
VM ERGO
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

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ



VM ERGO

R
éa

lis
at

io
n 

: 
E
V
O
L
U
T
IO
N
 
+ 

32
 /

 6
9 

25
0 

50
0

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

Réf. pack : 425.501 - CNPJ : 02.314.041/0001-88

Made in China - Hecho en China -                -

Notice à conserver
Keep these instructions 
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat
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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

VM ERGO

108 x 53 x 123 cm
43 x 21 x 48 inch

34,5 kg
76 lbs

Konzol

Pedál

Nyereg
Kormánytartó cső

A kormány 
magasságát 
beállító gomb

HÁTULJA

ELEJE

JOBB OLDAL

BAL OLDAL

Kormány

Nyeregtartó cső

A nyeregtartó cső 
állítógombja

Hálózati adapter 
csatlakozója

Hálózati
adapter

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, az alábbi címre küldheti email-jét: www.decathlon.com

Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy öröme fog telni ennek a DOMYOS terméknek a használatában.
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1. Használat előtt olvassa el a jelen tájékoztató minden tanácsát. 
A terméket 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 fitnesz eszközökre vonatkozó európai és kínai (EN-957-1, EN
957-9 HA osztály / GB17498) szabványok előírásainak.

3. A készülék összeszerelését csak felnőtt végezheti.

4. A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék
valamennyi használója megfelelően tájékozott az összes használati
óvintézkedést illetően.

5. A DOMYOS minden felelősséget elhárít a terméknek a vásárló
vagy bárki más által történő helytelen használatából eredő bármely
személyi sérülésre vagy vagyoni kárra vonatkozó reklamáció esetén.

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

7. A terméket teremben, nedvességtől és portól mentes, szilárd,
egyenes talajon, megfelelően tágas helyen kell használni. 
Bizonyosodjon meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésére a
készülék biztonságos megközelítéséhez és körüljárásához. Tegyen
egy szőnyeget a kerékpár alá a padló megóvásának érdekében.

8. A felhasználó köteles gondoskodni a termék megfelelő karbantar-
tásáról.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. A termék meghibásodása esetén azonnal cseréltesse ki az elhasz-
nálódott 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 gyakorlat alatt a lába megóvása céljából viseljen sportcipőt. 
NE VISELJEN bő, vagy lógó ruházatot, amely beakadhatna 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. Az ajánlott edzésprogram elkezdése előtt ki kell kérni az orvos
tanácsát, hogy biztosan kizárható legyen minden ellenjavallat. 
különösen akkor, ha ön már több éve nem végez sporttevékenységet.

17. Ne hagyja túllógni a beállító eszközöket.

18. Ne barkácsoljon semmit a VM ERGO-n.

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

20. A szívritmus-érzékelő nem orvosi műszer, pontosságát számos
tényező befolyásolhatja. Csak arra alkalmas, hogy tájékoztassa 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. 
Ajánlatos az első használat előtt orvosi ellenőrzés mellett próbaed-
zést végezni:

22. Várandós kismamáknak nem tanácsoljuk a szívritmus-érzékelő
használatát. Használat előtt kérje ki orvos tanácsát.

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 csökkentve
pedálozzon tovább a pedálok teljes leállásáig.

26. A felhasználó maximális súlya: 130 kg – 287 font.

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

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

ISMERTETÉS

BIZTONSÁG

Mielőtt elkezdené edzésprogramját, kérje ki orvosa tanácsát. Ez különösen fontos, ha Ön elmúlt 35 éves, vagy ha előzőleg voltak 
egészséggel kapcsolatos problémái. Minden utasítást olvasson el használat előtt. 

FIGYELEM!

A VM ERGO egy új generációs, formába hozó fitneszkerékpár. Tudományosan kialakított alakja, valamint állítható nyerge és kormánya van.
Ezen a kerékpáron Ön az edzésre alkalmas, anatómiailag helyes tartásban ül.  A kormány újszerű kialakítása miatt a kéz ideális helyzetét

tapasztalati úton lehet megállapítani. Motoros mágnesfékes rendszere nagyon kényelmes, hirtelen lökésektől mentes pedálozást tesz lehetővé. 
A leküzdendő ellenállást fejlett elektronika állítja be, így az Ön kerékpárja automatikusan vezeti le a céljainak megfelelő edzést. 

