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

Réf. pack : 458.655 - CNPJ : 02.314.041/0001-88

Made in China - Hecho en China -                            - 

NOTICE D’UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS

MODO DE EMPLEO

GEBRAUCHSANWEISUNG

ISTRUZIONI PER L’USO

GEBRUIKSHANDLEIDING 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Инструкция по использованию 

Οδηγίες χρήσης

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
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F R A N Ç A I SF R A N Ç A I S

S É C U R I T É

Le VE 150 est un appareil de remise en forme nouvelle génération.
Ce produit est équipé d’une transmission magnétique pour un grand confort de pédalage sans à-coups. 

Le VE 150 associe les mouvements circulaires du vélo, les mouvements horizontaux de la course à pied et ceux verticaux du stepper : c’est complet !
Le mouvement elliptique avant ou arrière des pieds associé au mouvement des bras permet de développer les muscles des bras, 

les dorsaux, les pectoraux, les fessiers, les quadriceps et les mollets.

P R E S E N T A T I O N

Avant de commencer tout programme d’exercice, consultez votre médecin. Cela est particulièrement important pour les personnes de plus de
35 ans ou ayant eu des problèmes de santé auparavant. Lisez toutes les instructions avant utilisation.

A V E R T I S S E M E N T

Vous avez choisi un appareil Fitness de marque DOMYOS. Nous vous remercions de votre confiance.
Nous avons créé la marque DOMYOS pour permettre à tous les sportifs de garder la Forme.  

Produit créé par des sportifs pour des sportifs. 
Nous serons heureux de recevoir toutes vos remarques et suggestions concernant les produits DOMYOS. 

Pour cela, l’équipe de votre magasin est à votre écoute ainsi que le service conception des produits DOMYOS. 
Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez  nous envoyer un mail à l’adresse suivante : domyos@decathlon.com.

Nous vous souhaitons un bon entraînement et espérons que ce produit DOMYOS sera pour vous synonyme de plaisir.

Modèle N° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N° de série : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pour toute référence ultérieure, 
veuillez inscrire le numéro de série 
dans l'espace ci-dessus.

AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements apposés sur le produit.

Avant toute utilisation, lire toutes les précautions d'usage 
ainsi que les instructions de ce manuel d'utilisation.

Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

N° de série

Roues

Etiquette de tracabilité

Guidon mobile

Guidon fixe

Capteur de
pulsation

Console

Molette de réglage
de la résistance

Pédale

Avertissement : pour réduire le risque de blessure grave,
lisez les précautions d’emploi importantes ci-après
avant d’utiliser le produit.

1. Lisez  toutes les instructions de ce manuel avant d’utiliser le produit.
N’utilisez ce produit que de la façon dont cela est décrit dans ce manuel.
Conservez ce manuel pendant toute la durée de vie du produit.

2. Cet appareil est conforme aux normes européennes, et chinoises,
relatives aux produits Fitness dans un usage domestique et non théra-
peutique (EN-957-1,  EN 957-9 classe HC / GB17498).

3. Le montage de cet appareil doit être fait par un adulte. 

4. Il revient au propriétaire de s’assurer que tous les utilisateurs du pro-
duit sont informés comme il convient de toutes les précautions d’emploi.

5. DOMYOS se décharge de toute responsabilité concernant des
plaintes pour blessure ou pour des dommages infligés à toute person-
ne ou à tout bien ayant pour origine l’utilisation ou la mauvaise utili-
sation de ce produit par l’acheteur ou par toute autre personne
(valable seulement pour le territoire des Etats-Unis).

6. Le produit n’est destiné qu’à une utilisation domestique. N'utilisez
pas le produit dans tout contexte commercial, locatif ou institutionnel.

7. Utilisez ce produit à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et des pous-
sières, sur une surface plane et solide et dans un espace suffisament
large. S'assurer de disposer d'un espace suffisant pour l'accès les
déplacements autour du vélo en toute sécurité. Pour protéger le sol,
recouvrir le sol d’un tapis sous le produit.     

8. Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’assurer le bon entretien
de l’appareil. Après le montage du produit et avant chaque utilisation,
contrôlez que les éléments de fixation sont bien serrés et ne dépassent
pas. Vérifiez l’état des pièces les plus sujettes à l’usure. 

