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A termék DIS-kompatibilis.

Ön a DOMYOS márka fitnesz készülékét 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 észrevételeit és javaslatait. Az áruház személyzete és a DOMYOS 
termékfejlesztő osztálya ezért kíváncsi az Ön véleményére. A www.DOMYOS.com internetes oldalon is felkereshet bennünket. 

Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy öröme fog telni ennek a DOMYOS terméknek a használatában.

Ez a készülék egy új generációs formába hozó edzőgép. Mágnesfékes rendszere nagyon kényelmes, csendes és hirtelen lökésektől 
mentes pedálozást tesz lehetővé. A készülék egyesíti a kerékpározás körkörös mozgásait a futás vízszintes és a lépcsőzés függőleges 

mozgásaival: teljes edzést nyújt! A lábak előre vagy hátrafelé végzett elliptikus mozgása a karok mozdulataival társítva lehetővé teszi a 
combizmok, a négyfejű izom, a lábikra izmai, a hátizmok, a mellizmok és a bicepsz izmainak fejlesztését. Az elliptikus szobakerékpár 
a kardio-edzés kiváló eszköze. Az elliptikus kerékpár alkalmas a láb- és fenékizmok, valmint a felsőtest (mell, hát, kar) feszességének 
fokozására is. A lábikra és a hasizmok alsó része is részt vesz az edzésben. Erősebb munkára foghatja a fenékizmokat, ha visszafelé 

pedálozik. A berendezéssel végzett edzésmunka növeli szívizmai erejét. Ennek következtében fi zikai állapota, állóképessége javul, 
szervezete pedig kalóriát éget (amely a diétázás mellett elengedhetetlen a fogyáshoz).

A sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük, 
a termék használatát megelőzően fi gyelmesen olvassa el 
az alábbi használati útmutatót!

1.   Használat előtt gondosan olvassa el a tájékoztatóban foglaltakat. 
A terméket csak a tájékoztatóban leírt módon szabad használni! 
Őrizze meg ezt a tájékoztatót a termék teljes élettartama során.

2.  A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék 
valamennyi használója megfelelően tájékozott az összes biztonsági 
előírást illetően.

3.  A Domyos minden felelősséget elhárít a terméknek a vásárló vagy más 
személy által történő helytelen használatából eredő bármilyen szemé-
lyi sérülésre, vagy vagyoni kárra vonatkozó reklamáció esetén.

4.   Ez a készülék eleget tesz a nem terápiás, házi használatra készült fi -
tnesz eszközökre vonatkozó, (a GB17498 szabvánnyal egyenértékű) 
európai EN 957-1 és EN 957-9 HA osztály CE szabványok 
előírásainak. Ne használja a terméket üzleti, bérleti vagy intézmé-
nyes keretek között.

5.  A készüléket belső térben, sima felületen, nedvességtől és portól men-
tes, tágas helyen kell használni.

6.  Bizonyosodjon meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésére a 
készülék biztonságos megközelítéséhez és körüljárásához. Ne táro-
lja, és ne használja a gépet a szabadban.

7.  A felhasználó felelőssége, hogy minden használat előtt ellenőrizze az 
egyes alkatrészeket, és ha szükséges, meghúzza a csavarokat.

8. Azonnal cserélje ki az elhasználódott vagy hibás alkatrészeket. 

9.  Az edzőgépen minden össze- vagy szétszerelési munkát nagyon gon-
dosan kell végezni.

10. Ne barkácsoljon semmit a terméken.

11.  A terméket meghibásodása esetén ne használja tovább, hanem vi-
gye vissza a Decathlon áruházba.

12.  Ne tárolja a készüléket nedves helyen (úszómedence szélén, 
fürdőszobában, stb.).

13.  A padlóburkolat megóvása érdekében terítsen a gép alá egy spe-
ciális, a Decathlon áruházban kapható szőnyeget.

14.  Soha ne engedje meg, hogy egyszerre több személy használja a 
készüléket.

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

16. A gyakorlatok közben tartsa a hátát egyenesen.

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

18.  NE VISELJEN bő, vagy lógó ruházatot, amely beakadhat a gépbe. 

19.  A fel- és leszálláskor mindig kapaszkodjon a rögzített kormányba.

20.  Mindig tartsa távol az edzőgéptől a gyermekeket és a háziállato-
kat.

21.  A pulzusszám-érzékelő pontosságát számos tényező befolyásolja; 
az érzékelő nem orvosi műszer.

22.  A berendezés egyedül arra szolgál, hogy Ön követni tudja szívve-
résének változását.

23.  FIGYELEM!  A szívritmust fi gyelő rendszerek pontossága nem töké-
letes. A túlterhelés súlyos sérülésekhez vezethet, akár halált is oko-
zhat. A legkisebb fájdalomérzés vagy rosszullét esetén azonnal 
abba kell hagyni az edzést

