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MODO DE EMPLEO
GEBRAUCHSANWEISUNG
 ISTRUZIONI PER L’USO
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MANUAL DE UTILIZAÇÃO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ
 BRUKSANVISNING

УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
 KULLANIM KILAVUZU

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ 

使用说明



VA 300

 Keep these instructions
Notice à conserver 

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
Spara bruksanvisningen

Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız
Збережіть цю інструкцію
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 Réf. pack : 1217.503 - CNPJ : 02.314.041/0001-88   

Made in China - Hecho en China - Fabricado na China - 
中国 制造 - Произведено в Китае - İmal edildiği yer Çin

OXYLANE - 4, Boulevard de Mons - BP299 - 59665 Villeneuve d’Ascq Cedex - France

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti 
Mega Center C 36 Blok D: 374 Bayrampaşa 
34235 Istanbul - Turkey
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1215.484

OXYLANE
4, bd de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq - FRANCE

+00 33 (0) 320335000

Stds : EN 957-1, 5 Code : 3000001

DP Shangaï
STT : 0000000000

Prod : 123456789
WW-YY

CNPJ: 02.314.041/0001-88

MADE IN CHINA
HENCHO EN CHINA

 �

  � AVERTISSEMENT
•  Tout usage impropre de ce produit risque 

de provoquer des blessures graves.
•  Avant toute utilisation, veuillez lire 

attentivement le mode d’emploi et respecter 
l’ensemble des avertissements et instructions 
qu’il contient.

•  Ne pas permettre aux enfants d’utiliser 
cette machine et les tenir éloignés de cette 
dernière.

•  Si l’autocollant est endommagé, illisible ou 
manquant, il convient de le remplacer.

•  Ne pas approcher vos mains, pieds et che-
veux de toutes les pièces en mouvement.

 � ADVERTENCIA
 •  Cualquier uso impropio de este producto 

puede provocar heridas graves.
•  Antes de cualquier utilización, lea 

atentamente el modo de empleo y respetar 
todas las advertencias e instrucciones que 
contiene.

•  No permitir a los niños utilizar esta máquina 
y mantenerlos alejados de la misma.

•  Si faltase la pegatina, o si la misma estuvie-
ra dañada o ilegible, conviene sustituirla.

•  No acercar sus manos, pies y cabello de 
todas las piezas en movimiento.

 � WARNHINWEIS
 •  Jede unsachgemäße Benutzung dieses 

Produktes kann schwere Verletzungen zur 
Folge haben.

•  Vor jedem Gebrauch bitte diese Gebrauch-
sanweisung aufmerksam lesen und alle darin 
enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen 
befolgen.

•  Kindern ist die Benutzung dieser Maschine 
zu untersagen und sie  sind davon fern-
zuhalten.

•  Ist der Aufkleber beschädigt, unleserlich 
oder nicht mehr vorhanden, muss er ersetzt 
werden.

•  Ihre Hände, Füße und Haare von allen 
drehenden Teilen fernhalten.

� AVVERTENZA
 •  Ogni uso improprio del presente articolo 

rischia di provocare gravi incidenti
•  Prima di qualsiasi utilizzo, vi preghiamo di 

leggere attentamente le istruzioni per l’uso 
e di rispettare le avvertenze 
e le modalità d’impiego.

•  Tenere i bambini lontani dalla macchina e 
non permettere loro di utilizzarla.

•  Se l’etichetta è danneggiata, illeggibile o 
assente, occorre sostituirla.

•  Non avvicinare mani, piedi e capelli ai 
pezzi in movimento.

� WAARSCHUWING
 •  Onjuist gebruik van dit product kan erns-

tige verwondingen veroorzaken.
•  Voordat u het product gaat gebruiken, 

moet u de gebruiksaanwijzing lezen en 
alle waarschuwingen en instructies die hij 
bevat toepassen.

•  Deze machine niet door kinderen laten 
gebruiken en niet in de buurt ervan laten 
komen.

•  Als de sticker beschadigd, onleesbaar of
afwezig is, moet hij vervangen worden.

•  Uw handen, voeten of haar niet in de buurt 
van de bewegende delen brengen.

