
VA 530

Maxi
130 kg

286 lbs
35 min

VA 530
36 kg / 79 lbs

163 x 68 x 110 cm

64 x 27 x 43 in



1
Console
Console
Consola
Konsole
Console
Console
Consola
Konsola
Konzol
Консоль
Consolă
Konzola
konzole
Konsol
Конзола
Konsol
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2
Heart rate monitor belt
Ceinture cardiofréquencemètre
Cinturón cardiofrecuencímetro
Herzfrequenzmessgurt
Cintura cardiofrequenzimetro
Band voor hartslagmeting
Cinto cardiofrequencímetro
Pas do pomiaru częstotliwości tętna
Szívritmusmérő öv
Пояс-пульсометр
Centură cardio-frecvențmetru
Pás merača srdcovej frekvencie
Pás měřiče tepové frekvence
Hjärtfrekvensbälte
Колан за измерване на пулса
Kardiyofrekansmetre kemeri
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9
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
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Levelling feet
Compensateurs de niveau
Compensadores de nivel
Niveauausgleicher
Compensatori di livello
Niveauregelaars
Compensadores de nível
Kompensatory poziomu
Szintkiegyenlítők
Компенсаторы уровня
Compensatori de nivel
Kompenzátory úrovne
Vyrovnávací podložky
Nivåkompensatorer
Компенсатори на нивото
Yükseklik ayar tertibatları
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5
Handrails
Barres de maintien
Barras de sujeción
Haltestangen
Barre di tenuta
Steunstangen
Barras de suporte
Uchwyty
Tartórúd
Поручни
Bare de susținere
Operné tyče
Madla
Stödstänger
Дръжки
Tutunma barları
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3
Support handle
Poignée d’accès
Asa de sujeción
Zugangsgriff
Maniglia di appoggio
Handvat voor opstappen
Pega de acesso
Uchwyt do wchodzenia
Nyitó fogantyú
Ручка доступа
Mâner de acces
Rukoväť pre nastúpenie
Pomocná rukojeť
Stödhandtag
Лост за достъп
Erişim tutamağı
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4
Telephone/remote control holder
Repose-téléphone / -télécommande
Soporte para teléfono y mando a distancia
Handy-/ Fernbedienungsablage
Porta-telefono / telecomando
Houder telefoon/afstandsbediening
Base do telefone/telecomando
Uchwyt na telefon / pilota
Telefon/távirányító-tartó
Подставка для телефона / пульта
Suport pentru telefon / -telecomandă
Úložné vrecko na telefón / diaľkové ovládanie
Odkládací kapsa na mobilní telefon nebo dálkové ovládání
Ficka för telefon / fjärrkontroll
Джоб за телефон / - дистанционно управление
Telefon/uzaktan kumanda cebi
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7
Release lever to adjust the saddle
Molette de réglage de la selle
Rueda de ajuste del sillín
Einstellrädchen des Sattels
Rotella di regolazione della sella
Instelknop zadel
Botão de regulação do selim
Pokrętło regulacji siodełka
Nyereg állítócsavar 
Ручка регулировки седла
Buton de reglare a șeii
Nastavovacie koliesko sedla
Kolečko pro nastavení sedla
Reglagehjul till sadel
Кръгла ръчка за регулиране на седалката
Sele ayar düğmesi
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6
Bottle holder
Porte-bidon
Portabotellas
Flaschenhalter
Porta-borraccia
Bidonhouder
Porta-cantil
Uchwyt na bidon
Kulacstartó
Держатель фляги
Suport bidon
Držiak na fľašu
Košík na láhev
Flaskhållare
Стойка за бидон
Matara kafesi
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8
Transport handle
Poignée de déplacement
Asa de desplazamiento
Gransportgriff
Maniglia di spostamento
Transporthandvat
Pega de deslocação
Uchwyt do przemieszczania
Fogantyú
Транспортировочная ручка
Mâner de deplasare
Premiestňovacia rukoväť
Přemísťovací rukojeť
Transporthandtag
Ръчка за преместване
Taşıma kolu
������6��#