      Orvosi fi gyelmeztetés

24.  Szívritmus-szabályzóval, defi brilátorral vagy más, testbe ülte-
tett elektromos készülékkel rendelkező személyek a pulzusszám-
érzékelőt csak a saját felelősségükre használják.

25.  Az első használat előtt javasolt az orvos felügyelete mellett elvégzett 
próbaedzés.

26.  Terhes nők számára a pulzusszám-érzékelők használata nem java-
solt.

27. Használat előtt minden esetben kérje orvosa tanácsát.

28.  Az edzés végén egészen a megállásig fokozatosan csökkentse a 
pedálok hajtási sebességét.

29. A felhasználó maximális súlya 130 kg lehet.

A formába hozatalnak ELLENŐRZÉS MELLETT kell történnie. Mielőtt elkezdené edzésprogramját, kérdezze meg kezelőorvosát.
Ez különösen fontos, ha Ön elmúlt 35 éves, vagy ha előzőleg voltak egészséggel kapcsolatos problémái, 

és több éve nem sportol. Minden utasítást olvasson el használat előtt.

FIGYELMEZTETÉS

BEMUTATÁS

BIZTONSÁG
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       KIEGYENSÚLYOZÁS
FIGYELMEZTETÉS : A készülék szintbe állításakor le kell szállni az 
elliptikus kerékpárról.En cas d’instabilité du vélo 
Ha használat közben instabillá válna a kerékpár, forgassa el a két szintbeállító 
közül valamelyiket a billegés megszüntetéséhez.

      AZ ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA
Az EN (európai szabvány) meghatározás szerint ez a termék „független 
sebességű termék”.
A fékezés forgatónyomatéka nemcsak a pedálozási gyakorisággal szabályo-
zható, hanem az ellenállás mértékének kézi kiválasztásával is (a nem motorizált 
termékeknél forgassa meg a forgatónyomaték-vezérlő gombot, a motorizált 
termékeknél pedig nyomja meg a +/- gombot).
Mindenesetre amennyiben megtartja ugyanazt az ellenállási szintet, a fékezés 
forgatónyomatéka az Ön pedálozási gyakoriságának növekedésével/csökkené-
sével növekszik/csökken.

      BIZTONSÁGOS HOZZÁFÉRÉS
A hozzáférést biztonságossá teszi a karok és pedálok blokkolására szolgáló kerék 
a készülék fel- és lefelé mozgó részénél.

       A PEDÁLOK HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Az összeszereléskor lehetőség van a pedálok helyzetének beállítására.
3 beállítási lehetőség van:
Előre: közelebb a kormányhoz.
Középre.
Hátra: a legtávolabb a kormánytól.
A tervezett optimális helyzet a középső.
Emellett azonban, nagyobb teljesítmény elérése és a testalkathoz történő 
alkalmazkodás érdekében lehetséges az elliptikus kerékpáron 
elfoglalt testhelyzet optimalizálása.
Az előre állítás tökéletesen megfelel a 175 cm-nél alacsonyabbak, 
a hátra állítás pedig a 185 cm-nél magasabbak számára.

BEÁLLÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS : Bármilyen mozgatáshoz le kell szállni a kerékpárról.
Álljon a kerékpár elé, fogja meg a kormányt, és húzza maga felé a kerékpárt. Mivel ekkor a kerékpár a mozgatásra szolgáló görgőkön 
áll, el tudja mozdítani a helyéről. Amikor megtörtént az áthelyezés, lassan eressze vissza a hátsó lábakat a talajra.

A portalanításhoz használjon puha törlőruhát. 
A makacsabb (például izzadság-)foltokat kissé megnedvesített ruhával lehet eltávolítani. 

