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

 VM 770

 Made in China - Hecho en China - 中国 制造 - Произведено в Китае

 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

Οδηγίες χρήσης για φύλαξη
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat

 NOTICE D’UTILISATION
OPERATING INSTRUCTIONS

MODO DE EMPLEO
GEBRAUCHSANWEISUNG
 ISTRUZIONI PER L’USO

GEBRUIKSHANDLEIDING 
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ
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C
37 

 18    M8xP1.25x75L  

 30  M8xP1.25x90L 15  M8 

54    8*2t 23  M8                 22 M8xP1.25x60L

5  7*2t 4   7*12*1T  6   M7*P1.0*30mmL

9  T-shape knob 

8   7*12*40mmL  

16  8*19*2T 

A

B

3  Hbar Clamp 

15  M8 

16  8*19*2T 

D
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VM770
132 x 102 x 54 cm
52 x 40 x 21 inch

33,25 kg
73 lbs

Tube porte-selle
Seat post
Tubo portasillín
Sattelstütze
Tubo reggisella
Zadelbuis
Tubo do assento
Wspornik siodełka
Nyeregtartó cső
Подседельная труба Σωλήνας στήριξης σέλας
Tub suport pentru şa
Nosná sedlová trubka
Trubka nesoucí sedlo

Bouton de réglage 
du tube porte-selle
Seat post knob
Botón de reglaje del 
tubo portasillín
Feststellknopf der 
Sattelstütze
Leva di regolazione del 
tubo reggisella
Bevestigingsknop 
van de 
zadelbuis
Botão de 
regulação 
do tubo do assento
Pokrętło wspornika siodełka
A nyeregtartó állítóbütyke
Колесико регулировки подседельной трубы
Πλήκτρο ρύθµισης του σωλήνα στήριξης σέλας
Buton de reglare al tubului suport pentru şa
Nastavovací gombík nosnej sedlovej trubky
Páka na seřízení sedla

Pédale - Pedal
Pedal - Pedal

Pedale - Pedaal
Pedal - Pedał

Pedál - Педаль
Πεντάλ - Pedală
Pedál - Šlapka

Tube support-guidon
Handlebar post

Tubo soporte-manillar
Steuerkopfrohr     

Tubo supporto manubrio
Stuurbuis

Tubo suporte de guiador
Wspornik kierownicy

Kormánytartó cső
Опорная труба для руля
Σωλήνας στήριξης-τιµόνι

Tub suport-ghidon
Trubka nosníka riadidiel

Trubka podpírající řidítka

Console - Console
Consola - Konsole
Braccio - Terminal
Contador - Licznik

Konsole - Панель управления
Κονσόλα - Consolă
Konzola - Konzole

Guidon - Handlebars
Manillar - Lenker
Manubrio - Stuur
Guiador - Kierownica
Kormány - Руль
Τιµόνι - Ghidon
Riadidlá - Řidítka

Siège - Seat
Sillín - Sitz
Sella - Zadel
Assente - Siodełko
Nyereg - Сиденье
Θέση - Şezut
Sedadlo - Sedadlo
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Az edzésprogram elkezdése előtt, forduljon kezelőorvosához. 
Ez különösen a 35 évesnél idősebb és előzőleg egészségi problémákkal küzdő személyekre érvényes. 

Használat előtt olvassa el az összes utasítást.

FIGYELMEZTETÉS

BEMUTATÁS
A VM770 egy új generációjú fitness kerékpár.

Ez a kerékpár lehetővé teszi pedálozási teljesítményének watt-ban való lemérését.
Ez a termék mágneses áttétellel rendelkezik, a zökkenőmentes, rendkívül kényelmes pedálozás érdekében.

A termék DIS (Domyos Interactive System) kompatibilis.
Ön a DOMYOS márka Fitness 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 minden észrevételét és javaslatát. 
Az áruház személyzete és a DOMYOS termékfejlesztő osztálya ezért várja az Ön jelentkezését.

