
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
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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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U heeft gekozen voor een fitnesstoestel van het merk DOMYOS. Wij danken u voor uw vertrouwen. 
We hebben het DOMYOS merk gecreëerd om alle sporters te helpen in vorm te blijven.

Het product is ontworpen voor sporters, door sporters.
Al uw opmerkingen en suggesties over DOMYOS-producten zijn welkom. 

U kunt daarvoor terecht bij uw winkelpersoneel of bij de ontwerpdienst van de DOMYOS-producten. 
U kunt ons ook een e-mailbericht sturen op het volgende adres: www.decathlon.com

We wensen u alvast een goede training toe en hopen dat dit DOMYOS-product voor u voortaan gelijkstaat aan sportplezier.

Model N°: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Serienummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Om het later makkelijk terug te  vinden, 
noteert u het serienummer in de daarvoor 
bestemde ruimte. 

WAARSCHUWING

Alle waarschuwingen lezen die op het product staan. 

Voor u het materiaal  gebruikt, leest u best alle 
voorzorgsmaatregelen en de instructies door.

Bewaar deze handleiding om hem later te kunnen 
raadplegen.

Serienummer

VM ERGO

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

34,5 kg
76 lbs

Bedieningspaneel

Pedaal

Zadel
Stuurbuis 

Instellingsknop voor het 
regelen van de hoogte van het stuur

ACHTERKANT

VOORKANT

RECHTERZIJDE

LINKERZIJDE

Stuur

Zadelpen

Instellingsknop 
van de zadelpen

Aansluiten van de
netwerkadapter

Netwerkadapter

N E D E R L A N D S
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1. Lees alle aanwijzingen van deze handleiding alvorens het product te
gebruiken. Gebruik het product alleen op de wijze waarop het in deze
handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding gedurende de
levensduur van het product.

2. Dit apparaat is conform de Europese, Amerikaanse en Chinese nor-
men m.b.t. de Fitness producten voor huishoudelijk en niet-therapeu-
tisch gebruik (EN-957-1, EN 957-9 classe HA / GB17498).

3. De montage van het apparaat dient te gebeuren door een volwas-
sene.

4. Het is de taak van de eigenaar zich ervan te verzekeren dat alle
gebruikers van het product goed op de hoogte zijn van alle voorzorgs-
maatregelen

5. DOMYOS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten over
blessures bij personen of schade die toegebracht is aan voorwerpen en
die het gevolg zijn van het gebruik of een verkeerd gebruik van het pro-
duct door de koper of een andere persoon 

6. Het product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het
product niet voor commerciële, verhuur- of institutionele doeleinden.

7. Gebruik dit product binnen, beschut tegen vochtigheid en stofdeelt-
jes, op een plat en stevig oppervlak en in een ruimte die groot genoeg
is. Zorg voor voldoende ruimte om veilig op te stappen en voor veilige
verplaatsingen rondom het product. Leg een tapijt op de vloer onder het
product, om de vloer te beschermen.

8. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen voor
een goed onderhoud van het toestel. Controleerna de montage van het
product en voor elk gebruik of de bevestigingselementen , goed vastzit-
ten en niet uitsteken. Controleer de staat van de onderdelen die het
meest blootgesteld zijn aan slijtage.

9. In geval van beschadiging van uw product, raden wij u aan om elk
versleten of kapot onderdeel onmiddellijk te laten vervangen door de
Reparatieservice van de dichtstbijzijnde DECATHLON winkel en dient u
het product niet meer te gebruiken voordat het volledig hersteld is.

10. Zet het product niet op een vochtige plaats (rand van een zwem-
bad, badkamer, …)

11. Draag sportschoenen om uw voeten te beschermen tijdens het trai-
nen. Draag GEEN ruimzittende of slobberende kleding; deze zou kun-
nen vast komen te zitten tussen het toestel. 
Doe al uw juwelen uit.

