
VE 230

VE 230
29 kg / 64 lbs

115 x 59 x 154 cm

45 x 23 x 61 in 45 min

MAXI
110 kg

242 lbs
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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

4
Console
Console
Consola
Konsole
Console
Console
Consola
Konsola
Konzol
Консоль
Consolă
Konzola
konzole
Konsol
Конзола
Konsol
Konzola

3
Pulse sensors
Capteurs de pulsations
Sensores de pulsaciones
Pulsfrequenzmesser
Sensori di pulsazioni
Hartslagsensoren
Sensores de pulsações
Receptory pulsu
Pulzusérzékelők
Датчики пульса
Captatoare de pulsații
Snímače tepu
Snímače tepu
Pulsgivare
Сензори за пулса
Nabız sensörleri
Mjerači pulsa

1
Adjustable handlebar
Guidon mobile
Manillar móvil
Mobiler Lenker
Manubrio mobile
Bewegende stuurhendels
Guiador móvel
Ruchoma kierownica
Mobil kormány
Регулируемый руль
Ghidon mobil
Pohyblivé riadidlá
Pohyblivé madlo
Rörligt styre
Свалящо се кормило
Hareketli gidon
Mobilni upravljač

2
Non-adjustable handlebar
Guidon fixe
Manillar fijo
Fester Lenker
Manubrio fisso
Vaste stuurhendels
Guiador fixo
Kierownica nieruchoma
Rögzített kormány 
Неподвижный руль
Ghidon fix
Pevné riadidlá
Pevné madlo
Fast styre
Фиксирано кормило
Sabit gidon
Fiksni upravljač

6
Pedal
Pédale
Pedal 
Pedal
Pedale
Pedaal
Pedal
Pedał
Pedál
Педаль
Pedală
Pedál
Pedál
Pedal
Педал
Pedal
Pedala

8
Levelling foot
Compensateur de niveau
Compensador de nivel
Niveauausgleicher
Compensatore di livello
Niveauregelaar
Compensador de nível
Kompensator poziomu
Szintkiegyenlítő
Компенсатор уровня
Compensator de nivel
Kompenzátor úrovne
Vyrovnávací podložka
Nivåkompensator
Компенсатор на нивото
Yükseklik ayar tertibatı
Kompenzator razine

5
Resistance adjustment knob
Molette de réglage de la résistance
Rueda de ajuste de la resistencia
Widerstands-Stellschraube
Rotella di regolazione della resistenza
Instelknop weerstand
Bloqueio de regulação da resistência
Pokrętło regulacji oporu
Ellenállást beállító csavar 
Ручка регулировки сопротивления
Buton de reglare a rezistenţei
Nastavovacie koliesko odporu
Kolečko pro nastavení odporu
Låshjul för motstånd
Кръгла ръчка за регулиране на съпротивлението
Direnç ayar düğmesi
Regulator otpora
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ASSEMBLY • MONTAGE • MONTAJE • MONTAGE • 

MONTAGGIO • AFWERKING • MONTAGEM • MONTAŻ • 

SZERELÉS • СБОРКА • MONTARE • MONTÁŽ • MONTÁŽ • 

MONTERING • МОНТИРАНЕ • MONTAJ • MONTAŽA •  • 

 •  • 45 min

A x 6

B x 2

C x 2

D x 4

E
L

x 1

R
F

x 1

x 1
H x 2

G x 6

x 1



4

A
A

H

H

1
A x 2

B x 2

H x 2

B
B



5

1/2

1

6

8

1

8

a b

c

d

e f

g OK

2

2-2 2-3 2-4 2-5

2-1



6

3
C x 2

E
L

x 1

R
F x 1

FR

E

L

R

L

C C

RL



7

4

A x 4

D x 4

A

AA

A

D
D D

D



8

5

G x 6

5-3

5-2

G

G

G

5-1

G

G

G

CLICK!



9

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

SEGURANÇA • BEZPIECZEŃSTWO • BIZTONSÁG • МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ • SIGURANŢĂ 

• BEZPEČNOSŤ • BEZPEČNOST • SÄKERHETSANVISN INGAR • БЕЗОПАСНСТ • GÜVENLİK 

• SIGURNOST •  •  •  • 

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.

www.domyos.com

150 cm
59 in

150 cm
59 in
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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

Ez az elliptikus kerékpár mágneses ellenállással van ellátva, halk és akadálymentes pedálozás érdekében. A 
járás vagy futás természetes mozdulatait utánozza, és lehetővé teszi a fenék, comb, vádli és az alhasi izmok 
tonizálását.  Erősebb munkára foghatja a farizmokat, ha hátrafelé pedálozik.

