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Tento výrobek je kompatibilní s DIS.
Vybrali jste si fitness stroj značky DOMYOS. Děkujeme Vám za důvěru. Značku DOMYOS jsme vytvořili, abychom umožnili 

všem sportovcům udržovat se ve formě. Výrobek vytvořili sportovci pro sportovce. Budeme rádi, jestliže nám zašlete své připomínky 
a návrhy k výrobkům DOMYOS. Pracovníci obchodu, kde jste stroj zakoupili, jsou Vám k dispozici stejně jako vývojové oddělení 

společnosti DOMYOS. Další informace naleznete také na www.DOMYOS.com. Přejeme vám úspěšný trénink a doufáme, 
že tento výrobek DOMYOS pro vás bude synonymem potěšení.

Fyzickou kondici je třeba zlepšovat KONTROLOVANĚ. Než začnete cvičit, poraďte se s lékařem.
To je zvláště důležité pro osoby starší než 35 let nebo osoby, které mají zdravotní problémy, 

či pokud jste již několik let nesportovali. Před použitím si pročtěte pokyny.

Tento výrobek je přístroj pro znovunabytí kondice nové generace. Je vybaven magnetickým odporem, který zpříjemňuje šlapání, 
je tichý a nezasekává se. Tento výrobek spojuje kruhové pohyby kola, horizontální pohyby běhu a vertikální pohyby stepu. 

Elyptický pohyb nohou spolu s pohybem paží umožňuje tvarování hýžďových svalů, čtyřhlavých svalů pažních, lýtek, 
zádových svalů, prsních a bicepsů. Elyptické kolo je skvělým prostředkem pro kardio trénink. Elyptický přístroj umožňuje zpevnit nohy, 

hýžďové svaly a horní část těla (hruď, záda a ruce). Lýtkové svaly a spodní část břišních svalů se rovněž podílí na cvičení.
Můžete zesílit zapojení hýžďových svalů tím, že budete šlapat směrem dozadu. Prostřednictvím tréninků zvýšíte svou kardiovaskulární ka-
pacitu.  Takto zvýšíte svou fyzickou kondici, vytrvalost a spálíte kalorie (nezbytná aktivita, která doprovází dietu, pokud chcete zhubnout). 

Pro snížení rizika vážného poranění si před použitím 
výrobku pročtěte následující důležité bezpečnostní pokyny.

1.  Před použitím výrobku si přečtětevšechny pokyny v této příručce. 
Výrobek použijte pouze k účelu, který je popsán v této příručce. 
Během celé životnosti tohoto výrobku si příručku uschovejte

2.  Vlastník výrobku se musí ujistit, že všichni uživatelé výrobku jsou vhod-
ným způsobem informováni o způsobech jeho použití

3.  DOMYOS se zříká jakékoliv odpovědnosti týkající se stížností v 
případě zranění nebo škod způsobených jakékoliv osobě nebo na 
majetku, jejichž původem bylo použití nebo nesprávné použití tohoto 
výrobku kupujícím nebo jakoukoliv jinou osobou

4.  Tento přístroj splňuje evropské normy (norma CE, normy (EN-
957-1 a EN 957-9 třída HA), které se vztahují na fi tness přístroje k 
domácímu, a tudíž ne terapeutickému použití (ekvivalent GB17498).
Nepoužívejte jej v žádném obchodním prostředí, nepronajímejte jej 
nebo jej používejte v rámci nějaké instituce.

5.  Výrobek používejte uvnitř, na prostorném a plochém místě, mimo do-
sah vlhkosti a prachu. 

6.  Ujistěte se, že máte k dispozici dostatečný prostor pro bezpečný přístup 
a průchod kolem přístroje. Výrobek neskladujte ani nepoužívejte ve 
venkovních prostorách. 