9. En cas de dégradation de votre produit, faites remplacer immédia-
tement toute pièce usée ou défectueuse par le Service Après Vente de
votre magasin DECATHLON le plus proche et n’utilisez pas le produit
avant réparation complète.

10. Ne pas stocker le produit dans un endroit humide (bord de pisci-
ne, salle de bain, …)

11. Pour la protection de vos pieds pendant l'exercice, portez des
chaussures de sport. NE PAS porter de vêtements amples ou pendants,
qui risquent d'être pris dans la machine. Retirez tous vos bijoux. 

12. Attacher vos cheveux afin qu’ils ne vous gênent pas pendant
l’exercice.

13. Si vous ressentez une douleur ou si vous êtes pris de vertiges alors
que vous faites de l’exercice, arrêtez immédiatement, reposez-vous et
consultez votre médecin.

14. A tout moment, tenir les enfants et animaux domestiques éloignés
du produit.

15. Ne pas approcher vos mains et pieds des pièces en mouvement.

16. Avant d’entreprendre ce programme d’exercices, il est nécessaire
de consulter un médecin afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de contre-
indications ; et particulièrement si vous n’avez pas fait de sport depuis
plusieurs années.

17. Ne laissez pas dépasser les dispositifs de réglage.

18. Ne bricolez pas votre VE150.

19. Lors de vos exercices ne pas cambrer votre dos, mais le tenir droit. 

20. De nombreux facteurs sont susceptibles d'affecter la précision de lec-
ture du capteur de pulsations, celui-ci n'est pas un outil médical. Il est
uniquement destiné à vous aider à déterminer la tendance générale du
rythme cardiaque. 

21. Les personnes portant un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou
tout autre dispositif électronique implanté sont averties qu'elles utilisent le
capteur de pulsations et l'instrument de mesure des graisses corporelles
à leurs risques et périls. Avant la première utilisation, un exercice test
sous le contrôle d'un médecin est donc recommandé.

22. Il est déconseillé aux femmes enceintes d’utiliser le capteur de pul-
sations. Avant toute utilisation veuillez consulter votre médecin.

23. Pour monter ou descendre ou utiliser le produit, tenez-vous tou-
jours au guidon.

24. Toute opération de montage/démontage sur le vélo d'appartement
doit être effectuée avec soin.

25. Lorsque vous arrêtez votre exercice, pédalez en diminuant pro-
gressivement la vitesse jusqu’à arrêt complet des pédales.

26. Poids maxi de l’utilisateur : 110 kg – 242 livres.

27. Il ne doit y avoir qu’une seule personne sur le produit pendant
l’exercice.

28. Nettoyez avec une éponge humide. Bien rincer et sécher.

VE 150 31 kg
68 lbs

154 x 115 x 59 cm
61 x 45 x 23 inches
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M A G Y A RM A G Y A R
Ön egy DOMYOS márkájú fitness-készüléket választott. Köszönjük az irántuk való bizalmát.

Mi azért alkottuk meg a DOMYOS márkát, hogy minden sportoló számára lehetővé tegyük, hogy megőrizzék formájukat. 
A terméket sportolók alkották sportolók számára. Boldogok leszünk, ha megismerhetjük az ön DOMYOS termékekkel 

kapcsolatos észrevételeit és javaslatait. Ezért az ön bevásárló üzletének eladócsapata kész meghallgatni önt, mint ahogyan 
a DOMYOS termékek tervezőosztálya is. Amennyiben írni kíván nekünk, ezt megteheti levélben, a jelen tájékoztató hátlapján található levélcí-

men, vagy ha egy elektronikus levelet küld számunkra a következő e-mail címre: domyos@decathlon.com. 
Kellemes edzést kívánunk önnek és reméljük, hogy a DOMYOS termék az ön számára az élvezet kifejezés szinonimájává válik.

A modell száma : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

szériaszám : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A későbbi tájékozódás végett, legyen szíves beírni 
a szériaszámot az alábbi helyre

FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el az összes, a terméken feltüntetett 
figyelmeztetést.

Mindennemű használat előtt olvassa el az összes 
használati óvintézkedést, valamint e felhasználói 

kézikönyv összes utasítását.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet az utólagos 
tanulmányozás végett.