1

3

6 7

8

5

9 10

2

4



�������
 35 min

x 1
6 mm

C x 9Ø8 x Ø19 x 2 mm

E x 2M8 x 38 mm

A x 13M8 x 16 mm

D x 2M8

x 14 mm

x 1

x 4M6 x 16 mm Ø6 x Ø13 x 1,5 mm

F x 2Ø8x Ø22 x 4 mm

B x 6Ø8 x Ø19 x 2 mm
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D x 2

B x 2

A x 4

B x 4
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C x 5

A x 5

C x 4

E x 2

A x 2
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F x 2

A x 2
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150 cm
59 in

150 cm
59 in
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WARNING

serious injury.

warnings and operating instructions 
prior to use.

machine.

removed.

moving parts.

AVERTISSEMENT

attentivement le mode d’emploi et 
respecter l’ensemble des avertissements 
et instructions qu’il contient.

cette machine et les tenir éloignés de 
cette dernière.

remplacer.

mouvement.

ADVERTENCIA

producto puede provocar heridas 
graves.

atentamente el modo de empleo y 
respetar todas las advertencias e 
instrucciones que contiene.

máquina y mantenerlos alejados de la 
misma.

sustituirla.

todas las piezas en movimiento.

WARNHINWEIS

Produktes kann schwere Verletzungen 
zur Folge haben.

Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen 
und alle darin enthaltenen 
Warnhinweise und Anweisungen 
befolgen.

Maschine zu untersagen und sie sind 
davon fernzuhalten.

muss er ersetzt werden.

drehenden Teilen fernhalten.

AVVERTENZA

articolo rischia di provocare gravi 
incidenti.

preghiamo di leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso e di rispettare le 
avvertenze e le modalità d’impiego.

macchina e non permettere loro di 
utilizzarla.

pezzi in movimento.

WAARSCHUWING

ernstige verwondingen veroorzaken.

moet u de gebruiksaanwijzing lezen en 
alle waarschuwingen en instructies die 
hij bevat toepassen.

gebruiken en niet in de buurt ervan 
laten komen.

worden.

buurt van de bewegende delen 
brengen.

ADVERTÊNCIA

produto comporta o risco de causar 
danos graves.

atentamente as instruções de utilização 
e respeite o conjunto dos avisos e 
instruções incluídas.

crianças e não permita a sua utilização 
por estas.

substituí-lo.

cabelos das peças em movimento.

UWAGA

wypadków.

przestrzegaj wszystkich zaleceń i 
instrukcji.

braku. 

elementów w ruchu.

FIGYELMEZTETÉS

sérülésekhez vezethet.

kézikönyvet és tartson be minden 

útmutatást.

vagy közelébe kerüljenek.

olvashatatlan vagy hiányzik.

mozgó alka wtrészektől.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

изделия может вызвать тяжелые 
поражения.

прочитайте инструкцию по 

близко к аппарату.

заменить.

ATENŢIE

produs riscă să provoace răniri grave.

cu atenţie modul de folosire şi să 
respectaţi toate atenţionările şi 
instrucţiunile pe care acesta le conţine.

această maşină şi ţineţi departe de 
aceasta.

înlocuiţi.

părul de piesele în mişcare.

UPOZORNENIE

vyrobku može vyvolať važne poranenia.

starostlivo prečitajte navod na použitie a 
rešpektujte všetky upozornenia a 

použivali a približovali sa k nemu.

vymeniť.

UPOZORNĚNÍ

výrobku může způsobit vážná poranění.

pečlivě pročtěte návod k použití a 
respektujte všechna upozornění a 

používaly a přibližovaly se k němu.

nutné jej vyměnit.

pohybujícím se součástkám.

VARNING

riskerar att förorsaka allvarliga 
personskador.

använder produkten och ta hänsyn till 
alla varningar och instruktioner som den 
innehåller.

och håll dem på avstånd från den.

komma i närheten av rörliga delar.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

този продукт може да доведе до 
сериозни наранявания.

