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NOTICE D’UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS

MODO DE EMPLEO

GEBRAUCHSANWEISUNG

ISTRUZIONI PER L’USO

GEBRUIKSHANDLEIDING 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Инструкция по использованию 
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DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d'Ascq - France

Notice à conserver
Keep these instructions 

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare
Conservar instrucciones

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию

Réf. pack : 425.980 - CNPJ : 02.314.041/0001-88 -

Made in China - Hecho en China -                 - 
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MONTAGE • ASSEMBLY •MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING 
• MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • Сборка • Συναρμολόγηση •
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Ön a DOMYOS márka Fitness termékét választotta. Köszönjük a belénk vetett bizalmat.

A DOMYOS márkát azért hoztuk létre, hogy minden sportolni vágyónak segítsünk formája megőrzésében.
A terméket sportolók fejlesztették ki sportolók számára.

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, a következő címre küldheti email-jét: www.decathlon.com
Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy öröme fog telni ennek a DOMYOS terméknek a használatában.

Modellszám: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sorozatszám: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Minden további hivatkozáshoz írja be a fenti
üres helyre a sorozatszámot.

FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el a gépre erősített összes figyelmeztetést.

A termék használata előtt olvassa el az összes használati
óvintézkedést és a jelen tájékoztató minden tanácsát.

Őrizze meg ezt a tájékoztatót, hogy később is használhassa.

VE 460

148 x 46 x 120 cm
58 x 18 x 47 inch

36 kg
79,6 lbs

Szívritmus érzékelője

Kormány fogantyúi

Konzol

Kerék az ellenállás állításához

Pedál

HÁTULJA

BAL OLDAL

ELEJE

Kormánytartó cső

JOBB OLDAL

Sorozatsám
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1. Használat előtt olvassa el a tájékoztató minden tanácsát. A ter-
méket csak a tájékoztatóban leírt módon szabad használni! Kérjük,
őrizze meg a tájékoztatót a termék teljes élettartama során.

2. Ez a készülék eleget tesz a házi, nem terápiás használatra kés-
zült fitness eszközökre vonatkozó európai és kínai (EN-957-1 és
957-9 HC / GB17498 osztály) szabványok előírásainak.

3. A készülék összeszerelését csak felnőtt végezheti! 

4. A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék
valamennyi használója megfelelően ismeri az összes biztonsági óvin-
tézkedést.

5. DA DOMYOS minden felelősséget elhárít a terméknek a vásárló
vagy bárki más által történő helyes vagy helytelen használatából
eredő bármely személyi sérülésre vagy vagyoni kárra vonatkozó
reklamáció esetén (csak az Egyesült Államok területén érvényes).

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

7. A terméket teremben kell használni, szilárd, egyenes talajon, ned-
vességtől és portól mentes, megfelelően tágas helyen. Bizonyosod-
jon meg arról, elegendő hely áll-e rendelkezésére, hogy az elliptikus
edzőgépet biztonságosan meg tudja közelíteni vagy körül tudja
járni. A talaj megóvására terítsen egy szőnyeget a készülék alá.     

8. A felhasználó felelős gondoskodni a készülék megfelelő karban-
tartásáról. A készülék összeszerelése után, és minden használat előtt
ellenőrizze, hogy a rögzítések kellőképpen meg legyenek húzva, és
ne álljanak ki a síkból. Ellenőrizze a kopásnak leginkább kitett alka-
trészek állapotát. 

9. EA termék meghibásodása esetén azonnal cseréltesse ki az
elhasználódott vagy hibás alkatrészt a legközelebbi DECATHLON
áruház szervizében, és a teljes megjavításig ne használja azt
tovább.

10. Ne tárolja a készüléket nedves helyen (úszómedence szélén, für-
dőszobában, stb.).

11. A lába megóvása érdekében az edzés alatt mindig viseljen
sportcipőt. NE VISELJEN bő, vagy lógó ruházatot, amely beakad-
hatna a gépbe. Vegye le az összes ékszerét.

