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STEP CONCEPT

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
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Step Concept

Câble - cable - Cable  
Kabel - Cavo - Kabel
Cabo - Kabel - kábel  
Кабель - Cablu - Kábel
Kabel - 安培/伏电线

Tapis - Mat
Alfombra - Band
Tappeto - Tapijt
Tapete - Bieżnia - Szőnyeg  
Беговая дорожка - Covor - 
Koberec - Koberec
跳舞毯

Cartouche de jeu - Game cartridge 
Cartucho de juego - Spielmodul
Cartuccia di gioco - Spelcartridge
Cartucho de jogo - Cartridge z grą - 
Játékkazetta - Игровой картридж 
Cartuş de joc - Herný cartridge - Hrací kazeta
椭圆形游戏器材
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Step Concept

Indicateur Marche/Arrêt - Start/Stop Light 
Indicador Marcha/Parada - Ein/Aus-Anzeige 
Indicatore On/Off - Start/stop
Indicador Ligar/Desligar
Lampka kontrola włączone/wyłączone 
Ki- és bekapcsolás jelzése - Индикатор Ход/Стоп  
Indicator Pornire/Oprire - Indikátor Štart/Stop - 
Indikátor zapnutí/vypnutí - 运行/停止指示

BRANCHEMENTS • CONNECTIONS • CONEXIONES • ANSCHLÜSSE •  
COLLEGAMENTI • AFTAKKINGEN • LIGAÇÕES • PODłąCzENIA •  

CSATlAKOzÁSOK • подсоедИненИя • BRANşAmENTE •  
zAPOJENIA • zAPOJENí • 联接 
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BRANCHEMENTS • CONNECTIONS • CONEXIONES • ANSCHLÜSSE •  
COLLEGAMENTI • AFTAKKINGEN • LIGAÇÕES • PODłąCzENIA •  

CSATlAKOzÁSOK • подсоедИненИя • BRANşAmENTE •  
zAPOJENIA • zAPOJENí • 联接 

Schéma de branchement pour 2 produits - Connections diagram for 2 products
Esquema de conexionado para 2 productos - Anschlussschema für 2 Produkte
Schema di collegamento per 2 prodotti - Aansluitingsschema voor 2 producten
Esquema de ligação para 2 produtos - Schemat podłączenia dla 2 produktów  
A két eszköz összekapcsolásának sémája - Схема подключения для 2 изделий  
Schemă de branşament pentru 2 produse - Schéma zapojenia pre 2 výrobky

Schéma zapojení pro 2 výrobky - 2种产品连接的图表 
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installation de la caRtoucHe • caRtRidGe installation • instalación del caRtucHo •  
einsetZen des sPielModuls  • installaZione della caRtuccia • de cassette invoeRen •
instalaÇÃo do caRtucHo • zAKłADANIE CARTRIDGE’A • A KAzETTA BETéTElE • установка 

картрИджа • INSTAlAREA CARTUşUlUI • INšTAlOVANIE CARTRIDGE • INSTAlACE KAzETY • 插头的安装 
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PResentation des Modes de jeu - intRoduction to GaMe Modes - PResentación de los Modos de jueGo -  
voRstellunG deR sPielModi - PResentaZione delle - Modalità di Gioco - WeeRGave van de sPelModussen -  
aPResentaÇÃo dos - Modos de joGo - PREzENTACJA TRYBÓW GRY - A JÁTéKmÓDOK BEmUTATÁSA - презентацИя 

режИмов Игры - PREzENTAREA mODURIlOR JOCUlUI - PREDSTAVENIE REžImU hRY - PREzENTACE zPůSOBů hRY - 游戏模式介绍 

Mode danse expérience - dance experience Mode 
- Modo Baile Experiencia - Modus Tanz-Übung 
- Modalità Esperienza di ballo - Modus Dans  
experience - Modo dança experiência - Tryb 
tańca doświadczalnego - Táncgyakorló mód - 
режим обучения танцу - modul Dans Experienţă 
- Režim Tanec Pokus  - Režim zkušební tanec -  
舞模式