� ADVERTÊNCIA
 •  Qualquer utilização imprópria deste 

produto comporta o risco de causar 
danos graves.

•  Antes de cada utilização, leia atenta-
mente as instruções de utilização 
e respeite o conjunto dos avisos 
e instruções incluídas.

•  Mantenha este aparelho afastado das 
crianças e não permita a sua utilização 
por estas.

•  Se o autocolante estiver danifi cado, 
ilegível ou ausente, é conveniente 
substituí-lo.

•  Não aproxime as suas mãos, pés e 
cabelos das peças em movimento.

 � UWAGA
 •  Nieprawidłowe użytkowanie produktu

może być przyczyną wypadków.
•  Przeczytaj instrukcję obsługi  i przestrze-

gaj wszystkich zaleceń i instrukcji.
•  Nie zezwalaj dzieciom na zabawę na i 

w pobliżu urządzenia.
•  Wymień etykiety w przypadku uszkodze-

nia, nieczytelności lub ich braku. 
•  Nie zbliżać rąk, nóg i włosów do 

elementów w ruchu.

 � FIGYELMEZTETÉS
 •  A szerkezet helytelen használata súlyos 

sérülésekhez vezethet
•  Használat előtt olvassa el a felhasználói 

kézikönyvet és tartson be minden fi gyel-
meztetést, illetve használati útmutatást

•  Ne hagyja, hogy a gyerekek a gépre 
vagy közelébe kerüljenek

•  Cserélje ki a címkét, ha sérült, olvasha-
tatlan vagy hiányzik

•  Tartsa távol a kezeket, lábakat, a hajat a 
mozgó alka wtrészektől

� Предупреждение

•  Некорректная эксплуатация данного изделия 
может вызвать тяжелые поражения

•  Перед использованием внимательно 
прочитайте инструкцию по эксплуатации

•  Соблюдайте все предосторожности и 
рекомендации, которые содержит этот документ

•  Не позволяйте детям использовать эту  машину. 
Не допускайте детей близко к аппарату.

•  Если клейкая этикетка повреждена, стерта или 
отсутствует, ее необходимо заменить

�  ATENŢIE

 •  Utilizarea necorespunzătoare a acestui 
produs riscă să provoace răniri  grave.

•  Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi cu 
atenţie modul de folosire şi să respectaţi 
toate
 Atenţionările şi instrucţiunile pe care acesta 
le conţine.

•  Nu permiteţi copiilor să utilizeze această 
maşină şi ţineţi-i departe de aceasta.

•  Dacă autocolantul este deteriorat, ilizibil sau 
lipseşte, este indicat să-l înlocuiţi

•  Nu vă apropiaţi mâinile, picioarele şi părul 
de piesele în mişcare.

� UPOZORNENIE
 •  Akékoľvek nevhodné použitie tohoto 

výrobku môže vyvolať vážne poranenia.
•  Pred akýmkoľvek použitím výrobku si 

starostlivo prečítajte návod na použitie a 
rešpektujte všetky upozornenia a pokyny, 
ktoré sú tu uvedené.

•  Nedovoľte deťom, aby tento prístroj 
používali a približovali sa k nemu.

•  V prípade, že je samolepiaci štítok 
poškodený, nečitateľný alebo štítok chýba 
na výrobku, je potrebné ho vymeniť.

•  Nepribližujte ruky, nohy a vlasy k 
súčiastkam, ktoré sa pohybujú.

� UPOZORNĚNÍ
 •  Jakékoliv nevhodné použití tohoto výro-

bku může způsobit vážná poranění.
•  Před jakýmkoliv použitím výrobku si 

pečlivě pročtěte návod k použití a res-
pektujte všechna upozornění a pokyny, 
která jsou zde uvedena.

•  Zabraňte dětem, aby tento přístroj 
používaly a přibližovaly se k němu.

•  Jestliže je samolepicí štítek poškozen, 
je nečitelný nebo na výrobku chybí, je 
nutné jej vyměnit.

•  Nepřibližujte ruce, nohy a vlasy k 
pohybujícím se součástkám.  

� VARNING
•  Felaktig användning av denna 

produkt riskerar att förorsaka allvarliga 
personskador.

