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BEMUTATÁS
A lépcsőzőgép hidraulikus szerkezete lépcsőn járást szimulál, s az ehhez szükséges erőkifejtést helyben történő mozgással lehet megvalósítani.

A lépcsőzőgép a kardiotréning eszköze. A kardiotréning elvének alapján (aerob gyakorlat) a lépcsőzőgép lehetővé teszi az állóképesség
(az oxigénfelvétel maximális képessége) fejlesztését, az ön fizikai kondíciójának javítását, miközben ön kalóriákat éget el

(diétához kapcsolódva a testsúly ellenőrizhető és csökkenthető). A szívre és a keringési rendszerre, valamint a légzésre gyakorolt jótékony hatásán túl 
a lépcsőzőgép a megerőltetés nélkül végzett mozdulatokkal fokozza a fenék, a comb és a lábikra izomtónusát.

Ön a DOMYOS márka Fitness készülékét választotta. Köszönjük a belénk vetett bizalmat.
A DOMYOS márkát azért hoztuk létre, hogy minden sportolni vágyónak segítsünk formája megőrzésében. 

Nagyon örülnénk, ha megosztaná velünk a DOMYOS termékekkel kapcsolatos minden észrevételét és javaslatát. 
Az áruház személyzete és a DOMYOS termékfejlesztő osztálya ezért várja az ön jelentkezését. 

Ha írni kíván nekünk, az alábbi címre küldheti email-jét: domyos@decathlon.com
Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy ennek a DOMYOS terméknek a használatában öröme fog telni.

pedálok
dugattyú

� FIGYELMEZTETÉS
• A szár és a henger a hasz-

nálat során átmelegedhet.
• Megérinteni tilos
• Tartsa távol a gyerekeket.

� FIGYELMEZTETÉS
• Kerülje el ezt a területet.

� FIGYELMEZTETÉS
• E termék mindenféle használa-

ta súlyos sérülést okozhat.
• Minden használat előtt figyel-

mesen olvassa el a használati
utasítást és tartsa be a figyel-
meztetéseket és az instrukció-
kat, melyet az tartalmaz.

• Ne engedje gyermekeknek e
termék használatát, és távolítsa
el őket a környékéről.

• A részek mozgása közben ne
közelítse hozzájuk kezét, lábát
vagy haját.

LEGNAGYOBB
MEGENGEDETT 

TERHELÉS
100 kg / 220 lbs

számláló

ST230 17 kg
37,4 lbs

790 x 620 x 1320 mm
31 x 24 x 52 inch
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1. A termék használata előtt olvassa el a jelen tájékoztató minden
tanácsát. A terméket csak a tájékoztatóban leírt módon szabad
használni! Őrizze meg ezt a tájékoztatót a termék teljes élettartama
során.

2. A készülék összeszerelését csak felnőtt végezheti! 

3. A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék
valamennyi használója megfelelően tájékozott az összes bizton-
sági előírást illetően.

4. A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a ter-
méket kereskedelmi, bérleti vagy intézményes keretek között.      

5. A készüléket belső térben, sima felületen, nedvességtől és portól
mentes, tágas helyen kell használni. Bizonyosodjon meg arról,
hogy elegendő hely áll rendelkezésére a készülék biztonságos
megközelítéséhez és körüljárásához. A padlózatot megóvása
érdekében takarja le az eszköz alatt.

6. A felhasználó felelőssége, hogy összeszerelés után és minden
használat előtt ellenőrizze és összecsavarozza az egyes alka-
trészeket. Ne hagyja túllógni a beállító eszközöket. Azonnal cse-
rélje ki az elhasználódott alkatrészeket.

7. A lábának a megóvása érdekében az edzés alatt mindig viseljen
sportcipőt. Ugyancsak viseljen az edzéshez megfelelő sportruházatot.
NE VISELJEN bő ruházatot, amely beakadhatna a gépbe. Vegye le
az összes ékszerét.