Figyelem! A súlyos sérülések elkerülése érdekében kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el az alábbi fon-
tos óvintézkedéseket! 
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BEÁLLÍTÁS

Figyelem! bármilyen (pl. nyereg, kormány) beállítás elvégzéséhez le kell szállni a kerékpárról.

A NYEREG ÉS A KORMÁNY BEÁLLÍTÁSA ?

A hatékony edzéshez helyesen kell a nyerget és a kormá-
nyt beállítani.
Pedálozás közben a térdeinek enyhén hajlítottaknak kell
lenniük, amikor a pedálok a legtávolabbi pozícióban van-
nak.  
Az ülés beállításához fogja meg, csavarozza ki és húzza
meg a sarkantyút a nyereg csövén.
Állítsa be az ülést a jó magasságra, majd helyezze vissza
a sarkantyút a nyereg csövébe (x), és csavarozza be újra
teljesen. 
Ismételje meg ezt a műveletet a kormánynál is. 

Az Ön méretéhez megfelelő helyzet megtalálásához 
tanulmányozza az alábbi táblázatot.

FIGYELEM!
Ellenőrizze, hogy a
gomb elfoglalta
helyét a csőben, és
teljesen szorítsa meg. 
Sose haladja meg a
nyereg maximális
magasságát.

FIGYELEM!
Soha ne lépje túl a
kormány legmaga-
sabb helyzetét..

44

11

Testmagasság cm- ben A kormány beállítása

155 ą 160 1

161 ą 166 2

167 ą 172 3

173 ą 178 4

179 ą 184 5

185 ą 190 6

191 ą 195 7

22
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Testmagasság cm- ben A nyereg beállítása

0 <155 0

155 ą 160 1

161 ą 164 2

165 ą 169 3

170 ą 173 4

174 ą 177 5

178 ą 181 6

182 ą 186 7

187 ą 195 8

>195 9

3

2

1

A PEDÁLOK HEVEDERÉNEK BEÁLLÍTÁSA ?
A lábrögzítők beállítás nélkül is könnyen használhatók

A KERÉKPÁR SZINTEZÉSE
Ha a kerékpár billeg használat közben, a hátsó támasztó lábakon forgassa el a műanyag vég-
zárók egyikét, vagy mindkettőt, míg a billegés meg nem szűnik.

AZ ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA 
A fékrendszer és az ellenállás összefügg a pedálozás sebességével. 
Egy modern elektronika áll az Ön rendelkezésére, mellyel beállíthatja a fékezési ellenállást a
konzol + és – billentyűivel, az ellenállás mértéke a kijelzőről leolvasható. 
Az ergométer-funkció lehetővé teszi az ellenállás automatikus beállítását az Ön Watt-ban mega-
dott célteljesítményének és a kiválasztott szívritmusnak megfelelően. 

33

+ _
MODE

RESET

START/STOP

3

2

1
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KONSOL

START/STOP 
A gyakorlat kezdete és vége.
Az "állj" módban egy kis áthúzott " P"
betű villog a kijelző bal felső sarká-
ban.
Az edzést a START/STOP gomb
megnyomásával lehet elkezdeni.

RESET
A konzol nullázása

MODE
A funkciók és adatok kiválasztására
szolgál.

+ / -
Egy értéket lehet vele növelni vagy
csökkenteni, vagy ki lehet vele jelölni
a legutóbbi vagy a soron következő
kritériumot vagy célértéket.

A KONZOL NYOMÓGOMBJAI

+ _
MODE

RESET

START/STOP

2 . Egy felhasználói profil U1- U4 kiválasztása

Elindításkor a képernyőn U1 látszik, ami azt jelzi, hogy az 1. felhasználói profil van betöltve.
A konzol lehetővé teszi, hogy 4 különböző U1-U4 felhasználó egyéni edzésadatait tároljuk a memóriában.  
Pl.: időtartam, távolság, kalória.

lVálassza ki tehát az +/- gombbal a kívánt felhasználói profilt, majd fogadja el a választást a MODE megnyomásával. 
A konzol megőrzi a memóriájában az Ön által kiválasztott paramétereket, így megkíméli attól, hogy a következő edzés alkalmával azokat
újra meg kelljen adnia.
Amikor kiválasztotta a felhasználói profilt, a kijelző felső részén villogni kezd a 4 edzésmód ikonja, várva, hogy válasszon közülük egyet.