A KÉSZÜLÉK ÁTHELYEZÉSE

KARBANTARTÁS
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FC650-AS KONZOL ISMERTETŐJE
KIJELZÉS

A GOMBOK FUNKCIÓJA

Az FC650-as konzol navigációs rendszere az alábbiakból áll: :

- egy központi beállító és érvényesítő E gombból
- a képernyőkön történő navigálásra szolgáló 2, B és D gombból
- és az értékeket módosító 2, A és C gombból.

1. Programok kijelzésének zónája – FŐ KÉPERNYŐ
2. A programok kiválasztásának jelzése
3.  A felhasználó választásától függően a SEBESSÉG (km/h, Mi/h) , a 

TÁVOLSÁG (km - Mi) vagy a PULZUSSZÁM (pulzus/perc) kijelzése.*
4. A TÁVOLSÁG mértékegységének kijelzése (cm - inch)
5. A TESTSÚLY mértékegységének kijelzése (kg vagy Lbs)
6. A felhasználó NEMÉNEK kijelzése (férfi / nő)
7. A célzóna paraméterezésének kijelzése:
 HIGH / felső határ (a maximális érték 100%-a)
 LOW / alsó határ. (a maximális érték 70 %-a)
8. A célzóna elhagyásának kijelzése.
9.  A szívritmus célzónájának elhagyására figyelmeztető hangjelzés be- 

vagy kikapcsolásának megjelenítése.
10.  A megtett TÁVOLSÁG és a pedálozás percenkénti ritmusának váltakozó 

kijelzése (10 mp-enkénti váltásban). A program végén az edzés alatti 
átlagos PULZUSSZÁM kijelzése.

11. Az elégetett KALÓRIÁK kijelzése
12.  A felhasználónak a fő képernyőn tett választásától függően a megtett 

TÁVOLSÁG vagy a PULZUSSZÁM kijelzése.

13.  A Visszaszámlálás megjelenítése, alapesetben 20 perc (időtartama 
10 és 180 perc között állítható be, 5 percenkénti ugrásokkal).

  a. Ha még több mint 1 óra van hátra: ÓÓ:PP kijelzés
 b. Ha kevesebb, mint 1 óra van hátra: PP:MP kijelzés
Ha több mint 5 másodpercen át nincs pedálozás, a visszaszámlálás, és vele 
együtt a KALÓRIÁK kiszámítása is leáll.
A pedálok első fordulatánál újra indul a visszaszámlálás és a KALÓRIÁK 
kiszámítása is.
14.  A felhasználónak a fő képernyőn tett választásától függően a 

SEBESSÉG vagy a PULZUSSZÁM kijelzése.
15.  A felhasználó által beállított ÉLETKOR kijelzése.

*  A felhasználó az edzés alatt is módosíthatja a kijelzést a B vagy D gomb 
megnyomásával.

Nullázás:
- A konzol a használat tíz perces felfüggesztése után készenléti állapotba lép.
-  Készenléti állapotban a kijelzések nullázódnak (az adatok nem őrződnek 
meg).

- Nyomja meg a RESET gombot
-  A pedál első fordulatára vagy bármely gomb megnyomására a számlálás 
újraindul.

B

A

D

C

E
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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 
hátoldalán található kapcsoló állása szerint (lásd a rajzon).

Távolság: Ez a funkció mutatja a gyakorlat kezdete óta megtett távolság 
becsült 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 órájában 
perc : másodperc alakban mutatja (MM : SS), azon túl pedig óra : perc 
alakban (HH : MM).

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

RPM (percenkénti fordulatszám): A percenkénti pedálfordulatok 
száma

Zsírtömegszázalék:  A zsírtömeg százalékát méri

Pulzusszám*: A pulzusszám mérése a pulzusmérő övvel történik. A 
pulzusszám kijelzése percenkénti pulzusszámmal történik.

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

*Figyelem! Néhányszor tíz másodpercen át, vagy frekvenciaváltáskor 
előfordulhat, hogy a kijelzett érték nem felel meg az Ön valóságos 
szívritmusának. Ennek oka az algoritmus inicializálásában rejlik.

*Figyelmeztetés : Amikor a készüléket erős elektromágneses tér 
veszi körül, a kijelzett pulzusszám téves lehet.