A www.DOMYOS.com internetes oldalon is felkereshet bennünket.
Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy öröme fog telni ennek a DOMYOS terméknek a használatában. 

A súlyos sérülések veszélyének és a készülék károsodásá-
nak elkerülése céljából kérjük, hogy a termék használata 
előtt olvassa el az alábbi fontos használati óvintézkedése-
ket.

1.  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 
személyi sérülésre, vagy vagyoni kárra vonatkozó reklamáció ese-
tén.

4.  Ez a készülék eleget tesz a nem terápiás, házi használatra készült 
fi tness eszközökre vonatkozó, a GB17498 szabvánnyal egyenértékű 
európai (CE, EN 957-1 és EN957-6, HA osztály) szabványok 
előírásainak. A termék nem használható üzleti, bérleti vagy intézmé-
nyi keretek között.

5.  A készüléket belső térben, sima felületen, nedvességtől és portól 
mentes, tágas helyen kell használni. Bizonyosodjon meg arról, hogy 
elegendő hely áll rendelkezésére a készülék biztonságos megközelí-
téséhez és körüljárásához. A gépet nem szabad a szabadban tárolni 
vagy használni.

6.  A felhasználó felelőssége, hogy minden használat előtt ellenőrizze 
az egyes alkatrészeket, és ha szükséges, meghúzza a csavarokat.   
Azonnal cserélje ki az elhasználódott vagy hibás alkatrészeket.

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

8. Ne barkácsoljon semmit a terméken.

9.  A terméket meghibásodása esetén ne használja tovább a teljes me-
gjavításig, és vigye vissza a Décathlon szaküzletbe.

10.  Ne tárolja a gépet nedves helyen (úszómedence szélén, 
fürdőszobában, stb.).

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

12.  Ne engedje meg, hogy egynél több személy használja egyszerre 
az edzőgépet.

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

14. A gyakorlatok közben tartsa a hátát egyenesen.

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

16.  Ne hordjon bő ruházatot, ami esetleg zavarhatná edzés közben.

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

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

19.  A portalanításhoz használjon puha törlőruhát. A makacsabb (pél-
dául izzadság okozta) foltokat kissé megnedvesített ruhával lehet 
eltávolítani.

20.  A szívritmus-érzékelő nem orvosi műszer, pontosságát számos 
tényező befolyásolhatja. Csak arra alkalmas, hogy tájékoztassa 
Önt szívritmusának általános tendenciájáról.

Orvosi fi gyelmeztetés
21.  A szívritmus-szabályzót, vagy más beépített elektronikus készüléket 

használókat fi gyelmeztetjük, hogy a szívritmus-érzékelőt csak saját 
felelősségükre használhatják. Ajánlatos az első használat előtt or-
vosi ellenőrzés mellett próbaedzést végezni.

22.  Várandós kismamáknak nem tanácsoljuk a szívritmus-érzékelő 
használatát. Mielőtt elkezdené a készülék használatát, kérdezze 
meg kezelőorvosát.

23.  Amikor befejezi az edzést, a sebességet fokozatosan csökkentve 
pedálozzon tovább a pedálok teljes leállásáig.

BIZTONSÁG

FIGYELMEZTETÉS: Ha a gyakorlatok végzése közben szédül, hányingere van, mellkasi fájdalmat, vagy bármi rendellenes 
tünetet érez, azonnal hagyja abba a gyakorlatot, és mielőtt az edzésprogramot folytatná, forduljon orvoshoz.
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BEÁLLÍTÁSOK
Figyelmeztetés: Bármilyen beállítás esetén (nyereg, kormány) le kell szállni a kerékpárról.

Ez a EN 957-1&5, HA osztály, ASTM F 1250 & 
2276, B osztály, GB 17498 normáknak megfelelő 

termék nem gyógyászati célból készült.