7.  Je na odpovědnosti uživatele, aby před každým použitím zkontroloval 
a popřípadě dotáhl všechny díly. 

8. Všechny opotřebované nebo poškozené části okamžitě vyměňte. 

9. Jakákoliv montáž/demontáž výrobku musí být prováděna opatrně.

10. Na výrobku neprovádějte žádné úpravy

11.   V případě poškození výrobek dále nepoužívejte a zaneste ho do 
nejbližšího obchodu Decathlon. 

12.  Neskladujte výrobek ve vlhkém prostředí (na okraji bazénu, 
v koupelně, …)

13.  Z důvodu ochrany položte na zem uzoůsobený koberec, který dos-
tanete v obchodech Decathlon. 

14. Výrobek může najednou použít pouze jedna osoba.

15. Ruce a nohy nepřibližujte k součástkám, které jsou v pohybu

16. Při cvičení mějte narovnaná záda.

17.  Během cvičení si svažte vlasy, aby vám nepřekážely

18.  NENOSTE volné oděvy: nebezpečí vtažení do stroje. 

19.  Pro výstup, sestup nebo použití výrobku se vždy přidržujte fi xních 
madel. 

20.  Je třeba neustále dohlížet na to, aby se k výrobku nepřibližovaly děti 
a domácí zvířata

21.  Přesnost údajů zachycených snímači tepu může být ovlivněna celou 
řadou faktorů. Nejedná se o lékařský přístroj. 

22.  Je určen výhradně k tomu, aby vám pomohl určit obecnou tendenci 
srdečního rytmu. 

23.  Upozornění : Systém hlídající srdeční rytmus nemusí být zcela 
přesný. Přetěžování může způsobit vážná zranění nebo dokonce 
smrt. Při jakémkoliv pocitu bolesti nebo nevolnosti musíte trénink 
okamžitě přerušit.

      Lékařská opatření

24.  Lidé s kardiostimulátorem, přístrojem pro rozšiřování cév nebo jiným 
elektronickým implantátem, jsou upozorněni, že používají snímač 
tepu výhradně na své vlastní riziko. 

25.  Předtím, než začnete cvičeit, doporučujeme provést zkušebné 
cvičení v přítomnosti lékaře. 

26.  Snímače tepu nesmí používat těhotné ženy. 

27. Před tím, než začnete cvičit, poraďte se s lékařem. 

28.  Jakmile přestanete cvičit, pomalu zpomalujte rychlost šlapání až do 
úplného zastavení. 

29. Max. Hmotnost uživatele : 130 kg – 287 liber.

Č E S K Y

UPOZORNĚNÍ

PŘEDSTAVENÍ

BEZPEČNOST
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       UPEVNĚNÍ KOLA

UPOZORNĚNÍ : Je zcela nezbytné před úpravou nastavení sestoupit 
z elyptického kola. 
En cas d’instabilité du vélo pendant l’utilisation, tourner l’un des compensateurs 
de niveaux les deux jusqu’à la suppression de l’instabilité.

      NASTAVENIE ODPORU :
Podle defi nice EN (Evropská norma) tento výrobek je produkt o « libovolné 
rychlosti ».
Můžete si nastavit součinnost brždění nejen pomocí frekvence šlapání, ale také 
tím, že si ručně zvolíte stupeň odporu (otočíte kontrolním tlačítkem na nemotorizo-
vaných výrobcích, stisknutím tlačítek +/- na motorizovaných výrobcích.)
Nicméně pokud si uchováte stejnou úroveň odporu, brždění se zvýší/sníží podle 
toho, jak se sníží/zvýší frekvence šlapání.

       ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP
Zabezpečený přístup díky blokaci ramen a pedálů pomocí kličky na zvyšování a 
snižování výrobku.

       NASTAVENÍ POZICE PEDÁLŮ
Máte možnost nastavit pozici šlapek již během montáže.
Existují 3 úrovně nastavení :
Vepředu : nejblíže řidítkům
Uprostřed :
Vzadu : Nejdále od řidítek
Nejoptimálnější pozice je ve středu. 
Záměrem je dosáhnout co nejlepších výsledků a co nejlépe se 
přizpůsobit vaší morfologii. Toto nastavení vám umožní uzpůsobit 
polohu na elyptickém kole. 
Přední pozice se výborně hodí pro osoby měřící méně než 175 cm 
a zadní pozice se bude hodit zejména pro osoby, které měří více než 185 cm.