A KONZOL HASZNÁLATA
1. INDÍTÁS
Csatlakoztassa a kerékpárt a hálózathoz (DC 6 V, 500 mA) mely a 
termék tartozéka.
Az adapter csatlakozója a szobakerékpár hátsó lábán található. 

Ha a kerékpár már csatlakoztatva van, nyomja meg bármelyik gombot, 
vagy kezdjen el pedálozni. 

+ _
MODE

RESET

START/STOP
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3. AZ EDZÉSMÓD KIVÁLASZTÁSA : 

4 edzésmód közül lehet választani:

MANUAL, PROGRAM, USER, TARGET H.R.

melyek közül a +/- gombokkal választhat. Erősítse meg választá-
sát a MODE gombbal.

KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ “MANUAL” EDZÉSMÓD

A MANUAL edzésmódban Ön kézzel állíthatja be az edzés inten-
zitását az ellenállási fokozat növelésével vagy csökkentésével.

A fékezési ellenállás fokozata :
Az ellenállási rúd szimbólumának villogása jelzi.
A kívánt ellenállási fokozat kiválasztásához használja az +/-
gombokat.

8 ellenállási fokozat van;  
Az 1-es a leggyengébb, a 8-as a legerősebb.
Egy vagy több edzési cél is kiválasztható és paraméterezhető, a
MODE gombbal lehet választani, majd az +/- gombbal állítható
be a célérték.

Mennyiségértékek:
TIME : a gyakorlat ideje percekben
DISTANCE : a megtenni kívánt távolság 
CALORIES : az elégetendő kalóriák száma 

A három első cél esetében visszaszámlálásról van szó, és az
edzés automatikusan véget ér a kitűzött mennyiségi célok elérése-
kor. A "Szünet" jelentésű P ikon villog a kijelző bal felső sarkában,
és egy bip hangjelzés mutatja a gyakorlat végét.

Ha az értékek 0-ra vannak beállítva, akkor azok folyamatosan
növekszenek az edzés alatt, és az edzés nem lesz automatikusan
leállítva.

Célértékek :
WATT : pedálozás erősségének célértéke
PULSE : a szívritmus célértéke

A wattokban megadott erősség és a szívritmus célértékei automa-
tikusan szabályozzák a kerékpár ellenállását, hogy Ön mindig a
beállított értéken maradjon.

Ha nem választ ki előre egy WATT-ban kifejezett célértéket, akkor
a fékező ellenállást Önnek kell kézzel beállítania a +/- segítségé-
vel, a fentebb ismertetett módon.
Viszont ha Ön előre beállított egy erősségi célértéket, a konzol
automatikusan fogja szabályozni az ellenállást a beállított érték
eléréséhez.
Amikor a kifejtett erősség túllépi a határértéket, felfelé vagy lefelé
mutató nyilak jelzik, hogy gyorsítania vagy lassítania kell-e a célér-
ték megtartásához. 
Egyidejűleg hangjelzés is figyelmezteti Önt a célértéktől való elté-
résre.    

Ha több mint 3 percig haladja meg a célértéket, az ellenállás auto-
matikusan 1-esre áll, az előre beállított WATT érték pedig nullázódik.
A hangjelzést a 3 percen belül bármelyik billentyűvel
meg lehet szüntetni.
A kívánt ellenállási fokozat beállítása és az edzési célok beírása
után a START/STOP gombbal lehet az edzést elindítani. 

PROGRAMOZOTT EDZÉS : PROGRAM P1 – P2

Ezt az edzésmódot a +/- megnyomásával lehet kiválasztani, és a
MODE gombbal lehet elfogadni. 

Ebben az edzésmódban a szobakerékpár 12 automatikus pro-
gramjához lehet hozzáférni. 
A kijelző alján megjelenő ábrák mutatják az egyes programokhoz
szükséges erőkifejtés profilját.
Ha a PROGRAM edzésmódot választotta, a kijelzőn megjelenik
az első, "P1" jelű program.
A +/- gombbal lehet a kívánt programot kiválasztani, és a
MODE gombbal elfogadni.

