
SOFT WALK 8

SOFT WALK 8
42 kg / 93 lbs

130 x 67 x 109 cm

51 x 26 x 43 in

MAXI
130 kg

286 lbs
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8
Castors
Roulettes de déplacement
Ruedas de desplazamiento
Transportrollen
Rotelle di spostamento
Transportwieltjes
Rodinhas de deslocação
Kółka do przemieszczania
Görgők a mozgatáshoz
Транспортировочные ролики
Rotiţe de deplasare
Premiestňovacie kolieska
Přemísťovací kolečka
Transporthjul
Колелца за преместване
Hareket makaraları
Kotači premještanje
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9
Power cord
Cordon d’alimentation
Cable de alimentación 
Stromkabel
Cavo d’alimentazione
Elektriciteitssnoer
Cabo de alimentação
Kabel zasilający
Tápkábel 
Сетевой кабель
Cablu de alimentare
Napájací kábel
Napájecí kabel
Elsladd
Захранващ кабел
Güç kablosu
Kabel za napajanje
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1
Console
Console
Consola
Konsole
Console
Console
Consola
Konsola
Konzol
Консоль
Consolă
Konzola
konzole
Konsol
Конзола
Konsol
Konzola
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Safety key
Clé de sécurité
Llave de seguridad
Sicherheitsschlüssel
Chiave di sicurezza
Veiligheidssleutel
Chave de segurança
Klucz zabezpieczający
Biztonsági kulcs
Ключ безопасности
Cheie de siguranţă
Bezpečnostný kľúč
Bezpečnostní klíč
Säkerhetsnyckel
Ключ за безопасност
Güvenlik anahtarı
Sigurnosni ključ
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Handrail
Barre de maintien
Barra de sujeción
Haltestange
Barra di tenuta
Steunstang
Barra de suporte
Uchwyt
Tartórúd
Поручень
Bară de susţinere
Operná tyč
Madlo
Stödstång
Дръжка
Tutunma barı
Ručka za držanje
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4
Master switch
Interrupteur principal
Interruptor principal
Hauptschalter
Interruttore principale
Hoofdschakelaar
Interruptor principal
Wyłącznik główny
Főkapcsoló
Основной выключатель
Întrerupător principal
Hlavný vypínač
Hlavní vypínač
Huvudbrytare
Основен бутон
Ana kumanda anahtarı
Glavni prekidač
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5
Treadmill belt
Bande de course
Cinta de correr
Lauffläche
Nastro di corsa
Loopband
Passadeira de corrida
Pas bieżny
Futófelület
Беговое полотно
Bandă de alergare
Bežecký pás
Běžící pás
Löpband
Бягаща лента
Koşu bandı
Traka za trčanje
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6
Footrest
Repose-pieds
Reposapiés
Fußraste
Poggiapiedi
Voetensteun
Descanso para pés
Oparcia stóp
Lábtartó
Подножки
Suport pentru picioare
Stúpačka
Stupačky
Fotstöd
Стъпенка
Ayak dayama yeri
Odmorište za noge
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7
Adjusting nut to centre and set the tension of the treadmill belt
Vis de réglage pour le centrage et la tension de la bande de course
Tornillo de ajuste para el centrado y la tensión de la cinta de correr
Einstellschraube für das Zentrieren und die Spannung der Lauffläche.
Vite di regolazione per la centratura e la tensione del nastro di corsa
Regelschroef voor het centreren en het spannen van de loopband
Parafuso de ajuste para centragem e tensão da passadeira de corrida
Śruba regulacji wyśrodkowania i naprężenia pasa bieżnego
A futófelület központosítására és a szalag feszességének beállítására szolgáló csavar
Регулировочный болт для центрирования и натяжения бегового полотна
Șuruburi de reglare pentru centrarea şi tensionarea benzii de alergare
Nastavovacia skrutka pre centrovanie a napínanie bežeckého pásu
Šroub pro nastavení centrování a napětí běžícího pásu
Justerskruv för centrering och spänning av löpbandet
Регулиращ винт за центриране и регулиране степента на обтягане на бягащата лента
Koşu bandı için ortalama ve gerginlik ayarı vidası
Regulator za centriranje i podešavanje napetosti trake za trčanje
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200 cm
79 in