•  Läs noga bruksanvisningen innan du 
använder produkten och ta hänsyn till 
alla varningar och instruktioner som den 
innehåller.

•  Låt inte barn använda denna maskin och 
håll dem på avstånd från den.

•  Om dekalen är skadad, oläslig eller 
saknas, måste den ersättas med en ny.

•  Låt inte händerna, fötterna eller håret 
komma i närheten av rörliga delar.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•  Всяко неправилно използване на този продукт 
може да доведе до сериозни наранявания.

•  Преди да използвате продукта, моля прочетете 
внимателно начина на употреба и спазвайте 
всички предупреждения и инструкции, които 
той съдържа. 

•  Не позволявайте тази машина да бъде използвана 
от деца и ги дръжте на разстояние от нея. 

•  Ако самозалепващата лента е повредена, 
нечетлива или липсва, тя трябва да бъде 
сменена.

•  Не доближавайте ръцете, краката и косите си 
до движещите се части.

� UYARI
•  Bu ürünün herhangi bir yanlış kullanımı 

ağır yaralara yol açabilir.
•  Her kullanımdan önce, kullanım yönte-

mini dikkatle okumanız ve içindeki tüm 
uyarı ve talimatlara uymanız gerekir.

•  Çocukların bu makineyi kullanmalarına 
izin vermeyin ve onları bu makineden 
uzak tutun.

•  Yapışkan etiket zarar görmüş, okunaksız 
veya mevcut değilse, yenisi ile 
değiştirilmesi uygun olacaktır.

•  Ellerinizi, ayaklarınızı ve saçlarınızı hare-
ket halindeki parçalara yaklaştırmayın.

� ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

•  Всяке не відповідне застосування виробу 
утворює ризик тяжких поранень.

•  Перед застосуванням прочитайте 
інструкцію використання та дотримуйтеся 
усіх попереджень та порад, які вона містить.

•  Не дозволяйте дітям користатися цим 
апаратом та не підпускайте їх близько 
до нього.

•  Якщо наклейка пошкоджена, нерозбірлива 
або відсутня, треба її замінити.

•  Не наближайте руки, ноги та волосся до 
деталей, що рухаються.

� 

•

•

•

•

•
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130 Kg / 286 lbs

This product, which complies with the EN 
957 class HC, GB17498 standards, is not 

designed for therapeutic purposes.
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146,5 x 56 x 133 cm
57,7 x 22 x 52,4 inch

Resistance knob
Molette de résistance
Rueda de resistencia
Widerstandsrädchen
Regolatore di resistenza
Instelwieltje weerstand
Selector de resistência
Pokrętło regulacji oporu
Fékbeállító kerék
Регулятор сопротивления
moletă de reglare a treptelor de rezistenţă
koliesko pre odpor
kolečko pro nastavení odporu
motståndsratt
макара за по-голяма устойчивост 
dayanıklılık düğmesi
рукоятка для регулювання напруження

阻尼调节转轮

Headrest adjustment knob
Molette de réglage appui-tête
Rueda de ajuste de sillín
Rädchen zur Kopfstützeneinstellung
Manopola di regolazione poggiatesta
Instelwieltje hoofdsteun
Selector de regulação do apoio da cabeça
Pokrętło regulacji zagłówka
Fejtámasz-beállító kerék
Шкив для регулировки подголовника
moletă de reglare a suportului pentru cap
koliesko pre nastavenie operadla hlavy 
kolečko pro nastavení podpěrky hlavy
inställningsratt för huvudstöd
регулиране на облегалката за глава 
baş dayanağı ayar düğmesi
рукоятка регулювання положення підголівника

头部支撑调节转轮

Carry handles
Poignée de déplacement
Asa de desplazamiento
Verstellgriff
Maniglia di spostamento
Transporthandvat
Pega de deslocação
Uchwyt do przesuwania
Mozgató fogantyú 
Ручка для перемещения
mâner de deplasare
rukoväť pre premiestnenie 
držadlo pro přemístění
transporthandtag
ръкохватки за преместване 
hareket tutamağı
ручка для пересування