NASTAVENÍ

UPOZORNĚNÍ : Chcete-li přemístit elyptické kolo, musíte z něj slézt. 
Na podlaze si stoupněte před výrobek, chytněte jej za řidítka a táhněte kolo směrem k vám. Jakmile dostanete kolo na přemísťoavcí 
kolečka, můžete jej přemístit. Jakmile přístroj přemístíte, položte zadní nohy přístroje opět na zem. 

Pro odstranění prachu používejte jemný hadřík. 
Lepivé skvrny (např. Od potu) je možné odstranit lehce navlhčeným hadříkem. 

PŘEMÍSTĚNÍ VÝROBKU

ÚDRŽBA
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KONZOLE FC650
ZOBRAZENÍ

FUNKCE TLAČÍTEK

Navigační systém vaší konzoly FC650 je tvořen:  

- Centrálním tlačítkem na seřízení a potvrzení E,
- 2 navigačními tlačítky na obrazovkách, B a D, 
- 2 tlačítky měnícími hodnoty, A a C

1. Zobrazení programů – HLAVNÍ OBRAZOVKA
2. Označení výběru programů
3.  Zobrazení RYCHLOSTI (Km/h – M/h), VZDÁLENOSTI (Km – M) nebo 

SRDEČNÍ FREKVENCE (BPM), podle toho, jaký typ zobrazení si uživatel 
zvolí.*

4. Ukazatel výběru VELIKOSTI (cm – palce)
5. Ukazatel výběru HMOTNOSTI (Kg nebo libry)
6. Ukazatel výběru POHLAVÍ (Muž / Žena)
7. Indikátor nastavení hlavních srdečních zón.
 HIGH / vysoký (100 % max. hodnoty)
 LOW / nízký (70 % max. hodnoty)
8. Nastavení opuštění hlavní srdeční zóny.
9.  Indikátor přítomnosti či nepřítomnosti zvukové signalizace opuštění hlavní 

srdeční zóny.
10.  Alternativní zobrazení (periody o délce 10 vteřin) ujeté VZDÁLENOSTI 

a rytmu šlapání za minutu. Na konci programu zobrazení průměrné 
SRDEČNÍ FREKVENCE během cvičení.

11. Zobrazení spotřebovaných KALORIÍ
12.  Zobrazení VZDÁLENOSTI nebo SRDEČNÍ FREKVENCE, podle toho, 

jaké zobrazení si uživatel zvolil na hlavní obrazovce.
13.  Zobrazení odečítání, přednastaveno 20 minut (možné nastavit od 10 do 

180 minut po 5 minutových intervalech).
  a. Pokud je zbývající čas delší než 1h Zobrazení ve tvaru HH:MM
 b. Pokud je zbývající čas kratší než 1h Zobrazení ve tvaru MM:SS
Pokud šlapete méně než 5 vteřin, odečítání času a počítání KALORIÍ se 
automaticky zastaví.
Odečítání času a přičítání KALORIÍ se znovu spustí při prvním šlapání.  
14.  Zobrazení VZDÁLENOSTI nebo SRDEČNÍ FREKVENCE, podle toho, 

jaké zobrazení si uživatel zvolil na hlavní obrazovce.
15. Indikátor výběru VĚKU uživatele

*  Během cvičení může uživatel změnit zobrazení tím, že stiskne tlačítko B 
nebo D. 

Vynulování výrobku :
- Přístroj přejde do režimu spánku po 10 minutách nečinnosti.
-  Indikátory se během pohotovostního režimu nastaví na 0 (žádné uložení 
údajů do paměti).

- Stiskněte tlačítko RESET
-  Počítadlo se zaktivuje počínaje prvním šlápnutím nebo tím, že stiskněme 
jedno z tlačítek

B

A

D

C

E
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Rychlost: Tato funkce umožňuje ukázat odhadovanou rychlost. Ta může 
být zobrazena v km/h (kilometr za hodinu) nebo v M/H (míle za hodinu). 
Záleží na poloze spínače na zadní straně výrobku. Viz. schéma

Vzdálenost : Tato funkce umožňuje ukázat odhadovanou vzdálenost od 
začátku cvičení.
Ta může být zobrazena v km (kilometr) nebo v M (míle). Záleží na poloze 
spínače na zadní straně výrobku.

