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BEMUTATÁS
A stepper (lépegető gép) a hidraulikus pompák segítségével egy emelkedő lépcsőt szimuláló szerkezet, mely lehetővé teszi a lépcsőmászás

fizikai igénybevételének helyben való végzését. A stepper egy szívet edző készülék. A szív-tréning  során kifejtett munka elve alapján
(légzési gyakorlatok), a stepper lehetővé teszi az ön tűrésképességének (maximális oxigénfelvevő kapacitásának) a megjavítását,

fizikai állapotának erősítését és a kalóriaégetésének fokozását (önfegyelem és súlyvesztés egy diétával egybekötve).
Túl a gyakorlatok szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi jótéteményein, a stepper különleges célgyakorlatok végzése nélkül erősíti a feneket,

a csípőt, a combokat és vádlikat.

Ön a DOMYOS márka Fitness termékét választotta. Köszönjük a belénk vetett bizalmat.
A DOMYOS márkát azért hoztuk létre, hogy minden sportolónak segítsünk az otthoni edzésben. 

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

Ha írni kíván nekünk, az alábbi címre küldheti emailjét: www.decathlon.com 
Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy öröme fog telni ennek a DOMYOS terméknek a használatában.

BEÁLLÍTÁS
Ügyeljen rá, hogy a lába az arra kijelölt helyen legyen. Ezen a készüléken nem állítható az intenzitás.
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� FIGYELMEZTETÉS
• A szár és a henger a hasz-

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

� 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

� FIGYELMEZTETÉS
• Kerülje el ezt a területet.
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1. Használat előtt olvassa el a tájékoztató minden tanácsát. A ter-
méket csak a tájékoztatóban leírt módon szabad használni! Kér-
jük, őrizze meg a tájékoztatót a termék teljes élettartama során.

2. A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék
valamennyi használója megfelelően ismeri az összes biztonsági
óvintézkedést.

3. A Domyos minden felelősséget elhárít a terméknek a vásárló vagy
más személy által történő helytelen használatából eredő bármi-
lyen személyi sérülésre vagy vagyoni kárra vonatkozó reklamá-
ció esetén.

4. A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja üzleti,
bérleti vagy intézményes keretek között.

5. A terméket teremben kell használni, szilárd, egyenes talajon,
nedvességtől és portól mentes, megfelelően tágas helyen. Bizo-
nyosodjon meg arról, megfelelően tágas hely áll-e rendelkezésé-
re a készülék biztonságos megközelítéséhez. Ügyeljen rá, hogy
az ST 270 ne tegyen kárt a padlóban.

6. A felhasználó felelős gondoskodni a készülék megfelelő karban-
tartásáról. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a csúszás-
gátló elemek betöltik-e még feladatukat. Ellenőrizze a kopásnak
leginkább kitett alkatrészek állapotát. 

7. A termék meghibásodása esetén azonnal cseréltesse ki az elhasz-
nálódott vagy hibás alkatrészt a legközelebbi DECATHLON áru-
ház szervizében, és a teljes megjavításig ne használja azt
tovább.

8. Ne tárolja a készüléket nedves helyen (úszómedence szélén, für-
dőszobában, stb.), ne tartsa az ST 270-est tűző napon vagy 50
C°-ot (122 F°-ot) meghaladó hőmérsékleten.

9. A lába megóvása érdekében az edzés alatt mindig viseljen sport-
cipőt. 

10. Ha a gyakorlatok végzése közben fájdalmat érez, vagy szédül,
azonnal hagyja abba, pihenjen, és forduljon orvoshoz.

11. Állandóan tartsa távol a készüléktől a gyermekeket és a háziál-
latokat.

12. Mielőtt elkezdené az edzésprogramot, kérje ki orvosa tanácsát,
hogy biztosan nincs-e ellenjavallat; különösen akkor, ha ön már
több éve nem végez sporttevékenységet.