4 ambiances (Latino, Street, Dance, Rock) / 16 danses (120 à 152 Bpm) / + de 50 pas de STEP
4 moods (Latino, Street, Dance, Rock)/16 dances/ more than 50 STEPS
4 ambientes (Latino, Street, Dance, Rock) / 16 bailes / + de 50 pasos de STEP
4 Rhythmen (Latino, Street, Dance, Rock) / 16 Tanzarten / mehr als 50 STEP-Schritte
4 atmosfere (Latino, Street, Dance, Rock) / 16 balli / + di 50 passi di STEP
4 sferen (Latino, Street, Dance, Rock) / 16 dansen / + 50 STEP passen
4 ambientes (Música Latina, Street, Dance, Rock) / 16 danças / + de 50 passos de STEP
4 ambianţe (Latino, Disco, Rock, Street) / 16 dansuri / + 50 paşi de STEP
4 stílus (latin, diszkó, rock, street) / 16 tánc / több mint  50 STEP lépés
4 стиля (Латинские танцы, Диско, Рок, Стрит) / 16 танцев / более 50 движений STEP
4 ambianţe (Latino, Disco, Rock, Street) / 16 dansuri / + 50 paşi de STEP
4 štýly (Latino, Disco, Rock, Street) /  16 tancov /+  50 krokov STEP
4 úrovně (Latino, Disco, Rock, Street) / 16 tanců / + 50 stepových kroků
营造4种氛围（拉丁、迪斯科、摇摆舞、街舞）/16种跳法/每级50步以上

Duels sur 2, 3, 5 Danses (nécessite 2 Tapis)
Duals over 2, 3 and 5 Dances (requires two mats)
Duelos con 2, 3, 5 bailes (necesita 2 Alfombras)
Duelle über 2, 3, 5 Tanzarten (2 Bänder nötig) 
Duelli su 2, 3, 5 Balli (richiede 2 Tappeti)
Wedstrijd tussen 2,3 of 5 dansen (benodigdheden: 2 tapijten)
Duelos em 2, 3, 5 Danças (necessita 2 Tapetes)
Pojedynki obejmujące 2, 3 i 5 tańców (wymaga posiadania 2 bieżni)
Táncpárbaj 2,3, 5 tánccal (2 szőnyeg kell hozzá)
Поединки в 2, 3, 5 Танцах (требуется 2 дорожки)
Dueluri pe 2, 3, 5 Dansuri (veţi avea nevoie de 2 Covoare) 
Súboj na  2, 3, 5 Tancov ( sú potrebné 2 koberce)
Duel ve 2, 3, 5 tancích (potřebujete 2 koberce)
2、3、5为竞赛舞蹈（需要两条跳舞毯

Mode danse compétition - dance com-
petition Mode - Modo Baile competición 
- Modus Tanz-Wettbewerb - Modalità 
Ballo competizione - Modus dans Weds-
trijd - Modo dança competição - Tryb 
tańca turniejowego - Táncverseny mód 
- режим соревнования по танцу - modul 
Dans Competiţie - Režim Tanec Súťaž -  
Režim závodní tanec - 竞赛跳舞模式
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Mode Mini jeux - Mini Games Mode - Modo Mini 
Juegos - Modus Mini-Spiel - Modalità Mini Giochi 
- Modus Mini Spel - Modo Mini Jogos - Tryb mini-
gier - minijátékok mód - режим мини Игр - Mo-
dul Mini jocuri - Režim mini hry - Režim Mini hra 
迷你游戏模式