100 cm
39 in

SAFETY • SÉCURITÉ • SEGURIDAD • SICHERHEIT • SICUREZZA • VEILIGHEID • 

SEGURANÇA • BEZPIECZEŃSTWO • BIZTONSÁG • МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ • SIGURANŢĂ 

• BEZPEČNOSŤ • BEZPEČNOST • SÄKERHETSANVISN INGAR • БЕЗОПАСНСТ • GÜVENLİK 

• SIGURNOST •  •  •  • �������	
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UNFOLDING • DÉPLIAGE • DESPLEGADO • AUSKLAPPEN • APERTURA 

• INKLAPPEN • DESDOBRAGEM • ROZKŁADANIE • KIHAJTÁS • 

РАСКЛАДЫВАНИЕ • DEPLIERE • ROZKLADANIE • ROZKLÁDÁNÍ • 

UPPFÄLLNING • РАЗГЪВАНЕ • AÇMA • RASKLAPANJE •  •  • 

 • ����
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FOLDING • PLIAGE • PLEGADO • EINKLAPPEN • CHIUSURA • UITKLAPPEN • DOBRAGEM 

• SKŁADANIE • ÖSSZEHAJTÁS • СКЛАДЫВАНИЕ • PLIERE • SKLADANIE • SKLÁDÁNÍ • 

HOPFÄLLNING • СГЪВАНЕ • KATLAMA • SKLAPANJE •  •  •  • �
�
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STORAGE • RANGEMENT • ALMACENAMIENTO • AUFBEWAHRUNG • SISTEMAZIONE 

• OPBERGEN • ARRUMAÇÃO • PRZECHOWYWANIE • TÁROLÁS • РАЗМЕЩЕНИЕ 

• DEPOZITARE • SKLADOVANIE • SKLADOVÁNÍ • FÖRVARING • СЪХРАНЕНИЕ • 

YERLEŞTİRME • POHRANA •  •  •  • �����

USE • UTILISATION • UTILIZACIÓN • VERWENDUNG • UTILIZZO • GEBRUIK • UTILIZAÇÃO 

• SPOSÓB UŻYCIA • HASZNÁLAT • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ • UTILIZARE • POUŽITIE • POUŽITÍ 

• ANVÄNDNING • НАЧИН НА УПОТРЕБА • KULLANIM • KORIŠTENJE •  •  • 

 • ������

Our operating tips are all on the product record on our website.

Retrouvez tous nos conseils d’utilisation sur la fiche produit présente sur notre site internet.

Todos nuestros consejos de uso en la ficha de producto de nuestra página de Internet.

Sie finden alle unsere Verwendungsratschläge auf dem Produktmerkblatt in unserer Internetsite.

Ritrovate i nostri consigli per l’uso nella scheda prodotto reperibile sul nostro sito internet.

U vindt onze adviezen omtrent het gebruik terug bij de productgegevens op onze website.

Consulte todos os nossos conselhos de utilização na ficha do produto presente no nosso site da Internet.

Wszystkie wskazówki dotyczące użycia znajdują się w zakładce produktu na naszej stronie internetowej.

A használatra vonatkozó minden tanácsunkat megtalálja az internetes honlapunkon lévő termékleírásban.

Все рекомендации по использованию этого продукта можно найти на нашем веб-сайте.

Regăsiţi toate recomandările noastre de utilizare în fişa tehnică a produsului care figurează pe site-ul nostru de internet.

Všetky naše rady týkajúce sa použitia nájdete v karte výrobku na našej webovej stránke.

Veškeré naše návody k použití najdete u popisu výrobku, který je dostupný na naší internetové stránce.

Alla våra bruksanvisningar finns på produktens informationssida på vår webbplats.

На нашия сайт можете да намерите описание на продукта, включващо съвети за употреба.

Bütün kullanım önerilerimizi, internet sitemizde bulunan ürün fişinde bulabilirsiniz.

Savjete za korištenje možete pronaći u opisu proizvoda kojeg možete naći na našoj internetskoj stranici.

.	������� !�"��#��$%�������&'()�*+	,-����.��/-�	��01��2�34)

www.domyos.com

21 cm
8.25 in

RESET

OFF



C
S

56

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si vybrali výrobek značky DOMYOS.