移动把手

Heart rate sensor
Capteur de pulsations
Sensor de pulsaciones
Pulssensoren
Rilevatore di pulsazioni
Hartslagsensor
Sensor de pulsações
Czujnik pulsu
Pulzusérzékelő
Датчик измерения пульса
captatoare de pulsaţii
snímač pulzácií 
snímačetepu 
pulssensorer
пулсомер 
Nabız sensörleri
пульсовий датчик

脉搏传感器

Castor
Roulette de déplacement
Rueda de desplazamiento
Verstellrolle
Rotella di spostamento
Transportwieltje
BRoda de deslocação
Kółko do przesuwania
Mozgató görgő
Колесико для перемещения
rotiţă de deplasare 
koliesko pre premiestnenie 
kolečko pro přemístění 
transporthjul 
КОЛЕЛО ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ 
hareket tekerleği
коліщатко для пересування

移动滚轮

Level corrector
Compensateur de niveau
Compensador de nivel
Niveauausgleicher
Compensatore di livello
Niveauregelaar
Compensador de nível
Element poziomujący
Szintező
Выравниватель
compensator de nivel
vyrovnávací kompenzátor 
kompenzátor úrovně
nivåkompensator
КОМПЕНСАТОР НА НИВОТО

Seviye kompansatörü
компенсатор рівня

水平调节器
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Seat adjustment knob
Molette de réglage siège
Rueda de ajuste reposacabezas
Rädchen zur Sitzeinstellung
Manopola di regolazione del sedile
Instelwieltje zitting
Selector de regulação do assento
Pokrętło regulacji siedzenia
Nyeregbeállító csavar
Шкив для регулировки сиденья
Moletă de reglare scaun
Nastavovacie koliesko sedadla  
Kolečko pro nastavení sedla
Reglerbar sadel
регулиране на облегалката Седло
Koltuk ayar düğmesi
Рукоятка регулювання сидіння

座椅调节转轮
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Ön a DOMYOS márka fitnesz készülékét választotta. 
Termékeinket sportolók alkották sportolók számára az otthoni edzéshez. 

Nagyon örülnénk, ha megosztaná velünk a termékeinkkel kapcsolatos javaslatait. 
Áruházi csapataink, tervezési osztályaink figyelik az Ön véleményét a www.domyos.com oldalon. 

Köszönjük a belénk vetett bizalmat, jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy öröme fog telni ennek a DOMYOS terméknek a használatá-
ban.

M A G Y A R

Az edzésprogram elkezdése előtt forduljon kezelőorvosához. Ez különösen fontos a 35 évesnél idősebb személyeknél, vagy azoknál akiknek 
előzőleg egészségi problémáik voltak. Használat előtt olvassa el az összes utasítást. 

FIGYELMEZTETÉS

BEMUTATÁS
A VA 300 egy új generációs, formába hozó szobakerékpár.

Tudományos kialakításánál fogva ezen a kerékpáron a felhasználó anatómiailag helyes tartásban ül, egyenes háttal, a karja pihentető helyzet-
ben. A nyereg újszerű megoldása révén tapasztalati úton lehet megtalálni az ideális beállítást.
Mágnesfékes rendszere nagyon kényelmes, hirtelen lökésektől mentes pedálozást tesz lehetővé.

1. A termék használata előtt olvassa el e kézikönyv minden egyes 
utasítását. Ezt a terméket csak az e kézikönyvben leírt módon használja. 
Őrizze meg ezt a kézikönyvet a termék teljes élettartama alatt.

2. Ez a készülék megfelel az otthon és nem kezelés keretében használt 
Fitness termékekre vonatkozó európai és kínai szabványoknak (EN-
957-1 és 5 HC osztály / GB17498).

3. E készülék összeszerelését felnőtt kell végezze.

4. A tulajdonosra tartozik minden egyes felhasználó megfelelő tájéko-
ztatásának leellenőrzése, a termékre vonatkozó összes használati 
óvintézkedés ismeretéről.

5. A termék vásárló általi vagy bárki más általi helytelen használatából 
fakadó személyi sérülés vagy anyagi kárra vonatkozó reklamáció ese-
tén, a Domyos mindennemű felelősséget elhárít  

6. A termék kizárólag otthoni használatra készült. Ne használja a ter-
méket kereskedelmi, lakóházi vagy intézményi keretek között.