прочетете внимателно начина на 
употреба и спазвайте всички 

той съдържа. 

бъде използвана от деца и ги дръжте 
на разстояние от нея. 

трябва да бъде сменена.

UYARI

kullanımı ağır yaralara yol açabilir.

yöntemini dikkatle okumanız ve içindeki 
tüm uyarı ve talimatlara uymanız 
gerekir.

izin vermeyin ve onları bu makineden 
uzak tutun.

değiştirilmesi uygun olacaktır.

hareket halindeki parçalara 
yaklaştırmayın.
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RECYCLING
The "crossed-out bin" symbol means that 
this product and the batteries it contains 
must not be thrown away with general 
household waste. They are subject to a 

batteries and your unusable electronic 
product to an authorised collection point 
for recycling. This treatment of your 
electronic waste will protect the 
environment and your health.

RECYCLAGE

le produit et les piles qu’il contient ne 
peuvent être jetés avec les déchets 
domestiques. Ils font l’objet d’un tri sélectif 

recycler. Cette valorisation de vos déchets 
électroniques permettra la protection de 
l’environnement et de votre santé.

RECICLAJE

podrán tirarse con los residuos domésticos. 

de recogida autorizado para su reciclaje. 
Esta evaluación de los residuos electrónicos 
permitirá la protección del medio ambiente 
y de su salud.

ENTSORGUNG
Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" 

darin enthaltenen Batterien nicht mit dem 
Hausmüll zu entsorgen sind. Sie werden 
mit dem Spezialmüll entsorgt. Entsorgen 
Sie Batterien sowie Ihr Elektrogerät am 
Lebensende zum Recycling bei einer 
genehmigten Sammelstelle. Die 
Wiederverwertung elektronischer Abfälle 
ermöglicht den Schutz der Umwelt und 
Ihrer Gesundheit.

RICICLAGGIO

questo prodotto e le pile che esso contiene 

raccolta differenziata. Consegnare le 
batterie insieme al prodotto elettronico a 

permetterà la protezione dell’ambiente e 
della salute.

RECYCLING
Het symbool "doorkruiste vuilnisbak" 
betekent dat dit product en de batterijen 
erin niet weggegooid mogen worden met 
het huisafval. Ze maken deel uit van een 

evenals uw elektronisch product aan het 
einde van de levensduur in een daarvoor 
bestemde container teneinde deze te 
recyclen. Deze recycling van uw 
elektronisch afval zal het milieu en uw 
gezondheid beschermen.

RECICLAGEM

que contém não podem ser deitados fora 

pilhas bem como o seu produto electrónico 

autorizado de forma a proceder à sua 
reciclagem. Esta reciclagem dos seus 
resíduos electrónicos permitirá a protecção 
do ambiente e da saúde.

RECYKLINGU

wyrzucane do odpadów komunalnych. 

punkcie zbiórki w celu poddania ich 
recyklingowi. Zapewnia to ochronę 
środowiska naturalnego oraz zdrowia 

ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
Az "áthúzott szemetesedény" szimbólum 

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 engedélyezett 
gyűjtőhelyen. Az elektronikai hulladék 
újrahasznosítása védi a környezetet és az 
ön egészségét.

ПЕРЕРАБОТКА
Знак перечеркнутой мусорной корзины 

нельзя выбрасывать вместе с бытовыми 

утилизации. По окончании срока 

RECICLARE

faptul că acest produs şi bateriile pe care le 

deşeurile menajere. Acestea fac obiectul 

într-un spaţiu de colectare autorizat pentru 

deşeurilor electronice va contribui la 
protecţia mediului şi a sănătăţii 
dumneavoastră.

RECYKLÁCIA
Symbol „preškrtnutá nádoba na odpadky“ 

vyhadzovať do bežného domáceho

odpad. Batérie a ostatné elektronické
komponenty po skončení ich životnosti 
odovzdajte v autorizovanej

spôsob spracovania elektronického
odpadu prispeje k ochrane životného 
prostredia a Vášho zdravia.