FUNKCIÓK

BEÁLLÍTÁSOK A KONZOL HÁTOLDALÁN

Kurzor 1 : A készüléktípus kiválasztása, amelyen a konzolt 
használják: VM (mágnesfékes kerékpár) ---- VE (elliptikus 
kerékpár)

Kurzor 2 : A TÁVOLSÁG mértékegységének kiválasztása: 
MI (mérföld) ---- KM (kilométer)

Kurzor 3: A készülék használati helyének kiválasztása: 
EU (Európa) ---- AS (Ázsia)

KURZOR 1

KURZOR 2

KURZOR 3

DIS 
csatlakozások

RESET

Jeladó

 1.  Alkatrészek és alkotóelemek

SZÍVRITMUSMÉRŐ ÖV

 Rugalmas öv 3V-os CR2032 típusú lithium elem Vízálló tömítés Elemtartó rekesz teteje

 2. Az elem behelyezése
•  Helyezze be a mellékelt CR2032-es elemet az alábbi ábrán látható módon.

•Az elemet a + pólussal felfelé kell behelyezni. 

•  Helyezze el a tömítést, majd tegye rá a rekesz tetejét is, szembeállítva 
egymással a két kis pontot. Csavarozza be egy pénzérme segítségével. 

Fontos!
Ügyeljen rá, hogy a rekesz teteje jól meg legyen szorítva (kb. 1/2 fordulattal), 
hogy ne juthasson bele izzadság vagy víz.

 3. Az öv használata  
•  Mielőtt a jeladót elhelyezné a mellkasán, a jel megfelelő továbbítása érdeké-

ben vízzel vagy víz alapú géllel nedvesítse be a két elektródát.  

•   Helyezze el a szívritmusmérő övet a mell vagy a mellizmok 
alatt, közvetlenül a szegycsont fölött, az elemet takaró résszel 
befelé.

•  Állítsa be az övet úgy, hogy a jeladó mindenkor megfelelően érintkezzen a 
bőrrel. Ne szorítsa meg túlságosan, mert az légzési nehézségeket okozhat.  

•  Ha viszont a szívritmusmérő öv laza, vagy nem jól van elhelyezve, a mérés 
téves eredményt mutathat, vagy rendszertelenné válhat. 
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PARAMÉTEREK MEGADÁSA

A paraméterezési módba történő belépéshez nyomja meg hosszan az E 
gombot, amikor a kijelzőn megjelenik a SEL felirat.

Ha még nem indította el a gyakorlatot, akkor az E gomb hosszan tartó 
lenyomása közvetlenül a paraméterezési módba juttatja.
Ha már gyakorlat közben van, az E gomb hosszan tartó lenyomása 
megállítja a folyamatban levő gyakorlatot. A STOP szó látszik a fő kijelzőn 
15 mp-ig.  Ez alatt az idő alatt láthatók az előző gyakorlat adatai. Ezután 
a kijelzőn megjelenik a SEL felirat. A paraméterezési módba történő 
belépéshez nyomja meg újra hosszan az E gombot.

A paraméterezési módban megadható a NEM, az ÉLETKOR és a TESTSÚLY 
is. A készülék ekkor javasol Önnek egy célzónát, melynek maximális értéke 

alapértelmezésben a tanácsolt pulzusszám 100%-ának, minimális értéke 
pedig a maximális érték 70%-ának felel meg. Ezt a 2 értéket az A és C 
gombokkal lehet megváltoztatni.

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.

 

B

A/C

A nem beállítása (férfi/nő)

Az életkor beállítása

A testsúly beállítása
B

A/C

A/C

B

A/C

A/C

A/C

B

B

Amikor befejezte a paraméterek megadását, az E gombbal lehet elfogadni a beállításokat, és ki lehet lépni a paraméterezési módból.
Saját egyéni céljainak paraméterezéséhez használja a táblázatot és a KARDIOTRÉNING útmutatót.

A szívritmus célzónájá-
nak elhagyásakor 
figyelmeztető han-
gjelzés be- vagy kikapc-
solása

A szívritmus minimális célértéke

A szívritmus maximális célértéke 
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A "Zsírtömegszázalék kiszámítása” módba történő belépéshez nyomja meg hosszan a C gombot, amikor a kijelzőn megjelenik a SEL felirat.

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.

A konzol hálózatról és/vagy elemekről is működtethető.
A használat 10 perces szüneteltetése után a konzol kikapcsol.
Azt tanácsoljuk, vegye ki az elemeket a konzolból, ha sokáig nem fogja használni, vagy ha rendszeresen a hálózatról használja.

