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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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N E D E R L A N D S
U bent de gelukkige eigenaar van een fitnesstoestel van het merk DOMYOS. We hopen dat u er 

veel plezier van zult hebben. U kunt ons ook terugvinden op www.DOMYOS.com

TECHNISCHE GEGEVENS
Gebruiksvoorwaarden:
• Temperatuur: tussen 5°C en 40°C 
Tapijt
• Afmetingen: 1260 X 680 X 19 mm - 496’’x268’’x7,5”
• Gewicht: 300 g (0.66 lb)
Spelcartridge
• Afmetingen: 106 X 12 X 90 mm
• Gewicht: 67 g
Aansluitingen
Kabel: 3 m (9,8 ft)

GEZONDHEIDSWAARSCHUWING
1.  Raadpleeg uw huisarts voordat u met een 

oefenprogramma begint. Dat is vooral be-
langrijk voor personen die ouder zijn dan 35 
jaar, voor personen die vroeger gezondheids-
problemen hebben gehad of mensen die al 
jaren niet aan sport hebben gedaan. Lees alle 
instructies voor het gebruik goed door.

2. Epilepsiewaarschuwing 

Bepaalde personen kunnen een epilepsieaanval 
krijgen die soms ook gepaard kan gaan met 
bewustzijnsverlies, als gevolg van sterke lichts-
timuleringen:  
snelle flitsende beelden of herhaling van eenvou-
dige geometrische figuren, flitslichten of explo-
sies. 
Deze personen lopen kans op een epileptische 
aanval wanneer ze bepaalde videospelletjes 
spelen die dergelijke stimuleringen bevatten, ook 
al hebben ze hier nooit eerder last van gehad.  
Indien u of een lid van uw gezin symptomen 
hebben ondervonden die wijzen op epilepsie 
(bewustzijnsverlies) als gevolg van lichtstimule-
ringen, raadpleeg dan altijd uw huisarts. 
Indien u of uw kind één van de volgende symp-
tomen vertoont: duizeligheid, wazig zicht, 
samentrekkingen van de ogen of van 

de spieren, verwarde oriëntatie, onop-
zettelijke bewegingen of stuiptrekkin-
gen, plotseling verlies van bewustzijn, 
dan dient u onmiddellijk te stoppen met het spel 
en een arts te raadplegen. 

WAARSCHUWING : Indien u zich duize-
lig voelt, misselijk wordt, pijn krijgt in 
de borststreek of een ander abnormaal 
symptoom vertoont, stop dan onmiddel-
lijk met uw oefening en raadpleeg uw 
huisarts voordat u verder gaat met de 
training. 



25

N E D E R L A N D S
VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Om het risico op ernstig letsel, beschadiging van het product of een elektrische 
schok te voorkomen, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen met betrekking 
tot het gebruik goed door te lezen, voordat u het product gaat gebruiken. 

c Dit symbool waarschuwt tegen elektrische schokken

1.  Gebruik het product alleen op de wijze bes-
chreven in deze handleiding. Bewaar deze 
handleiding gedurende de levensduur van het 
product.

2.  Het is de taak van de eigenaar te controleren 
of alle gebruikers van het product goed op de 
hoogte zijn van alle gebruiksaanwijzingen.

3.  DOMYOS kan niet aansprakelijk worden ges-
teld voor klachten als gevolg van verwondin-
gen of schade toegebracht aan personen of 
voorwerpen, die het gevolg zijn van het ver-
keerde gebruik van het product door de koper 
of een andere persoon.

4.  Gebruik het product binnenshuis op een platte 
en droge ondergrond met veel bewegingsrui-
mte er omheen. Controleer of u over voldoende 
ruimte beschikt om het apparaat te bereiken en 
om veilig rond het apparaat te kunnen lopen.  
Het product niet buiten opbergen of gebruiken.

5.  Pruts niet aan dit apparaat, open het apparaat 
niet. 

6.  Als dit apparaat defect of versleten is, gebruik 
het dan niet langer en breng het terug naar uw 
Decathlon-winkel. 

7.  Berg dit apparaat niet op in een vochtige ruimte 
(aan de rand van een zwembad, in een bad-
kamer…) en raak het niet met vochtige handen 
aan.  