RECYKLACE

tento výrobek a baterie v něm obsažené 
není možné vyhodit do běžného domácího 
odpadu. Patří do speciálního tříděného 
odpadu. Po skončení životnosti odložte váš 
elektronický výrobek do specializované 

znovuzpracováním elektronického odpadu 
napomáháte chránit životní prostředí a své 
zdraví.

ÅTERVINNING
Den överkorsade soptunnan innebär att 
produkten och dess batterier inte kan 
slängas bland hushållssoporna. De måste 
sopsorteras. Lämna in batterierna och den 
kasserade elektroniska apparaten till en 
auktoriserad återvinningscentral. Om du 
gör dig av med ditt elektriska avfall på 
detta vis skonar du miljön och din egen 
hälsa.

РЕЦИКЛИРАНЕ

отпадъци.  Те трябва да се събират 

за целта място за рециклиране. Това 

GERI DÖNÜŞÜM

ürün ve içerdiği pillerin normal ev 
atıklarıyla birlikte atılamayacağı anlamına 
gelmektedir. Bunların özel olarak ayrılıp 
atılmaları gerekmektedir. Bataryaları ve 
kullanım ömrü sona eren elektronik 

üzere bir toplama alanına bırakınız. 
Elektronik atıklarınızın bu şekilde 
değerlendirilmesi çevrenin ve sağlığınızın 
korunmasını sağlayacaktır.
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Ön egy DOMYOS márkájú terméket választott, és köszönjük bizalmát.

Akár kezdő, akár magas szintű sportoló, a DOMYOS az Ön szövetségese fizikai kondíciójának megtartásában vagy fejlesztésében. Munkatársaink 
mindig arra törekszenek, hogy a legjobb termékeket tervezzék az ön számára. Ha mégis észrevételei, javaslatai vagy kérdései vannak, DOMYOS.COM 
honlapunkon kíváncsian várjuk véleményüket. Honlapunkon edzéseihez tanácsokat, szükség esetén pedig segítséget is találhat.

Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy ez a DOMYOS termék a legmesszebbmenőkig megfelel elvárásainak.

 � ISMERTETÉS

A VA 530 egy formába hozó ülő kerékpár.

A kerékpár kialakítása helyes háttartást biztosít az edzés alatt. 

Mágnesfékes rendszere kényelmes, lökésektől mentes pedálozást tesz lehetővé.

 � ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

1. A termék használata előtt olvasson el figyelmesen minden 
útmutatást.

2. Ellenőriztesse kezelőorvosával edzettségi állapotát. Ez különösen 
fontos, ha Ön elmúlt 35 éves, vagy ha előzőleg voltak egészségi 
problémái.

3. A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék 
valamennyi használója megfelelően ismeri a biztonsági előírásokat.

4. A DOMYOS minden felelősséget elhárít a terméknek a vásárló 
vagy más személy által történő, akár előírásszerű, akár helytelen 
használatából eredő bármely személyi sérülésre vagy vagyoni 
kárra vonatkozó reklamáció esetén.

5. Az eszközt nem szabad üzleti, bérleti vagy intézményes keretek 
között használni.

6. A felhasználó felelőssége, hogy minden használat előtt ellenőrizze 
az egyes alkatrészeket, és ha szükséges, meghúzza a csavarokat.

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

8. A gyakorlat alatt a lába megóvására viseljen sportcipőt. Ne viseljen 
bő, vagy lógó ruházatot, amely beakadhat a sporteszközbe. 
Vegye le az összes ékszerét. Kösse össze a haját, hogy ne zavarja 
edzés közben.

9. Előfordulhat, hogy a szívritmus ellenőrző rendszerek pontatlanok. 
A túlterhelés súlyos sérüléseket, akár halált is okozhat. Bármilyen 
fájdalom vagy rosszullét esetén azonnal abba kell hagyni az 
edzést.