12. Maak uw haar vast zodat het u niet hindert tijdens het trainen.

13. Als u pijn voelt of u wordt duizelig tijdens het trainen, stop dan
onmiddellijk om uit te rusten en raadpleeg uw arts.

14. Houd kinderen en huisdieren altijd uit de buurt van het toestel.

15. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de bewegende onder-
delen.

16. Voordat u begint met dit trainingsprogramma, moet u een arts
raadplegen om u ervan te vergewissen dat uw gezondheidstoestand in
orde is; en in het bijzonder indien u al verschillende jaren niet meer aan
sport hebt gedaan.

17. Laat de instelmogelijkheden niet uitsteken. 

18. Ga niet zelf sleutelen aan uw VM ERGO.

19. Krom uw rug niet tijdens uw oefeningen, maar houd hem recht.

20. Verschillende factoren kunnen de precieze aflezing van de hartslag-
sensor beïnvloeden, dit is geen medisch instrument. Het is enkel ontwor-
pen om u te helpen de algemene tendens van uw hartslag te bepalen.

21. Personen die een pacemaker, een defibrillator of om het even welk
ander geïmplanteerd elektronisch instrument hebben , zijn gewaar-
schuwd dat ze op eigen risico gebruik maken van de hartslagsensor.
Voor het eerste gebruik, wordt een testtraining in het bijzijn van een arts
aanbevolen. 

22. Wij raden zwangere vrouwen af om gebruik te maken van de
hartslagsensor. Gelieve voor elk gebruik uw arts te raadplegen. 

23. Houd u altijd vast aan het stuur als u van en op het toestel stapt. 

24. Elke montage/demontage handeling aan de hometrainer moet
zorgvuldig worden uitgevoerd.

25. Wanneer u uw training beëindigt, verminder langzaam de snelheid
tot de pedalen volledig tot stilstand zijn gekomen.

26. Maximumgewicht van de gebruiker : 130 kg – 287 pond.

27. Er mag slechts één persoon tegelijk op het product trainen.

28. Schoonmaken met een vochtige spons. Goed spoelen en drogen.

OMSCHRIJVING

BEVEILIGING

Raadpleeg uw arts voordat u begint met een trainingsprogramma. Dit is in het bijzonder van belang voor personen ouder dan 35 jaar 
of personen die al gezondheidsproblemen hebben gehad. Lees alle instructies voor gebruik. 

WAARSCHUWING

De VM ERGO is een hometrainer van de nieuwe generatie. Door de zorgvuldig bestudeerde geometrie en de instellingsmogelijkheden van het
zadel en het stuur.  Op deze hometrainer kunt u een anatomische positie innemen, die aangepast is aan uw training. Dankzij de innovatieve

vorm van het stuur kunt u, op intuitieve wijze, de ideale positie vinden voor de handen.. Dit product is uitgerust met een gemotoriseerde 
magnetische koppeling waardoor u beter kunt rondtrappen, zonder schokken. De weerstand wordt geregeld met geavanceerde elektronica, 

wat ervoor zorgt dat u een programma gestuurde training naar uw keuze kunt uitvoeren.

Waarschuwing: Lees de onderstaande belangrijke gebruiksaanwijzingen voordat u het product gaat gebruiken, om
het risico van ernstige blessures te verminderen.

N E D E R L A N D S



INSTELLINGEN
Waarschuwing: om uw hometrainer af te stellen (zadel, stuur), moet u ervan afstappen. 

HET ZADEL EN HET STUUR AFSTELLEN ?

Het zadel en het stuur moeten, voor een efficiënte training,
op de juiste hoogte ingesteld zijn.
Tijdens het trappen moeten uw knieën lichtjes gebogen zijn
op het moment dat de pedalen zich op het laagste punt
bevinden. 
Schroef de bout op de zadelpen los en trek deze uit om het
zadel af te stellen.