10 Défis / Tournois de 1 à 8 joueurs (110m haie, sprint, 400m, …) 
10 Challenges/Tournaments from 1 to 8 players (110m hurdles, sprint, 400m, etc)
10 Desafios / Torneos de 1 a 8 jugadores (110m vallas, sprint, 400m, …) 
10 Herausforderungen / Turniere mit 1 bis 8 Spielern (110m Hecke, Sprint, 400 m usw.) 
10 Sfide / Tornei da 1 a 8 giocatori (110m ostacoli, sprint, 400m, …) 
10 uitdagingen / Toernooi met 1 tot 8 spelers (110 m horden, sprint, 400 m, ...)
10 Desafios / Torneios de 1 a 8 jogadores (110 m barreiras, sprint, 400 m, …) 
10 konkursów / turnieje, w których może brać udział od 1 do 8 graczy (110 m przez płotki, sprint, 400 m itd.)
10 kihívás / körverseny 1-8 játékossal (110 m akadály, sprint, 400 m, stb.)
10 Состязаний / Турниры для игроков от 1 до 8 (110 м с барьерами, спринт, 400 м, …)
10 Provocări / Întrecere de la 1 la 8 jucători (110m  garduri, sprint, 400m, …)
10 súbojov / Turnaje 1 až 8 hráčov  (110m prekážka, šprint, 400 m,...)
10 výzev / Turnaj 1 až 8 hráčů (110 m překážek, sprint, 400 m,...)
10种挑战方法/由1-8人竞赛（110米绕行障碍物，400米跑步） 

Mode suivi des performances - Performance 
Monitor Mode - Modo Seguimiento de Marcas 
- Modus der Leistungsüberwachung - Modalità 
Verifica delle prestazioni - Modus Overzicht Re-
sultaten - Modo Seguimento dos Desempenhos 
- Tryb rezultatów - Teljesítmény mód - режим 
мониторинга результатов - modul Performanţe - 
Režim Výsledky - Režim výkon -  动作模式

Suivi des performances journalières / mensuelles (Calories dépensées / Nombre de pas / Durée)
Daily/monthly performance monitor (Calories expended/Number of steps/Duration)
Seguimiento de Marcas diarias / mensuales (Calorías consumidas / Número de pasos / Duración)
Leistungsüberwachung täglich/monatlich (verbrauchte Kalorien / Anzahl der Schritte / Dauer usw.)
Verifica delle prestazioni giornaliere / mensili (Calorie consumate / Numero di passi / Durata)
Overzicht van de dagelijkse / maandelijkse vorderingen (gebruikte calorieën / Aantal passen / Duur)
Seguimento dos desempenhos diários / mensais (Calorias gastas / Número de passos / Duração)
Sprawdzenie wyników dziennych / miesięcznych (spalone kalorie / liczba kroków / czas)
A napi / havi teljesítmény figyelése (elégetett kalóriák / lépésszám / időtartam)
Мониторинг результатов за день / за месяц (Расход калорий / Количество шагов / Длительность)
Urmărirea performanţelor zilnice / lunare (Caloriile consumate / Numărul de paşi / Durata)
Sledovanie denných / mesačných výsledkov (Spálené kalórie / Počet krokov / Doba )
Sledování denního / měsíčního výkonu (spotřebované kalorie, počt kroků, trvání)
每天进行如下动作/锻炼肌肉（消耗卡路里/步数/时长)

PResentation des Modes de jeu - intRoduction to GaMe Modes - PResentación de los Modos de jueGo -  
voRstellunG deR sPielModi - PResentaZione delle - Modalità di Gioco - WeeRGave van de sPelModussen -  
aPResentaÇÃo dos - Modos de joGo - PREzENTACJA TRYBÓW GRY - A JÁTéKmÓDOK BEmUTATÁSA - презентацИя 

режИмов Игры - PREzENTAREA mODURIlOR JOCUlUI - PREDSTAVENIE REžImU hRY - PREzENTACE zPůSOBů hRY - 游戏模式介绍 
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Č E S K Y
Vybrali jste si fitness stroj značky DOMYOS. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. 