Ilyen típusú berendezésen az edzés a szív-érrendszeri teljesítményének növelését is lehetővé teszi. Így 
javítja fizikai erőnlétét, állóképességét és kalóriát éget.

 HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi tájékozódásra.

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

2. A tulajdonosnak meg kell győződnie arról, hogy minden 
felhasználónak tudomása van a használat közben szükséges 
összes elővigyázatosságról.

3. Helytelen használat esetén bekövetkező anyagi károkkal vagy 
személyi sérüléssel kapcsolatban a DOMYOS minden felelősséget 
elhárít.

4. A készülék családi használatra szolgál (H osztály). Nem alkalmas 
hivatásszerű és/vagy üzleti használatra.

5. Ez a készülék nem alkalmas terápiás célokra. 

6. Lábai védelme érdekében viseljen sportcipőt. Kösse össze a haját. 
Ne viseljen bő ruházatot, ami zavarhatná edzés közben. Vegye le 
az összes ékszerét. 

7. Ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat, vagy más szokatlan 
jelenséget tapasztal, azonnal hagyja abba az edzést, és kérje ki 
orvosa tanácsát.x

8. A készüléket stabil, sima és vízszintes felületre kell helyezni.

9. Pacemekert, defibrillátort vagy egyéb beültetett elektronikus 
eszközt használó személyeket tájékoztatjuk, hogy a 
pulzusérzékelőt saját felelősségükre használják.

 KARBANTARTÁS

Biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze az eszközt.

1. Szorítsa meg a rögzítésre szolgáló elemeket.

2. Vizsgálja felül a kopásnak leginkább kitett alkatrészeket.

3. Azonnal cserélje ki a hibás alkatrészeket.

4. A javításig ne használja a készüléket.

 BEÁLLÍTÁSOK

A VÍZSZINT BEÁLLÍTÁSA

Ha nem stabil, állítsa be a kerékpár hátsó részénél lévő kiegyenlítőket.

FÉKEZÉS 

A fékezési nyomaték a pedálozási sebességtől függően változik (minél 
gyorsabban pedálozik, annál nagyobb lesz a lendkerék ellenállása).

Változtathatja a fékezést a sebességtől függetlenül is, a konzol alatt 
lévő állítógomb segítségével.

 ÁTHELYEZÉS

Fogja meg a fix kormányt és billentse a készüléket az elülső lábaira. Ha a 
készülék görgőkre támaszkodik, helyezze át, majd állítsa vissza eredeti 
helyzetébe, közben segítse a hátsó lábak visszatérését a talajra. 

 A KONZOL MŰKÖDÉSE

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

1. Vegye le a konzolt a tartójáról, vegye le a készülék hátoldalán lévő 
fedelet, és tegyen bele 2 db AA vagy UM-3 elemet.

2. Ellenőrizze, jól helyezte-e be az elemeket, és azok megfelelően 
érintkeznek-e a rugókkal.

3. Tegye vissza a fedelet.  

4. Ha a kijelző olvashatatlan, vagy részlegesen látható, vegye ki az 
elemeket, várjon 15 másodpercig, majd tegye vissza őket.

A KONZOL HÁTOLDALÁN LÉVŐ KURZOROK BEÁLLÍTÁSA

VM VE0  Állítsa az első kurzort VE helyzetbe.

RO ST0  A második kurzort állítsa 0-ra.

MI KM  Állítsa a kurzort a tetszése szerinti mértékegységre (MI = 
mérföld / KM = kilométer)

Nyomja meg a RESET gombot a választás jóváhagyásához.

FIGYELEM! Rossz beállítás esetén ERR üzenet jelenik meg. Ellenőrizze a 
kurzorok helyzetet (kattanás jelzi, ha a kurzor a megfelelő helyzetben 
van). 

FUNKCIÓK

A konzol segítségével figyelemmel kísérheti teljesítményét az edzés 
alatt.

1. Sebesség
2. Távolság
3. Kalóriák
4. Idő
5. SZÍVRITMUS (percenkénti szívverések számában)

Az AUTOSCAN mód segítségével felvátva jelenne meg az adatok a 
kijelzőn.

A konzol a használat 5 perces felfüggesztése után készenléti állapotba 
lép. A teljesítményei automatikusan újraindulnak. 

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

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 újra hasznosítása védi a környezetet 
és az Ön egészségét.

 SZÍVRITMUS MÉRÉSE

Helyezze tenyerét a pulzulsérzékelőkre, és várjon néhány másodpercig. Tartsa a kezeit szilárdan az érzékelőkön és ne szorítsa rá őket túlzottan.

A mért szívritmus becslés. Tájélkoztatást ad meg az általános tendenciáról. 

FIGYELMEZTETÉS! 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.