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

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

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

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

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

17. Ne hagyja túllógni a beállító eszközöket.

18. Ne barkácsoljon semmit az ön VE460-asán.

19. A gyakorlatok végzése alatt ne homorítsa a hátát, hanem tartsa
egyenesen. 

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

21. A szívritmus-szabályzót, defibrillátort vagy más egyéb elektroni-
kus beépített készüléket használókat figyelmeztetjük, hogy a szívrit-
mus-érzékelőt csak saját felelősségükre használhatják. Ezért ajánlatos
az első használat előtt orvosi ellenőrzés mellett próbaedzést végezni:

22. IVárandós kismamáknak nem tanácsoljuk a szívritmus-érzékelő
használatát. Mielőtt elkezdené a készülék használatát, kérdezze meg
kezelőorvosát.

23. A fel- és leszálláskor mindig kapaszkodjon a kormányba.

24. A szobakerékpáron minden össze- vagy szétszerelési munkát
nagyon gondosan kell elvégezni.

25. Amikor befejezi az edzést, a sebességet fokozatosan csökkent-
ve pedálozzon tovább a pedálok teljes leállásáig.

26. A felhasználó maximális súlya: 110 kg – 242 font.

27. IEdzés alatt csak egy személy foglalhat helyet a készüléken.

28. Tisztításához használjon nedves szivacsot. Alaposan öblítse le
és szárítsa meg.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

BIZTONSÁG

Mielőtt elkezdené edzésprogramját, kérje ki orvosa tanácsát. Ez különösen fontos, ha ön elmúlt 35 éves, vagy ha már voltak egészségi pro-
blémái. Minden utasítást olvasson el használat előtt.

F I G Y E L M E Z T E T É S

A VE 460 egy új generációs formába hozó edzőgép.
Mágnesfékes rendszere nagyon kényelmes, hirtelen lökésektől mentes pedálozást tesz lehetővé.

A VE 460 tökéletesen egyesíti a kerékpározás körkörös mozgásait a futás vízszintes és a lépcsőzés függőleges mozgásaival.
A lábak előre vagy hátrafelé végzett elliptikus mozgása a karok mozdulataival társítva lehetővé teszi a karizmok, a hátizmok,

a mell- és combizmok, a négyfejű izom és a lábikra izmainak fejlesztését.

Figyelmeztetés: a súlyos sérülés veszélyének csökkentése céljából kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el
az alábbi fontos használati óvintézkedéseket !
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B E Á L L Í T Á S O K
Figyelmeztetés: a beállítások elvégzéséhez le kell szállni az elliptikus kerékpárról.

Az oldalon látható öntapadós ábrák a terméken az alább jelölt helyekre vannak kiragasztva. Ha bármelyik öntapadós
ábra hiányozna, vagy olvashatatlan lenne, forduljon a DECATHLON üzlethez, és rendeljen egy ingyenes tartalék öntapa-
dós matricát. Az öntapadós matricát ragassza fel a termékre az ábrázolt helyre.

MAXIMÁLIS 
TEHERBÍRÁS

110 kg / 242 font

1

A KERÉKPÁR SZINTEZÉSE
Ha a kerékpár billeg használat közben, a hátsó támasztó lábak egyi-
kén vagy mindkettőn forgassa el a műanyag végzárót, míg a billegés
meg nem szűnik.

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

1

2

2

Ez a termék, mely megfelel az EN 957 HC
osztály GB17498 számú szabványnak, nem

terápiás célokra készült.

+-

• A termék helytelen használata
súlyos sérüléseket okozhat.

• A készülék minden használata
előtt olvassa el figyelmesen a
használati útmutatót, vegye figye-
lembe az összes benne foglalt
figyelmeztetést, és tartsa be az
összes utasítást.

• Ne engedje meg, hogy gyerme-
kek használják a gépet, és tartsa
őket távol tőle.

• Ha az öntapadós címke megsé-
rült, olvashatatlan, vagy hiányzik,
akkor cserélje ki egy újra.

• A kezével, a lábával és a hajával
ne közelítsen a mozgó alkatrésze-
khez.