8. Kösse össze a haját, hogy ne zavarja edzés közben.

9. Ha fájdalmat érez, vagy szédül testedzés közben, azonnal
hagyja abba, és pihenjen. 

10. Az egész idő alatt tartsa távol a terméktől a gyermekeket és a
háziállatokat.

11. A kezével és a lábával ne közelítsen a mozgó alkatrészekhez. 

12. Mielőtt elkezdené edzésprogramját, kérdezze meg
kezelőorvosát.

13. Kérdezze meg kezelőorvosát, ha több éve nem végzett sport-
tevékenységet.

14. Ne barkácsoljon semmit az ön ST230-án.

15. Az ön ST230-ának meghibásodása esetén vigye vissza a készü-
léket a Decathlon áruházba, és annak teljes megjavításáig ne
használja az ST230-at. Csak Decathlon pótalkatrészeket hasz-
náljon.  

16. Ne görbítse be a hátát az edzés alatt, tartsa magát egyenesen. 

17. A testedzés alatt végezzen szabályos és finom mozdulatokat.
Amíg pedálozik, mindig tartsa a lábát a pedálon. Ugyanis, ha
ezt a figyelmeztetést nem tartja be, a pedálok leválhatnak az
ellenállást kifejtő hengerről, és súlyos sérülést okozhatnak.  

18. Használata során egy bizonyos idő elteltével az ellenállást
kifejtő hengerek felmelegszenek. Mielőtt hozzájuk nyúlna,
hagyja lehűlni a hengereket. 

19. Felszálláskor, leszálláskor és az egész testedzés alatt mindig
fogni kell a kormányt. 

20. A termék össze- vagy szétszerelésekor mindig gondosan járjon
el.

21. A testedzést fokozatosan hagyja abba.

22. A felhasználó maximális súlya: 100 kg.

BIZTONSÁG

Mielőtt elkezdené edzésprogramját, kérdezze meg kezelőorvosát. Ez különösen fontos, ha ön elmúlt 35 éves, ha előzőleg voltak egészséggel
kapcsolatos problémái. Minden utasítást olvasson el használat előtt. 

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés: a súlyos sérülések veszélyének csökkentése céljából kérjük, hogy a termék használata előtt
olvassa el az alábbi fontos használati óvintézkedéseket !

KARBANTARTÁS
A lépcsőzőgép csak minimális karbantartást igényel:
• Szappanos vízzel átitatott szivaccsal lehet tisztítani, és száraz ruhával kell szárazra törölni.
• Ellenőrizze rendszeresen az összes csavar szorítását (a dugattyú tengelyének csavarjait, a lépcsőfokok rögzítőcsavarjait és 

a fő tartószerkezet csavarjait). 
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Figyelem: minden beállítás elvégzéséhez (pl. ellenállásé, kapaszkodóé) le kell szállni a lépcsőzőgépről. 

Az egyes lépcsőfokok ellenállásának beállításához lazítsa ki az (A) beállítógombot, és állítsa be a megfelelő erőértékkel szemben.
Ha a megfelelő helyen áll, szorítsa meg ismét a beállítógombot.

Ismételje meg ezt a műveletet a másik beállítógombbal.

BEÁLL ÍTÁS

+

-

TÁROLÁS
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SZÁMLÁLÓ ST 230
NULLÁZÓ GOMB :
Lehetővé teszi az átállást az egyik funkcióról a másikra, hosszan tartó
lenyomásával pedig minden funkciót lenulláz.

INDÍTÁS :
A számláló automatikusan kikapcsol, ha a készüléket több mint négy perce
nem használják. A nullázás akkor történik, amikor a számláló bekapcsol,
bekapcsolása után 5 mp-cel újra kezdi a számolást.

FUNKCIÓK :
SCAN : Bemutatás céljából automatikusan kijelzi sorban az összes 

funkciót (idő, ismétlés, összes ismétlés, kalória).