Megjegyzés: Előfordulhat időnként, hogy a mért szívritmus nincs összhangban tényleges szívritmusával. Ennek oka az algoritmus indítóértékeinek 
beállításában rejlik.
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 TÁJÉKOZTATÁS AZ EDZÉSI ZÓNÁKRÓL ÉS A SZÍVRITMUSRÓL

FC = Szívritmus (percenkénti szívverések számában)

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

Életkor

FC > 90% FC max

A tapasztalt használók számára fenntartott nagyteljesítményű zóna

FC = 80-90% FC max

Teljesítményeinek javítására szolgáló zónája

FC = 70-80% FC max

Állóképességének javítására szolgáló zóna

FC = 60-70% FC max

Mérsékelt erőkifejtési zóna, az edzések fokozatos újrakezdéséhez és 
súlyvesztéshez
FC < 60% FC max

A bemelegítési és pihenési fázisokban elsősorban ezt a zónát kell 
használni

 A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA

NINCSENEK ÖSSZHANGBAN EGYMÁSSAL A TÁVOLSÁG- ÉS SEBESSÉGADATOK VAGY HIBAÜZENET

Ellenőrizze, hogy a konzol hátoldalán lévő kurzor VE helyzetben legyen, majd nyomja meg a RESET gombot.

INKOHERENS TÁVOLSÁG- ÉS SEBESSÉG MÉRTÉKEGYSÉGEK 

Ellenőrizze a konzol hátoldalán lévő kurzort (MI = mérföld/ KM = kilométer). A változtatáshoz vegye ki és tegye vissza az elemeket, majd nyomja 
meg a RESET gombot.

 HASZNÁLAT

Ha ön kezdő, néhány napig kis sebességgel végezze az edzést, erőltetés nélkül, és ha szükséges, iktasson be pihenőket. Az edzések gyakoriságát és 
időtartamát fokozatosan emelje. Ne feledje jól kiszellőztetni a helyiséget, ahol a készülék található.

Fenntartó edzés / Bemelegítés: Kis erőkifejtés minimum 10 percig

A szintentartó vagy rehabilitáló programhoz eddzen minden nap legalább 10 percig. Ez a gyakorlat-típus finoman 
megdolgoztatja az izmokat és ízületeket, de használható bemelegítésként is az intenzívebb fizikai erőkifejtés előtt.

A lábak ruganyosságának fokozása céljából állítson be nagyobb ellenállást, és növelje meg az edzésidőt.

Aerob edzés testsúlycsökkentéshez: 35-60 perces erőteljes izommunka

Ez az edzés-típus hatékony kalóriaégetést tesz lehetővé. Szükségtelen túlerőltetnie magát, a gyakorisággal (legalább heti 3 
alkalom) és az edzések időtartamával (35-60 perc) érheti el a legjobb eredményeket. Eddzen közepes sebességen (mérsékelt 
erőkifejtés kifulladás nélkül).

A testsúlycsökkentéshez rendszeres fizikai tevékenységre, valamint mindenképpen kiegyensúlyozott étrendre van szükség.

Állóképességet növelő aerob edzés: 20-40 perces erőteljes izommunka

Az ilyen edzés erősítheti a szívizmot és javítja a légzési munkát. Végezze a gyakorlatokat legalább heti 3 alkalommal egyenletes 
ritmusban (gyors légzés). Az edzések során fokról fokra tovább tudja majd tartani ezt az erőkifejtést, egyre jobb ritmusban. 

Az ennél is erősebb ritmusban végzett edzés (anaerob munka és vörös zónában végzett munka) csak sportolóknak való, és 
megfelelő előkészítést igényel.

Visszatérés nyugalmi állapotba

Minden edzés után gyalogoljon néhány percig kis sebességen, hogy szervezete fokozatosan nyugalmi állapotba kerüljön. Ez a nyugalmi állapotba 
való visszatérési fázis biztosítja, hogy a szív- és érrendszer, valamint a légzőrendszer, a vérkeringés és az izmok visszatérjenek a normál működésre. 
Így kiküszöbölhetőek a mellékhatások, például a felhalmozódó tejsav, amely az izomfájdalmak egyik okozója (görcsök és izomláz).

Nyújtás

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 terjed ki az alábbi esetekre :

• Szállítási sérülések.
• Épületen kívüli vagy nedves környezetben történő használat és / vagy tárolás
• 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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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

Aveți nevoie de asistenţă?
Ne puteți găsi pe site-ul www.domyos.
com (prețul unei conectări la internet) 
sau vă puteți prezenta la serviciul de 
relații cu clienții al magazinului firmei 
de la care ați achiziționat 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 

www.domyos.com

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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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