13. Ne barkácsoljon semmit a terméken.

14. A felhasználó maximális testsúlya: 100 kg – 220 font

FIGYELMEZTETÉS

Ez különösen fontos, ha ön elmúlt 35 éves, vagy ha már voltak egészségi problémái. Minden utasítást olvasson el használat elŒtt. 
A DECATHLON minden felelŒsséget elhárít a termék használatából eredŒ bármely személyi sérüléssel vagy vagyoni kárral kapcsolatban.

BIZTONSÁG

Figyelmeztetés: kérjük, hogy a súlyos sérülések elkerülése érdekében a termék használata előtt olvassa el az
alábbi fontos óvintézkedéseket!

KARBANTARTÁS
Az ST 270-es csak minimális karbantartást igényel. Tisztításához az emelők kivételével mindenütt használjon tiszta vizet és szivacsot. 

Az emelőket száraz ruhával kell tisztítani.

HASZNÁLAT
A lépcsőzőgép két egymással összekapcsolt pedállal rendelkezik. A fékezési rendszer tehát az edzés közben alkalmazott sebességtől
függ.

A gyakorlat aerob hatásfokának növeléséhez gyors ritmust kell alkalmazni (legalább napi 20 perces edzés során). Hetenként 3-szor
végezzen ilyen jellegű edzést.

Az izomtónus növeléséhez végezzen gyors gyakorlatokat, szünetekkel váltogatott sorozatok formájában. Ilyen jellegű gyakorlatot minden
második nap végezhet.

Mindig néhány perces bemelegítéssel kezdjen lassú ritmusban. 

LÉPJEN FEL, MIELŐTT A LÉPCSŐFOK AZ ALAPHOZ ÉR, hogy hatékonyabb legyen a gyakorlat, és hogy kímélje az ízületeit.

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.

M A G Y A R
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MÉRŐÓRA ST 270

FUNKCIÓK:
SCAN/SZKENNELÉS: lehetővé teszi a 6 funkció mindegyikének önműködő és szekvenciális kijelzését.

TIME/IDŐ: Kiírja az eltelt időt, 99,59.

CAL/KALÓRIÁK: Kiszámítja a megbecsült kalóriavesztést, a kapott értékek egy átlagos testfelépítésú, átla-
gos erőnlétű, átlagos erőfeszítést (munkát) végző egyénre vonatkoznak.
Nem használható gyógyászati megfontolásból..

STRIDE MIN/PERCENKÉNTI LÉPÉSEK SZÁMA: Megszámlálja az ön által egy perc alatt megtett lépéseket.

COUNT/AZ ÖSSZES LÉPÉSEK SZÁMA:  Lehetővé teszi az előző gyakorlat óta megtett lépések számának összeadását.

AZ ELEM BEHELYEZÉSÉHEZ VAGY KIVÉTELÉHEZ:
• Vegye ki a számláló mechanizmust, kiugrasztva a helyéről.
• Helyezzen be vagy cserékjen ki 1,5V-os UM3 vagy AA típusú elemet, betartva az alábbi rajzon mutatott polaritást.
• Tegye vissza helyére a mérőórát.
• Ha mindezek ellenére a kijelzés nem jelenik

meg teljesen vagy részben, vegye ki az elemet,
várjon 15 másodpercet és tegye vissza az ele-
met a helyére.

• Ha kiveszi az elemet, a kijelölt értékek rendsze-
resen lenullázódnak.

• Ha ön hosszabb ideig nem használja a mérőó-
rát, távolítsa el az elemet, hogy elkerülje az
érintkezések oxidálását, ami károsan befolyásol-
hatja az ön készülékének jó működését. 

• A környezet védelméért gyűjtse össze az elhasz-
nált elemeket és tárolja ezeket oly módon, hogy
meggátolja a környezetszennyezést.