8.  Gebruik het apparaat alleen met de meegele-
verde adapter.

9.  De adapter niet gebruiken indien de kabels 
beschadigd zijn. 

10.  Zorg dat er voldoende ruimte rondom het ap-
paraat aanwezig is voor een goede ventilatie

11.  Zorg dat de ventilatiegaten niet zijn geblok-
keerd door zaken zoals kranten, tafelkleedjes, 
gordijnen, enz. 

12.  Geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen 
bovenop het apparaat plaatsen. 

13.   Dit apparaat mag niet worden gebruikt in een 
tropisch klimaat of op plaatsen waar het heel 
warm is. 

14.  Het apparaat mag niet worden bootgesteld 
aan waterlekken of spatten. Plaats nooit enig 
voorwerp gevuld met vloeistof, zoals een vaas 
bovenop het apparaat.

15.  De infrarooduitgang mag niet geblokkeerd 
worden, anders functioneert het apparaat niet 
goed. 

16.  De voedingskabel van de transformator moet 
gemakkelijk toegankelijk blijven. 

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

A retourner à un point
de collecte Bebat.

B
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T

BElektrische apparaten mogen niet met het huishoudafval weggegooid worden. 
Dit soort producten wordt apart gesorteerd.
Breng de batterijen en het elektronisch product dat niet langer kan worden gebruikt 
naar een recyclecentrum. Door al het elektronisch afval te recyclen, worden het milieu 
en uw gezondheid beschermd.
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N E D E R L A N D S

DECATHLON biedt onder normale gebruiksomstandigheden een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum voor de onder-
delen van dit product en voor de fabricage. De datum op de kassabon geldt als bewijs van aankoop.
De aansprakelijkheid van DECATHLON uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van het 
product, naar eigen goeddunken van DECATHLON.
Alle producten waarop de garantie van toepassing is moeten naar een van de erkende DECATHLON-centra worden ge-
bracht, port betaald, compleet met het bewijs van aankoop.
Deze garantie geldt niet in geval van:

• Schade die wordt veroorzaakt tijdens het vervoer.
• Onjuist of abnormaal gebruik
• Slechte opstelling
• Slecht onderhoud
• Herstellingen uitgevoerd door technici die niet zijn erkend door DECATHLON
• Gebruik voor commerciële doeleinden

Deze handelsgarantie maakt geen inbreuk op de geldende wetgeving in het desbetreffende land.

DECATHLON - 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – FRANCE
© 2007 DECATHLON - © 2007 SSD COMPANY LIMITED 

FOUTEN  OPLOSSEN
Probleem Onderzoek het volgende

De console gaat niet aan Controleer of de adapter goed in het ‘power in’-contact is gestoken. 
Controleer of de ‘power’-knop goed is ingedrukt. 
De cassette verwijderen en opnieuw in de console steken. 
(voer deze handeling uit als de console en de televisie zijn uitgeschakeld). 
Druk op de knop ‘RESET’

Geen beeld of geluid via 
de televisie (de console 
gaat wel aan.) 

Controleer of de televisie compatibel is met het formaat van de console (PAL). 
Verstel de instellingen van de televisie (kleur, contrast…).
Controleer de videoaansluiting van de televisie (zie televisiehandleiding). 
Controleer of de spelcassette goed in de console is gestoken. 
Controleer of de videokabel goed in het contact ‘A/V OUT’ van de console is 
gestoken.  
Controleer de aansluitingen van de videokabel op de périteladapter (in de landen 
waar dit voor geldt). 
Controleer de kleurovereenkomsten (geel, wit, rood) op de audiovideokabels.

Beeld van slechte 
kwaliteit.
Geluid van slechte 
kwaliteit.

Controleer of de televisie compatibel is met het formaat van de PAL-console (zie 
televisiehandleiding). 
Controleer of de audiovideokabels goed op de overeenkomstige apparaten zijn 
aangesloten. 
Verwijder de cassette en steek hem weer in de console. 
(voer deze handeling uit, terwijl de console en televisie zijn uitgeschakeld). 
Druk op de knop ‘RESET’. 

De cassette past niet in de 
console. 

Controleer of de cassette op de juiste wijze werd ingebracht (zie de cassettehandlei-
ding). 

Het tapijt werkt niet Overtuig u ervan dat de kabel goed aangesloten is op de ingang van de DIS console.

GARANT I E


