
VE 120

Maxi
110 kg
242 lbs 40 min

VE 120
28 kg / 62 lbs

117 x 60 x 154 cm
46 x 24 x 61 in
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BEZPIECZEŃSTWO BIZTONSÁG МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ SIGURANŢĂ
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1
Console
Console
Consola
Konsole
Console
Console
Consola
Konsola
Konzol
Консоль
Consolă
Konzola
konzole
Konsol
Конзола
Konsol
!"#$%&'()*%

4
Pedal
Pédale
Pedal
Pedal
Pedale
Pedaal
Pedal
Pedał
Pedál
Педаль
Pedală
Pedál
Šlapky
Pedal
Педал
Pedal
+&,-%&

2
Mobile handlebars
Guidon mobile
Manillar móvil
Mobiler Lenker
Manubrio mobile
Mobiele stuurstang
Guiador móvel
Kierownica ruchoma
Mozgatható kormány
Подвижный руль
Ghidon mobil
Pohyblivé riadidlá
Mobilní řídítka
Rörligt styre
Подвижно кормило
Hareketli gidon
./#$0'1*20

5
Level adjuster
Compensateur de niveau
Compensador de nivel
Niveauausgleicher
Compensatore di livello
Stelschroef niveau
Compensador de nível
Regulacja poziomu
Szintbe állítás
Компенсатор неровности пола
Compensator de nivel
Kompenzátor úrovne
Kompenzátor úrovně
Nivåkompensator
Компенсатор на нивото
Seviye denkleştirici
3*$45%&'+,60

3
Stationary handlebars
Guidon Exe
Manillar Ejo
Fester Lenker
Manubrio Esso
Vaste stuurstang
Guiador Exo
Kierownica nieruchoma
Rögzített kormány
Неподвижный руль
Ghidon Ex
Pevné riadidlá
Pevná řídítka
Fast styre
Фиксирано кормило
Sabit gidon
789:'1*20

150&cm
-.&/0

150&cm
-.&/0

2
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B x 4

A x 4

C x 2

x 4

F x 6

D x 1 L

E x 1 R
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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 folyamatosan arra törekszenek, hogy a legjobb termékeket állítsák elő. Ha mégis észrevételei, javaslatai vagy kérdései 
vannak, DOMYOS.COM honlapunkon kíváncsian várjuk véleményüket. Honlapunkon edzéseihez tanácsokat, szükség esetén pedig 
segítséget is találhat.

Kellemes edzést kívánunk Önnek, és reméljük, hogy ez a DOMYOS termék teljes mértékben megfelel az elvárásainak.

ISMERTETÉS

Az elliptikus kerékpár használata a kardio-tréning egy kitűnő formája, amellyel növelheti kardiovaszkuláris 
és légzési teljesítményét teljes alakformázás közben: a far, négyfejű combizom, vádli, hátizom, mellkasi 
izmok és a hasizom erősítése.
Visszafelé pedálozva még hangsúlyosabbá teheti a farizom és a combok hátsó részének munkáját. Az 
állóképesség edzéssel a lehető legtöbb kalóriát égetheti el (megfelelő étrenddel társítva ideális a testsúly 
csökkentéséhez).

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

1.  FELHÍVJUK A FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT:. Mielőtt elkezdené 
edzésprogramját, kérdezze meg kezelőorvosát. Ez különösen 
fontos a 35 év felettieknél, ha előzőleg voltak egészségi 
problémái és több éve nem sportolt. Minden utasítást 
olvasson el használat előtt.

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

3.  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.

4.  A készüléket nem szabad üzleti, bérleti vagy intézményes 
keretek között használni.

5.  A használó felelőssége, hogy a termék használata előtt 
ellenőrizzen és szükség esetén megszorítson minden 
alkatrészt.

6.  A termék össze- és szétszerelésénél mindig gondosan kell 
eljárni.

7.  Lába megóvása érdekében az edzés alatt mindig viseljen 
sportcipőt. Ne viseljen bő, vagy lógó ruházatot, amely 
beakadhat a gépbe. Használat előtt vegye le ékszereit. Kösse 
össze a haját, hogy ne zavarja edzés közben.