MEGJEGYZÉSEK:
• Ha nem jelenik meg információ a mérőórán: Győződjön meg róla, hogy betartotta-e az elemek polaritását/Az ön elemei kimerültek,

cserélje ki őket.
• A mérőóra műkdik, azonban a funkciók zérón maradnak: ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugasz jól be van-e dugva a mérőóra

hátán található aljzatba.

ELŐVIGYÁZAT:
- Ne tegye ki napsugárnak.
- Ne hagyja vízzel érintkezni.

Figyelem: az elveszített kalóriamennyiség kiszámítása csak megbecsült, és nem lehet orvosi adatként tekinteni.

Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą od żywienia w celu dostosowania 
żywienia i dawek energetycznych do kondycji fizycznej i aktywności sportowej.

Újrahasznosíthatóság: Az « áthúzott szemetesláda » jele azt mutatja, hogy ez
a termék, illetve a benne lévő elemek nem dobhatók ki a háztartási hulladék-
kal együtt. Különleges szelektív hulladékgyűjtőkbe kell őket szállítani. Vegye ki
az elemeket, illetve a termék élettartama végén a terméket is adja le egy hiva-
talos gyűjtőhelyen. Az elektromos készülékeinek újrahasznosítása segíti a kör-
nyezet és az egészséges élet védelmét.

MÜKÖDÉSBE HELYEZÉS:
Nyomja addig a gombot, ameddig egy kijelzés megjelenik amellett
a funkció mellett, amelyet használni akar.
Megjegyzés: minden gyakorlat előtt tartsa 3 másodpercig lenyomva
a gombot, hogy lenullázza a mérőórát.
A rendszer aktiválásához nyomja meg a gyakorlatbemutató vagy -
indító gombot.
A rendszer önműködőren várakozási (készenléti) módba vált, 
amennyiben 4 perc eltelte után sem észlel semmilyen mozgást.

M A G Y A R
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GYAKORLATOK

1 •ALAPHELYZET: 
Teljesen függőleges testtartás, egyenes hát, behúzott has, előredöntött medence, sarkakra helyezett súlypont, behajlított karok.

2 •A COMBOK HÁTSÓ IZMAINAK LOKALIZÁLÁSA: 
A comb hátsó részén található izmok a láb behajlításának szerepét töltik be, és ekképp a sarok felhúzását az ülephez.
A stepperen elegendő megpróbálni reprodukálni ezt a sarokmozgást az ülep felé: ezért könnyedén hátradőlünk avégett, hogy egy
fél-alaphelyzetbe kerüljünk, anélkül, hogy túlságosan megdőlnénk.

3 •A FARPOFÁK IZMAINAK LOKALIZÁLÁSA: A farpofák mozgásának kihangsúlyozásáért félig vegye le a talpait a pedálokról,
és feszítse meg a hasát azért, hogy egyenesen tartsa a hátát és elkerülje a begörbülést.

4 •A VÁDLIK LOKALIZÁLÁSA: Hogy nagymértékben megterhelje a vádlikat, elegendő, ha a bábfej spiccén. dolgozik.

Hogy a combok és farpofák egyenletes igénybevételét érje el, szükséges egy szigorúan függőleges testtartás (alaphelyzet) szem előtt tar-
tása. Azonban a stepper megengedi a különböző izomcsoportokra korlátozott igénybevételt is.

A DOMYOS rendeltetésszerű használat esetén a vásárlás számlával igazolt napjától számított 5 éven keresztül garanciát vállal ennek a ter-
méknek a szerkezetére, 2 éven keresztül pedig az elhasználódó alkatrészekre és a munkadíjra. Ez a garancia csak az első vásárlóra vonat-
kozik.

A DOMYOS ennek a garanciavállalásnak a keretében csak a termék cseréjére vagy javítására köteles, melyről a DOMYOS belátása szerint
dönt.