Om uw zadel vast te zetten, brengt u de bout weer terug in
de zadelpen en schroeft u deze weer vast. 

Herhaal deze handeling voor het stuur. 
Om de juiste positie voor uw lengte in te stellen :
kijk in onderstaande tabel.

OPGELET : 
Let er op dat de bout
opnieuw in de zadel-
pen/stuurbuis wordt
aangebracht en maak
het goed vast. 
Overschrijd nooit de
maximale hoogte van
het zadel.

OPGELET : 
Overschrijd nooit de
maximale hoogte van
het stuur.

44
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Lichaamslengte in cm Instellen van het stuur 

155 à 160 1

161 à 166 2

167 à 172 3

173 à 178 4

179 à 184 5

185 à 190 6

191 à 195 7

22

33
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Lichaamslengte in cm Instellen van het zadel

0 <155 0

155 à 160 1

161 à 164 2

165 à 169 3

170 à 173 4

174 à 177 5

178 à 181 6

182 à 186 7

187 à 195 8

>195 9

3

2

1

DE PEDAALRIEMEN AFSTELLEN ?
Uw toeclips maken een eenvoudig gebruik mogelijk, zonder afstelling.

DE HOMETRAINER STABILISEREN
Als de hometrainer instabiel blijkt te zijn tijdens het gebruik, draai aan één van de buitenste plastic
knoppen aan de achterste voetsteun of aan allebei de knoppen tot de hometrainer weer stabiel staat.

INSTELLEN VAN DE WEERSTAND 
Het remsysteem en de weerstand zijn gekoppeld aan de pedaalsnelheid. 
Dankzij een innoverende elektronica kunt u de remweerstand regelen met de functies + en – op uw
bedieningspaneel. Het weerstandsniveau zal worden aangegeven op uw scherm. 
Dankzij de ergometer kunt u automatisch de weerstand regelen volgens uw gekozen vermogen in
Watt en uw hartslagfrequentie.

33

+ _
MODE

RESET

START/STOP

3

2

1
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BEDIENINGSPANEEL

START/STOP 
Uw training starten en stoppen.
In de stop modus knippert een kleine
doorstreepte « P » links bovenaan op
het scherm.
Druk op START/STOP om de training te
starten 

RESET
Het bedieningspaneel terug op nul zetten

MODE
Maakt het mogelijk om de functies en
de gegevens te selecteren 

+ / -
Gegevens laten toenemen / afnemen of
het laatste / volgende keuzecriterium of
de doelwaarden selecteren. 

DE BEDIENINGSTOETSEN

+ _
MODE

RESET

START/STOP

2 . KEUZE VAN EEN GEBRUIKERSPROFIEL U1- U4 

Het scherm geeft na het opstarten U1 weer, wat aangeeft dat u zich in het gebruikersprofiel 1 bevindt.
Met het bedieningspaneel kunt u eveneens de individuele trainingswaarden voor 4 verschillende gebruikers {79} U1-U4 opslaan. 
Bv.: duur, afstand, calorieën.

Kies dus met +/- het gewenste gebruikersprofiel en bevestig uw keuze met MODE. 
Zo zal uw bedieningspaneel de door u gekozen parameters opslaan en zal u het bedieningspaneel niet opnieuw hoeven in te stellen bij elke trai-
ningssessie.

Na de keuze van uw gebruikersprofiel, beginnen de 4 iconen van de trainingsmodus bovenaan het scherm te knipperen en kunt u uw gewenste
trainingsmodus invoeren.

HET GEBRUIK VAN UW BEDIENINGSPANEEL
1. AANZETTEN

Sluit de hometrainer via de bijgeleverde adapter (DC 6 V, 500mA) 
aan op het netwerk.
De adapter aansluiting bevindt zich op de achterste voetsteun 
van de hometrainer. 

Als de hometrainer al aangesloten is, druk op een willekeurige toets
of begin te fietsen. 