TIME : Kijelzi az eltelt időt 0 és 99 perc 59 mp között. A mérés 
az edzés kezdetekor indul és leáll, ha az edzés abbamarad.

REP : 0 és 9999 között kijelzi az ismétlések számát.

REP/MIN : Kijelzi a percenkénti ismétlések számát 0-tól percenkénti 
240 ismétlésig.  

CAL : Kijelzi az elégetett kalóriákat 0-tól 999,9 cal-ig.

ELEMEK: 1 db 1,5 V-os AA típusú elemet kell használni. A kimerült 
elemeket egy gyűjtőhelyre kell vinni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK :
• Nem szabad napsugárzásnak kitenni.
• Nem szabad vízzel érintkezésbe kerülnie.

Figyelem : Az elégetett kalóriák száma csak becslés, orvosi adatként nem használható fel.

Javasoljuk, hogy kérdezze meg kezelőorvosát vagy táplálkozási tanácsadóját, hogy táplálkozását és energia-bevitelét fizikai 
kondíciójának és a tervezett sporttevékenységnek megfelelően alakítsa ki.

AZ ELEM CSERÉJE:
• Az LR6 (AA) típusú 1,5 V-os elemet a számláló hátulján található rekeszbe kell betenni. 
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az elem rendesen a helyére került és a polaritása is megfelelő.
• Ha ennek ellenére a kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy csak részben, vegye ki az elemet, várjon 15 mp-et, és tegye be újra a

helyére.
• Ha kiveszi az elemet, a számlálón az összes érték szisztematikusan lenullázódiK. 
• Ha hosszú ideig nem használja a számlálót, vegye ki az elemet, hogy elkerülje az érintkezők oxidálódását, ami árthat a készülék

megfelelő működésének. 
• A környezet megóvása érdekében a használt elemeket vigye egy erre a célra kialakított gyűjtőhelyre.

HASZNÁLATA

A lépcsőzőgép két egymástól független pedállal rendelkezik. A fékezési rendszer tehát az edzés közben alkalmazott sebességtől függ.
Mindkét dugattyún állítsa be ugyanazt az erőt.
Az edzés aerob jellegének erősítése érdekében állítsa a dugattyúkat viszonylagosan kis erőre, de végezze a gyakorlatot gyors ritmusban
(legalább 30 perces edzés). Hetenként háromszor végezzen hasonló jellegű edzést.

Az izomtónus növelése céljából állítsa a dugattyúkat viszonylag erős állásba, és végezzen pihenőkkel megszakított edzéssorozatot. Ilyen
jellegű gyakorlatot minden második nap végezhet.

Mindig néhány perces bemelegítéssel kezdjen lassú ritmusban és gyenge ellenállással. 

A gyakorlat jobb hatékonyságának megőrzéséért és az ön izületeinek védelméért LEGYEN FIGYELMES MIELŐTT A KÉSZÜLÉKRŐL 
A TALAJRA LÉP.

Veszély: Soha ne dobja ki az elemeket
vagy akkumulátorokat más hulladékkal
együtt.
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GYAKORLATOK

1 •ALAPHELYZET :
Teljesen függőleges testhelyzet, egyenes hát, behúzott hasizmok, előretolt csípő, nyomás a sarkokon, hajlított kar.

2 •A COMB HÁSÓ OLDALÁN ELHELYEZKEDŐ IZMOK AZONOSÍTÁSA :
A comb hátsó oldalán elhelyezkedő izmok a láb behajlításában és így a saroknak a fenék felé közelítésében játszanak szerepet A
lépcsőzőgépen tehát elég a saroknak a fenék felé közelítő mozgását reprodukálni: ehhez enyhén hátra kell dőlni úgy, hogy félig ülő
helyzetben legyünk, túlságos hátradőlés nélkül. 