 � BEÁLLÍTÁSOK

ÜLÉS

Ülő testhelyzetben, hátát a háttámlának támasztva térdeit enyhén be kell hajtania, amikor a pedálok legtávolabbi helyzetben vannak. 

Az ülés beállítása előtt szálljon le a kerékpárról.

1. Csavarja ki az állítócsavart.
2. Húzza ki az állítócsavart és állítsa be az ülést a kívánt helyzetbe.
3. Engedje el az állítócsavart és ellenőrizze, hogy megakadjon az erre a célra szolgáló lyukak egyikében.
4. Szorítsa be erősen.

PEDÁLPÁNTOK

Lazítsa meg a pedál alatti rögzítést és állítsa be a pántot, majd szorítsa vissza a rögzítést.

A KERÉKPÁR STABILITÁSA

Forgassa a kerékpár hátsó lábainál lévő állítócsavarok egyikét vagy mindkettőt, addig, amíg a kerékpár teljesen stabil helyzetbe kerül.

ELLENÁLLÁS

Ez a termék egy független sebességű termék.  A fékezési nyomatékot nem csupán a pedálozási gyakorisággal tudja beállítani, hanem kiválaszthatja 
manuálisan is az ellenállás szintjét (a nyomatékszabályozó gomb forgatásával a motor nélküli, a +/- gombok megnyomásával a motorral 
rendelkező termékeken). Ha azonban megtartja az azonos ellenállási szintet, a fékezési nyomaték az ön pedálozási gyakoriságának növekedésével/
csökkenésével azonos mértékben növekszik/csökken.

 � ÁTHELYEZÉS

H
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 � KONZOL

A konzol számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyekkel gazdagíthatja edzéseit.

Az alábbiakban találja a konzol használatát megkönnyítő útmutatásokat.

ISMERTETÉS

1. Középső gomb: Nyomja meg a középső gombot a konzol bekapcsolásához, 
válassza ki a menüket, nyugtázza a választást, majd kezdje el az edzést vagy 
tartson szünetet.

2. Forgó korong: Forgassa el a korongot a menüben való lépkedéshez, vagy a 
pedálozás nehézségének beállításához.

3. VIsszatérés gomb: Nyomja meg a visszatérés gombot a visszalépéshez, 
fejezze be az edzést, vagy kapcsolja ki a konzolt.

4. Választó kapcsoló: Válassza ki a készülék típusát (VM / VE).
VM = szobakerékpár
VE = elliptikus kerékpár 

5. Választó kapcsoló: Válassza ki a távolság mértékegységét (MI / KM).
MI = mérföld
KM = kilométer

6. RESET: Indítsa újra a kiválasztást.

NYITÓ KÉPERNYŐ

Ez az első képernyő, ami megjelenik a kijelzőn, amikor a konzolt bekapcsolja. 
Lehetővé teszi az létrehozása óta használt legutolsó profil teljesítmény-
összefoglalójának behívását.

A másik profilba való belépéshez forgassa el a korongot.

A nyitó képernyőből való kilépéshez válasszon egy profilt a középső gomb 
megnyomásával.

 

AZ EDZÉS ALATTI KÉPERNYŐ

1. Az erőkifejtés intenzitásának skálája

2. Szívritmus percenkénti szívverésekben (a szívritmusmérő öv viselése 
szükséges)

3. Elégetett kalóriák kcal-ban

4. Sebesség km/h-ban (vagy mi/h)

5. Megtett távolság km-ben (vagy mi)

6. Pedálozási sebesség percenkénti fordulatszámban

7. A felhasználó haladása az edzés alatt

8. Pedálozási nehézség (16 fokozat)

Felhasználói profil létrehozása:

Válassza ki az  ikont, majd töltse ki a profil adatait az alábbi információkkal:

1. Nyelv
2. Név:
3. Kép
4. Életkor
5. Súly
6. Magasság
7. Maximális szívritmus (1)

8. Minimális szívritmus (2)

9. Billentyűhang
(1) Az alapbeállítás szerint megjelenő értéket a készülék az Ön életkora alapján automatikusan számítja.
(2) A minimális szívritmust pihenési időszak után kell mérni. Az alapbeállításként megjelenő érték átlagos tájékoztató érték.