Najdete nás rovněž na adrese www. DOMYOS.com

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Uživatelské podmínky
• Teplota: Mezi 5’C (41’F) a 40’C (104’F)
Koberec
• Rozměry: 1260 X 680 X 19 mm - 496’’x268’’x7,5”
• Váha: 300 g (0.66 lb)
Hrací karton
• Rozměry: 106 X 12 X 90 mm
• Váha: 67 g
Konektory
Kabel: 3 m (9,8 ft) 

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ
1.   Než začnete cvičit, poraďte se se svým lékařem. 

Konzultace s lékařem je zvlášť potřebná 
v případě osob starších 35 let, osob 
se zdravotními problémy nebo osob, 
které dlouho dobu nesportovaly.  
Před použitím si přečtěte celý návod.

2. Upozornění ohledně epilepsie

U některých osob může dojít k epileptickému zá-
chvatu, který může vyústit až ve ztrátu vědomí. 
Projevuje se zejména silnou světelnou stimulací:
 
Zrychleně se objevují obrázky, nebo se opakují 
jednoduché geometrické figury, blesky nebo 
výbuchy. 

Tyto osoby, hrají-li video hry obsahující podobné 
stimulace, jsou vystaveny riziku záchvatu, a to i v 
případě, že k tomu nemají lékařské předpoklady 
a nikdy takový záchvat neprodělaly. 

Pokud jste vy nebo někdo z vaší rodiny prodělali 
epileptický záchvat (ztráta vědomí) v důsledku 
světelné stimulace, poraďte se s lékařem ještě 
před začátkem cvičení. 

Pokud vy nebo vaše díte vykazujete následující 
symptomy: Závratě, poruchy vidění, kon-
trakce očí nebo svalů, problémy s orien-
tací, nedobrovolné pohyby nebo křeče, 
chvilková ztráta vědomí, je třeba okamžitě 
přestat hrát a vyhledat lékaře.     

UPOZORNĚNÍ
Pokud pocítíte závratě, pocity na zvra-
cení, bolest na prsou nebo jakýkoliv jiný 
abnormální příznak, přestaňte okamžitě 
cvičit a než budete pokračovat, vyhle-
dejte lékaře. 
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Č E S K Y
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Než začnete výrobek používat, přečtěte si přiložená bezpečnostní opatření. Předejte 
tak riziku vážného zranění nebo elektrické rány. 

c Tento symbol upozorňuje na elektrická rizika (elektrický výboj). 

1.  Tento výrobek používejte pouze tak, jak je 
popsáno v návodu. Během životnosti výro-
bku, uchovejte návod. 

2.  Je na zodpovědnosti majitele, aby se ujistil, 
že všichni uživatelé jsou informování o všech 
rizicích spjatých s používáním výrobku. .

3.  Domyos nenese žádnou odpovědnost 
za stížnosti ohledně zranění nebo škod 
způsobených na majetku nebo na zdraví osob, 
které vznikly v důsledku špatného zacházení 
ze strany kupujícího nebo třetí osoby.  

4.  Výrobek používejte v interiéru, na plochém 
povrchu, ve volném prostoru chráněném před 
vlhkostí a prachem. Ujistěte se, že máte k dis-
pozici dostatečný prostor pro bezpečné pro-
jití okolo přístroje. Výrobek neskladujte ani 
nepoužívejte ve venkovních prostorách. 

5.  Výrobek sami nepozměňujte ani neopravujte.
6.  V případě poškození výrobku, produkt dále 

nepoužívejte a doneste ho do obchodu Dé-
cathlon. 

7.  Neskladujte výrobek na vlhkých místech (na 
okraji bazénu, v koupelně,...), nedotýkejte se 
výrobku mokrýma rukama. 

8.  Výrobek používejte s dodaným adaptérem. 
9.  Adaptér nepoužívejte, pokud jsou kabely 

poškozené. 