+ _
MODE

RESET

START/STOP

N E D E R L A N D S
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3. SELECTEER UW TRAININGSMODUS : 

U kunt kiezen uit 4 trainingsmodi:

MANUAL, PROGRAM, USER, TARGET H.R.

die u selecteert met de +/- functies. Bevestig uw keuze met MODE.

HANDMATIGE TRAINING “MANUAL”

De MANUAL modus dient om de intensiteit van de training handma-
tig te regelen, door het weerstandsniveau te verhogen of te verlagen.

Niveau van de remweerstand :
Het wordt weergegeven door het knipperende symbool van de
weerstand.
Gebruik de +/- functies om het gewenste weerstandsniveau te kie-
zen.
Er zijn 8 weerstandsniveaus; 
waarbij 1 het laagste en 8 het hoogste niveau is.
U kunt één of meerdere trainingsdoelen kiezen door op MODE te
drukken, en programmeren door op +/- te drukken voor het instel-
len van de doelwaarde.

Kwantitatieve waarden :
TIME : Tijd in minuten van de training
DISTANCE : Af te leggen afstand
CALORIES : Aantal te verbranden calorieën

Voor de eerste 3 doelstellingen gaat het om een eenvoudige timer
waarbij de training automatisch stopt als de kwantitatieve waarden
zijn bereikt.
Het icoon “P“ dat symbool staat voor « Pauze » begint links bove-
naan in het scherm te knipperen en er klinkt ook een geluidssignaal
dat het stopzetten aangeeft.

Indien de waarden op 0 zijn ingesteld, zullen deze tijdens de oefe-
ning oplopen en zal de training niet automatisch stopgezet worden.

Doelwaarden : :
WATT : doelvermogen rondtrappen
PULSE : doelfrequentie hartslag

Het vermogen in Watt en de hartslagfrequentie zijn doelwaarden die
automatisch de weerstand van uw hometrainer zullen regelen om
altijd op de gegeven waarde te blijven.

Als u geen doelvermogen in Watt selecteert, moet u de remweers-
tand handmatig regelen met de +/- functies, zoals hierboven bes-
chreven.
Daarentegen zal het bedieningspaneel, in geval van een vooraf
geselecteerd doelvermogen, de weerstand automatisch regelen om
de geselecteerde waarde te behouden.
Als het geselecteerde vermogen de grens heeft bereikt, zullen er pij-
len, naar boven of naar beneden gericht, verschijnen die aangeven
dat een versnelling of vertraging nodig is om de doelwaarde te
behouden.
Er zal eveneens een geluidsignaal te horen zijn om u te wijzen op
het bereiken van uw doel.

Als u langer dan 3 minuten boven de doelwaarde blijft, zal de
weerstand automatisch teruggebracht worden tot niveau 1 en zal de
selectie van het aantal Watt teruggezet worden op 0.
U kunt het alarm gedurende die 3 minuten uitzetten

door op een willekeurige toets te drukken.
Nadat u uw trainingsdoelen heeft ingesteld en opgeslagen, kunt u
uw training beginnen door op START/STOP te drukken.

ROGRAMMATRAINING :
PROGRAM P1 – P2

Selecteer deze modus met +/- en bevestig door op MODE te drukken.

Met deze modus hebt u toegang tot de 12 automatische pro-
gramma’s van uw hometrainer. 
De pictogrammen onder uw scherm beschrijven de graad van ins-
panning van elk programma.
Zodra de PROGRAM modus geselecteerd word, verschijnt het
eerste programma “P1” op uw scherm. Selecteer met de toetsen +/-
het gewenste programma en bevestig uw keuze met MODE.

Indien u dit wenst, kunt u de weerstand van het programma aanpas-
sen door te drukken op +/-, en daarna op MODE.

.

Vervolgens kunt u één of meerdere doelen bepalen op dezelfde
manier als beschreven in de MANUAL modus hierboven.