Čas: Tato funkce ukazuje čas, který uplynul od začátku cvičení, je 
zobrazen v minutách: sekundách (MM:SS) během první hodiny, poté přejde 
na Hodiny:Minuty (HH:MM)

Kalorie : Tato funkce zobrazí odhad spotřebovaných kalorií od začátku 
cvičení.

TZM (Tempo za minutu) : Počet otáček kola za minutu

Procento tuku : Měření hladiny tuku

Frecvenţă cardiacă*: Srdeční frekvence se měří pomocí srdečního pásu. 
Vaše srdeční frekvence se zobrazí ve formě počtu tepů za minutu.
*Upozornění: jedná se o odhad, který nesmí být v žádném případě 
považován za lékařsky ověřenou informaci.
*Upozornění: Během několika desítek vteřin nebo při přeskočení frekvence 
je možné, že zobrazená hodnota nebude odpovídat vašemu reálnému 
srdečnímu rytmu. 
Je to způsobené instalací algoritmu.
*Upozornění: Upozornění : V případě, že je výroběk umístěn do silného 
elektromagnetického pole, může se objevit nebo změnit hodnota měření 
tepové frekvence. 

FUNKCE

NASTAVENÍ V ZADNÍ ČÁSTI KONZOLY

Kurzor 1 : Výběr typu přístroje na kterém je používána 
vaše konzola. VM (Magnetické kolo) – VE (Eliptické kolo)

Kurzor 2 : Výběr měřící jednotky VZDÁLENOSTI: 
M (míle) – KM (Kilometr)

Kurzor 3: Výběr zóny používání přístroje:: 
EU (Evropa) – AS (Asie) KURZOR 1

KURZOR 2

KURZOR 3

Spojení DIS

RESET

Vysílač

 1. Díly a součástky
Srdeční pás a měčič tepu v jednom

Elastický pás Baterie Lithium CR2032 3V Nepropustné těsnění Zavírací poklop baterie

 2. Instalace baterie
• Vložte dodanou baterii CR2032 jak je znázorněno na obrázku.

• Nejprve vložte baterie + směrem nahoru.

•  Umístěte těsnění a následně zavírací poklop se dvěma 
zacvakávacími knofl íky. Utáhněte mincí.  

Důležité !
Dejte pozor, aby zavírací poklop byl dobře utažen (cca ½ kruh), 
aby nedošlo k průniku potu nebo vody. 

 3. Používání pásu
•  Předtím, než umístíte snímač na hruď, navlhčete elektrody vodou nebo 

gelem na bázi vody, aby došlo k dobrému přenosu signálu. 

•  Umístěte srdeční pás a meřič tepu v jednom pod prsa 
nebo na prsní svaly, přímo nad hrudní kost . pouzdro 
na baterie musí směřovat směrem dovnitř. 

•  Nastavte pás tak, aby snímač byl po celou dobu v kontaktu s 
pokožkou. Příliš nestahujte, aby se vám dobře dýchalo.  

•  Pokud je pás uvolněný nebo špatně umístěný, existuje riziko, že hodno-
ty budou nesprávné nebo nepravidelné. 
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NASTAVENÍ

Pro vstup do režimu nastavení, podržte tlačítko E, doku na obrazovce 
neobjeví slovo SEL. 

Pokud jste ještě nezačali cvičit, dlouhým stisknutím tlačítka E se dostanete 
přímo do režimu nastavení. 
Pokud jste cvičili, dlouhým stisknutím tlačítka E zastavíte právě probíhající 
program. Na hlavní obrazovce se po dobu 15 vteřin objeví nápis STOP.
Po tuto dobu se vám zobrazí údaje o předchozím cvičení. Na obrazovce 
se následně objeví slovo SEL. Pro vstup do režimu nastavení znovu dlouze 
stiskněte tlačítko E.

V tomto režimu můžete udat vaše POHLAVÍ, VĚK a VÁHU. Přístroj 
Vám nabízí hlavní srdeční zónu, která odpovídá automaticky 100 % 
doporučeného srdečního rytmu a minimálně 70 % této maximální hodnoty. 
Můžete tyto dvě hodnoty obměňovat pomocí tlačítek A a C.