Ať jste začátečník nebo sportovec na špičkové úrovni, DOMYOS je Vaším spojencem při udržování formy nebo zlepšování fyzické kondice. Naše týmy 
vždy usilují o vytvoření těch nejlepších výrobků pro vaše využití. Pokud však máte nějaké připomínky, návrhy nebo otázky, budeme velmi rádi, když nám 
je sdělíte prostřednictvím našich internetových stránek DOMYOS.COM. Na těchto stránkách naleznete rovněž rady pro provádění sportovní činnosti a v 
případě potřeby i pomoc.

Přejeme vám příjemný trénink a doufáme, že tento výrobek značky DOMYOS zcela naplní vaše očekávání.

 � PŘEDSTAVENÍ

SOFT WALK 8 je chodecký trenažer umožňující chůzi od 0,5 km/h do 8 km/h, v závislosti na vašem rytmu 
a aktuální formě.

 � NÁVOD K POUŽITÍ

Tento návod si pozorně přečtěte a uchovejte pro pozdější použití.

1. U vašeho ošetřujícího lékaře si ověřte úroveň vaší kondice. To je 
velmi důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo pro ty, kteří 
měli dříve zdravotní problémy.

2. Tento přístroj není určen osobám (včetně dětí), jejichž fyzické, 
smyslové nebo mentální schopnosti jsou sníženy, nebo osobám, 
jež nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud jim třetí osoba, 
odpovědná za jejich bezpečnost, nezajistila dohled nebo 
neposkytla předchozí instrukce týkající se používání přístroje.

3. Společnost DOMYOS nenese žádnou odpovědnost při reklamaci 
z důvodu zranění nebo újmy způsobené třetím osobám či na 
věcech nepatřičným používáním tohoto výrobku kupcem nebo 
jakoukoli jinou osobu.

4. Elektrická instalace ve vaší domácnosti musí být v dobrém stavu a 
musí odpovídat platným normám. Tento stroj musí být používán v 
rámci zapojení do obvodu alespoň 16 A a 220 V střídavého napětí. 
Do stejného obvodu nesmí být připojen žádný další přístroj.

5. Z důvodu bezpečnosti musí být běžecký pás zapojen do správně 
instalované zásuvky s uzemněním v souladu s platnými předpisy. 
V případě pochybností si vaši elektrickou instalaci nechejte 
zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Žádným způsobem 
neupravujte zástrčku dodanou s běžeckým pásem.

6. Pokud potřebujete prodlužovací kabel, použijte kabel s 
uzemněním o maximální délce 1,5 metru.

7. Stroj nikdy nepoužívejte, pokud došlo k poškození některého 
elektrického kabelu nebo zástrčky nebo se zástrčka dostala do 
styku s vodou. 

8. Okamžitě po každém použití a před každým čištěním, demontáží 
nebo údržbou vypněte hlavní vypínač a odpojte běžecký pás od 
napájení. 

9. Nikdy nenechávejte běžecký pás připojený k napájení bez dozoru.

10. Nikdy nenadzvedávejte kryt motoru. Jiná nastavení a manipulace 
než ta popsaná v této příručce mohou být prováděna pouze 
autorizovaným technikem. Nedodržení tohoto bezpečnostního 
opatření může vést k vážným až smrtelným zraněním.

11. Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Nikdy 
nevkládejte ruce ani nohy pod běžecký pás.

12. Jakékoli opotřebené či vadné díly okamžitě vyměňte.

13. Ujistěte se o dostatečném proudění vzduchu v místnosti po celou 
dobu cvičení.

14. Noste sportovní obuv v dobrém stavu. Abyste zamezili poškození 
stroje, ujistěte se, že podrážky jsou zbaveny veškerých nečistot, 
např. štěrku či kamínků.

15. Sepněte si vlasy. Nenoste volné oblečení, které by vám během 
cvičení mohlo překážet. Před cvičením sundejte šperky.

16. Na konci cvičení počkejte na úplné zastavení pásu, než z něj 
sestoupíte.

17. Na konci cvičení vyjměte bezpečnostní klíč z konzoly a uschovejte 
jej na místě mimo dosah dětí.

18. Stroj vždy vypněte pomocí hlavního vypínače.

19. Napájecí kabel vždy uchovávejte mimo průchozí místa.

20. Pro nouzové opuštění běžeckého pásu uchopte madla a dejte 
chodidla na stupačky.

21. Pro nouzové zastavení vyjměte bezpečnostní klíč.

22. Úroveň akustického tlaku měřená 1 m od povrchu stroje a ve 
výšce 1,60 m od podlahy: 75 dBA (při maximální rychlosti).