Start uw training door op START/STOP te drukken.
Indien de vooraf geselecteerde weerstand van het programma te
laag of te hoog is, kunt u die, op elk moment, met +/- handmatig
verhogen zonder de training te onderbreken. 

PERSOONLIJK PROGRAMMA :  “USER”

De USER functie geeft u de mogelijkheid om een individueel pro-
gramma te creëren dat toegevoegd zal worden aan de 12 reeds
opgeslagen programma’s.
Selecteer de USER modus met +/- en bevestig door op MODE te
drukken. 

Kies vervolgens met +/- de intensiteit van elk onderdeel van het pro-
fiel dat wordt geprogrammeerd en druk op MODE om deze op te
slaan en door te gaan naar het volgende onderdeel ;
voltooi zo uw programmaprofiel en start de training door op

START/STOP te drukken.
U kunt de doelstellingen onderaan het scherm, kiezen en regelen met
+/- en bevestigen met MODE. 

N E D E R L A N D S
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HARTSLAGPROGRAMMA : Doelfrequentie Hartslag“
TARGET HEART RATE”

Kies met +/- de TARGET HR modus voor een training gebaseerd
op de hartslagfrequentie en bevestig door op MODE te drukken
MODE.

Vervolgens dient u met +/- en MODE uw leeftijd in te voeren.
Het bedieningspaneel zal daarna een hartslagfrequentie op 55% van
de gemiddelde hartslag voor de ingevoerde leeftijd voorstellen. U
kunt dit percentage met +/- verhogen tot 75% of 90%, of “THR”.

Met de THR functie kunt u een individuele hartslag invoeren die uit-
gedrukt wordt in slagen / minuut in plaats van in een vooraf gese-
lecteerd percentage.. 
Nadat u voor THR gekozen hebt, geeft het bedieningspaneel eerst
een standaardhartslag van 100 slagen / minuut rechtsonder in het
scherm weer.
Druk op MODE en THR om uw gewenste waarde tussen 30 en 240
slagen per minuut in te voeren, bevestig de gegevens met MODE.

U kunt vervolgens met MODE een extra doelstelling zoals tijd , afs-
tand enz. kiezen of start uw programma met START/STOP.

De weerstand wordt elke 15 seconden automatisch met één niveau
verlaagd indien uw hartslag te hoog is. 
Indien uw hartslag te laag is, wordt het elke 30 seconden met één
niveau verhoogd tot niveau 8 bereikt is. 

Onthoud :
U kunt de weerstand van uw hometrainer niet handmatig instellen
in de THR modus .

U dient beide handen goed op de handsensoren te plaatsen.

U kunt beter gebruik maken van een borstband (niet bijgeleverd
maar verkrijgbaar bij alle Decathlon winkels) voor een betere
betrouwbaarheid van de meting.

Voor het uitoefenen van elke sport, dient u een arts te raadplegen!

U kunt in elke trainingsmodus de training onmiddellijk stopzetten
door op START/STOP te drukken.

• Training van 80 tot 90% van de maximale hartfrequentie en hoger: Anaërobe zone en rode zone voorbehouden aan ervaren en gespecialiseerde atleten.

• Training tussen 70 en 80% van de maximale hartfrequentie: Uithoudingstraining.

• Training tussen 60 en 70% van de maximale hartfrequentie: Fitness/Bevoorrecht verbranden van vetten.

• Training tussen 50 en 60% van de maximale hartfrequentie: Training/Warming-up.

OPGELET, WAARSCHUWING AAN DE GEBRUIKER
Het fit blijven moet gebeuren op gecontroleerde wijze.

Alvorens te beginnen met een lichamelijke activiteit, RAADPLEEG een ARTS, vooral indien: u de laatste jaren geen sport beoefend hebt,
u ouder bent dan 35 jaar, u niet zeker bent over uw gezondheidstoestand, u een medische behandeling volgt.