7. A terméket teremben, szilárd, egyenes talajon, nedvességtől és 
portól mentes, megfelelően tágas helyen kell használni. Győződjön 
meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésére a szobakerékpár 
biztonságos megközelítéséhez és mozgatásához. A talaj megóvására 
terítsen egy fitneszszőnyeget a készülék alá.

8. A felhasználó felelősségébe tartozik a készülék megfelelő karban-
tartása. A termék összeszerelése után és minden egyes használat előtt, 
ellenőrizze a rögzítőelemek megfelelő megszorítását és azt, hogy azok 
nem jelentenek akadályt, kiállván. Ellenőrizze a kopásnak legjobban 
kitett alkatrészek állapotát.

9. Ha termékén elhasználódás jelei mutatkoznak, azonnal cseréltes-
sen ki minden egyes elhasználódott vagy hibás alkatrészt az önhöz 
legközelebb eső DECATHLON üzlet vevőszolgálatával, a teljes javítás 
előtt pedig ne használja a terméket.

10. Ne tárolja nedves helyen a terméket (úszómedence szélén, 
fürdőszobában, …).

11. Lábai védelméért, gyakorlat közben hordjon sportcipőt. NE hor-
djon olyan bő vagy lelógó ruhákat, amelyeknél fennáll a gépbe való 
becsípődés lehetősége. Vegye le az összes ékszerét.

12. Tűzze fel a haját, hogy az gyakorlat közben ne zavarja.

13. Ha a gyakorlat közben fájdalmat érez vagy szédül, azonnal álljon 
meg, pihenjen, majd forduljon kezelőorvosához.

14. A gyerekeket és a háziállatokat egy pillanatra se engedje közel 
a termékhez.

15. Ne közelítse a kezét vagy a lábát a mozgó alkatrészekhez.

16. Mielőtt ezen edzésprogramhoz fogna, feltétlenül orvoshoz kell 
fordulnia, azért, hogy megbizonyosodjon az ellenjavallatok hiányáról, 
főleg akkor, ha már több éve nem sportolt.

17. Ne hagyja, hogy a beállító szerkezetek zavaróan kiálljanak.

18. Ne javítsa önkezűleg VA 300 -át.

19. Gyakorlatai közben ne görbítse be a hátát, tartsa egyenesen.

20. A szívritmus-érzékelő nem orvosi műszer, pontosságát számos 
tényező befolyásolhatja. Csak arra alkalmas, hogy tájékoztassa önt 
szívritmusának általános tendenciájáról.

21. Az elektromos szív-stimulátort, szívritmus-szabályozót vagy bár-
milyen más beültetett elektromos készüléket viselő személyeket figyel-
meztetjük, hogy saját kockázatukra használják a pulzusmérőt. Az első 
használat előtt azt javasoljuk, hogy végezzen el egy tesztet az orvosa 
felügyelete mellett.

22. A terhes nőknek nem tanácsos a pulzusszámláló készülék használa-
ta. Bárminemű használat előtt forduljon kezelőorvosához.

23. A termék használatakor, fel- vagy leszálláskor, mindig fogja a 
kormányt.

24. A szobakerékpár összes összeszerelési/szétszerelési műveletét 
gondosan kell végezni.

25. A gyakorlat végén, fokozatosan csökkentse a pedálozás sebessé-
gét, mindaddig, amíg a pedálok teljesen megállnak.

26. A felhasználó maximális súlya: 130 kg – 286 font.

27. Gyakorlat közben csak egy személy tartózkodhat a terméken.

28. Nedves szivaccsal tisztítsa. Alaposan öblítse le és szárítsa meg.

29. FIGYELEM!  A szívritmust figyelő rendszerek pontossága nem 
tökéletes.
A túlterhelés súlyos sérülésekhez vezethet, akár halált is okozhat. A 
legkisebb fájdalomérzés vagy rosszullét esetén azonnal abba kell 
hagyni az edzést

BIZTONSÁG
Figyelmeztetés: a súlyos sérülések kockázatának csökkentése végett, a termék használata előtt olvassa el a következő 
fontosabb használati óvintézkedéseket.
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BEÁLLÍTÁS

Figyelmeztetés: a nyereg, fejtámasz, stb. beállításának elvégzéséhez le kell szállni a kerékpárról.