      FIGYELMEZTETÉS
•  A szerkezet helytelen használata 

súlyos sérülésekhez vezethet
•  Használat előtt olvassa el a fel-

használói kézikönyvet és tartson 
be minden figyelmeztetést, illetve 
használati útmutatást

•  Ne hagyja, hogy a gyerekek 
a gépre vagy közelébe kerüljenek

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

•  Tartsa távol a kezeket, lábakat, 
a hajat a mozgó alkatrészektől

MAXIMÁLIS 
TEHERBÍRÁS

110 kg / 242 lbs
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  HOGYAN KELL BEÁLLÍTANI A 
NYEREG (ÜLÉS) HELYZETÉT

A hatékony gyakorlat érdekében 
a nyereg (ülés) megfelelő magas-
ságban kell álljon.
Pedálozás közben, amikor a 
pedálok a legalsó helyzetben 
vannak, térdei kissé behajlítva 
kell legyenek,. A nyereg (27) 
beállítása érdekében, fogja meg 
és csavarja ki a nyeregoszlopon 
található bütyköt (38). Találtassa 
a nyeregtartó cső (21) vala-
melyik furatát a nyeregoszlop 
valamelyik furatával. Tegye vis-
sza a bütyköt (38) és szorítsa 
vissza.
Ön a nyereg vízszintes helyzetét 
is beállíthatja. Az ülést fogva 
(27), csavarja ki a karocskát 
(24), állítsa be az ülés helyze-
tét és teljesen szorítsa vissza a 
nyeregrögzítő karocskát (24).

FIGYELEM:
•  Bizonyosodjon meg, hogy 

visszatette a nyeregoszlop bütykét, 
és hogy jól megszorította. 

•  Soha ne lépje túl a nyereg 

maximális magasságát.
•  Soha ne üljön a nyeregre, ha 

a rögzítőkar nincs megfelelően 
megszorítva.  

  HOGYAN KELL BEÁLLÍTANI A 
PEDÁLOK HEVEDERJÉT

A kormány (2) beállítása érdekében, 
csavarja ki a kart (9) és csavarja vis-
sza, amikor a kormány a megfelelő 
helyzetben van.

 

  HOGYAN KELL BEÁLLÍTANI A 
PEDÁLOK HEVEDERJÉT

A pedál hevederjének beállításához, 
először lazítsa meg a pedál alatti 
rögzítőrendszert, ezután állítsa a 
kívánt pozícióba a hevedert, majd 
húzza meg a rögzítőrendszert.

  A KERÉKPÁR 
EGYENSÚLYHELYZETE

Amennyiben használat közben 
a bicikli instabilnak mutatkoz-
na, forgassa el a hátsó tartóláb 
(29-2) végén levő valamelyik 
műanyagkupakot (29-1), vagy 
mindkettőt, egészen az instabili-
tás kiküszöböléséig.

  AZ ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA
Az angol meghatározás szerint 
ez a termék «sebességfüggetlen 
termék”. 
A féknyomatékot nemcsak a 
pedálozás gyakoriságával állíthatja 
be, hanem a rezisztencia-szint kézi 
kiválasztásával is (nem gépesített 
termékeknél a nyomatékvezérlő 
gomb elforgatásával, gépesített 
termékeknél a fel/le gombok me-
gnyomásával). 
Azonban az azonos reziszten-
cia-szint fenntartása mellett a 
pedálozási gyakoriság növekedé-
sével/csökkenésével a féknyomaték 
növekszik/csökken. 

  AZ EDZŐGÉP ÁTHELYEZÉSE
A talajon helyezkedjen el az 
edzőgéppel szemben, fogja meg 
a kormányt, és húzza maga felé a 
gépet. sur le sol. Az edzőgép ekkor 
a mozgatást megkönnyítő görgőkre 
támaszkodik, így elmozdítható. 
Amikor az áthelyezés megtörtént, a 
hátsó lábakat eressze vissza 
óvatosan a talajra.
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FC700-AS KONZOL ISMERTETŐJE

KIJELZÉS

A GOMBOK FUNKCIÓJA

Az FC700-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). 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 

M A G Y A R

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
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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.