RAADPLEEG EEN ARTS VOORALEER GELIJKE WELKE SPORT TE BEOEFENEN.

Hartslagen per minuut 

207
202

192
197

187
182

177
172

167
162

20

60%

70%

80%

100%

60%

50%

70%

80%

100%

25 30 35 40 45 50 55 60 65

165 161
153157

149 145 141 137 133 129144 141
134137

130 127 123 120 116 113124 121
115118

112 109 106 103 100 97103 101
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93 91 88 86 83 81 
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60%
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100%

60%

50%

70%
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100%
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160 156
148152

144 140 136 132 128 124140 136
129133

126 122 119 115 112 108120 117
111114

108 105 102 99 96 93100 97
9295

90 87 85 82 80 77

50%

Leeftijd

Hartslagen per minuut 

Leeftijd

MAN VROUW

CARDIOTRAINING : TRAININGSZONE
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- Indien de hartslagindicator niet of onregelmatig knippert, controleer dan of uw handen goed geplaatst zijn en of de sensoren 
niet te vochtig zijn

- Indien uw timer niet oplicht :controleer de staat en de kabelaansluitingen aan de achterkant van het bedieningspaneel en de montage van de
stang met het hoofdframe van de hometrainer

- Indien het probleem aanhoudt :Breng uw product naar de dichtstbijzijnde DECATHLON winkel

FOUTMELDINGEN

SPEED :
Geeft uw snelheid tussen 0,0 et 99,9 km/u weer

RPM :
Geeft het aantal rotaties per minuut van de pedalen weer.

TIME : 
Weergave van de duur van uw training, of timer als de waarde
vooraf ingesteld is tussen 01,00 en 99,90 minuten.

DISTANCE :
Weergave van de afgelegde afstand tussen 0,1Km en
99,90Km. Indien een doelafstand vooraf is geselecteerd, zal
deze door een timer aflopen tot 0,00.

CALORIES :
Geschatte weergave van de energetische waarde die verbruikt
wordt, tussen 0 en 999 of timer als de waarde vooraf inges-
teld is.

PULSE :
Geeft uw hartslagfrequentie weer vanaf het moment dat u de
handsensoren op het « HANDPULSES »stuur aanraakt, ook
door het gebruik van een borstband kunt u uw hartslagfrequen-
tie in de gaten houden;
Grijp de handsensoren goed vast om zeker te zijn van een
betrouwbare meting.
Als u over de geselecteerde hartslagfrequentie heen gaat,
klinkt er een geluidssignaal. 

Opgelet: 
Het gaat hier om schattingen, die in geen enkel geval als medi-
sche gegevens mogen worden beschouwd.
Het bedieningspaneel van uw hometrainer schakelt zich auto-
matisch uit nadat het 5 minuten niet gebruikt wordt.

Alle trainingsgegevens zullen worden opgeslagen en zullen
opnieuw verschijnen bij het opstarten van het bedieningspa-
neel.

UITLEG VAN DE AANDUIDINGEN OP HET SCHERM

N E D E R L A N D S
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De hometrainer is een uitstekende vorm van cardiotraining. 
Trainen op dit toestel heeft als doel uw cardiovasculaire capaciteit te verhogen. 

Door dit principe, verbetert u uw fysieke conditie en uw uithoudingsvermogen en u verbrandt calorieën 
(onmisbare voorwaarde voor het verlies van gewicht gecombineerd met een dieet).

De hometrainer zorgt uiteindelijk voor het versterken van de benen en de billen. 
De kuitspieren en de onderste buikspieren ondervinden ook effect van de oefening.

DELEN VAN HET LICHAAM DIE GETRAIND WORDEN

Warming-up : geleidelijke inspanning.
De warming-up is de aan de inspanning voorafgaande fase die het mogelijk
maakt om in optimale conditie te komen om te beginnen met sporten. Het is een
manier om pees- en spierblessures te voorkomen. Het biedt twee aspecten:
opwarmen van het spierstelsel, algemene warming-up. 