  A NYEREG ÉS A FEJTÁMASZ 
BEÁLLÍTÁSA 

A hatékony edzés érdekében a nyerget 
megfelelően be kell állítani. 
Pedálozás közben a térdnek enyhén hajított 
helyzetben kell lennie, amikor a pedál eléri a 
legmélyebb pontját. A nyereg beállításához 
ki kell lazítani, és ki kell húzni a nyereg alatt 
jobb oldalon található kereket. A nyerget állít-
sa be a megfelelő távolságra az alábbi refe-
renciatáblázat szerint, tegye vissza a kereket 
a nyeregtartó csőbe és jól szorítsa meg.
A fejtámasz 4 helyzetbe állítható. A beállítás-
hoz lazítsa ki a fejtámasz hátoldalán található 
két rögzítő kereket. Ezután állítsa be a test-
magasságának megfelelően, majd a művelet 
végén jól szorítsa meg a kerekeket.
Az Ön testmagasságának megfelelő helyzetet 
az alábbi táblázatban találhatja meg:

FIGYELEM! 
Ellenőrizze, hogy a gomb elfoglalta helyét a nyere-
gtartó csőben, és teljesen szorítsa meg. 
Soha ne lépje túl a nyereg legmagasabb hely-
zetét.

   A PEDÁLOK HEVEDERÉNEK 
BEÁLLÍTÁSA

A pedál hevederének beállításakor először meg 
kell lazítani a pedál alatti rögzítő szerkezetet, majd 
a hevedert a megfelelő helyzetbe állítva a rögzítést 
újra meg kell szorítani.

      A KERÉKPÁR EGYENSÚLYHELYZETE
Amennyiben használat közben a bicikli insta-
bilnak mutatkozna, forgassa el a hátsó tartóláb 
végén levő valamelyik műanyagkupakot, vagy 
mindkettőt, egészen az instabilitás kiküszöbölé-
séig. 

  AZ ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA
A fékrendszer és az ellenállás összefügg a pedálo-
zás sebességével. 
Az ellenállás beállítása az 1-8-ig számozott sza-
bályozó kerékkel történik.
Az 1-es helyzet a legkisebb, a 8-as a legnagyobb 
ellenállásnak felel meg.
Az ellenállást pedálozás közben is lehet változ-
tatni. 

1 2

+-

4

1

 Testmagasság cm-ben A fejtámasz beállítása
155 à 165 1
166 à 175 2
176 à 185 3
186 à 195 4

2

3

4

1

Testmagasság cm-ben A nyereg beállítása
0 <155 0

155 à 160 1
161 à 164 2
165 à 169 3
170 à 173 4
174 à 177 5
178 à 181 6
182 à 186 7
187 à 195 8

>195 9

FC 50-ES KONZOL
PARAMÉTEREK MEGADÁSA

Alább található a VA300-es kerékpár gombjaihoz tartozó paraméterek megadása.

Mi Km

3

4

Az országtól függően Km/h vagy Mi/h kiválasztása: 

Nyomja meg a RESET gombot

�  Rossz paraméterezés esetén a konzolon Err  hibaüzenet jelenik meg. Ellenőrizze a csúszkák helyzetét.

�  A csúszka kattanása jelzi, hogy megfelelő helyzetbe került.

VM 0 VE

1

2

VM kiválasztása a VA300-es kerékpár első csúszkájához:

RO 0 ST

«0» kiválasztása a második csúszkához

1.  Húzza le a műszerfalat a felfüggesztéséről, vegye le a termék 
hátoldalán található elemrekesz fedelét, majd illesszen két AA 
vagy UM-3 típusú elemet az elemrekeszbe.

2.  Győződjön meg róla, hogy a megfelelő polaritással illesztette-e 
be az elemeket, és hogy az érintkezés is megfelelő-e.

3.  Helyezze vissza az elemrekesz fedelét, majd helyezze az eszközt 
a helyére, és győződjön meg a megfelelő rögzítettségről.