23. Tento přístroj je určený pro domácí použití (třída H). Přístroj není 
vhodný pro profesionální a/nebo komerční použití.

24. Pokud cítíte závrať, nevolnost, bolest hrudi či jakýkoli jiný 
abnormální symptom, okamžitě ukončete cvičení a kontaktujte 
vašeho lékaře.

25. Stroj musí být umístěn na stabilním, hladkém a vodorovném 
povrchu.

 � UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Připojte napájecí kabel.

2. Spínač nacházející se vedle napájecího kabelu přepněte do polohy I.

3. Postavte se na stupačky běžeckého pásu.

4. Svorku bezpečnostního klíče si připněte k oblečení.

5. Vložte bezpečnostní klíč do příslušného místa na konzole.

6. Rozsvítí se obrazovka a běžecký pás je připraven k použití.
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 � FUNKCE KONZOLY

km/h (mi/h) Rychlost
AVG Průměrná rychlost
km (mi) Uběhnutá vzdálenost
Total Ušlá vzdálenost od prvního uvedení stroje do provozu

Uplynulý čas ve formátu hodiny: minuty: vteřiny

 kcal Odhad spálených kalorií

Trvalé zobrazení během tréninku
Blikající zobrazení v režimu pauzy nebo během 3 vteřin po spuštění

Ukazatel údržby (viz odstavec ÚDRŽBA)

Krátký stisk slouží ke spuštění trenažeru (rychlost při spuštění = 0,5 km/h).
Krátký stisk během chodu trenažeru slouží k přechodu do režimu pauzy.
Krátký stisk v režimu pauzy slouží k opětovnému spuštění trenažeru (při stejné rychlosti jako před přechodem do režimu pauzy).
Dlouhý stisk (3 vteřiny) slouží k zastavení trenažeru a k zobrazení souhrnu tréninku.

Umožňuje zvýšit rychlost vždy o 0,1 km/h
Umožňuje snížit rychlost vždy o 0,1 km/h

MI / KM Umožňuje zvolit jednotku vzdálenosti (viz šoupátko na zadní straně konzole)

NASTAVENÍ PARAMETRŮ DÉLKY TRÉNINKU

Současně stiskněte tlačítka  a .

Zadejte délku tréninku za pomoci tlačítek  a (od 10 minut do 2 hodin).

Stiskněte tlačítko pro zahájení tréninku.

Současně stiskněte tlačítka  a pro vynulování parametrů.

 � ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je nezbytná pro zachování technických vlastností vašeho stroje a pro prodloužení jeho životnosti.

Nedodržování pokynů k údržbě může vést k předčasnému opotřebení a trvalým škodám a může vést ke zneplatnění obchodní záruky. V případě 
jakýchkoli dotazů se obraťte na váš obchod DECATHLON nebo navštivte naše webové stránky na adrese www.domyos.com.

Poznámka: Ukazatel údržby zobrazí se každých 200 kilometrů. Ukazatel zmizí po vyjmutí bezpečnostního klíče z konzole. Současně stiskněte 

tlačítka  a a se stisknutými tlačítky znovu vložte bezpečnostní klíč.

KAŽDOTÝDENNÍ ÚDRŽBA

Zkontrolujte a v případě potřeby utáhněte všechny vnější díly běžeckého pásu.

Čištění:

• Běžecký pás vypněte a poté odpojte od přívodu napájení. 
• Na hadřík ze 100% bavlny naneste malé množství univerzálního a jemného čisticího prostředku. Neaplikujte čisticí prostředek 

rozstřikem přímo na běžecký pás a nepoužívejte čisticí prostředky na bázi amoniaku nebo kyseliny.
• Otřete konzoli a obrazovky.
• Z rampy, madel, stupaček, rámu a krytu motoru setřete prach a nečistoty. Rovněž otřete platformu po celé délce běhounu. 