1) Het spierstelsel wordt opgewarmd in een reeks van specifieke stretchoefenin-
gen die het mogelijk moet maken zich voor te bereiden op de inspanning elke
spiergroep wordt aangesproken en alle gewrichten worden belast.

2) De algemene warming-up is nuttig om het cardiovasculaire en respiratoire sys-
teem geleidelijk op gang te brengen en zo te zorgen voor een betere doorbloe-
ding van de spieren en een betere aanpassing aan de inspanning.. Deze fase
moet lang genoeg zijn: 10 min voor een sportactiviteit op laag niveau, 20 min
voor een sportactiviteit op wedstrijdniveau. Let op dat de warming-up langer
moet duren: vanaf 55 jaar, ’s ochtend.

Training
De training is de hoofdfase van de lichamelijke activiteit. Dankzij een regelmatige
training zult u uw lichamelijke conditie kunnen verbeteren.
• Anaërobe inspanning om het uithoudingsvermogen te verbeteren.
• Aërobe inspanning om de weerstand van hart en longen te verbeteren.

Terugkeer naar rusttoestand
Deze fase komt overeen met het voortzetten van de activiteit bij lagere inspan-
ning, het is de geleidelijke fase van « rust ». De terugkeer naar de rusttoestand
garandeert het herstel van de “normale” toestand van het cardiovasculaire sys-
teem en van het ademhalingssysteem, de bloedstroom en de spieren (wat ervoor
zorgt dat klachten voorkomen worden, zoals melkzuur opbouw, één van de
belangrijkste oorzaken van spierpijn, krampen en stijfheid).

Stretching
Stretching moet moet volgen op de fase van de terugkeer naar rusttoestand als de
gewrichten nog warm zijn, teneinde het risico van blessures te verminderen.
Stretching na de inspanning: beperkt de spierstijfheid die te wijten is aan de
opbouw van melkzuur en “stimuleert” de bloedsomloop.

A B

C

D

D E  C A R D I O T R A I N I N G
De cardiotraining is een aërobe training (meer zuurstof in het lichaam) en verbetert de cardiovasculaire capaciteit. U verbetert de conditie van uw
gehele hart-/bloedvatensysteem. De cardiotraining zorgt ervoor dat de zuurstof van de ingeademde lucht naar de spieren gaat. Het hart pompt

deze zuurstof door het gehele lichaam en in het bijzonder naar de spieren die belast worden.

D E  FA S E N  VA N  L I C H A M E L I J K E  A C T I V I T E I T

Training/Warming-up : Geleidelijke
inspanning vanaf 10 minuten.
Voor een conditietraining of voor een reva-
lidatie, kunt u elke dag gedurende een tien-
tal minuten trainen. 
Dit trainingstype is gericht op het opwar-
men van uw spieren en gewrichten of kan
worden gebruikt voor een warming-up bij
een fysieke activiteit.
Kies voor het versterken van de benen een
hogere weerstand en verhoog de trainings-
duur.
Het spreekt voor zich dat u de pedaal-
weerstand gedurende de gehele training
kunt afwisselen.

Aërobe conditietraining : Gematigde
inspanning gedurende een vrij lange
tijd (35 minuten tot 1 uur).
Als u gewicht wilt verliezen, is dit trainings-
type, gecombineerd met een dieet, het enige
middel om de hoeveelheid verbruikte energie

te vergroten. 
Het heeft hierbij geen zin om uw eigen gren-
zen te forceren. 
Het is de regelmaat van de training die u in
staat zal stellen betere resultaten te verkrijgen.
Kies een relatieve lage pedaalweerstand en
voer de oefening op uw eigen tempo uit,
maar ten minste gedurende 30 minuten. 
Door deze oefening zult u licht zweten maar
u zult in geen enkel geval buiten adem raken.
Het is de trainingsduur op een laag tempo die
ervoor zorgt dat de energie geput zal worden
uit uw vetten, op voorwaarde dat u minimaal
drie keer per week, gedurende ten minste der-
tig minuten trapt.

