидете в 
отдел "Обслужване на клиенти" 
на магазина, където сте купили 
продукта, като носите със себе си 
документ, доказващ направената 
покупка.

Yardıma mı ihtiyacınız var? 
www.domyos.com internet sitesinden 
bize ulaşabilirsiniz (bir internet 
bağlantı ücreti karşılığında) veya bir 
satın alma kanıtı ile birlikte, ürünü 
satın aldığınız mağazanın danışma 
bölümüne başvurabilirsiniz.

Potrebna vam je pomoć?
Pronađite nas na internetskoj stranici 
www.domyos.com (po cijeni naknade 
za korištenje interneta) ili savjet 
potražite u trgovini u kojoj ste kupili 
proizvod, uz predočenje računa.

Potrebujete pomoč?
Obiščite našo spletno stran www.
domyos.com ali trgovino, v kateri ste 
izdelek kupili, pri čemer je potrebno 
dokazilo o nakupu. 

Cần hỗ trợ? 
Hãy liên hệ với chúng tôi qua trang 
web www.domyos.com (cần có kết nối 
internet) hoặc đến đại lý chính hãng 
mà bạn đã mua sản phẩm, mang theo 
minh chứng mua hàng

 www.domyos.com 

 www.domyos.com 

www.domyos.com



PACK REF: 2023981  

MINI-STEPPER 
COMFORT

Original instructions to be kept

Notice originale à conserver

Conserve estas instrucciones originales

Originalanleitung für Ihre Unterlagen

Istruzioni originali da conservare

De oorspronkelijke handleiding dient bewaard te worden

Instrukcja obsługi do zachowania na przyszłość

Tegye el az eredeti használati utasítást.

Informaţii originale care trebuie păstrate

Originál návod uchovať

Originální návod uschovejte

Originalbipacksedel att spara

Izvorne upute, sačuvajte za kasniju upotrebu 

Shranite originalna navodila