10.  Zachovejte minimální vzdálenost okolo výro-
bku kvůli dostatečnému větrání. 

11.  Do větracích otvorů nestrkejte žádné 
předměty, jako jsou noviny, ubrousky, zá-
clony atd.

12.  Na přístroj nepokládejte zdroje otevřeného 
ohně jako je například hořící svíčka. 

13.  Tento přístroj se nesmí používat v tropických 
oblastech nebo na velmi teplých místech. 

14.  Na přístroj nesmí kapat voda nebo nesmí 
být postříkán. Na přístroj nepokládejte 
předměty naplněné vodou jako jsou vázy. 

15.  Nikdy neucpávejte přívod infračerveného 
záření. 

16.  Kabel napájecího transformátoru musí být 
snadno dostupný. 

Batterij vrijgesteld van
milieutaks. Inleveren bij
een Bebat-inzamelpunt.
Pile exonérée d’écotaxe.

A retourner à un point
de collecte Bebat.

B
E
B
A
T

BElektrické přístroje nesmí být zaneseny dopácím odpadem. Jsou součástí tříděného odpadu. 
Po zkončení životnosti odevzdejte baterii a elektronický přístroj v příslušné sběrně, která je bude 
recyklovat. Toto zhodnocení elektronického odpadu přispěje k ochranně životního prostředí a 
vašeho zdraví. 
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OBCHODNÍ ZÁRUKA
DECATHLON poskytuje záruku na tento ručně dělaný výrobek podle běžných podmínek v době trvání 2 roky od data nákupu, 
která prokážete účtem od kasy. 
Povinnost DECATHLONU se vztahuje pouze na výměnu nebo opravu výrobku, kteá probhá ve vší diskrétnosti. 

Všechny výrobky, na které lze záruku uplatnit, musí být přijaty DECATHLONEM v jedné z akreditovaných poboček, musí být 
předplaceno a je třeba doložit doklad o nákupech. 
Tato záruka se nevztahuje na následující případy: 
 • Škoda způsobená během dopravy.
 • Špatné nebo abnormální zacházení
 • Špatná montáž
 • Špatná údržba
 • Opravy provedli neakreditovaní technici. DECATHLON
 • K obchodním účelům

Tato obchodní záruka nevylučuje právní záruku dle země  nebo / mimo Prahu. 

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

DIAGNOSTIKA ANOMÁLIÍ

Zjištěné problémy Kontrola k provedení

Kozola se nerozsvěcí Zkontrolujte, že adaptér je dobře zastrčen do napajecího otvoru „power in“.
Zkontrolujte, zda je tlačítko „power“ dobře zasazené. 
Vyndejte a znovu zandejte kazetu do konzole. 
(tuto operaci provádějte pouze při vypnuté konzole a televizi). 
Stiskněte tlačítko RESET

Na obrazovce není obraz 
ani zvuk (kontrolka kon-
zoly svítí).

Ujistěte se, že televize podporuje správný formát konzoly (PAL). 
Nastavte televizi (barva, kontrast,...)
Zkontrolujte zapojení videa na televizi (v návodu k televizi). 
Zkontrolujte, zda hrací kazeta je dobře zastrčená v konzole. 
Zkontrolujte, zda video kabel je dobře zastrčen v zásuvce A/V OUT konzoly. 
Ověřte zapojení video kabelů na adaptér peritel (v příslušných zemích). 
Zkontrolujte barevné zapojení (žluté, bílé, červené) na kabelech audio-video. 

Špatný obraz
Špatný zvuk

Ujistěte se, že televize podporuje správný formát konzoly (PAL) (v návodu na televizi).
Zkontrolujte, zda jsou audio-video kabely dobře připojeny k příslušným přístrojům. 
Znovu vyndejte a zandejte kazetu do konzole. 
(tuto operaci prvádějte pouze přo vypnuté televizi a konzole). 
Stiskněte na tlačítko RESET. 

Kazetu nelze zasunout do 
konzole. 

Zkontrolujte, zda je kazeta zstrčena správným směrem ( viz. Návod a kapitola 
zstrčení kazety).

Koberec nefunguje Zkontrolujte, že kabel je dobře zasunutý do konzoly DIS. 

Č E S K Y