Minden terméket, melyre a garanciát érvényesítik, bérmentesített küldeményben, a vásárlás tényét megfelelően igazoló iratokkal együtt kell a
DOMYOS által elismert szervizek egyikébe (egy DÉCATHLON áruházba) eljuttatni. 
A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:
• Szállítási sérülések
• Rossz vagy helytelen használat
• A DOMYOS által el nem ismert szervizben végzett javítások
• A szóban forgó termék üzleti célú alkalmazása

Ez a kereskedelmi garancia nem zárja ki az egyes országokban és / vagy régiókban előírt törvényes garancia-feltételek alkalmazását.

DOMYOS, 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France

KERESKEDELMI JÓTÁLLÁS

Fenntartás / Bemelegítés: Fokozatos
terhelés 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 sporttevékenység
előtti bemelegítésként végezhető.

Formába hozó aerob edzés: Viszo-
nylag hosszú ideig (35 perctől 1 óra
hosszat) tartó mérsékelt terhelés.
Ha ön veszíteni szeretne a súlyából, ez a
fajta testgyakorlás az egyetlen, amely, meg-
felelő diétával társítva, növelni tudja a szer-
vezet által elfogyasztott energia mennyisé-
gét. Ehhez nincs szükség mértéktelen erő-
feszítésre. A legjobb eredmények elérésé-
nek záloga a testgyakorlás rendszeressége.
Végezze a gyakorlatot a saját ritmusában,
de legalább 30 percig, Ettől a gyakorlástól
a bőrén finom izzadságnak kell megjelen-
nie, de semmi esetre sem szabad kifulladnia
tőle. A lassú ritmusban végzett gyakorlat
időtartama fogja arra késztetni a szerveze-
tét, hogy a zsírokból merítsen energiát, fel-
téve, ha legalább hetente háromszor har-
minc percnél tovább végez pedálozási gya-
korlatot.

Állóképességet növelő aerob edzés:
20-40 perces erőteljes izommunka.
Ez a fajta edzés a szívizom jelentős mege-
rősítését és a légzés javítását tűzi ki célul.
Az elvégzett munka intenzitása nagyobb,
mint a formába hozás során végzetté.
Az edzések során fokról fokra tovább tudja
majd tartani ezt az erőkifejtést, egyre jobb
ritmusban. 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 végzett lépcsőzésre vagy futás-
ra, hogy szervezete fokozatosan visszatér-
jen a nyugalmi állapotba.

Ha Ön kezdő, néhány napig megerőltetés nélkül, szükség esetén pihenők beiktatásával végezze az edzést. Fokozatosan növelje az edzések
gyakoriságát vagy az egyes edzések időtartamát.

A KARDIOTRÉNING ÁLTALÁNOS ELVE:

M A G Y A R
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Bemelegítési szakasz: fokozatosan növekvő erő-
kifejtés.

A bemelegítés minden erőkifejtés előkészítő szakasza, ez teszi lehetővé, hogy
OPTIMÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÉ KERÜLJÖN, kedvenc sportja űzéséhez. Ez
képezi a KÖTŐSZALAG-IZOM BALESETEK MEGELŐZÉSI ESZKÖZÉT. Két rész-
ből áll, ezek: AZ IZOMRENDSZER FELÉLESZTÉSE, A TELJES BEMELEGÍTÉS.

1) Az izomrendszer felélesztése SAJÁTOS IZOMNYÚJTÓ (STRECHING) GYA-
KORLATOKKAL történik, melyek ELŐKÉSZÍTIK AZ ERŐKIFEJTÉST: minden
egyes izomcsoportot bevonnak ebbe, az ízületeket is terhelés éri.

2) A globális bemelegítés lehetővé teszi a kardio-vaszkuláris- és a légzőrends-
zer fokozatos munkára fogását, az izmok jobb vérellátása és az erőkifej-
téshez való jobb alkalmazkodás céljából. Elég hosszú kell legyen: 10 perc
a szabadidősportnál, 20 perc a versenysportnál. Jegyezzük meg, hogy 55
éves kortól kezdődően, reggel a bemelegítés hosszabb kell legyen.