� FIGYELMEZTETÉS
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KONZOL FC 400

1. A felhasználó választásától függően a pedálozás SEBESSÉGÉNEK vagy a PULZUSSZÁMNAK a kijelzése.
2. Az edzés IDŐTARTAMÁNAK kijelzése.
3. A felhasználó választásától függően a megtett TÁVOLSÁG vagy a PULZUSSZÁM kijelzése.
4. Az elégetett KALÓRIÁK kijelzése
5. A szívritmus célzónájából történő kilépés figyelmeztető jelzésének vizuális megjelenítése.
6. A célzóna paraméterezésének kijelzése:

HIGH / felső határ (a maximális érték 100 %-a)
LOW  / alsó határ (a maximális érték 70 %-a)

7. A felhasználó által beállított NEM kijelzése.
8. A felhasználó által beállított ÉLETKOR kijelzése.
9. A felhasználó választásától függően a fő kijelzőn a PULZUSSZÁM, a megtett TÁVOLSÁG vagy a PEDÁLOZÁS SEBESSÉGÉNEK megjele-

nítése.
10. A szívritmus célzónájából történő kilépésre figyelmeztető jelzés be- vagy kikapcsolásának megjelenítése.

* A felhasználó az edzés alatt is módosíthatja a kijelzést a középső gomb (E) megnyomásával

NULLÁZÁS:
A konzol a használat tíz perces felfüggesztése után készenléti állapotba lép.
Készenléti állapotban a kijelzések nullázódnak (nem kerülnek adatok a memóriába).
A pedál első fordulatára vagy bármely gomb megnyomására a számlálás újraindul.

KIJELZÉS

A GOMBOK FUNKCIÓJA

Az FC400-as konzol navigációs Az FC400-as konzol navigációs rendszere az alábbiakból áll:

• a képernyőn történő navigálásra szolgáló 2 (B és D jelű) gombból
• a képernyőn történő navigálásra szolgáló 2 (B és D jelű) gombból
• az értékek megváltoztatására szolgáló 2 (A és C jelű) gombból
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Sebesség:
Ez a funkció mutatja a megbecsült sebességet km/h-ban (kilométer
per órában) vagy Mi/h-ban (mérföld per órában) a konzol hátol-
dalán található kapcsoló állása szerint (lásd a rajzon).

Távolság:
Ez a funkció mutatja a gyakorlat kezdete óta megtett távolság bec-
sült értékét.
Ez a konzol hátoldalán található kapcsoló állása szerint történhet
km-ben (kilométer) vagy M-ben (mérföld).

Idő:
Ez a funkció a gyakorlat kezdete óta eltelt időt az edzés első órá-
jában perc : másodperc alakban mutatja (MM : SS), azon túl pedig
óra : perc alakban (HH : MM).
10 óra elteltével a számláló automatikusan nullázódik.

Kalóriák:
Ez a funkció a gyakorlat kezdete óta elégetett kalóriamennyiség
becsült értékét mutatja.

Szívritmus*:
Érintse meg a két tenyerével az érzékelőket, és a számláló néhány
másodperc múlva villogva kijelzi az ön szívritmusát, azaz a per-
cenkénti pulzusszámot.

*FIGYELEM! Ez csak becslés, semmi esetre sem vehető
figyelembe hiteles orvosi adatként!

• FIGYELEM! Néhányszor tíz másodpercen át, vagy frekvenciavál-
táskor előfordulhat, hogy a kijelzett érték nem felel meg az Ön való-
ságos szívritmusának. Ennek oka az algoritmus inicializálásában
rejlik.

A paraméterezési módba történő belépéshez nyomja meg hosszan az E gombot.

A paraméterezési módban megadhatja NEMÉT és ÉLETKORÁT, így a készülék javasolhat Önnek egy célzónát, melynek maximális értéke ala-
pértelmezésben a tanácsolt pulzusszám 100 %-ának, minimális értéke pedig a maximális érték 70 %-ának felel meg.

Ha személyre szabottan kívánja a célt megadni, kérjük, használja az alábbi táblázatot és adatokat: 

FUNKCIÓK

PARAMÉTEREK MEGADÁSA

• A maximális szívritmus 80-90%-án és azon túl végzett edzés: Anaerob és piros zóna, fenntartva az élsportolók számára.

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

• A maximális szívritmus 60-70%-án végzett edzés:Formába hozás / Fokozott mértékű zsírégetés.