Tlačítkem A a C můžete zvýšit nebo snížit hodnoty. Delší stisknutí tlačítek 
umožňuje měnit hodnoty rychleji.

Tlačítkem B potvrdíte Váš výběr a přejdete k následujícímu nastavení. V 
případě chyby, použijte tlačítko D, které vám umožní vrátit se na předchozí 
obrazovky.

B

A/C

Nastavení pohlaví (Muž/Žena)

Nastavení věku

Nastavení váhy
B

A/C

A/C

B

A/C

A/C

A/C

B

B

Poté, co vše nastavíte, stiskněte tlačítko E, kterým potvrdíte nastavení a opustíte režim nastavení.  
Chcete-li nastavit vlastní cíle, podívejte se na tabulku a údaje uvedené v kolnce CARDIO-TRAINIG

Aktivace/deaktivace 
alarmu při výstupu 
ze zamýšlené srdeční 
zóny.

Minimální zamýšlená srdeční frekvence

Max. zamýšlená srdeční frekvence



137

Č E S K Y

Pro vstup do režimu « VÝPOČET HLADINY TUKU » dlouze stiskněte tlačítko C, dokud se na obrazovce neobjeví slovo SEL.

Tlačítka A a C vám umožní zvýšit nebo snížit hodnoty. Delším stisknutím tlačítek můžete posouvat hodnoty rychleji.
Tlačítkem B výběr potvrdíte a přikročíte k následujícímu nastavení. V případě chyby, stiskněte tlačítko D, umožní vám vrátit se na předchozí obrazovky.

Konzola funguje zapojená do sítě a/nebo na baterie
Po 10 minutách nečinnosti se konzola vypne.
Pokud delší dobu konzolu nepoužíváte, nebo pokud ji pravidelně zapojujete do zásuvky, doporučujeme vám baterie vyndat.

POUŽITÍ

VÝPOČET HLADINY TUKŮ.

MUŽ 

ŽENA

ATLETICKÝ

< 13%

< 23%

DOBRÝ

13-25,9%

23-35,8%

PRŮMĚRNÝ

26-30%

36-40%

VYSOKÝ

> 30%

> 40%

B

A/C

Nastavení pohlaví (Muž/Žena)

B

A/C

Nastavení věku

A/C

Položte ruce na čidla tepu během doby, kdy je zobrazeno slovo 
HOLD.

B

A/C

Nastavení velikosti

A/C

Po výpočtu se na obrazovce objeví vaše hladina tuků.

Po výpočtu se na obrazovce objeví vaše hladina tuků.

B

A/C

Nastavení váhy

E



PROGRAMY

Upozornění : Dlouhým stisknutím tlačítka E zastavíte právě běžící program. 
Stisknutím tlačítek B a D se Vám zobrazí všechny programy, vyberte program pomocí tlačítka E. 

Program 11: Spalování tuků
Umožňuje vám cvičit v rozsahu 60 až 70 % Vaší maximální srdeční 
frekvence.
Tlačítky A a C zvolte délku cvičení a potvrďte ji tlačítkem E. 
Po spuštění programu můžete tlačítky A a C zvýšit intenzitu cvičení.
Pokud se naměřený tep pohybuje pod 60 % vaší maximální srdeční síly, 
kolo zvýší svůj odpor, aby posunulo vaši srdeční zátěž do cílené srdeční 
zóny. 
Pokud se naměřený tep pohybuje pod 70 % vaší maximální srdeční síly, 
kolo zvýší svůj odpor, aby posunulo vaši srdeční zátěž do cílené srdeční 
zóny.

V zájmu většího pohodlí, Vám doporučujeme šlapat ve stabilním rytmu. 

Program 12: PERF
Umožňuje vám cvičit v rozsahu 70 až 80 % Vaší maximální srdeční 
frekvence.
Tlačítky A a C zvolte délku cvičení a potvrďte ji tlačítkem E.
Po spuštění programu můžete tlačítky A a C zvýšit intenzitu cvičení.
Pokud se naměřený tep pohybuje pod 70 % vaší maximální srdeční síly, 
kolo zvýší svůj odpor, aby posunulo vaši srdeční zátěž do cílené srdeční 
zóny.
Pokud se naměřený tep pohybuje pod 80 % vaší maximální srdeční síly, 
kolo sníží svůj odpor, aby snížilo vaši srdeční zátěž do cílené srdeční 
zóny.