Szériaszám

Kerekek

Nyomonkövetési címke

Mozgatható kormány

Rögzített kormány

Szívritmus
érzékelője

Konzol

Ellenállást 
beállító kerék

Pedálok

VE 150 31 kg
68 lbs

154 x 115 x 59 cm
61 x 45 x 23 inches

B I Z T O N S Á G

A VE 150 egy új generációs formába hozó edzőgép.
Mágnesfékes rendszere nagyon kényelmes, hirtelen lökésektől mentes pedálozást tesz lehetővé. A VE 150 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 izmok és a lábikra izmainak fejlesztését.

B E M U T A T Á S

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. 

F I G Y E L M E Z T E T É S

Figyelmeztetés: a súlyos sérülések kockázatának csök-
kentése végett, a termék használata előtt olvassa el a
következő fontosabb használati óvintézkedéseket.

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 eleget tesz a házi, nem terápiás használatra készült
fitness eszközökre vonatkozó európai és kínai (EN-957-1 és 957-9
HC / GB17498) szabványok előírásainak.

3. E készülék összeszerelését felnőtt kell végezze.

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

5. A termék vásárló általi vagy bárki más általi helytelen haszná-
latából fakadó személyi sérülés vagy anyagi kárra vonatkozó rek-
lamáció esetén, a Domyos mindennemű felelősséget elhárít (csak az
Amerikai Egyesült Államok területén érvényes).

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

7. Ezt a terméket beltérben, nedvességtől és portól védve, sima és
szilárd felületen, elégséges méretű hely esetén használja. Bizonyo-
sodjon meg arról, hogy elegendő térrel rendelkezik, ahhoz, hogy a
bicikli körül teljes biztonságban mozoghasson. A talaj védelme érde-
kében, borítsa be egy szőnyeggel a termék alatti helyet.

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 hord-
jon 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 áll-
jon 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 hiá-
nyáról, főleg akkor, ha már több éve nem sportolt.

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

18. Ne javítsa önkezűleg VE150-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. A beépített szívritmus-szabályozót, defibrillátort vagy bármilyen
más elektronikus készüléket hordozó személyeket figyelmeztetjük,
hogy a pulzusszámlálót saját felelősségükre használják. Következés-
képp, az első használat előtt ajánlatos tesztgyakorlat végzése egy
szakorvos felügyelete mellett.

22. A terhes nőknek nem tanácsos a pulzusszámláló készülék
használata. 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 sebes-
ségét, mindaddig, amíg a pedálok teljesen megállnak.

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

27. Gyakorlat közben csak egy személy tartózkodhat a terméken.

28. Nedves szivaccsal tisztítsa. Alaposan öblítse le és szárítsa meg.
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M A G Y A RM A G Y A R

B E Á L L Í T Á S O K
Figyelmeztetés: bármely beállítás esetén le kell szállni az elliptikus kerékpárról.

Az ezen az oldalon bemutatott öntapadós matricákat az alábbiakban ábrázolt helyeken tették a termékre. A hiányzó vagy
olvashatatlan öntapadós matricák esetén, kérjük, lépjen kapcsolatba az ön DECATHLON üzletével és kérjen egy ingyenes
cserematricát. Az új matricát a terméken megjelölt helyre tegye.

MAXIMÁLIS
TEHERBÍRÁS

110 kg / 242 lbs

1

A KERÉKPÁR EGYENSÚLYHELYZETE
Amennyiben használat közben a kerékpár instabilnak mutatkozna, for-
gassa el a hátsó tartóláb végén levő valamelyik műanyagkupakot,
vagy mindkettőt, egészen az instabilitás kiküszöböléséig.  

AZ ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA
A fékrendszer és az ellenállás a pedálozási sebességgel állnak kapc-
solatban.
Az ellenállás beállítását az 1 és 8 közötti beosztásokkal ellátott bütyök-
kel lehet végrehajtani. 
Az 1-es helyzet a legalacsonyabb, a 8-as helyzet pedig a legmaga-
sabb fokú ellenállásnak felel meg. Az ellenállási fokot pedálozás köz-
ben is módosíthatja.

1

2

2

Ez a EN 957, HC osztály, GB 17498 normáknak
megfelelő termék nem gyógyászati célból készült.

DECATHLON - 4 bd de Mons -
59665 Villeneuve d'Ascq - France

F : (+).33.3.20.50.00
EN 957-1,5/ASTM F1250 - F2276 / 16CFR1303 / GB17498

Order : xxxxxx - xxxxxx
wxx-2004

STT : xxx DPP : DP Shangaï

Made in CHINA
Model : 3310596

X
X

X
.X

X
X

� FIGYELMEZTETÉS
• E termék helytelen használata

súlyos sérülések kockázatával jár.
• Bárminemű használat előtt, kérjük,

figyelmesen olvassa el a haszná-
lati útmutatót és tartsa be a benne
foglalt összes figyelmeztetést és
utasítást.