Prostor pod běhounem nečistěte.

Nastavení polohy běhounu (vycentrování):

Odkryjte barevné ukazatele na přední straně trenažeru.

Pokud na obou stranách vidíte pouze zelený ukazatel, pás je správně vycentrován.

Pokud vidíte červenou barvu, je nutné pás vycentrovat. To umožňuje zachovat životnost běhounu a vyhnout se jeho neočekávaným 
zastavením.

• Spusťte pás rychlostí 4 km/h (2,5 mi/h) a postavte se za stroj. 

• Pokud vidíte červenou barvu na pravé straně:

Otočte levým stavěcím šroubem o polovinu otáčky ve 
směru hodinových ručiček.

• Pokud vidíte červenou barvu na levé straně:

Otočte pravým stavěcím šroubem o polovinu otáčky ve 
směru hodinových ručiček.
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• Otáčejte pásem, dokud se neposune na správné místo (1 až 2 minuty), a v případě potřeby operaci opakujte. Dbejte však, aby 
pás nebyl příliš napnutý.

Nastavení napnutí pásu:

Běžecký pás je opotřebovávající se díl, jehož vlastnosti se v průběhu času zhoršují. Pás znovu napněte, jakmile začne prokluzovat 
(dojem bruslení, trhavý pohyb).

• Otočte 2 stavěcími šrouby o polovinu otočky ve směru hodinových ručiček.
• V případě potřeby operaci opakujte, dbejte však na to, aby pás nebyl příliš napnutý. Pás je správně napnutý, je-li možné 

nadzvednout jeho okraj na každé straně o 2 až 3 centimetry.

MĚSÍČNÍ ÚDRŽBA

Promazání běžeckého pásu:

Běžící pás je nezbytné promazávat, aby se omezilo tření mezi samotným pásem a deskou. Promazání není nutné, jsou-li na vnitřní 
straně běžeckého pásu patrné stopy po silikonu (vlhký a mírně mastný povrch).

Pokud jsou pás a deska suché:

• Běžecký pás vypněte a odpojte od přívodu napájení.
• Nadzvedněte okraje pásu a promažte vnitřní stranu silikonem.*
• Běžecký pás znovu připojte ke zdroji napájení.
• Spusťte běžecký pás rychlostí 4 km/h (2,5 mi/h) po dobu 10 až 20 vteřin.
• Váš pás je připraven k použití!

*Mazání odpovídá jedné dávce silikonu mezi 5 a 10 ml. Pozor, nadměrné množství silikonu může 
uškodit správnému fungování běžeckého pásu (riziko prokluzování).

Ohledně nákupu mazacího prostředku se obraťte na váš obchod DECATHLON.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Kontrola motoru a řemene po každých 600 hodinách používání

Výměna běhounu po každých 1 800 hodinách používání

Výměna desky po každých 2 300 hodinách používání

 � STANOVENÍ ANOMÁLIÍ

Běžecký pás se nezapne:

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do funkční elektrické zásuvky (pro kontrolu fungování zásuvky k ní připojte lampu nebo jiný 
elektrický přístroj).

2. Zkontrolujte, zda je opačný konec napájecího kabelu připojen k trenažeru.
3. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač vedle napájecího kabelu v poloze I.
4. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní klíč správně vložen do konzole.

Běžecký pás se při běhu či chůzi zpomaluje:

• Pokud potřebujete prodlužovací kabel, použijte výhradně kabel se 3 vodiči 1 mm² (velikost 14), jehož délka nepřesahuje 1,5 m (5 stop).
• Pokud je pás příliš napnutý, je výkon běžeckého pásu snížena a hrozí riziko jeho poškození.

Nastavení napnutí pásu viz odstavec ÚDRŽBA.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na záruční servis (viz poslední strana návodu).

Trenažer vydává hluk:

Hluk způsobený třením:
• Zkontrolujte, zda je pás správně vycentrován (pás nesmí se nesmí třít o okraje).
• Zkontrolujte, zda je pás správně napnutý (pás nesmí prokluzovat).

Hluk stavby pásu (skřípání a vrzání):
• Zkontrolujte a v případě potřeby utáhněte všechny vnější díly běžeckého pásu.