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

BEÁLLÍTÁSOK

1- A KERÉKPÁR VÍZSZINTBE HELYEZÉSE
Figyelem! a vízszintbeállításhoz le kell venni az elliptikus kerékpárt.
Ha a termék használat közben instabil, fordítsa el a szintkiegyenlítők egyikét az instabilitás megszüntetéséig.

2- AZ ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA
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.
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A KONZOL MŰKÖDÉSE

KIJELZÉS és GOMB: 
1- A sebesség kijelzése (km/h ou mi/h)
2- A megtett távolság kijelzése (km vagy mi)
3- Az elégetett kalóriák kijelzése (kcal)
4- Edzésidő kijelzése (perc)
5- MODE gomb

Funkciók:
-  Sebesség: Ez a funkció a becsült sebességet mutatja, km/h-ban (kilométer per órában) 

vagy mi/h-ban (mérföld per órában), a termék hátsó részén lévő kapcsoló állásától 
függően.

-  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 
mi-ben (mérföld).

- Idő: Ez a funkció az edzés kezdetétől eltelt időt mutatja, a kijelzés perc: másodperc (MM:SS).
- Kalória: Ez a funkció a gyakorlat kezdete óta elégetett kalóriamennyiség becsült értékét mutatja.

A konzol automatikusan bekapcsolódik a pedálozás megkezdésekor.
Bekapcsolódásakor a konzol automatikusan AUTOSCAN üzemmódba kerül. 
Ez a mód 5 másodpercenként egymás után futtatja a fenti 4 adatot.
A MODE gomb megnyomásával kiválaszthatja az állandóan látni kívánt adatot és megszüntetheti az AUTOSCAN üzemmódot.

Beállítások a konzol hátoldalán: 
- 1. kurzor: A konzolt használó  készüléktípus kiválasztása: VM (mágnesfékes kerékpár) ---- VE (elliptikus kerékpár)
- 2. kurzor: A TÁVOLSÁG mértékegységének kiválasztása: MI (mérföld) ---- KM (kilométer)
- 3. kurzor:  a kurzor középre állítása.

A konzol nullázása:
- A konzol a használat körülbelül öt perces felfüggesztése után készenléti állapotba lép.
- Készenléti állapotban a kijelzők lenullázódnak a (nem menti el az adatokat).
- A konzol hátoldalán nyomja meg a RESET gombot.

Az elemek behelyezése
1-  Vegye le a konzolt a tartójáról és tegyen be két darab AAA vagy (1,5 V) típusú 

akkumulátort a kijelző hátoldalán lévő rekeszbe. *
2-  Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő behelyezését, és azt, hogy teljesen 

érintkeznek-e a rugókkal.
3-  Ha a kijelzés teljesen vagy részben olvashatatlan, vegye ki, majd 15 mp-es 

várakozás után tegye vissza az akkumulátorokat.

* FIGYELEM: ezt a konzolt úgy tervezték, hogy elemtartó fedél nem kerül rá 

Selejtezés

 

Az „áthúzott szemetesedény” szimbólum azt jelzi, hogy sem ezt a terméket, sem a benne levő elemeket nem szabad a 
háztartási szemétbe dobni. Ezeket szelektíven gyűjtik. A használt elemeket és a tovább már nem használható elektronikus 
terméket újrahasznosítás céljából adja le egy engedélyezett gyűjtőhelyen. Az elektronikai hulladék újrahasznosítása védi 
a környezetet és az Ön egészségét.

A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA

Ha rendellenes távolságot vagy sebességet észlel:
-  Ellenőrizze, hogy a konzol hátoldalán a kapcsoló VM helyzetben van-e mágneses kerékpár / VE helyzetben az elliptikus kerékpár 

esetén.
-  Nyomja meg a RESET gombot, hogy a változás életbe lépjen.

Megjegyzés: A mágnesfékes szobakerékpárnál a pedál egy fordulata 4 méteres távolságnak, az elliptikus szobakerékpárnál 1 
mozdulat 1,6 méteres távolságnak felel meg (ezek az értékek a kerékpározás vagy gyaloglás közben megtett átlagos távolságoknak 
felelnek meg).