3 •A FENÉKIZMOK AZONOSÍTÁSA :
A fenék mozgásának növeléséhez félig vegyük ki a lábunkat a pedálból, a kormányra támaszkodva hajoljunk előre, és húzzuk be a
hasizmunkat, hogy a hát egyenes maradjon, és elkerüljük a homorítást.

4 •A LÁBIKRA IZMAINAK AZONOSÍTÁSA:
Ahhoz, hogy külön megdolgoztassuk a lábikra izmait, elég, ha lábujjhegyen végezzük a gyakorlatot.

M A G Y A R

SZÉTNYITÁS/ÖSSZECSUKÁS

Szétnyitás, lépés 1 : (lásd 1. ábra)
1. Vegye ki a horgot, mely a fő tartókerethez rögzíti az összekötő

csövet.
2. Fordítsa lefelé a jobb és bal pedált tartó csöveket.
Szétnyitás, lépés 2 : (lásd 2. ábra)
1. Rögzítse újra a fő tartókerethez az összekötő csövet a horog

segítségével.
2. A szabályozórendszer segítségével állítsa be a dugattyú

megfelelő helyzetét.

Összecsukás, lépés 1 : (lásd 3. ábra)
1. Vegye ki a horgot mely összeköti a fő tartókeretet  és az

összekötő csövet .

Összecsukás, lépés 2 : (lásd 3. ábra)
1.Hajtsuk be mindkét oldalról a pedálok tartórúdjait, majd hajtsuk

össze a gép fő keretét és a beállítórudat a kampósegítségével.

� Bizonyosodjunk meg arról, hogy a zárókampót jó helyre akasz-
tottuk be.

1 2 3 4

1 2 3 4

Ahhoz, hogy egyenletesen dolgozzanak a lábszár- és a fenékizmok, szigorúan függőleges helyzetet kell elfoglalni (alaphelyzet). Emellett
azonban a lépcsőzőgép bizonyos izomcsoportok célzott igénybevételét is lehetővé teszi.
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DECATHLON a vásárlás számlával igazolt napjától számított 5 éven keresztül a rendes használat körülményei között garanciát vállal ennek a
terméknek a szerkezetére és 2 éven keresztül az elhasználódó alkatrészekre és a munka elvégzésére. Ez a garancia csak az első vásárlóra
vonatkozik. DECATHLON ennek a garanciavállalásnak a keretében csak a termék cseréjére vagy javítására köteles, melyről DECATHLON
belátása szerint dönt.

Javítás céljából vigye vissza a terméket egy DECATHLON márkaboltba.

Minden terméket, melyre a garanciát érvényesítik, kellően bérmentesített küldeményben, a vásárlás tényét megfelelően igazoló iratokkal
együtt kell a DECATHLON által elismert szervizbe eljuttatni. 

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:
• Szállítási sérülések
• Rossz vagy helytelen használat
• A DECATHLON által el nem ismert szervizben végzett javítások
• A szóban forgó termék kereskedelmi célú felhasználása

Ez a kereskedelmi garancia nem zárja ki az egyes országokban és / vagy régiókban előírt törvényes garancia-feltételek alkalmazását. Ez a
garancia a törvény által előírt különleges jogokat biztosítja önnek. Lehet, hogy ön más jogokkal is rendelkezik, melyek egyik régióról a mási-
kra eltérhetnek. Ezekről a felszerelést értékesítő szakember ad felvilágosítást.

DECATHLON
- 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 –

- 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France -

KERESKEDELMI GARANCIA

M A G Y A R

Fenntartó edzés/Bemelegítés:
Fokozatos igénybevétel 10 perctől
kezdve.
A forma fenntartása vagy rehabilitáció cél-
jából végzett fenntartó edzést minden nap
végezheti körülbelül 10 percig. Ez a fajta
gyakorlat az izmok és az izületek fejleszté-
sét szolgálja, vagy pedig fizikai tevékeny-
ség előtti bemelegítésként végezhető. 
A lábak ruganyosságának fokozása céljá-
ból állítson be nagyobb ellenállást, és növel-
je meg az edzésidőt.
Természetesen a lépcsőzés során kifejtett
ellenállást az edzés alkalmával bármikor
megváltoztathatja. 