V zájmu většího pohodlí, Vám doporučujeme šlapat ve stabilním rytmu.  

Program 1 až 10.
Dobu cvičení vyberete tlačítky A a C a potvrdíte tlačítkem E. 
Po spuštění programu můžete tlačítky A a C zvýšit intenzitu cvičení. 

V případě delší ztráty signálu srdeční frekvence, se zátěž automaticky postupně sníží až na minimum. Program se znovu spustí, jakmile 
bude znovu zachycen srdeční rytmus. 

138

Č E S K Y



139

Č E S K Y

1.  Scoateţi consola din suportul ei, îndepărtaţi carcasa bateriilor care se 
situează în spatele produsului, introduceţi 4 baterii de tipul LR 14 (1,5 V) în 
locul prevăzut pentru acest lucru, în spatele ecranului.

2.  Asiguraţi-vă că bateriile sunt aşezate corect şi că fac contact perfect cu 
arcurile.

3.  Puneţi la loc capacul bateriilor şi consola, asigurându-vă că este bine 
fixată.

4.  Dacă afişajul este ilizibil sau parţial vizibil, scoateţi bateriile, aşteptaţi 15 
secunde şi puneţi-le din nou la loc.

5. Dacă scoateţi bateriile, memoria consolei se şterge.

REKVALIFIKACE : Symbol „přeškrtnuté popelnice“ znamená, 
že tento výrobek a baterie, které se v něm používají, se 
nesmějí vyhodit do domácnostního odpadu. Je nutné je likvi-
dovat jako tříděný odpad. Baterie jakož i další elektronické 
výrobky po skončení životnosti uložte do určených nádob za 
účelem dalšího využití. Tento způsob zpracování elektronic-
kého odpadu přispěje k ochraně životního prostředí i vašeho 
zdraví. 

INSTALAREA BATERIILOR

DIAGNOSTIKA ANOMÁLIÍ
- *Pokud zjistíte, že přístroj ukazuje abnormální vzdálenosti nebo 
rychlosti, zkontrolujte, zda spínač v zadní části konzole je v pozici 
VM pro magnetické kolo, VE pro eliptické kolo. Pro realizaci změny 
stiskněte tlačítko RESET.

- Na magnetickém kole každé prošlápnutí pedálů odpovídá vzdále-
nosti 4 metrů, na eliptickém kole 1 otáčka kola odpovídá vzdále-
nosti 1,6 m (tyto hodnoty odpovídají průměrným hodnotám při jízdě 
na kole nebo za chůze). 

- Jestliže ukazatel srdečního rytmu (3,12,14) nebliká nebo nebliká 
pravidelně, zkontrolujte, že máte dobře připevněný srdeční pás 
(konzultujte návod k srdečnímu pásu).

- Pokud se následující tabulka objeví během výpočtu hladiny tuků, 
ověřte zda máte ruce správně umístěny na snímačích tepu a že 
snímače nejsou příliš vlhké. 

- Pokud zjistíte, že počitadlo ukazuje chybné měřící jednotky pro 
měření vzdálenosti, ověřte, zda spínač na zadní straně konzole 
je na pozici M pro zobrazení hodnot v mílích, a na pozic Km 
pro zobrazení v kilometrech. Pro realizaci změny stiskněte tlačítko 
RESET.

Pokud se počitadlo nezapne:
- Pokud přístroj funguje na baterie:
 Ověřte, že jsou baterie dobře umístěny + /.
- Pokud problém přetrvává, zečněte s novými bateriemi.       
-  Pokud je přístroj napájen z elektrické sítě : Ověřte, že je adaptér 
ke kolu správně připojen. 

-  V obou případech ověřte správné zapojení kabelů v zadní části 
konzoly, a  v místě, kde se setkávají stojan s hlavní kostrou kola. 

Pokud problém přetrvává, zaneste výrobek do nejbližšího obchodu 
DECATHLON.