• Gyermekeknek ne engedje e gép
használatát, és tartsa távol tőle
őket.

• Cserélje ki a címkét, ha sérült,
olvashatatlan vagy hiányzik

• Ne közelítse kezét, lábát vagy
haját a mozgó alkatrészekhez

A  B C  8 1 1 3 5 s z á m l á l ó
h a s z n á l a t i  k é z i k ö n y v e

A mode nyomógombbal lehet kiválasztani a módosítani kívánt adatot
az alábbi sorrendben: az edzés időtartama, megtenni kívánt távolság,
elégetendő kalóriák, és a kívánt szívritmus.
A villogás mutatja, melyik a beállítható adat, amikor megnyomja a MODE
gombot. Ha nem kíván az adatokon változtatni, ne nyomja meg a MODE
gombot. Ha nullázni kívánja az értékeket, tartsa lenyomva a gombot
mintegy 2 mp-ig.

UP nyomógomb: növeli a kiválasztott funkció: Idő – Megtett távolság –
Elégetettt kalóriák – Szívritmus értékét.

DOWN nyomógomb: csökkenti a kiválasztott funkció: Idő – Megtett
távolság – Elégetettt kalóriák – Szívritmus értékét.

A NYOMÓGOMBOK FUNKCIÓJA

H A S Z N Á L A T
Az edzőgép beállítása:

Az edzés időtartama:
Stopper funkció: a számláló kiírja az edzés kívánt idŒtartamát 0-tól 99 perc
59 mp-ig.

Visszaszámlálás funkció: állítsa be 1 és 99 perc között az edzés kívánt
idŒtartamát. Amikor az idŒ letelik, megszólal a csengŒhang.

Hogyan lehet az időt előre beállítani:
Nyomja meg a MODE gombot, míg a TIME felirat villogni kezd.
Nyomja le az UP gombot az edzés időtartamának növeléséhez.
Nyomja le a DOWN gombot az edzés időtartamának csökkentéséhez.
Engedje el, amikor elérte a kívánt időtartamot.
Várjon 5 másodpercet a gombok megnyomása nélkül, míg az adatok
bekerülnek a memóriába. Elkezdheti az edzést, mérve annak időtartamát,
vagy kijelezve a még hátralévő időt.
Az edzés vége előtt 12 mp-cel figyelmeztető csengetés hallatszik.
A csengetés bármelyik gomb lenyomásával leállítható.

Sebesség: 
Az edzés során végig látszik a kijelzőn az ön aktuális sebessége.

Elégetett kalóriák:
A számláló kiírja a testgyakorlás időtartama alatt elégetett kalóriák számát
0,0-tól 999-ig (kcal).
Be is állíthatja 1-től 999 kcal-ig, mennyi kalóriát szeretne elégetni (ugyanúgy,
ahogyan azt az idővel tette), és egy csengetés jelzi, amikor annak értékét
elérte. A beállítás ugyanúgy történik, mint az idő esetében.

Figyelem! Az elégetett kalóriák száma csak becslés, orvosi adatként nem
használható fel!

Megtett távolság:
A számláló kiírja az edzés kezdete óta megtett távolságot 0,1-999,9 km-ig
vagy mérföldig (az amerikai piacra szánt edzőgépeken).
Be is állíthatja 0,1-től 999,9 km-ig vagy mérföldig (az amerikai piacra szánt
edzőgépeken), mekkora távolságot szeretne megtenni.
Egy csengetés jelzi, amikor annak értékét elérte.
A beállítás ugyanúgy történik, mint az idő esetében.

Szívritmus:
Amikor ön a két tenyerével megérinti az érzékelőket, a számláló kijelzi az LCD
képernyőn az ön szívritmusát, azaz a percenkénti pulzusszámot (BPM) az
alábbi rajzon látható módon.

A maximális szívritmus meghatározása:
Állítsa be az elérendő maximális pulzusszámot percenként 90 és 240 között.
A beállítás ugyanúgy történik, mint az idő esetében. A rendszer megállapítja
az ön aktuális szívritmusát, és ha az eléri a maximális értéket, a kijelzés
villogni fog mindaddig, míg a szívritmus a megadott érték alá nem csökken.
Vigyázat, hangjelzés nincs!