4.  Ha a kijelző részben vagy teljesen olvashatatlan, vegye ki az 
elemeket 15 másodpercre, majd helyezze őket vissza.

5.  Szívritmus : Helyezze a két tenyerét az érzékelőkre, és néhány 
másodperc múlva megjelenik a szívritmus percenkénti pulzus-
számban.

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

RESET

M A G Y A R

3

3 4
1

2
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AUTOSCAN: 5 mp-enként váltakozva jelzi ki a funkciókat.

A KONZOL NULLÁZÁSA:
A konzol a használat 5 perces felfüggesztése után készenléti állapotba lép.
Készenléti állapotban a kijelzések nullázódnak (az adatok nem őrződnek 
meg).

Ez a konzol teljesen automatikus és rögtön bekapcsol, amint a pedálok megmozdulnak.

KIJELZÉS

AUTOMATA KONZOL

1 - Sebesség:
Ez a funkció lehetővé teszi a becsült sebesség kijelzését. A termék 
hátulján lévő kapcsoló segítségével a sebesség mértékegységét km/
óra és mérföld/óra közül választhatja ki. 

2 - Távolság:
Ez a funkció lehetővé teszi az edzés kezdete óta megtett becsült 
távolság kijelzését. A termék hátulján lévő kapcsoló segítségévek a 
távolság mértékegységét km és mérföld közül választhatja ki.

3 - Kalóriák:
Ez a funkció lehetővé teszi az edzés kezdete óta elégetett kalóriák 
becsült értékének kijelzését.

4 - Idő:
Ez a funkció lehetővé teszi az edzés kezdete óta eltelt idő kijelzését. 
A kijelzés formátuma: „perc : másodperc” , az első eltelt óra után 
pedig: „óra : perc” 10 óra eltelte után a számláló automatikusan 
0-ra ugrik.

FUNKCIÓK

-  Ha azt látja, hogy a számláló nem a megfelelő hosszmértékegységben mutatja a távolságot, ellenőrizze, hogy a konzol hátoldalán talál-
ható kapcsoló Mi állásban legyen, a mérföldekben, és km állásban, a kilométerekben történő kijelzéshez. Vegye ki, majd tegye vissza az 
elemeket, vagy nyomja meg a RESET gombot, hogy a változást érvényesítse.

-  Ha nem helyes távolság- vagy sebességértékeket lát, vagy « ERR » üzenetet kap, ellenőrizze, hogy a konzol hátoldalán a kapcsoló 
mágnesfékes szobakerékpár esetén VM helyzetben, elliptikus szobakerékpár esetén pedig VE helyzetben legyen, majd nyomja meg a 
RESET gombot.

A mágnesfékes szobakerékpárnál a pedál egy fordulata 4 méteres távolságnak, az elliptikus szobakerékpárnál 2 mozdulat 1,6 méteres távolsá-
gnak felel meg  (ezek az értékek a kerékpározás vagy gyaloglás közben megtett átlagos értékeknek felelnek meg).

HIBAKERESÉS

A  K A R D I O T R É N I N G  E D Z É S
A kardioedzés javíthatja az Ön szívének és érrendszerének teljesítőképességét. 

A cardio-training edzés a belélegzett oxigént az izmokba juttatja. 
Tulajdonképpen az egész testet a szív látja el oxigénnel, de főleg a munkára fogott izmokat.

Bemelegítési szakasz: fokozatosan növekvő 
erőkifejtés.

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 részből áll, ezek: AZ IZOMRENDSZER FELÉLESZTÉSE, A 
TELJES BEMELEGÍTÉS.

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

2)  A globális bemelegítés lehetővé teszi a kardio-vaszkuláris- és a légzőrendszer 
fokozatos munkára fogását, az izmok jobb vérellátása és az erőkifejtéshez 
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.

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 izomláz-
nak) «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 
IZOMMEREVSÉGET és «ösztönzi» a VÉRKERINGÉST.