V případě, že zevnitř karteru vychází hluk, jehož intenzitu nejste 
schopni ručně nastavit, nesnažte se přístroj opravit. Zaneste výrobek 
do nejbližšího obchodu DECATHLON.

K výrobku používejte pouze k němu určený adaptátor. 
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•  Cvičení při 80 až 90 % maximální srdeční zátěže : Anaerobní a červená zóna vyhrazená výkonným a specializovaným 

sportovcům.

• Cvičení při 70 až 80 % maximální srdeční frekvence : Vytrvalostní cvičení.

• Cvičení při 60 až 70 % maximální srdeční zátěže : Zlepšení fyzické kondice / Lepší spalování tuků.

• Cvičení při 50 až 60 % maximální srdeční frekvence : Udržování ve formě / Zahřátí.

Muž ŽenaPočet tepů za minutu

Věk

Počet tepů za minutu

Věk
Pokud je váš věk odlišný od věků uvedených v tabulce, můžete použít následující vzorce pro výpočet maximální srdeční frekvence odpovídající 100 %.
Pro muže : 220 – věk
Pro ženy : 227 – věk

Kardio tréninky je cvičení aerobního typu (neboli «za přítomnosti kyslíku») a umožňuje zlepšit Vaši kardiovaskulární kapacitu.
Přesněji řečeno, posílíte si srdce a celý kardiovaskulární systém.

Při kardio tréninku proniká do svalů kyslík z vdechovaného vzduchu. 
Srdce rozvádí kyslík do celého těla a zejména do svalů, které jsou namáhány.

Z důvodu kontroly tréninku je potřeba, abyste si pravidelně měřili tep. 
Pokud nemáte k dispozici elektronický přístroj, postupujte následovně : 
Pro měření tepu, umístěte 2 prsty na úroveň :
Krku, pod ucho nebo na vnitřní stranu zápěstí
Příliš netlačte : 
Příliš velký tlak snižuje proudění krve a může snížit srdeční frekvenci. 

Po 30 vteřinách vynásobte dvěma a dostanete počet tepů za minutu. 
Příklad : 
75 napočítaných tepů rovná se 150 tepů za minutu. 

ZKONTROLUJ T E  S I  T EP

K  A  R  D  I  O  -  T  R  É  N  I  K

A - Zahřívací fáze:  Postupná zátěž.
Zahřátí je přípravnou fází pro všechny zátěže. Umožňuje NAVODIT OPTI-
MÁLNÍ TĚLESNÝ STAV pro cvičení. PŘEDCHÁZÍ SE JÍM PORANĚNÍ ŠLACH 
A SVALŮ. Má dva důvody: PROBUZENÍ SVALOVÉHO SYSTÉMU A CELK-
OVÉ PROHŘÁTÍ.

1)  Probuzení svalového systému se provádí SPECIÁLNÍM STŘEČINKEM, 
jímž se tělo PŘIPRAVÍ NA ZÁTĚŽ. Jsou zapojeny všechny svalové skupiny 
a jsou rozcvičeny všechny klouby.

2)  Celkové zahřátí umožní postupně zapojit kardiovaskulární a respirační 
systém a umožnil tak lepší prokrvení svalů a adaptaci na námahu. Musí 
být dostatečně dlouhé: 10 min v případě rekreačního sportu, 20 min v 
případě závodního sportu. Upozorňujeme, že zahřátí musí trvat déle u 
osob od 55 let věku a při ranním cvičení.

B - Trénink
Trénink je hlavní fáze vaší fyzické aktivity. 
PRAVIDELNÝM tréninkem si zlepšíte fyzickou kondici.
• Anaerobní práce pro posílení vytrvalosti.
• Aerobní práce pro posílení srdce a plic.

C - Zklidnění
Jedná se o činnost s nízkou intenzitou, je to fáze postupného zklidňování. 
ZKLIDNĚNÍM SE ZAJISTÍ NÁVRAT kardiovaskulárního a respiračního systé-
mu, krevního oběhu a svalů do «normálního» stavu (což umožňuje elimino-
vat škodlivé látky, jako jsou mléčné kyseliny, jejichž nahromadění je hlavní 
příčinou bolestí svalů - křečí a schvácení).