Aerob munka a formába hozáshoz:
mérsékelt erőfeszítés viszonylag
hosszú időn át (35 perctől 1 óráig).
Ha ön veszíteni szeretne a súlyából, ez a
fajta testgyakorlás az egyetlen, amely,
megfelelő diétával társítva, növelni tudja a
szervezet által elfogyasztott energia men-
nyiségét. Ehhez nincs szükség mértéktelen
erőfeszítésre. A testgyakorlás rendszeressé-
ge az, amivel a legjobb eredményeket lehet
elérni.
Állítson be egy viszonylag alacsony ellenál-
lást a lépcsőzéshez, és végezze a gyakor-
latot a saját ritmusában, de legalább 30
percig. Ettől a gyakorlástól a bőrén finom
izzadságnak kell megjelennie, de semmi
esetre sem szabad kifulladnia tőle. A lassú
ritmusban végzett gyakorlat időtartama az,
ami arra fogja késztetni a szervezetét, hogy
a zsírokból merítsen energiát, feltéve, ha
legalább hetente háromszor harminc perc-
nél tovább végez lépcsőző gyakorlatot.

Aerob edzés az állóképességért:
20-40 perces kitartó erőkifejtés
Ez a fajta edzés a szívizom jelentős
megerősítését és a légzés javítását tűzi ki
célul.
A pedálok ellenállása vagy a lépcsőzés
sebessége úgy van beállítva, hogy növelje
a légzés gyakoriságát a gyakorlat végzése
alatt. Az elvégzett munka intenzitása
nagyobb. mint a formába hozás során vég-
zetté.
Az edzések során fokról fokra tovább tudja
majd tartani ezt az erőkifejtést, jobb ritmus-
ban vagy nagyobb ellenállást leküzdve.
Ilyen fajta gyakorlatot legalább hetente
háromszor végezhet. 
Az erősebb ritmusban végzett edzés (anae-
rob munka és a piros zónában végzett
munka) a sportolóknak van fenntartva, és
megfelelő előkészítést igényel.
Minden edzés után néhány percet szánjon
a lassabban vagy csökkentett ellenállással
végzett lépcsőzésre vagy futásra, hogy viss-
zatérjen a nyugalmi állapotba, és lassan
visszavezesse a szervezetét a pihenésig.

Ha ön kezdő, néhány napig gyenge ellenállással és lassú lépegetési ritmussal végezze a testedzést, erőltetés nélkül, és ha szükséges, pihenők
beiktatásával. Emelje fokozatosan az egyes edzések számát vagy időtartamát.

A KARDIOTRÉNING ELVE
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Bemelegítő szakasz :
A bemelegítés minden erőkifejtés előkészítő szakasza, és optimális formába
hoz a sportolás megkezdéséhez. Általa megelőzhetők az ín- és izomsérülések.
Két célja van: AZ IZOMRENDSZER FELÉBRESZTÉSE ÉS AZ ÁLTALÁNOS BEME-
LEGÍTÉS.

1) Az izomrendszer felébresztése specifikus nyújtó mozgásokból álló gyakor-
latsor végzésével történik, mely előkészít az erőkifejtésre: minden izomcso-
portot megmozgat, minden izületet igénybe vesz.

2) Az általános bemelegítés lehetővé teszi a szív és az érrendszer, valamint a
légzőszervek fokozatos terhelését, ezáltal az izmok jobb vérellátását, és az
igénybe vételhez történő jobb alkalmazkodásukat. A bemelegítésnek elég
hosszúnak kell lennie: 10 percig tart egy kedvtelésből űzött sport előtt, 20-
45 percig versenysport előtt. Megjegyezzük, hogy a bemelegítésnek hoss-
zabbnak kell lennie 55 éves kor után és reggelente.