10-es program : WATT
A gyakorlat időtartamát  az A és a C gombokkal választhatja ki, és az E 
gombbal érvényesítheti. 
Pedálozzon, és állítsa a mágnesféket (az A és C gombbal), míg el nem éri a 
kívánt teljesítményt, melynek értéke W-ban leolvasható a fő képernyőn.
Érvényesítse az E gombbal. 
A kerékpár az Ön pedálozási ritmusának megfelelően állítja be a 
mágnesféket, hogy állandó legyen az Ön által a gyakorlat indításakor 
igényelt teljesítmény.
Minél gyorsabb a pedálozás ritmusa, annál kisebb lesz a fék ellenállása, 
és viszont.
A WATT értéket gyakorlat közben is megváltoztathatja az E gomb rövid 
megnyomásával. 
Pedálozzon, és állítsa a mágnesféket (az A és C gombbal), míg el nem éri a 
kívánt teljesítményt, melynek értéke WATT-ban leolvasható a fő képernyőn.
Érvényesítse az E gombbal. 
A kényelmesebb használat érdekében azt tanácsoljuk, hogy állandó 
ritmusban pedálozzon.

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. 

PROGRAMOK

1 - 9. 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.
 

TÁJÉKOZTATÓ:
Ennek a Domyos Ergometer szobakerékpárnak a kalibrálása az EN957 
szabvány HA osztályának megfelelően történt, a következő táblázat alapján.

Ha a 2 éves garanciális időszakban az ellenállás-nyomaték (több mint 10%-os) eltérését tapasztalja, ne használja tovább a szobakerékpárt, 
és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi áruházzal.

8 13 20 26 35 46 53

14 21 35 47 59 78 91

20 31 49 66 87 109 128

25 40 64 87 112 142 166

32 51 81 108 140 174 205

37 62 96 128 165 207 243

44 72 114 148 190 234 278

50 82 126 170 218 269 318

56 94 141 190 256 301 358

62 104 156 210 274 336 395

67 114 172 231 297 362 429

77 130 195 250 340 410 485

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30 40 50 60 70 80 90

Ellenállási 
fokozat

Kifejtett 
teljesítmény 
(Wattban)

A kerékpár sebessége 
(Percenkénti fordulatszám)

M A G Y A R

A kardiotréning aerob típusú (azaz oxigén jelenlétében végzett fejlesztés), mely lehetővé teszi a szív és a keringési rendszer kapacitásának növe-
lését. Pontosabban, javíthatja a szív- és érrendszere egészének 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  KARD IOTRÉN ING  EDZÉS

Az edzés irányításához rendszeresen ellenőrizni kell a pulzusszámot.  
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 hüvelyku-
jja 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, a pulzusszáma percenként 150.

E L L ENŐR IZZE  A  PULZUSÁT

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

1)  Az izomrendszer felébresztése SPECIFIKUS NYÚJTÓ MOZGÁSOKBÓL 
álló gyakorlatsor végzésével történik, mely ELŐKÉSZÍT AZ MEGTERHE-
LÉSRE: minden izomcsoportot megmozgat, minden izületet igénybe 
vesz.

2)   Az általános bemelegítés lehetővé teszi a szív és az érrendszer, va-
lamint a légzőszervek fokozatos terhelését, ezáltal az izmok jobb 
vérellátását, és az igénybe vételhez történő jobb alkalmazkodásukat. 
Időtartama legyen elég hosszú: szabadidős sport előtt 10 percig, ver-
senysport előtt 20 percig tartson. Megjegyezzük, hogy a bemelegíté-
snek tovább kell tartania: 55 éves kor felett és a reggeli órákban.

B - Edzés
Az edzés az Ön fi zikai tevékenységének a fő szakasza. RENDSZERES 
edzéssel javíthat fi zikai kondícióján.
• Anaerob munka az állóképesség fejlesztésére.
• Aerob munka a szív és a tüdő ellenálló-képességének 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 visszatéré-
sét a „normál“ állapothoz (ezzel elkerülhetők az ellenhatások, mint például 
a tejsavak felhalmozódása, melyek 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 FIZIKAI TEVÉKENYSÉG SZAKASZAI

A  K A R D I O T R É N I N G

• A maximális szívritmus 80-90%-án, vagy afölött végzett edzés: Anaerob és vörös zóna fenntartva az élsportolók 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: Fenntartó edzés / Bemelegítés.