Legfeljebb 4 felhasználói profilt állíthat be.

Egy profil törlése:

A BEÁLLÍTÁSOK menüben válassza ki az  ikont, majd a törölni kívánt profilt.

H
U



A MENÜK

A  GYORSINDÍTÁS menüvel szabad edzést indíthat el.

Az  PROGRAMOK menüvel kiválaszthat egy edzést a felkínált 10 edzés 
közül, valamint beléphet a KIHÍVÁS módba.

A  BEÁLLÍTÁSOK menüvel tudja beállítani felhasználói profilját.

Ha egy menübe be szeretne lépni, válassza ki a kívánt ikont a korong forgatásával, 
majd nyugtázza a középső gomb megnyomásával.

 GYORSINDÍTÁS

Adja meg az edzés időtartamát, majd nyugtázza a középső gomb megnyomásával. Az edzést már a visszaszámlálás befejezésekor elkezdheti.

Ha szívritmusmérő övet használ, a szívritmust automatikusan érzékeli.

A pedálozás nehézségének beállításához forgassa el a korongot.

Ha szünetet szeretne tartani, nyomja meg a középső gombot, vagy hagyja abba a pedálozást.

Az edzés folytatásához (a szünet kezdetétől számított 15 percen belül) nyomja meg ismét a középső gombot, vagy kezdjen el újra pedálozni.

Ha a vége előtt szeretné az edzést leállítani, nyomja meg a vissza gombot és nyugtázza a választást.

A konzol kikapcsolásához nyomja meg a vissza gombot 3 másodpercig.

 PROGRAMOK

Alapbeállítás szerint az edzések időtartama 30 perc. Ezt az időtartamot tetszése szerint állíthatja. Ugyanígy be tudja állítani bármikor a pedálozás 
nehézségét edzés közben.

 CALORIES mód 

használata előtt

1

Fokozatos edzés a kalóriák elégetéséhez

A nehézségi szint fokozatosan növekszik, majd ugyanolyan 
fokozatosan visszatér a kiindulási szintre.

2

A sportedzés kalóriák elégetéséhez

Készüljön fel arra, hogy 3-szor egymás után ugyanazon az emelkedőn 
fog felmenni! A szint átmenet nélkül a mérsékeltről a nehéz szintre vált.

3

Sportos indítás a kalóriák égetéséhez

Meredek emelkedő az indulásnál, majd visszatérés a fokozatosabb 
völgybe

 CARDIO módba 

történő belépéskor

4
Szakaszos edzés a makkegészséges szív érdekében

Ezt az útvonalat 8 meredek hágó jellemzi, amelyekre fel kell menni.

5

A hágók útvonalán

Az első könnyű hágó után készüljön fel, 4 határozottan nehezebb 
hágón kell keresztüljutnia.

6

Tűra a völgyben

Ez az előzőeknél könnyebbnek tűnő útvonal egyáltalán nem pihenés. 
Használja ki a lejtőket a pihenésre!

 SZÓRAKOZÁS

7

Meglepetés-edzés és maximális kihívás!

Hagyja érvényesülni a meglepetést és induljon el a 9 többi edzés közül 
véletlenszerűen kiválasztott útvonalon.

8
Nyugodt és változatos túra

Ideális edzés ahhoz, hogy izmai feltöltődjenek oxigénnel!

 TELJESÍTMÉNY

9

A legsportosabb túrázók számára fenntartott hegyi szakasz

Minél inkább közeledik a csúcshoz, annál meredekebb a lejtő. 
Használja ki a rövid lejtőket, fújja ki magát és kezdje újra!