Edzés
Az edzés az ön fizikai tevékenységének meghatározó szakasza. RENDSZERES
edzésének köszönhetően, javíthat fizikai erőnlétén.
• Anaerób munka az állóképesség fejlesztése érdekében.
• Aerób munka a kardio-pulmonáris ellenállóképesség fejlesztése érdekében.

Megnyugvás
Egy kisebb intenzitású tevékenységet követő szakasz, ez a "pihenés" fokoza-
tos szakasza. A NYUGALOMHOZ VALÓ VISSZATÉRÉS hozzájárul a kardio-
vaszkuláris és a légzőrendszer, valamint a vérkeringés és az izmok (ezeknél
olyan mellékhatások iktathatók ki, mint például a tejsav felgyülemlése, mely
egyik alapvető oka az izomfájdalmaknak, vagyis a görcsöknek és az izom-
láznak) "normális" állapotba való kerüléséhez.

Nyújtás (streching)
A sérülések kockázatának csökkentéséért, még ameddig az izmok be vannak
melegítve, a nyújtás kell kövesse a nyugalomhoz való visszatérési szakaszt. Az
erőkifejtés utáni nyújtás: minimalizálja a TEJSAV felgyülemlése miatti IZOM-
MEREVSÉGET és "ösztönzi" a VÉRKERINGÉST.

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

• 80 és 90% között vagy ennél
erősebb edzés: Anaerób és
piros övezet, mely az erre sza-
kosodott sikersportolóknak van
fenntartva.

• A maximális szívritmus 70 és
80%-a közötti edzés: Állóképes-
ségi edzés.

• A maximális szívritmus 60 és
70%-a közötti edzés: Alakfor-
málás/A zsírégetés előtérbe
helyezése.

• A maximális szívritmus 50 és
60%-a közötti edzés: Fenntartó
edzés/Bemelegítés.

A FELHASZNÁLÓK 
FIGYELMEZTETÉSE

Az alakformálást ELLENŐRZÉS MELLETT kell
végezni.
Bármely fizikai tevékenység elkezdése előtt, ne
habozzon ORVOSHOZ FORDULNI, főleg
akkor ha: az utóbbi években semmilyen sportot
nem űzött, 35 évesnél idősebb, nem biztos az
egészségét illetően vagy orvosi kezelés alatt
áll.

BÁRMILYEN SPORT ŰZÉSE ELŐTT 
ORVOSHOZ KELL FORDULNI, FELÜLVIZSGÁ-

LATÉRT.

A gyakorlat határai

A B

C

D

Pulzus percenként

A  C A R D I O - T R A I N I N G  E D Z É S
A cardio-training edzés aerób típusú edzés (fejlődés oxigén jelenlétében) lehetővé teszi az ön kardio-vaszkuláris kapacitásának javítását.

Pontosabban, ilyenkor ön szívének és vérereinek tónuszát javítja. A cardio-training edzés a belélegzett oxigént az izmokba juttatja. Tulajdon-
képpen az egész testet a szív látja el oxigénnel, de főleg a munkára fogott izmokat.

E L L E N Ő R I Z Z E  P U L Z U S ÁT

EGY FIZIKAI T E V É K E NY S É G SZAKASZAI

A gyakorlat alatti időszakos pulzus-ellenőrzés elengedhetetlen az
edzés irányításában. Ha nem rendelkezik elektronikus mérőműs-
zerrel, az alábbiak szerint járjon el:
Pulzusa megméréséhez tegye két ujját a következő helyekre:
- a nyakára vagy a füle alá, avagy a tenyerére, hüvelykujja
mellé.

Ne nyomja túl erősen, a túl erős nyomás csökkenti a véráramot
és lelassíthatja a szívverést. Miután 30 másodpercig számolta
szívveréseit, ahhoz, hogy megkapja a percenkénti pulzusszámot,
szorozza meg 2-vel.

Például: 75 pulzus számolva.
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