Megjegyzés: Ha nem állít be semmilyen szívritmus-értéket, a készülék az
alapértelmezett 90-es percenkénti pulzusszámot veszi számításba. Ebben az
esetben a kijelzés akkor fog villogni, ha ön túllépi a percenkénti 90-es
pulzusszámot.

Megjegyzés: Ha egy 16 mp-es időszakban semmilyen szívritmus-értéket
sem érzékel a készülék, a kijelzőn „P” betű jelenik meg.
A szívritmusmérés funkció bármelyik gomb lenyomásával újraindítható.

TIME : idő
DIST : Megtett távolság
CAL : Elégetett kalóriák
PULSE : Szívritmus

SPEED : Sebesség
UP : Fel
DOWN : Le
MODE : Mode
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O R V O S I  F I G Y E L M E Z T E T É S
Figyelem: A mérés mindig 90-es PBM-ről indul, és egy bizonyos (kb. 30 mp-
es) stabilizálódási időt vesz igénybe. Az edzés alatti pulzusszám kiszámítása
a valóságos és a kijelzett szívritmus között mintegy 20 mp-es eltolódással jár.

A számláló által közölt információ csak tájékoztató jellegű, tudományos értéke
nincs. A tenyerek elhelyezkedésétől és az érzékelőre gyakorolt nyomástól
függően a kiszámított értékek változhatnak. Ha nem megfelelő az érintkezés
az érzékelők és az ön tenyere között, az érték megváltozhat.

Ez a készülék nem orvosi diagnózis megállapítása vagy szívbetegségek
megelőzése céljából készült.

Kérje ki egy orvos véleményét, mielőtt bármilyen edzésprogramba kezdene,
különösen, ha hosszabb ideig nem sportolt, ha szívproblémái vannak, ha
dohányzik, ha magas a vérnyomása és/vagy túlsúllyal küzd.

Ha önnek pacemakere vagy szívstimulátora van, addig ne használja a
szívritmus-érzékelőt, míg ki nem kérte orvosa véleményét.

A Z  E L E M  C S E R É J E
A 2 db. LR6 (AA) típusú 1,5 V-os elemet a számláló hátulján található
rekeszbe kell betenni.
Ellenőrizze, megfelelően helyezte-e be az elemeket, és ügyeljen a polaritásra is.
Ha ennek ellenére a kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy csak részben,
vegye ki az elemeket, várjon 15 mp-et, és tegye be újra a helyükre.
Ha kiveszi az elemeket, a számlálón az összes érték szisztematikusan
lenullázódik.
Ha hosszú ideig nem használja a számlálót, vegye ki az elemet, hogy
elkerülje az érintkezők oxidálódását, ami árthat a készülék megfelelő
működésének.
A környezet megóvása érdekében a használt elemeket vigye egy erre a célra
kialakított gyűjtőhelyre.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁG: 
Az « áthúzott szemetesláda » jele azt mutatja, hogy ez a termék, illetve a
benne lévő elemek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt.
Különleges szelektív hulladékgyűjtőkbe kell őket szállítani. Vegye ki az
elemeket, illetve a termék élettartama végén a terméket is adja le egy hivatalos
gyűjtőhelyen. Az elektromos készülékeinek újrahasznosítása segíti a környezet
és az egészséges élet védelmét.

+

+

-

-

Az elliptikus kerékpár a kardio-edzés kiváló eszköze. Ezzel az edzőgéppel növelni lehet a szív- és érrendszer kapacitását. 
Ezáltal javul az ön fizikai állapota, teljesítő-képessége, és kalóriákat éget el 

(ami elengedhetetlen a diétához kapcsolódó testsúlycsökkentéshez). Az elliptikus edzőgép növeli a láb- és fenékizmok, 
valamint a felsőtest (mellkas, hát és karok) izmainak feszességét is. 

A lábikra és a hasizmok alsó része is részt vesz az edzésben. Erősebb munkára foghatja a fenékizmokat, ha hátrafelé mozgatva pedálozik.

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
növekvő 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
ellenállást a gyakorlat egész időtartama
alatt megváltoztathatja.