10
Szakaszos edzés hegyi kerékpárosok számára

A legnagyobb nehézség ennek az 5 hágónak a meghódításához!
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Az  VERSENY módban korábbi teljesítményével méretkőzhet meg. Legalább 
egy edzést kell rögzítenie a megmérettetés megkezdése előtt.

Az utolsó edzés összefoglalója kitörlődik és kezdődhet a verseny!

Helyzetét és Önt az ellenféltől elválasztó távolságot a kijelző felső részén jelenítheti 
meg.

Az első beérkező léphet a dobogó legmagasabb fokára!

A TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Teljesítményeinek összefoglalása automatikusan megjelenik az edzés végén, az 1 
perces pihenési időszak alatt.

Ekkor megjelenítheti:

• Átlagos szívritmusát
• Az elégetett kalóriák számának becslése
• Az átlagsebességét
• A megtett távolságot
• Átlagos pedálozási sebességét

Az összes edzés összefoglalását a profil létrehozása óta megtekintheti a profil 
kezdőlapjára lépve a vissza gombbal.

A SZÍVRITMUS EDZÉSE

Ez a funkció a mellékelt szívritmusmérő öv használatát igényli.

A kijelző bal oldalán lévő színskála segítségével elhelyezheti magát az 5 erőkifejtési zóna egyikébe, szívritmusa alapján:
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PIROS ZÓNA

A tapasztalt használók számára 
fenntartott nagyteljesítményű zóna

FC > 90% FC max

SZÍVRITMUS

(percenkénti szívverések számában)

% FC max

Életkor

NARANCS ZÓNA

Teljesítményeinek fejlődési zónája
FC = 80-90% FC max

SÁRGA ZÓNA

Állóképességének javítási zónája
FC = 70-80% FC max

ZÖLD ZÓNA

Mérsékelt erőkifejtési zóna, az 
edzések fokozatos újrakezdéséhez 
és súlyvesztéshez

FC = 60-70% FC max

ZKÉK ZÓNA

A bemelegítési és pihenési 
fázisokban elsősorban ezt a zónát 
kell használni

FC < 60% FC max

FC = Szívritmus 
FC max = 210 – (0,65 x az Ön életkora)

A PROGRAMOK módban 2 villogó vonal mutatja az elérendő teljesítményszintet és bátorító üzenetek kísérik az erőkifejtés során.

1. Elérendő teljesítményszint
2. Az Ön teljesítményszintje t időpontban
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 � A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA

A távolság vagy sebesség hibás kijelzése:

• Ellenőrizze a konzol hátoldalán lévő kapcsoló helyzetét:
VM (mágneses kerékpár): 1 pedálfordulat = 4 m
VE (elliptikus kerékpár): 1 pedálfordulat = 1,6 m

• Nyomja mega RESET gombot, hogy a változás életbe lépjen.

Rendellenes zaj a doboz belsejéből:

• Tekintse meg a kezelési útmutató utolsó oldalán lévő táblázatot.

A konzol nem kapcsolódik be:

• Ellenőrizze az adapter csatlakozását a kerékpárra.

• Ellenőrizze a konzol hátoldalán és a burkolat alatt lévő kábelek 
csatlakozását.

• Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse meg a kezelési 
útmutató utolsó oldalán lévő táblázatot.

 � HASZNÁLAT

Ha ön kezdő, néhány napig kis sebességgel végezze az edzést, erőltetés nélkül, és ha szükséges, iktasson be pihenőket. Emelje fokozatosan az egyes 
edzések számát vagy időtartamát. A gyakorlatok végzése alatt ne homorítsa a hátát, hanem tartsa egyenesen. Edzés közben ne feledjen el gondoskodni 
a helyiség megfelelő szellőzéséről, ahol a kerékpár található.