• A maximális szívritmus 50-60%-án végzett edzés: Fenntartó edzés / Bemelegítés

FIGYELEM! FELHÍVJUK A FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT:
A forma megtalálásának ellenőrzés mellett kell történnie.

Mielőtt elkezdené a testgyakorlást, KÉRJE KI EGY ORVOS TANÁCSÁT, főleg, ha több éve nem végzett sporttevékenységet, ha ön
elmúlt 35 éves, ha nem biztos abban, hogy egészséges, vagy orvosi kezelés alatt áll.

MINDEN SPORTTEVÉKENYSÉG ELŐTT KI KELL KÉRNI EGY ORVOS TANÁCSÁT.

Pulzus percenként

Életkor

Pulzus percenként

Életkor

Ha az Ön életkora eltér a táblázatban találhatótól, az alábbi képletekkel 
kiszámíthatja a 100 %-nak megfelelő pulzusszámot:

Férfiak: 220 mínusz az Ön életkora                        Nők: 227 mínusz az Ön életkora

Férfi Nő
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1. Vegye le a konzolt a tartóról, vegye le a hátoldalán található
fedelet, és tegyen be 2 darab AA vagy UM-3 típusú elemet a
képernyő mögött található elemtartó rekeszbe.

2. Ellenőrizze az elemek megfelelő behelyezését és a rugókkal
való tökéletes érintkezésüket.

3. Tegye vissza a helyére a rekesz fedelét, és ellenőrizze, hogy jól
bezárta-e.

4. Ha a kijelzés teljesen vagy részben olvashatatlan, vegye ki,
majd 15 mp-es várakozás után tegye vissza az elemeket.

5. Amikor kiveszi az elemeket, törlődik a számítógép memóriája.

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 újra hasznosítás céljából adja le egy erre
szakosodott gyűjtőhelyen. Az elektronikai hulladék újra hasznosítása védi a
környezetet és az Ön egészségét.

- Ha azt látja, hogy a számlálón nem a megfelelő hosszmérték jelenik
meg, ellenőrizze, hogy a hátoldalon található kapcsoló Mi állásban
legyen, ha mérföldekben, Km állásban, ha kilométerekben kívánja
mérni a távolságot. A változtatás elfogadásához vegye ki, majd tegye
vissza az elemeket.

- Ha nem helyes távolság- vagy sebességértékeket lát, ellenőrizze,
hogy a konzol hátoldalán a kapcsoló mágnesfékes szobakerékpár
esetén VM helyzetben, elliptikus szobakerékpár esetén pedig VE
helyzetben legyen. 

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

- Ha a pulzusszám kijelzése (9) nem, vagy csak szabálytalanul villog,
ellenőrizze, hogy a két keze megfelelő helyzetben van-e, és az
érzékelők ne legyenek túlságosan nedvesek.

Ha a számláló képernyője sötét:
- Ellenőrizze az elemek + / - pólusának helyzetét.

Ha a probléma még mindig fennáll:
- tegyen be új elemeket, és próbálja újra.

Ha a probléma még mindig fennáll: 
- ellenőrizze a kábelek csatlakozását a konzol hátoldalán és a
konzoltartó meg a kerékpár fő váza között.  

Ha a probléma még mindig fennáll: 
- vigye vissza a terméket a legközelebbi DECATHLON üzletbe.

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA

M A G Y A R

Emlékeztetőül: a paraméterezési módba történő belépéshez nyomja meg hosszan az E gombot.

Az A és C gombokkal lehet felfelé vagy lefelé módosítani az értéket.
Hosszan tartó lenyomással gyorsabban lehet pörgetni az értékeket.
A B gombbal lehet elfogadni a beállítást, és át lehet lépni a következő paraméter beállítására.
Tévedés esetén a D gombbal vissza lehet lépni az előző kijelzésekre.
Amikor befejezte a paraméterek megadását, az E gombbal lehet kilépni a paraméterezési módból.
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Bemelegítési szakasz: fokozatos megterhelés.
bemelegítés minden erőkifejtés előkészítő szakasza, és OPTIMÁ-
LIS FORMÁBA HOZ a sportolás megkezdéséhez. Általa MEGE-
LŐZHETŐK AZ ÍN- ÉS IZOMSÉRÜLÉSEK. Két célja van: AZ
IZOMRENDSZER FELÉBRESZTÉSE, ÉS AZ ÁLTALÁNOS BEMELE-
GÍTÉS.