 � CHYBOVÉ KÓDY

Er-1, Er-2, Er-3, Er-4, Er-5, Er-8, Er-9: Kontaktujte poprodejní servis (viz poslední strana návodu k použití).

Er-6: Zkontrolujte, zda nějaký prvek nebrání v pohybu pásu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.

Er-7: Nechejte si zkontrolovat vaši elektroinstalaci odborníkem a poté kontaktujte poprodejní servis.
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 � POUŽÍVÁNÍ

Pokud začínáte, po několik prvních dní cvičte jen s mírným odporem, bez použití síly, a vždy si dopřejte dostatek času na odpočinek. Počet a dobu trvání 
tréninků postupně zvyšujte. Nezapomeňte dobře větrat místnost, ve které cvičíte.

Udržování / zahřívání: Mírná námaha po dobu alespoň 10 minut

Při udržovacím cvičení nebo návratu do tréninku cvičte každý den alespoň po dobu 10 minut. Tento typ cvičení umožňuje 
mírné a postupné zapojení svalů a kloubů a lze jej použít jako zahřátí před intenzivnější fyzickou aktivitou.

Pro zlepšení napětí v nohách si vyberte větší sklon a zvyšujte čas cvičení.

Aerobní cvičení pro úbytek váhy: Střední námaha po dobu 35 až 60 minut

Tento typ cvičení umožňuje účinným způsobem spalovat kalorie. Není třeba překonávat své limity, je to četnost (alespoň 
3x týdně) a doba cvičení (od 35 do 60 minut), které umožňují dosáhnout těch nejlepších výsledků. Cvičte při střední 
rychlosti (střední námaha bez zadýchání).

Pro úbytek hmotnosti je kromě pravidelné fyzické aktivity nezbytné dodržovat vyvážený stravovací režim.

Vytrvalostní aerobní trénink: Výrazná námaha po dobu 20 až 40 minut

Tento typ cvičení umožňuje posilovat srdeční svalstvo a zlepšit fungování dýchacích cest. Cvičte alespoň 3x týdně ve 
vytrvalém rytmu (rychlé dýchání). Jak budete v tréninku postupovat, můžete tuto námahu zkusit vydržet déle a v lepším 
rytmu. 

Trénink ve výraznějším tempu (anaerobní cvičení a v červené oblasti) je vyhrazen atletům a vyžaduje příslušnou přípravu.

Uklidnění

Po každém cvičení přejděte na několik minut do chůze mírnou rychlostí pro postupné uklidnění organismu. Tato fáze uklidnění zajišťuje návrat 
kardiovaskulární a dýchací soustavy, krevního oběhu a svalů do normálu. To umožňuje eliminovat nepříznivé účinky, např. kyselinu mléčnou, jejíž 
nahromadění je jednou z hlavních příčin bolestí svalů (křeče a namožení).

Protažení

Protažení se po fyzické námaze minimalizuje ztuhlost svalů v důsledku nahromadění kyseliny mléčné a stimuluje krevní oběh.

 � OBCHODNÍ ZÁRUKA

DOMYOS poskytuje záruku na tento produkt za běžných podmínek používání, a to 5 let na stavbu a 2 roky na ostatní díly a zhotovení ode dne 
nákupu, přičemž rozhodující je datum na pokladním lístku.

Závazek společnosti DOMYOS dle této záruky se vztahuje pouze na výměnu nebo na opravu výrobku po dle rozhodnutí společnosti DOMYOS.

Tuto záruku nelze uplatnit v případě :

• Poškození při přepravě.
• Používání a/nebo skladování venku nebo ve vlhkém prostředí
• Chybné montáže.
• Nesprávného nebo nestandardního použití.
• Špatné údržby.
• Opravy provedené jinými než smluvními techniky společnosti DOMYOS
• Použití mimo soukromý rámec

Tato obchodní záruka nevylučuje záruku podle právních předpisů země, kde je výrobek zakoupen.

Informace o využití záruky na výrobek jsou uvedeny na poslední straně návodu k použití.

 � PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název výrobku: SOFT WALK 8

Funkce výrobku: Běžecký pás

Model: 8288628

Typ: 1739.587

Tento výrobek vyhovuje požadavkům následujících 
evropských směrnic a standardů:

2006/42/CE
2006/95/CE
2004/108/CE
EN 60335-1
EN 55014-1 & EN 55014-2
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
EN957-1 & EN957-6

Místo: MARCQ-EN-BARŒUL

Datum (den/měsíc/rok): 05/01/2014

ředitel značky DOMYOS: Philippe BERNADAT

OXYLANE, 4 boulevard de Mons, BP 299
59 665 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, FRANCE
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FRANCE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site internet 
www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) ou contactez le 
centre de relation clientèle, muni d’un 
justificatif d’achat, au 0800 71 00 71 
(appel gratuit depuis un poste fixe en 
France métropolitaine).

ESPAÑA

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio web  
www.domyos.com (coste de conexión 
de internet) o contacte con el centro 
de atención al cliente, con el ticket de 
compra, a 914843981 para ayudarle 
a abrir un dosier spv (servicio de post 
venta, llamada gratuita desde un 
telefono fijo desde España).

ITALIA

Hai bisogno di assistenza?
Ci trovi sul sito www.domyos.com 
(cost di una connessione internet) o 
chiama il Servizio Assistenza Clienti, 
munito dello scontrino fiscale, al 199 
122 326 (11,88 cent\euro al min + IVA).

BELGIQUE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez le service après vente sur 
le site internet www.domyos.com 
(coût d’une connexion internet) qui 
vous permet d’effectuer une demande 
d’assistance si besoin.

BELGIË

Bijstand nodig?
U vindt de dienst na verkoop terug 
op de website www.domyos.com 
(kost van internetverbinding). Hier 
kan u een bijstandsaanvraag indienen 
indien nodig.

 www.domyos.cn 
 

4009-109-109 : 

OTHER COUNTRIES

Need help?
Find us on our website www.domyos.
com (cost of an internet connection) 
or go to the front desk of one of the 
stores where you bought the product, 
with proof of purchase.

AUTRES PAYS

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site internet 
www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) ou présentez-
vous à l’accueil d’un magasin de 
l’enseigne où vous avez acheté votre 
produit, muni d’un justificatif d’achat.

OTROS PAÍSES

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio web  
www.domyos.com (coste de conexión 
de internet) o preséntese con el 
justificante de compra en la recepción 
de la tienda de la marca donde haya 
comprado el producto.

ANDERE LÄNDER

Brauchen Sie Hilfe?
Besuchen Sie unsere Internet-Site 
www.domyos.com (Kosten des Inter-
netanschlusses) oder wenden Sie sich 
an die Empfangsstelle des Geschäfts 
der Marke, in welchem Sie Ihr Produkt 
gekauft haben. Legen Sie bitte Ihren 
Kaufnachweis vor.

ALTRI PAESI

Bisogno di assistenza?
Ci potete trovare sul sito Internet 
www.domyos.com (costo di una 
connessione Internet) o potete recarvi 
all’accoglienza di un negozio del mar-
chio in cui avete comprato il prodotto, 
muniti di un giustificativo di acquisto.

OVERIGE LANDEN

Nog vragen?
Raadpleeg onze internetsite www.
domyos.com (kosten internetverbin-
ding) of ga naar de ontvangstbalie 
van de winkel waarin u het product 
heeft gekocht. Neem het aankoop-
bewijs mee.

OUTROS PAÍSES

Precisa de assistência?
Contacte-nos através do site da 
Internet www.domyos.com (custo de 
uma ligação à Internet) ou dirija-se 
à recepção da loja da marca onde 
adquiriu o seu produto, com o respec-
tivo comprovativo de compra.

INNE KRAJE

Potrzebujesz pomocy?
Znajdź nas na stronie internetowej 
www.domyos.com (koszt jednego 
połączenia internetowego) lub wraz z 
dowodem zakupu zgłoś się do punktu 
obsługi sklepu firmowego lub tam, 
gdzie dokonałeś zakupu produktu.

MÁS ORSZÁGOK

Segítségre van szüksége?
Keressen meg minket internetes 
honlapunkon www.domyos.com 
(internetcsatlakozás ára), vagy 
forduljon személyesen egyik üzletünk 
vevőszolgálatához, amely üzletben 
vásárolta a terméket, a vásárlási 
bizonylattal.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Нужна поддержка?
Обратитесь к нам через наш 
интернет-сайт www.domyos.
com (стоимость подключения к 
интернету) или подойдите в отдел 
обслуживания клиентов в магазине 
той сети, в которой вы купили ваш 
продукт, с товарным чеком.