HASZNÁLAT

Zsírtömegszázalék kiszámítása

FÉRFI 

NŐI

ATLÉTIKUS

< 13%

< 23%

JÓ

13-25,9%

23-35,8%

KÖZEPES

26-30%

36-40%

MAGAS

> 30%

> 40%

B

A/C

A nem beállítása (férfi/nő)

B

A/C

Az életkor beállítása

A/C

A HOLD jelzés teljes tartama alatt tartsa rajta a kezét a 
pulzusérzékelőkön.

B

A/C

A testmagasság beállítása

A/C

A számítások elvégzése után a kijelzőn megjelenik az Ön zsírtö-
megszázaléka.

Az E gomb megnyomásával átléphet a programok kiválasztásához

B

A/C

A testsúly beállítása

E



PROGRAMOK

Emlékeztetőül: Az E gomb hosszan tartó lenyomása megállítja az éppen folyó gyakorlatot.
A programokat a B és D gombbal pörgetheti, és az E gombbal választhatja ki.

11-es program : Fat burn  
A maximális pulzusszámának 60 és 70%-a között dolgozhat így.
A gyakorlat időtartamát az A és a C gombokkal választhatja ki, és az E 
gombbal érvényesítheti.
Amikor a program elindult, a gyakorlat erősségét megváltoztathatja az 
A és C gombbal.
Ha az Ön mért pulzusszáma a maximális szívritmus 60%-a alá esett, 
a kerékpár fékező ellenállása nőni fog, hogy a pulzusszáma újra a 
célzónán belülre kerüljön.
Ha az Ön mért pulzusszáma a maximális szívritmus 70%-a fölé emelkedett, 
a kerékpár fékező ellenállása csökkenni fog, hogy a pulzusszáma újra a 
célzónán belülre kerüljön.
A kényelmesebb használat érdekében azt tanácsoljuk, hogy állandó 
ritmusban pedálozzon. 

12-es program :  PERF
A maximális pulzusszámának 70 és 80%-a között dolgozhat így.
A gyakorlat időtartamát az A és a C gombokkal választhatja ki, és az E 
gombbal érvényesítheti.
Amikor a program elindult, a gyakorlat erősségét megváltoztathatja az 
A és C gombbal.
Ha az Ön mért pulzusszáma a maximális szívritmus 70%-a alá esett, 
a kerékpár fékező ellenállása nőni fog, hogy a pulzusszáma újra a 
célzónán belülre kerüljön.
Ha az Ön mért pulzusszáma a maximális szívritmus 80%-a fölé emelkedett, 
a kerékpár fékező ellenállása csökkenni fog, hogy a pulzusszáma újra a 
célzónán belülre kerüljön.
A kényelmesebb használat érdekében azt tanácsoljuk, hogy állandó 
ritmusban pedálozzon. 

1 - 10. számú program:
A gyakorlat időtartamát  az A és a C gombokkal választhatja ki, és az E gombbal érvényesítheti.
Amikor a program elindult, a gyakorlat erősségét megváltoztathatja az A és C gombbal.
 

Amennyiben a készülék hosszú időn át nem érzékeli a szívritmus jelét, a fékhatás automatikusan és fokozatosan a minimumig csökken.
A program folytatódik, ha a készülék újra érzékeli a szívritmust.
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AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

1.  Vegye le a konzolt a tartóról, vegye le a hátoldalán található fedelet, és 
tegyen be 2 darab ALR 14 típusú (1,5 V-os) elemet a képernyő mögött 
található elemtartó rekeszbe.

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

3.  Tegye vissza az elemtartó rekesz tetejét, majd a konzolt is, ügyelve a 
megfelelő rögzítésre.

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

5.  Az elemek kivételekor a konzol memóriája törlődik.

 ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁG :    
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. 

A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJAA MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA
- 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.
Nyomja meg a RESET gombot a változtatás elfogadásához.

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

- Ha a pulzusszám jelzése (3,12 vagy 14) nem, vagy rendszerte-
lenül villog, ellenőrizze, megfelelően van-e elhelyezve a pulzusmérő 
öv (nézzen utána az öv tájékoztatójában)

- Ha a következő képernyőt látja a zsírtömegszázalék kiszámítá-
sakor, ellenőrizze, hogy a megfelelő helyen érinti-e a keze az 
érintkezőt, és nem túlságosan nedvesek-e az érintkezők.

- *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. Nyomja meg a RESET gombot a változ-
tatás elfogadásához.

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

- Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezzen be új elemeket.       
-  Ha hálózatról működteti: ellenőrizze, megfelelően van-e csatlakoz-
tatva a kerékpár adaptere.