A B

C

D

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

SELEJTEZÉS :    
Az „áthúzott szemetesedény“ szimbólum azt jelzi, hogy sem ezt a terméket, sem a benne levő elemeket nem szabad a háztartási szemétbe 
dobni. Ezeket speciális válogatásnak vetik alá. A használt elemeket és a tovább már nem használható elektronikus terméket újrahasznosítás 
céljából adja le egy erre szakosodott gyűjtőhelyen.  Az elektronikai hulladék újra hasznosítása védi a környezetet és az Ön egészségét.
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A szobakerékpár a kardioedzés kiváló eszköze. Ezzel az edzőgéppel növelni lehet a szív- és érrendszer kapacitását. 
Ezáltal javul az ön fizikai állapota, teljesítőképessége, 

és kalóriákat éget el (ami elengedhetetlen a diétához kapcsolódó testsúlycsökkentéshez).
Ezen felül a szobakerékpár alkalmas a láb- és fenékizmok feszességének fokozására is. 

A lábikra és a hasizmok alsó része is részt vesz az edzésben.

A TEST MEGDOLGOZTATOTT IZMAI

Fenntartó edzés/Bemelegítés: 10 
perccel induló, fokozatosan növekvő 
erőkifejtés.
A fenntartó vagy a visszaszoktató edzést 
naponta kb. 10 percen át végezheti. Ez 
a gyakorlattípus izmai és izületei frissen 
(fitten) tartását szolgálja, és akár bemelegí-
tésnek is szánható egy fizikai tevékenység 
előtt.
A lábizmok tónusának növelése érdekében, 
válasszon egy magasabb ellenállási fokot 
és növelje a gyakorlat időtartamát.
Magától értetődően, a pedálozási ellenállást 
a gyakorlat egész időtartama alatt megvál-
toztathatja.

Az erőnlét-javító aerób (légzéssel 
párosuló) edzés: Hosszas időtartamú 
közepes erőkifejtés (35 perctől 1 
órán át).
Ha fogyókúrázni akar, ez a diétával öss-
zekötött gyakorlattípus az egyetlen mód a 
szervezet által elhasznált energiamennyiség 

növelésére. Ehhez fölösleges ezen határok 
túllépése. A jobb eredmények egyetlen fel-
tétele az edzések rendszeressége.
Egy viszonylag gyenge pedálozási 
ellenállást válasszon, a gyakorlatot pedig 
az ön szokásos ütemével, de legkevesebb 
30 percig végezze. Ez a gyakorlat néhány 
verejtékcseppet kell előidézzen a bőrén, de 
semmi esetre sem kell kifullassza. A mini-
mum 30 percig, hetente háromszor végzett 
edzés előfeltétele melletti, alacsony ritmus-
sal végzett gyakorlat időtartama idézi elő 
tulajdonképpen a szervezet zsírtartalékából 
származó energiafelvételt.

Az állóképesség-javító aerób edzés: 
20 és 40 perc közötti hosszantartó 
erőkifejtés.
Ez a gyakorlattípus a szívizom számottevő 
megerősítését és a légzésmunka javítását 
célozza.
A pedálozási ellenállást és/vagy a pedálo-
zási sebességet oly módon emelik, hogy 

az edzés alatti légzésmunka növekedjen. 
Az erőkifejtés tartósabb, mint a fenntartó 
edzés esetén.
Az edzések előrehaladtával meghosszab-
bíthatja az erőkifejtés időtartamát, nagyobb 
ütemben és magasabb ellenállási fokon 
végezve őket. Ezt az edzéstípust hetente 
minimum háromszor végezheti.  
A magasabb ütemben végzett edzés (a 
légzésvétel nélküli és ájulásig végzett edzé-
smunka) sportolóknak van fenntartva és 
megfelelő felkészülést feltételez.
Ahhoz, hogy megnyugodjon és szervezete 
megpihenhessen, minden egyes edzés után 
szenteljen néhány percet a fokozatosan 
csökkentett sebességű és ellenállású pedálo-
zásnak.

Kezdetben, alacsony pedálozási ellenállással és sebességgel, megerőltetés nélküli, és szükség szerini pihenőkkel tarkított enyhe edzésmunkát 
végezzen néhány napon át. Fokozatosan növelje az edzések számát és időtartamát. 

H A S Z N Á L A T 

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