Ha úgy veszi észre, hogy a számláló a nem megfelelő mértékegységet mutat a távolságra:
-  Ellenőrizze, hogy a konzol hátoldalán lévő kapcsoló a MI helyzetben van-e a mérföld, vagy KM helyzetben van-e a kilométerekben 

való kijelzéshez.
-  Nyomja meg a RESET gombot, hogy a változás életbe lépjen.

41

32

5

21

3 RESET
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Ha a számláló nem kapcsolódik be:
- Ha elemmel működik, ellenőrizze az elemek megfelelő +/- helyzetét.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezzen be új elemeket.
-  Mindkét esetben ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e csatlakoztatva a vezetékek a konzol hátoldalán, illetve a kerékpár fő váza 

és a kormányvilla összeszerelésénél.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük olvassa el az tájékoztató utolsó oldalát. 

Ha zajt hall a burkolaton belülről, ha nem tudja beállítani az intenzitás szintjét manuális módban, ne próbálkozzon a javítással 
saját maga. Olvassa el a tájékoztató utolsó oldalát. 
Csak a mellékelt adapterrel használja a terméket.

EDZÉSI ZÓNÁK

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

FC > 90% FC max
Haladóknak fenntartott magas teljesítmény zóna

FC = 80-90% FC max
Teljsítményének javítására szolgáló zóna

FC = 70-80% FC max
A kitartás javítására szolgáló zóna

FC = 60-70% FC max
Mérsékelt erőkifejtési zóna, az edzések óvatos újrakezdéséhez és a testsúly 
csökkentéséhez

FC < 60% FC max
A bemelegítési és pihenési fázisokban elsősorban ezt a zónát kell használni

HASZNÁLAT

Ha Ön kezdő, kezdje az edzéseket több napon át alacsony sebességen, erőltetés nélkül, szükség esetén iktasson be pihenőket. Fokozatosan 
növelje az edzések számát, vagy időtartamát. Az edzések alatt ne hajlítsa be a hátát, hanem tartsa magát egyenesen. Edzés közben ne 
feledjen el gondoskodni a helyiség megfelelő szellőzéséről, ahol a kerékpár található.

Fenntartó edzés / Bemelegítés Fokozatos erőkifejtés 10 perctől kezdve
Fizikai erőnlétét megőrzéséhez vagy rehabilitációhoz 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: Mérsékelt erőkifejtés elég hosszú időn keresztül (35 
perctől 1 óráig)
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 edz.

Aerob kitartóedzés: Erős erőkifejtés 20 - 40 percen keresztül
Az ilyen edzéssel jelentősen erősíthető a szívizom és javítja a légzést. Az ellenállás és/vagy a pedálozás 
sebessége úgy van beállítva, hogy növelje a légzés gyakoriságát a gyakorlat végzése alat. Az erőkifejtés 
nagyobb, mint a fizikai erőnlétet fokozó edzésnél. Az edzésekkel egyre tovább tudja majd tartani ezt 
az erőkifejtést, egyre jobb ritmusban. Ilyen típusú edzést legalább háromszor egy héten végezhet. Az 
erősebb ritmusban végzett edzés (anaerob edzés piros zónában) csak sportolóknak való és megfelelő 
felkészítést igényel. Minden edzés után szenteljen néhány percet arra, hogy a pedálozási sebességet 
csökkentve szervezete fokozatosan visszatérjen nyugalmi állapotba.
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Visszatérés nyugalmi állapotba
A tevékenység alacsony intenzitású folytatását jelenti, ez a fokozatos „nyugalmi“ szakasz. A nyugalmi állapotba való visszatérés 
biztosítja a szív és az érrendszer, a légzőszervek, a vérkeringés és az izmok visszatérését a „normál“ állapothoz (ezzel elkerülhetők 
az olyan ellenhatások, mint például a tejsavak felhalmozódása, amelyek az izomfájdalmak, azaz a görcsök és az izomláz fő okozói).