-  Mindkét esetben ellenőrizze a kábelek csatlakozását a konzol 
hátoldalán és a konzoltartó meg a kerékpár fő váza között. 

Ha a probléma továbbra is fennáll, vigye vissza a terméket a legkö-
zelebbi DECATHLON áruházba.

Ha zajt hall a védőburkolat belsejéből, ha nem sikerül a gyakorlat 
nehézségi szintjét kézi beállítási módban beállítani, ne kísérletezzen 
a javítással. 

Vigye vissza a terméket a legközelebbi DECATHLON áruházba.
A kerékpárt csak a hozzá mellékelt adapterrel szabad használni.
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•  A maximális szívritmus 80 - 90 %-án és afölött végzett edzés: Anaerob és piros zóna, fenntartva az élsportolók és szakoso-

dott sportolók számára..

• A maximális szívritmus 70 - 80 %-án végzett edzés: Állóképességet fejlesztő edzés.

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

• A maximális szívritmus 50 - 60 %-án végzett edzés: Fenntartás / bemelegítés.

Férfi NőPercenkénti pulzusszám

Életkor

Percenkénti pulzusszám

Életkor
Ha az Ön életkora eltér a táblázatban találhatótól, az alábbi képletekkel kiszámíthatja a 100%-nak megfelelő pulzusszámot:
Férfiak esetén: 220 - az Ön életkora
Nők esetén: 227 – az Ön életkora

A kardiotréning aerob típusú (azaz oxigén jelenlétében végzett fejlesztés), 
mely lehetővé teszi a szív és a keringési rendszer kapacitásának növelését. Pontosabban, Ön növelheti a szívének és a 

véredényeinek együttes izomtónusát. A kardiotréning elviszi a belélegzett levegő oxigénjét az izmokhoz.
A szív pumpálja szét ezt az oxigént az egész testben, különösképpen a munkát végző izmokhoz.

Az edzés ellenőrzéséhez feltétlenül szükséges a pulzus rendszeres mérése 
a testgyakorlás alatt. 
Ha nincs elektronikus mérőkészüléke, az alábbiakat teheti:
A pulzus méréséhez tegye 2 ujját
a nyakára, vagy a füle alá, vagy a csuklója belső oldalára a hüvelykujja 
mellett.

Ne nyomja rá nagyon erősen:
a túl nagy nyomás csökkenti a véráramlást, és lelassíthatja a szívritmust.
Miután 30 mp-ig számolta a lüktetéseket, szorozza meg 2-vel, és meg-
kapja a percenkénti pulzusszámot.
Például:
Ha 75 lüktetést számolt, az percenként 150-es pulzusszámot jelent.

E L L ENŐR IZZE  A  PULZUSÁT

K A R D I O T R É N I N G

A - Bemelegítési szakasz: fokozatos terhelés..
A bemelegítés minden erőkifejtés előkészítő szakasza, mely OPTIMÁLIS 
ÁLLAPOTBA HOZ a sportolás megkezdéséhez. Általa MEGELŐZHETŐK 
AZ ÍN- ÉS IZOMSÉRÜLÉSEK. Két feladata van: 
AZ IZOMZAT FELKÉSZÍTÉSE ÉS AZ ÁLTALÁNOS BEMELEGÍTÉS.

1)  Az izomrendszer felébresztése SPECIFIKUS NYÚJTÓ MOZGÁSOKBÓL 
álló gyakorlatsor végzésével történik, mely ELŐKÉSZÍT A MEGTERHE-
LÉSRE: minden izomcsoportot megmozgat, 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 alkalmazkodásukat. Időtartama le-
gyen elég hosszú: szabadidős sport előtt 10 percig, versenysport előtt 
20 percig tartson. Megjegyezzük, hogy a bemelegítésnek tovább kell 
tartania: 55 éves kor felett és a reggeli órákban.

B - Edzés
Az edzés az Ön fi zikai tevékenységének fő szakasza. 
RENDSZERES edzéssel javíthat fi zikai kondícióján.
• Anaerob munka az állóképesség fejlesztésére.
• Aerob munka a szív- és érrendszer ellenállóképességének fejlesztésére.

C - Visszatérés nyugalmi állapotba
A tevékenység alacsony intenzitású folytatását jelenti, ez a fokozatos „nyu-
galmi“ 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 tejsavak felhalmozódása, amelyek az izomfájdalmak, azaz a görcsök és az 
izomláz fő okozói).