Az erőnlét-javító aerób (légzéssel
párosuló) edzés: Hosszas időtar-
tamú közepes erőkifejtés (35
perctől 1 órán át).
Ha fogyókúrázni akar, ez a diétával öss-
zekötött 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
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 pedá-
lozási 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 pedá-
lozásnak.

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 DECATHLON szokványos kihasználási feltételek mellett a következő jótállást vállalja e termékkel kapcsolatban: a vétel napjától számított 5 évet
a szerkezetre és 2 évet a kopásnak kitett alkatrészekre és a kezelő számítógépre. A pénztári jegyen szereplő keltezés a mérvadó. 
E jótállás értelmében a DECATHLON kötelezettsége arra korlátozódik, hogy kicserélje, vagy megjavítsa a terméket, a DECATHLON saját belátása
szerint.

Minden olyan terméket, amelyre a jelen jótállás alkalmazható, az egyik DECATHLON által elfogadott begyőjtő központban kell leadni, kifizetni az
illetéket és csatolni a vásárlást igazoló okmányt.

Ez a jótállás nem alkalmazható az alábbi esetekben:
• Szállítás közbeni károsodás
• Rossz vagy rendellenes felhasználás
• A DECATHLON által nem elfogadott szakemberek által végzett javítások 
• Az érintett termék kereskedelmi érdekő használata

Ez a kereskedelmi garancia nem zárja ki az egyes országok és / vagy régiók szerinti törvényes garanciák alkalmazását.
DECATHLON - 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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Bemelegítési szakasz: fokozatosan növekvő erő-
kifejtés.

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 légzőrend-
szer fokozatos munkára fogását, az izmok jobb vérellátása és az erőkifej-
téshez 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.
• Anaerób munka az állóképesség fejlesztése érdekében.
• Aerób munka a kardio-pulmonáris ellenállóképesség fejlesztése érdekében.

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.

K A R D I O T R É N I N G

• 80 és 90% között vagy ennél
erősebb edzés: Anaerób és
piros övezet, mely az erre sza-
kosodott sikersportolóknak van
fenntartva.

• A maximális szívritmus 70 és
80%-a közötti edzés: Állóképes-
ségi edzés.

• A maximális szívritmus 60 és
70%-a közötti edzés: Alak-
formálás/A zsírégetés előtérbe
helyezése.

• A maximális szívritmus 50 és
60%-a közötti edzés: Fenntartó
edzés/Bemelegítés.
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A FELHASZNÁLÓK
FIGYELMEZTETÉSE

Az alakformálást ELLENŐRZÉS MELLETT kell
végezni.
Bármely fizikai tevékenység elkezdése előtt, ne
habozzon ORVOSHOZ FORDULNI, főleg
akkor ha: az utóbbi években semmilyen sportot
nem űzött, 35 évesnél idősebb, nem biztos az
egészségét illetően vagy orvosi kezelés alatt
áll.

BÁRMILYEN SPORT ŰZÉSE ELŐTT 
ORVOSHOZ KELL FORDULNI,

FELÜLVIZSGÁLATÉRT.

A gyakorlat határai

A B

C

D

Pulzus percenként

A  K A R D I O T R É N I N G  E D Z É S
A cardio-training edzés aerób típusú edzés (fejlődés oxigén jelenlétében) lehetővé teszi az ön kardio-vaszkuláris kapacitásának javítását.

Pontosabban, ilyenkor ön szívének és vérereinek tónuszát javítja. A cardio-training edzés a belélegzett oxigént az izmokba juttatja. Tulajdon-
képpen az egész testet a szív látja el oxigénnel, de főleg a munkára fogott izmokat.

E L L E N Ő R I Z Z E  P U L Z U S Á T

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

A gyakorlat alatti időszakos pulzus-ellenőrzés elengedhetetlen az
edzés irányításában. Ha nem rendelkezik elektronikus mérőműs-
zerrel, az alábbiak szerint járjon el:
Pulzusa megméréséhez tegye két ujját a következő helyekre:
- a nyakára vagy a füle alá, avagy a tenyerére, hüvelykujja
mellé.

Ne nyomja túl erősen, a túl erős nyomás csökkenti a véráramot
és lelassíthatja a szívverést. Miután 30 másodpercig számolta
szívveréseit, ahhoz, hogy megkapja a percenkénti pulzusszámot,
szorozza meg 2-vel.

Például: 75 pulzus számolva.

Életkor
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