Edzés
Az edzés az ön fizikai tevékenységének a fő szakasza. Rendszeres edzéssel
javíthat fizikai kondícióján.

Visszatérés a nyugalmi állapotba
A tevékenység alacsony intenzitású folytatását jelenti, ez a fokozatos „nyugal-
mi°Ī szakasz. A nyugalmi állapotba való visszatérés biztosítja a szív és az
érrendszer, a légzőszervek, a vérkeringés és az izmok visszatérését a „nor-
mál°Ī állapothoz (ezzel elkerülhetők az ellenhatások, mint például a tejsavak
felhalmozódása, amelyek az izomfájdalmak, azaz a görcsök és az izomláz fő
okozói).

Nyújtó mozgások
A nyújtó mozgásoknak addig kell követniük a nyugalmi állapothoz való viss-
zatérést, míg az izületek be vannak melegedve, hogy csökkenjen a sérülések
veszélye. AZ ERőKIFEJTÉS UTÁNI NYÚJTÓZKODÁS MINIMÁLISRA CSÖK-
KENTI A TEJSAVAK FELHALMOZÓDÁSA ÁLTAL OKOZOTT IZOMLÁZAT, SER-
KENTI A VÉRKERINGÉST.

C A R D I O  -  T R A I N I N G

• 80-90 %-on vagy afölött végzett
edzés: anaerob zóna és vörös
zóna, fenntartva a nagy teljesít-
ményre képes, szakosodott spor-
tolók számára.

• A maximális szívritmus 70-80 %-
án végzett edzés: állóképességi
edzés.

• A maximális szívritmus 60-70 %-
án végzett edzés: formába hozó
edzés / a zsírok elégetésének
kiemelt eszköze.

• A maximális szívritmus 50-60 %-
án végzett edzés: Fenntartó
edzés / Bemelegítés
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FIGYELEM! FELHÍVJUK 
A FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT

A forma megtalálásának ellenőrzés mellett kell
történnie. 
Mielőtt elkezdené fizikai tevékenységét, kér-
dezze meg kezelőorvosát, főleg, ha több éve
nem végzett sporttevékenységet, ha ön elmúlt
35 éves, nem biztos abban, hogy egészséges,
vagy orvosi kezelés alatt áll.

MINDEN SPORTTEVÉKENYSÉG ELŐTT KI
KELL KÉRNI EGY ORVOS TANÁCSÁT.

Edzési terület

A B

C

D

Pulzus percenként

A  K A R D I O T R É N I N G  E D Z É S
A kardiotréning aerob típusú (azaz oxigén jelenlétében végzett fejlesztés), és lehetővé teszi a szív és a keringési rendszer kapacitásának

növelését. Pontosabban, ön növelheti a szívének és a véredényeinek együttes izomtónusát. A kardiotréning elviszi a belélegzett levegő oxi-
génjét az izmokhoz. A szív pumpálja szét ezt az oxigént az egész testben, különösképpen a munkát végző izmokhoz.

E L L E N Ő R I Z Z E  A  P U L Z U S ÁT

A  F I Z I K A I  T E V É K E N Y S É G  S Z A K A S Z A I

Az edzés ellenőrzéséhez feltétlenül szükséges a pulzus időszakos
mérése a testgyakorlás alatt. Ha nincs elektronikus
mérőkészüléket, az alábbiakat teheti:
A pulzus méréséhez tegye 2 ujját:
- a nyakára, vagy a füle alá, vagy a csuklója belső oldalán a
hüvelykujja mellé

Ne nyomja rá nagyon erősen: a túl nagy nyomás csökkenti a
véráramlást, és lelassíthatja a szívritmust. Miután 30 mp-ig szá-
molta a lüktetéseket, szorozza meg 2-vel, és megkapja a percen-
kénti lüktetések számát. 

Például: 75 pulzus számolva.

M A G Y A R

Életkor