D - Nyújtó mozgások
A nyugalmi állapothoz való visszatérést nyújtó mozgásoknak kell követniük. 
Az erőkifejtés utáni nyújtó mozgás: minimálisra csökkenti a TEJSAVAK felhal-
mozódása által okozott IZOMLÁZAT, «serkenti» a VÉRKERINGÉST.

A TESTEDZÉS SZAKASZAI

KARDIOTRÉNING: EDZÉSI TERÜLET



101

M A G Y A R

Ha Ön kezdő, néhány napig gyenge ellenállással és lassú lépegetési ritmussal végezze a testedzést, erőltetés nélkül, és ha szükséges, pihenők 
beiktatásával. Emelje fokozatosan az egyes edzések számát vagy időtartamát.

Fenntartás / Bemelegítés: Fokozatos 
terhelés 10 perc elmúltával.
A forma fenntartása vagy rehabilitáció céljából 
végzett fenntartó edzést minden nap végezheti 
körülbelül 10 percig. Ez a fajta gyakorlat az izmok 
és az izületek megmozgatását szolgálja, vagy 
sporttevékenység előtti bemelegítésként végezhető.
A lábak izomtónusának fokozása céljából 
állítson be nagyobb ellenállást, és növelje meg 
az edzésidőt. Természetesen a lépcsőzés során 
kifejtett ellenállást az edzés alkalmával bármikor 
megváltoztathatja.

Formába hozó aerob edzés: Viszonylag 
hosszú ideig (35 perctől 1 óra hosszat) 
tartó mérsékelt terhelés.
Ha Ön veszíteni szeretne a súlyából, ez a fajta 
testgyakorlás az egyetlen, amely, megfelelő 
diétával társítva, növelni tudja a szervezet által 
elfogyasztott energia mennyiségét.  Ehhez nincs 
szükség mértéktelen erőfeszítésre. A testgyakorlás 
rendszeressége a legjobb eredmények 
elérésének záloga. Állítson be egy viszonylag 
alacsony ellenállást a lépcsőzéshez, és végezze 
a gyakorlatot a saját ritmusában, de legalább 
30 percig. Ettől a gyakorlattól a bőrén finom 
izzadságnak kell megjelennie, de semmi esetre sem 
szabad kifulladnia tőle. A lassú ritmusban végzett 
gyakorlat időtartama az, ami arra fogja késztetni 
a szervezetét, hogy a zsírokból merítsen energiát, 
feltéve, ha legalább hetente háromszor harminc 
percnél tovább végez edzést szobakerékpárján.

Állóképességet növelő aerob edzés: 20-40 
perces erőteljes izommunka.
Ez a fajta edzés a szívizom jelentős megerősítését 
és a légzés javítását tűzi ki célul.
Az ellenállás és/vagy a pedálozás sebessége úgy 
van beállítva, hogy növelje a légzés gyakoriságát 
a gyakorlat végzése alatt.
Az elvégzett munka intenzitása nagyobb, mint a 
formába hozás során végzetté.
Az edzések során fokról fokra tovább tudja majd 
tartani ezt az erőkifejtést, jobb ritmusban vagy 
nagyobb ellenállást leküzdve.
Ilyen fajta gyakorlatot legalább hetente háromszor 
végezhet.
Minden edzés után néhány percet szánjon a 
lassabban vagy csökkentett ellenállással végzett 
pedálozásra, hogy a szervezete fokozatosan térjen 
vissza a nyugalmi állapotba.

HASZNÁLAT 

A DOMYOS a vásárlás számlával igazolt napjától számított 5 éven keresztül a rendes használat körülményei között garanciát vállal ennek a 
terméknek a szerkezetére és 2 éven keresztül az elhasználódó alkatrészekre és a szükséges munka elvégzésére.

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 eljuttatni a DOMYOS által elismert szervizek egyikébe.

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:
• Szállítási sérülések.
•  Rossz vagy helytelen használat.
•  A DOMYOS által el nem ismert szervizben végzett javítások.
• Üzleti célú felhasználás.
• Nem magánjellegű használat

Ez a kereskedelmi garancia nem zárja ki az egyes országokban és/vagy régiókban előírt törvényes garancia-feltételek alkalmazását.
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KERESKEDELMI  GARANCIA