Ha kívánja, módosíthatja a program ellenállás-értékét a +/-,
majd a  MODE gomb használatávalr.

Ezután egy vagy több cél is beállítható a MANUAL edzésmódnál
fentebb ismertetett módon. 

Az edzést a START/STOP megnyomásával lehet elindítani. 
Ha a programban beállított ellenállás túl gyenge, vagy túl erős, a
+/- gombbal az edzés abbahagyása nélkül, menet közben is
megváltoztatható.

SZEMÉLYES PROGRAM  :  “USER”

A USER funkció lehetővé teszi egy személyre szabott program létre-
hozását, amely hozzáadódik a 12 előre beállított programhoz.
Ezt a USER edzésmódot a +/- megnyomásával lehet kiválasztani,
és a MODE gombbal lehet elfogadni.

Ezután válassza ki a beprogramozott profil minden szegmensének
intenzitását a +/- gombbal, az elfogadáshoz és a következő
szegmensre való átlépéshez pedig nyomja meg a MODE gombot;
így állítsa be sorra az Ön programjának profilját, majd a
START/STOP megnyomásával elindítható a gyakorlat.
A kijelző alján látható célokat a +/- használatával lehet kiválasz-
tani és beállítani, és a MODE gombbal lehet elfogadni.
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KARDIO PROGRAM : Szívritmus célértéke “TARGET
HEART RATE“

A +/- gombbal válassza ki a TARGET HR edzésmódot, melyben
az edzést a célul kitűzött pulzusszám szabályozza, majd fogadja
el a MODE megnyomásával. 

Ezután meg kell adnia az életkorát a +/- és a MODE gombokkal.
A konzol ekkor a megadott életkorhoz társított maximális átlagos
pulzusszám 55%-ának megfelelő értéket fogja célértékként java-
solni. Ezt az értéket 75%-ra,  90 %-ra, vagy "THR"-re is módosí-
thatja a +/- gombbal.
.

A THR funkcióval a beállított százalékérték helyett egyéni pulzuss-
zámot is be lehet állítani a kívánt percenkénti pulzusszám megadá-
sával. 
A THR funkció kiválasztásakor a konzol a kijelző jobb alsó részé-
ben percenként 100-as pulzusszámot javasol alapértékként.  
A MODE és +/- gombokkal percenkénti  30-as és 120-as pul-
zusszám között megválasztható a kívánt érték, amelyet a MODE-
gombbal lehet elfogadni.

Ezután a MODE gombbal kiválasztható egy kiegészítő cél is, mint
például az idő, a távolság stb., vagy elindítható az edzés a
START/STOP megnyomásával.

Ha az Ön pulzusszáma túl magas, az ellenállás ahhoz alkalmaz-
kodva 15 mp-enként automatikusan csökken egy-egy fokozatot.  
Ha viszont túl lassú, akkor az ellenállás 30 mp-enként egy-egy
fokozattal növekszik, míg el nem éri a 8. fokozatot. 

Megjegyzés:
THR edzésmódban a szobakerékpár ellenállása kézi úton nem vál-
toztatható meg.

Mindkét kezet állandóan jól rajta kell tartani az érintésre működő
érzékelőkön.

A mérés biztonsága szempontjából többet ér a mellkasi öv haszná-
lata (nem tartozék, de megvásárolható az összes Decathlon áru-
házban).

Kérjük, jegyezze meg, hogy minden sporttevékenység előtt ki kell
kérni egy orvos tanácsát!

Az edzés minden edzésmódban azonnal leállítható a
START/STOP gomb megnyomásával.

• 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 ARRA, HOGY
a formába lendítésnek 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.

Percenkénti pulzusszám
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- Ha a pulzusszám kijelzése nem, vagy csak szabálytalanul villog, ellenőrizze, hogy a két keze megfelelő helyzetben van-e, és hogy az
érzékelők nem túl nedvesek-e.

- Ha a számláló képernyője sötét: ellenőrizze a kábelek állapotát és 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.