Aërobe training voor het uithoudings-
vermogen : Aangehouden inspanning
gedurende 20 tot 40 minuten.
Dit trainingstype zorgt voor een stimulering
van de hartspier en verbetert het ademha-

lingssysteem.
Wanneer de pedaalweerstand en/of de snel-
heid ervan toeneemt moet de ademhaling
toenemen tijdens de training. 
De inspanning is groter dan bij fitness.
Naarmate u meer traint, zult u deze inspan-
ning steeds langer volhouden met een beter
tempo of met een hogere weerstand. 
U kunt minstens drie keer per week trainen
met dit trainingstype. 
Trainen op een hoger tempo (anaërobe trai-
ning en in de rode zone trainen) is voorbe-
houden aan atleten en vereist een aange-
paste voorbereiding.
Blijf na elke training enkele minuten door-
trappen, waarbij u de snelheid en de weers-
tand vermindert om tot rust te komen en om
het lichaam geleidelijk terug te brengen naar
het rustpunt.

Als u een beginner bent, kunt u het beste beginnen met enkele dagen trainen met een lage weerstand en een lage pedaalsnelheid, zonder te force-
ren, en neem, als dit nodig is, rustpauzes. Verhoog geleidelijk het aantal trainingen of de duur ervan. 

GEBRUIK
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DECATHLON staat garant voor de onderdelen van dit product en de reparatiekosten in normale gebruiksomstandigheden. 

De garantie geldt gedurende 5 jaar voor het frame en 2 jaar voor de slijtbare onderdelen en de reparatiekosten vanaf de aankoopdatum (datum
op de kassabon geldt als bewijs).

De verplichting van DECATHLON op grond van deze garantie, beperkt zich tot de vervanging of de reparatie van het product, naar believen van
DECATHLON.

Alle producten waarvoor u zich beroept op de garantie, dienen in ontvangst te worden genomen door DECATHLON, in één van zijn officieel
erkende centra, ongefrankeerd en voorzien van het geldige aankoopbewijs. Deze garantie geldt niet in geval van: 
-Schade veroorzaakt tijdens het transport
-Onjuist of ongewoon gebruik
-Reparaties die zijn uitgevoerd door niet door DECATHLON bevoegde technici.
-Commercieel gebruik van het betreffende product.

Deze winkelgarantie sluit de wettelijk geldende garantie van het betreffende land en / of de betreffende provincie niet uit

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

WINKELGARANTIE

De stickers die op deze pagina afgebeeld staan, zijn aangebracht op de hieronder weergegeven plaatsen op het product.
Als er een sticker ontbreekt of onleesbaar is, kunt u contact opnemen met uw DECATHLON winkel en een gratis vervangende sticker bestellen.
Vervang de sticker op het product op de aangegeven plaats.

Dit product, dat conform is met de EN - 
normen 957 klasse HA, 17498, GB17498, 
is niet bestemd voor therapeutisch gebruik.

�WAARSCHUWING
• Elk ongepast gebruik van dit pro-

duct kan zware blessures veroorza-
ken.

• Gelieve voor elk gebruik de
gebruiksaanwijzingen te lezen en
alle waarschuwingen en instructies
die erin staan op te volgen.

• Geef kinderen niet de gelegenheid
dit toestel te gebruiken en houd ze
uit de buurt van de hometrainer.

• Indien de sticker beschadigd of
onleesbaar is of ontbreekt, is het
aangeraden deze te vervangen.

• Houd uw handen, voeten en haar
uit de buurt van alle bewegende
onderdelen.

MAXIMUM TOEGE-
LATEN BELASTING 

130 kg / 287 lbs
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