1) Az izomrendszer felébresztése SPECIFIKUS NYÚJTÓ MOZ-
GÁSOKBÓL álló gyakorlatsor végzésével történik, mely ELŐ-
KÉSZÍT AZ MEGTERHELÉSRE: minden izomcsoportot meg-
mozgat, 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 alkal-
mazkodásukat. A bemelegítésnek elég hosszúnak kell lennie:
10 percig tartson egy kedvtelésből űzött sport előtt, 20 percig
versenysport előtt. Megjegyezzük, hogy a bemelegítésnek hoss-
zabbnak kell lennie 55 éves kor után és reggelente.

Edzés
Az edzés az ön fizikai tevékenységének fő szakasza. RENDSZE-
RES edzéssel javíthat fizikai kondícióján.
• Anaerob munka az állóképesség fejlesztésére
• Aerob munka a szív- és érrendszer ellenálló képességének fej-
lesztésére

Visszatérés nyugalmi állapotba
A tevékenység alacsony intenzitású folytatását jelenti, ez a foko-
zatos „nyugalmi“ szakasz. A NYUGALMI ÁLLAPOTBA VALÓ
VISSZATÉRÉS biztosítja a szív és az érrendszer, a légzőszervek,
a vérkeringés és az izmok visszatérését a „normál“ állapothoz
(ezzel elkerülhetők az olyan ellenhatások, mint például a tejsa-
vak felhalmozódása, amelyek az izomfájdalmak, azaz a görc-
sök és az izomláz fő okozói).

Nyújtó mozgások
A nyújtó mozgásoknak addig kell követniük a nyugalmi állapo-
thoz való visszatérést, míg az izületek be vannak melegedve,
hogy csökkenjen a sérülések veszélye. Az erőkifejtés utáni nyúj-
tó mozgás:

K A R D I O T R É N I N G
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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), mely lehetővé teszi a szív és a keringési rendszer 

kapacitásának növelését.Pontosabban, ön növelheti szív- és érrendszerének izomtónusát. A kardiotréning elviszi a belélegzett levegő oxigén-
jét az izmokhoz. A szív pumpálja szét az oxigént az egész testben, eljuttatva elsősorban a munkát végző izmokhoz.

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
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M A G Y A R

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  T E S T  M E G D O L G O Z T A T O T T  I Z M A I

Fenntartó edzés/Bemelegítés: 10
perccel induló, fokozatosan növek-
vő erőkifejtés.
A fenntartó vagy a visszaszoktató edzést
naponta kb. 10 percen át végezheti. Ez a
gyakorlattípus izmai és izületei frissen (fit-
ten) tartását szolgálja, és akár bemelegítés-
nek 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 ellenál-
lást a gyakorlat egész időtartama alatt meg-
változtathatja.

Az erőnlét-javító aerób (légzéssel
párosuló) edzés: Hosszas időtarta-
mú közepes erőkifejtés (35 perctől 1
órán át).
Ha fogyókúrázni akar, ez a diétával össze-
kötött gyakorlattípus az egyetlen mód a
szervezet által elhasznált energiamennyi-

ség növelésére. Ehhez fölösleges ezen hatá-
rok túllépése. A jobb eredmények egyetlen
feltétele az edzések rendszeressége.
Egy viszonylag gyenge pedálozási ellenál-
lást válasszon, a gyakorlatot pedig az ön
szokásos ütemével, de legkevesebb 30 per-
cig végezze. Ez a gyakorlat néhány verej-
tékcseppet 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 meghosszabbí-
thatja az erőkifejtés időtartamát, nagyobb
ütemben és magasabb ellenállási fokon
végezve őket. Ezt az edzéstípust hetente
minimum háromszor végezheti.  
A magasabb ütemben végzett edzés (a lég-
zésvétel nélküli és ájulásig végzett edzés-
munka) sportolóknak van fenntartva és meg-
felelő 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.

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

K E R E S K E D E L M I  J Ó T Á L L Á S
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