A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA

SPEED :
Az Ön sebességét mutatja 0,0 és 99,9 km/h között

RPM :
A pedál percenkénti fordulatszámát mutatja.

TIME : 
Az Ön edzésidejének kijelzése, vagy visszaszámlálása, ha az
előre beállított idő 01,00 és 99,90 perc közé esik.

DISTANCE :
Kijelzi a megtett távolságot 0,1 km és 99,90 km között.
Ha egy távolság van célként beállítva, akkor a visszaszámlá-
lás látható 0,00-ig.

CALORIES :
Megközelítőlegesen mutatja az elfogyasztott energiát 0 és
999 között, vagy az előre megadott értékből számol vissza.

PULSE :
PULSE Az Ön szívritmusát mutatja, ahogy megérinti a kormá-
nyon elhelyezett, érintésre működő „HANDPULSES“ érzékelő-
ket, vagy ha Ön mellkasi övet visel.
A megbízható méréshez szükséges az érzékelők megfelelő
kézben tartása.
Ha a kiválasztott szívritmust túllépi, hangjelzés hallatszik.

Figyelem! Ez csak becslés, semmi esetre sem vehető figye-
lembe orvosilag hiteles adatként!
Ha 5 percnél tovább nem használják a szobakerékpárt, a kon-
zol magától kikapcsol .

Az edzés minden adata tárolódik a memóriában, és ismét
látható lesz, amikor a konzolt újra bekapcsolják.

A KIJELZŐN LÁTHATÓ JELZÉSEK ISMERTETÉSE

M A G Y A R
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A szobakerékpár a kardioedzés kiváló eszköze. 
Ezzel az edzőgéppel növelni lehet a szív- és érrendszer kapacitását. 

Ezáltal javul az ön fizikai állapota, teljesítőképessége, és kalóriákat éget el
(ami elengedhetetlen a diétához kapcsolódó testsúlycsökkentéshez).

Ezen felül a szobakerékpár alkalmas a láb- és fenékizmok feszességének fokozására is. 
A lábikra és a hasizmok alsó része is részt vesz az edzésben.

A MEGDOLGOZTATOTT TESTTÁJAK

Bemelegítő szakasz: fokozatos terhelés
A bemelegítés minden erőkifejtés előkészítő szakasza, és optimális formába
hoz a sportolás megkezdéséhez. Általa megelőzhetők az ín- és izomsérülések. 

Két feladata van: az izomrendszer felébresztése és az általános bemelegítés. 

1) Az izomrendszer felébresztése specifikus nyújtó mozgásokból álló gyakor-
latsor végzésével történik, mely előkészít az erőkifejtésre: minden izomcso-
portot 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. A bemelegítésnek elég
hosszúnak kell lennie: 10 percig tartson a szabadidős sporttevékenység
előtt, versenysport előtt pedig 20 percig. Megjegyezzük, hogy a bemelegí-
tésnek tovább kell tartania: 55 évesnél idősebbek számára és reggelente.

Edzés
Az edzés az Ön fizikai tevékenységének fő szakasza. Rendszeres edzéssel
javíthat fizikai erőnlétén.

• Anaerob munka az állóképesség fejlesztésére
• Aerob munka a szív- és érrendszer ellenálló képességének fejlesztésére

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).

Nyújtó mozgások
A levezetést nyújtó mozgásoknak kell követniük, míg az izületek be vannak
melegedve, hogy csökkenjen a sérülések veszélye. Az erőkifejtés utáni nyújtó
mozgás:minimálisra csökkenti a tejsavak felhalmozódása által okozott izomlá-
zat, „serkenti“ a vérkeringést..

A B

C

D

K A R D I O  E D Z É S
A kardiotréning aerob típusú (azaz oxigén jelenlétében végzett fejlesztés) edzés, mely lehetővé teszi a szív és a keringési rendszer kapacitá-
sának növelését. Pontosabban, ön növelheti szív- és érrendszerének izomtónusát.  A kardiotréning elviszi a belélegzett levegő oxigénjét 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  FÁ Z I S A I

Fenntartás / bemelegítés: Fokoza-
tos terhelés 10 perctől kezdve.
A forma fenntartása vagy rehabilitáció
céljából végzett fenntartó edzést minden
nap végezheti körülbelül 10 percig. 
Ez a fajta gyakorlat az izmok és az izüle-
tek fejlesztését szolgálja, vagy pedig
sporttevékenység előtti bemelegítésként
végezhető.
A lábak ruganyosságának fokozása céljá-
ból állítson be nagyobb ellenállást, és
növelje meg az edzésidőt.
Természetesen a pedálozás során kifejtett
ellenállást az edzés alkalmával bármikor
megváltoztathatja.