Fenntartó edzés / Bemelegítés:  Fokozatos terhelés 10 perctől kezdve

Fizikai erőnlét megőrzéséhez vagy rehabilitáció céljából végzett fenntartó edzést minden nap mintegy tíz percen 
keresztül végezheti. Az ilyen típusú edzés célja az izmok és ízületek élénkítése, de használható bemelegítés céljából is 
fizikai tevékenység előtt.

A combok tónusosságának növeléséhez válasszon nagyobb ellenállást és növelje az edzésidőt.  Természetesen az edzés 
alatt bármikor változtathatja a pedálozási ellenállást.

Aerob edzés a fizikai erőnlét fokozásához: Viszonylag hosszú ideig (35 perctől 1 óra hosszat) tartó mérsékelt 

terhelés)

Ha fogyni szeretne, fogyókúra mellett az ilyen edzés az egyetlen eszköz a szervezet által felhasznált energiamennyiség 
növelésére. Ehhez fölösleges túlerőltetnie magát. . Jobb eredményeket akkor érhet el, ha rendszeresen végzi az edzéseket. 
Válasszon viszonylag alacsony pedálozási ellenállást és végezze az edzést a saját ritmusának megfelelően, de legalább 
30 percen keresztül. Ennél az edzésnél a bőrön enyhe izzadság jelentkezik, de semmiképp nem szabad kimerülnie. A 
lassú ritmusban végzett edzés időtartama fogja szervezetét arra ösztönözni, hogy a meglévő zsírból merítsen energiát, 
amennyiben harminc percnél tovább, legalább háromszor egy héten, harminc percig edz.

Állóképességet növelő aerob edzés:  20-40 perces erőteljes izommunka

Ez a fajta edzés a szívizom jelentős megerősítését és a légzés javítását tűzi ki célul. Az ellenállás és/vagy a pedálozás 
sebessége úgy van beállítva, hogy növelje a légzés gyakoriságát a gyakorlat végzése alatt.  Az erőkifejtés intenzívebb, 
mint a formába hozás során végzett munkánál. Az edzések során fokról fokra tovább tudja majd tartani ezt az erőkifejtést, 
egyre jobb ritmusban. Ilyen fajta gyakorlatot legalább hetente háromszor végezhet. Az ennél is erősebb ritmusban 
végzett edzés (anaerob munka és vörös 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 állapotba.

Visszatérés nyugalmi állapotba:

A tevékenység alacsony intenzitású folytatását jelenti, ez a fokozatos nyugalmi szakasz. A nyugalmi állapotba való visszatérés biztosítja a szív és 
érrendszer, a légzőszervek, a vérkeringés és az izmok visszatérését a normál állapothoz (ezzel elkerülhetők az ellenhatások, mint például a tejsavak 
felhalmozódása, amelyek az izomfájdalmak, azaz a görcsök és az izomláz fő okozói).

Nyújtózkodás :

A nyugalmi állapothoz való visszatérést nyújtó mozgásoknak kell követniük. Az erőkifejtés utáni nyújtás enyhíti a tejsavak felhalmozódása 
következtében fellépő izommerevséget és serkenti a vérkeringést.

 � KERESKEDELMI GARANCIA

A DOMYOS rendeltetésszerű használat esetén a vásárlás számlával igazolt napjától számított 5 éven keresztül garanciát vállal ennek a terméknek a 
szerkezetére és további 2 éven keresztül az egyéb alkatrészekre és munkadíjra.

A DOMYOS ennek a garanciavállalásnak a keretében csak a termék cseréjére vagy javítására köteles, melyről a DOMYOS saját belátása szerint dönt.

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:

• Szállítási sérülések
• Ha kültéren vagy nedves környezetben használták vagy tárolták)
• Hibás összeszerelés
• Rossz vagy helytelen használat.
• Rossz karbantartás
• A DOMYOS által el nem ismert szervizben végzett javítások.
• Nem magánjellegű használat

Ez a kereskedői garancia nem zárja ki a vásárlás országában hatályos törvényes garancia alkalmazását.

A garancia igénybevételéhez tekintse meg a használati útmutató utolsó oldalán lévő táblázatot.
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