D - Strečink
Po fázi zklidnění musí následovat strečink. 
Strečinkem po zátěži
se minimalizuje ZTUHLOST SVALŮ způsobená kumulací KYSELIN a stimuluje 
se KREVNÍ OBĚH.

FÁZE FYZICKÉ AKTIVITY

KARDIO TRÉNINK : CVIČEBNÍ ZÓNY
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Pokud jste začátečník, začnět s pozvolným tréninkem po dobu několika dní. Nasaďte si slabou zátěž a šlapejte pomalu, aniž byste se 
přepínali. Pokud potřebujete, udělejte si pauzu. Postupně zvyšujte počet a délku tréninků. 

Udržovací / Zahřívací cvičení: Postupná 
námaha od 10 minut.
Pokud se potřebujete udržet ve formě nebo pouze 
rehabilitujete, můžete trénovat každý den cca 
deset minut. 
Během tohoto cvičení se probudí svaly a klouby 
nebo jej můžete použít jako zahřívací fázi před 
fyzickou aktivitou.
Pro posílení nohou si vyberte těžší zátěž a postupně 
prodlužujte dobu cvičení. 
Samozřejmě že zátěž při šlapání můžete v průběhu 
cvičení měnit.

Aerobní cvičení pro dosažení zlepšení 
fyzické kondice: Mírná námaha po 
dostatečně dlouhou dobu (35 min až 1 
hodina).
Pokud chcete zhubnout, je tento typ cvičení ve 
spojení s dietou jediným způsob, jak zvyšovat 
množství energie spotřebované organismem.  Není 
však nutné se namáhat nad své limity. Zde 
je důležitá pravidelnost tréninku, díky kterému 
dosáhnete nejlepších výsledků. 
Vyberte si relativně slabou zátěž a cvičte ve svém 
tempu, nicméně alespoň 30 minut.
Během cvičení by se vám na pokožce měly objevit 
krůpěje potu, ale v žádném případě byste neměli 
být udýchaní.
Organismus bude nucen čerpat energii a tak 
spalovat tuky během cvičení při pomalém tempu, 
musíte ale šlapat alespoň půl hodiny a minimálně 
třikrát týdně.

Vytrvalostní aerobní trénink: Výrazná 
námaha po dobu 20 až 40 minut.
Cílem tohoto tréninku je výrazné posílení srdečního 
svalu a zlepšení dýchání.
Zátěž a/nebo rychlost šlapání se během cvičení 
zvyšuje s tím, jak se zrychluje dech.
Námaha je cílenější než zátěž při dostávání se 
do formy.
S postupem tréninku můžete tento výkon zvětšovat, 
zajet v lepším tempu nebo s větší zátěží.
U tohoto typu cvičení můžete trénovat alespoň 
třikrát týdně. 
Po každém cvičení ještě několik minut šlapejte 
a postupně zvolňujte tempo a zátěž, abyste se 
postupně vrátili do klidového stavu. 

POUŽÍVÁNÍ 

DOMYOS ručí v případě tohoto výrobku za součástky a za práci za běžných podmínek použití po dobu 5 let na kostru výrobku a 2 roky na 
díly podléhající opotřebení a práci od data nákupu, kdy se za rozhodný den počítá datum uvedené na pokladní stvrzence.

Povinnost společnosti DOMYOS dle této záruky se omezuje na náhradu nebo na opravu výrobku dle uvážení DOMYOSu.

Všechny výrobky, pro které je záruka použitelná, musí být dodány do některého ze smluvních středisek DOMYOSu, s vyplaceným 
poštovným, a musí být k nim přiložen dostatečný důkaz o zakoupení. 

Tuto záruku nelze použít v případě :
•  Škody způsobené během přepravy
•  Špatného použití nebo nenormálního použití
• Oprav, které byly provedené nesmluvními techniky DOMYOS
• Použití k obchodním účelům
• Použití mimo soukromý rámec
Tato obchodní záruka nevylučuje zákonnou záruku použitelnou dle dané země a/nebo provincie.

OXYLANE - 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France 

OBCHODNÍ  ZÁRUKA