KARD IOTRÉN ING :  EDZÉS I  ZÓNA

FIGYELEM! FELHÍVJUK A FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT:
A formába lendítésnek ELLENŐRZÉS MELLETT kell történnie.

Mielőtt elkezdené a testgyakorlást, KÉRJE KI EGY ORVOS TANÁCSÁT, főleg, ha: Az utóbbi években nem sportolt,
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.

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.
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AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

A szobakerékpár használata a szíverősítő tevékenység kitünő formája. Az e készüléken végzett gyakorlatok célja az ön kardio-vaszkuláris 
kapacitásának növelése. Ezzel az elvvel ön javítja fizikai erőnlétét, állóképességét és kalóriákat éget 

(ez a diétázással összefüggő fogyókúra elengedhetetlen tevékenysége).
A szobakerékpár a lábizmok és farizmok tónusát emeli. Ugyanakkor a vádli és az alsó hasizmok megmozgatásához is hozzájárul.

MEGDOLGOZOTT TESTRÉSZEK

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

HASZNÁLAT

Fenntartó edzés / Bemelegítés: Foko-
zatos 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 izületek fejlesztését szolgálja, 
vagy pedig sporttevékenység előtti bemelegí-
tésként végezhető.
A lábak ruganyosságának fokozása céljából 
állítson be nagyobb ellenállást, és növelje meg 
az edzésidőt.
Természetesen a pedálozás során kifejtett 
ellenállást az edzés alkalmával bármikor me-
gváltoztathatja.

Formába hozó aerob edzés: Viszony-
lag hosszú ideig (30 perctől 1 óra hos-
szat) tartó mérsékelt terhelés.
Ha Ön veszíteni szeretne a súlyából, ez a fa-
jta testgyakorlás az egyetlen, amely megfelelő 

diétával társítva növelni tudja a szervezet által 
elhasznált energia mennyiségét. Ehhez nincs 
szükség mértéktelen megerőltetésre. A legjobb 
eredmények elérésének záloga a testgyakorlás 
rendszeressége.
Állítson be viszonylag gyenge ellenállást a 
pedálozáshoz, és végezze a gyakorlatot lega-
lább 30 percig.
Ettől a gyakorlattól a bőrén fi nom izzadsá-
gnak kell megjelennie, de semmi esetre sem 
szabad kifulladnia tőle. A lassú ritmusban 
végzett gyakorlat időtartama az, ami arra fo-
gja késztetni a szervezetét, hogy a zsírokból 
merítsen energiát, feltéve, ha legalább hetente 
háromszor harminc percnél tovább végzi a ke-
rékpározást.

Állóképességet növelő aerob edzés:   
20-40 perces erőteljes izommunka.
Ez a fajta edzés a szívizom jelentős 

megerősítését és a légzés javítását tűzi ki cé-
lul.
Az ellenállás és/vagy a pedálozás sebessé-
ge úgy kell beállítani, hogy növelje a légzés 
gyakoriságát a gyakorlat végzése alatt. Az 
ekkor végzett 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. Az állóké-
pességet fokozó aerob edzést legalább hetente 
háromszor kell végezni. Az ennél is erősebb 
ritmusban végzett edzés (anaerob munka és 
vörös zónában végzett munka) csak sporto-
lóknak való, és megfelelő előkészítést igényel. 
Minden edzés után néhány percet szánjon a 
lassabban vagy csökkentett ellenállással vég-
zett pedálozásra, hogy a szervezete fokozato-
san térjen vissza a nyugalmi állapotba.

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. 

M A G Y A R
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.

KERESKEDELMI JÓTÁLLÁS
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, kifi-
zetni 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
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