Aerob munka a formába hozás-
hoz: Viszonylag hosszú ideig (35
perctől 1 óra hosszat) tartó mérsé-
kelt terhelés.
Ha ön veszíteni szeretne a súlyából, ez a
fajta testgyakorlás az egyetlen, amely

megfelelő diétával társítva növelni tudja a
szervezet által elfogyasztott energia men-
nyiségét.  
Ehhez nincs szükség mértéktelen erőfeszí-
tésre. A testgyakorlás rendszeressége a
legjobb eredmények elérésének záloga.
Állítson be egy viszonylag alacsony elle-
nállást a pedálozáshoz, és végezze a
gyakorlatot a saját ritmusában, de lega-
lább 30 percig. 
Ettől a gyakorlástól a bőrén finom izzad-
ságnak kell megjelennie, de semmi esetre
sem szabad kifulladnia tőle.  
A lassú ritmusban végzett gyakorlat idő-
tartama az, ami arra fogja késztetni a
szervezetét, hogy a zsírokból merítsen
energiát, feltéve, ha legalább hetente
háromszor harminc percnél tovább végez
lépcsőző gyakorlatokat.

Állóképességet növelő aerob edzés:
20-40 perces erőteljes izommunka.

Ez a fajta edzés a szívizom jelentős mege-
rősítését és a légzés javítását tűzi ki célul.
Az ellenállás és/vagy a pedálozás sebes-
sége úgy van beállítva, hogy növelje a lég-
zés 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 ritmus-
ban vagy nagyobb ellenállást leküzdve. 
Ilyen fajta gyakorlatot legalább hetente
háromszor végezhet. 
Az ennél is feszítettebb tempóban végzett
edzés (anaerob munka és piros zónában
végzett munka) csak sportolóknak való, és
megfelelő előkészítést igényel.
Minden edzés után szánjon néhány percet
a lassabban vagy csökkentett ellenállással
végzett pedálozásra, hogy a szervezete
fokozatosan térjen vissza nyugalmi álla-
potba.

Ha ön kezdő, néhány napig gyenge ellenállással és lassú ritmusú pedálozással végezze az edzést, erőltetés nélkül, és ha szükséges, pihenők
beiktatásával. Fokozatosan növelje az edzések gyakoriságát vagy az egyes edzések időtartamát. 

HASZNÁLAT

M A G Y A R



88

A DECATHLON 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 DECATHLON ennek a garanciavállalásnak a keretében csak a termék cseréjére vagy javítására köteles, melyről a DECATHLON saját belá-
tása szerint dönt.

Minden terméket, melyre a garanciát érvényesítik, bérmentesített küldeményben a vásárlás tényét megfelelően igazoló iratokkal együtt kell eljut-
tatni a DECATHLON által elismert szervizek egyikébe.

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:
- Szállítási sérülések
- Rossz vagy helytelen használat
- A DECATHLON 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 -

KERESKEDELMI GARANCIA

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 önta-
padós matricát. Az öntapadós matricát ragassza vissza a termékre az ábrázolt helyre.

Ezt a terméket, mely megfelel az EN 957
HA osztály, a 17498 és aGB17498 számú

szabványoknak, nem szabad terápiás 
célokra használni.

�FIGYELEM!
• A termék helytelen használata

súlyos sérüléseket okozhat.
• A termék minden használata előtt

olvassa el figyelmesen a haszná-
lati útmutatót, vegye figyelembe
az összes benne foglalt figyelmez-
tetést, és tartsa be az összes utasí-
tást.

• Ne engedje meg, hogy gyerme-
kek használják az edzőgépet, 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.

MEGENGEDETT
MAXIMÁLIS TERHELÉS 

130 kg / 286 lbs
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