ALTE ŢĂRI

Aveţi nevoie de asistenţă?
Ne puteţi găsi pe site-ul www.domyos.
com (preţul unei conectări la internet) 
sau vă puteţi prezenta la serviciul de 
relaţii cu clienţii al magazinului firmei 
de la care aţi achiziţionat produsul, 
având asupra dumneavoastră dovada 
cumpărării.

OSTATNÉ KRAJINY

Potrebujete asistenciu?
Nájdite si nás na internetových strán-
kach www.domyos.com (cena inter-
netového pripojenia), alebo sa obráťte 
na oddelenie styku so zákazníkom v 
obchode, kde ste svôj výrobok zakú-
pili a popritom nezabudnite predložiť 
doklad o kúpe.

OSTATNÍ ZEMĚ

Potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás na našich interneto-
vých stránkách www.domyos.com 
(cena za internetové připojení) nebo 
přijďte na recepci jedné z prodejen 
značky, kde jste koupili váš výrobek, a 
předložte doklad o nákupu.

ANDRA LÄNDER

Behöver du hjälp?
Hitta oss på hemsidan www.domyos.
com (kostnad för internet-anslutning 
tillkommer) eller gå till kundtjänsten i 
butiken där du köpte produkten, med 
ditt inköpsbevis.

ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Имате нужда от помощ?
Моля, посетете нашия сайт: 
www.domyos.com (цената на 
интернет връзка) или отидете в 
отдел "Обслужване на клиенти" 
на магазина, където сте купили 
продукта, като носите със себе си 
документ, доказващ направената 
покупка.

DİĞER ÜLKELER

Yardıma mı ihtiyacınız var? 
www.domyos.com internet sitesinden 
bize ulaşabilirsiniz (bir internet 
bağlantı ücreti karşılığında) veya bir 
satın alma kanıtı ile birlikte, ürünü 
satın aldığınız mağazanın danışma 
bölümüne başvurabilirsiniz.

OSTALE ZEMLJE

Potrebna vam je pomoć?
Pronađite nas na internetskoj stranici 
www.domyos.com (po cijeni naknade 
za korištenje interneta) ili savjet 
potražite u trgovini u kojoj ste kupili 
proizvod, uz predočenje računa.

 www.domyos.com 

 www.domyos.com 

 www.domyos.com 
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AFTER-SALES SERVICE • SERVICE APRÈS-VENTE • SERVICIO POSVENTA • 

KUNDENDIENST • SERVIZIO ASSISTENZIA POST-VENDITA • AFTERSALESAFDELING 

• ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA • SERWIS PO SPRZEDAŻY • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

• СЕРВИСНАЯ  СЛУЖБА • SERVICIU POST-VÂNZARE • POPREDAJNÝ SERVIS • 

POPRODEJNÍ SERVIS • EFTERMARKNAD • СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ • SATIŞ 

SONRASI SERVİSİ • SERVIS NAKONPRODAJE •  •  •  • 
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OXYLANE, 4 boulevard de Mons, BP 299
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IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT Ltda - CNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ "Алтуфьево", владение 3, строение 3
TURKSPORT  Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu, Bulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office, 0B Blok 01 Bakırköy 
34146 Istanbul, TURKEY

, 2  -  - 
, 408 379 , : (04) 2471-3612

Made in China - Fabricado na China - Произведено в Китае - İmal edildiği yer Çin - 
72.824 V1

Original instructions to be kept

Notice originale à conserver

Conserve estas instrucciones originales

Originalanleitung für Ihre Unterlagen

Istruzioni originali da conservare

De oorspronkelijke handleiding dient bewaard te worden

Manual original a guardar

Instrukcja obsługi do zachowania na przyszłość

Tegye el az eredeti használati utasítást.

Сохраните оригинальную инструкцию

Informaţii originale care trebuie păstrate

Originál návod uchovať

Originální návod uschovejte

Originalbipacksedel att spara

Запазете оригиналното упътване

Muhafaza edilecek orijinal kullanım kılavuzu

Izvorne upute, sačuvajte za kasniju upotrebu
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