Nyújtás:
A nyugalmi állapothoz való visszatérést nyújtó mozgásoknak kell követniük. A nyújtás minimálisra csökkenti a tejsavak felhalmozódása 
által okozott izomlázat, „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 terjed ki az alábbi esetekre:
- Szállítási sérülések
- Ha kültéren vagy nedves környezetben használták vagy tárolták (trambulin kivételével)
- Hibás összeszerelés
- Rossz vagy nem rendeltetésszerű 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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OTHER COUNTRIES
Need help?

Find us on our website 

http://services.domyos-"tness.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 

http://services.domyos-"tness.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 

justi"catif d'achat.

OTROS PAÍSES
¿Necesita asistencia?

Nos puede encontrar en el sitio web  

http://services.domyos-"tness.com/ 

(coste de conexión de internet) o 

preséntese con el justi"cante 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 

http://services.domyos-"tness.com/ 

(Kosten des Internetanschlusses) 

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 

http://services.domyos-"tness.com/ 

(costo di una connessione Internet) o 

potete recarvi all'accoglienza di un 

negozio del marchio in cui avete 

comprato il prodotto, muniti di un 

giusti"cativo di acquisto.

OVERIGE LANDEN
Nog vragen?

Raadpleeg onze internetsite 

http://diensten.domyos.-

"tness.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 http://services.domyos-

"tness.com/ (custo de uma ligação à 

Internet) ou dirija-se à recepção da 

loja da marca onde adquiriu o seu 

produto, com o respectivo 

comprovativo de compra.

INNE KRAJE
Potrzebujesz pomocy?

Znajdź nas na stronie internetowej 

http://services.domyos-"tness.com/ 

(koszt jednego połączenia 

internetowego) lub wraz z dowodem 

zakupu zgłoś się do punktu obsługi 

sklepu "rmowego lub tam, gdzie 

dokonałeś zakupu produktu.

MÁS ORSZÁGOK
Segítségre van szüksége?

Keressen meg minket internetes 

honlapunkon 

http://services.domyos-"tness.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 

http://services.domyos-"tness.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
Aveți nevoie de asistenţă?

Ne puteți găsi pe site-ul 

http://services.domyos-"tness.com/ 

(prețul unei conectări la internet) sau 

vă puteți prezenta la serviciul de 

relații cu clienții al magazinului "rmei 

de la care ați achiziționat produsul, 

având asupra dumneavoastră 

dovada cumpărării.

OSTATNÉ KRAJINY
Potrebujete asistenciu?

Nájdite si nás na internetových 

stránkach http://services.domyos-

"tness.com/ (cena internetového 

pripojenia), alebo sa obráťte na 

oddelenie styku so zákazníkom v 

obchode, kde ste svôj výrobok 

zakúpili a popritom nezabudnite 

predložiť doklad o kúpe.

OSTATNÍ ZEMĚ
Potřebujete pomoc?

Kontaktujte nás na našich interneto-

vých stránkách 

http://services.domyos-"tness.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 

http://services.domyos-"tness.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: 

http://services.domyos-"tness.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? 

http://services.domyos-"tness.com/ 

internet sitesinden bize 

ulaşabilirsiniz (bir internet bağlantı 

ücreti karşılığında) veya bir satın 

alma kanıtı ile birlikte, ürünü satın 

aldığınız mağazanın danışma 

bölümüne başvurabilirsiniz.
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http://services.domyos-"tness.com/

FRANCE
Besoin d'assistance ?

Retrouvez-nous sur le site internet 

http://services.domyos-"tness.com/ 

(coût d'une connexion internet) ou 

contactez le centre de relation 

clientèle, muni d'un justi"catif 

d'achat, au 0800 71 00 71 (appel 

gratuit depuis un poste "xe en 

France métropolitaine).

ESPAÑA
¿Necesita asistencia?

Nos puede encontrar en el sitio web  

http://services.domyos-"tness.com/ 

(coste de conexión de internet) o 

contacte con el centro de atención al 

cliente, con el ticket de compra, a 

902323336 para ayudarle a abrir un 

dosier spv.

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 POPRODEJNÍ SERVIS

EFTERMARKNAD СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ SATIŞ SONRASI SERVİSİ %%%%%%%%%%%%%%%)*+,-%./0#%012
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VE 120

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

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