
VM 120

Maxi
110 kg
242 lbs 30 min

VM 120
20 kg / 44 lbs

87 x 48 x 121 cm
34 x 19 x 48 in



SAFETY SÉCURITÉ SEGURIDAD SICHERHEIT SICUREZZA VEILIGHEID SEGURANÇA 
BEZPIECZEŃSTWO BIZTONSÁG МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ SIGURANŢĂ

SÄKERHETSANVISN INGAR БЕЗОПАСНСТ GÜVENLİK                          
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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
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Console
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Handlebars
Guidon
Manillar 
Lenker
Manubrio
Stuur
Guiador
Kierownica
kormány
Руль
Ghidon
Riadidlá
Madlo
Styre
Корми ло
Gidon
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Pedal
Pédale
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Pedală
Pedále
Šlapky
Pedal
Педал
Pedal
)'*4&'

2



!"#$%&'
 

1

30 min

A x 4

B x 6

A

A

3



2

3

A

A

1 2 3 4 5 6

4



4

5

B

B

B

B

B

B

5



7

6

AAA

1,5 V
2 x

6



9

8

7



1
2

10

11

8



H
U

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

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

2.  A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy 

4.  A készüléket nem szabad üzleti, bérleti vagy intézményes 

alkatrészt.

6.  A termék össze- és szétszerelésénél mindig gondosan kell 

azonnal abba kell hagyni az edzést.

BEÁLLÍTÁSOK

1- A KERÉKPÁR SZINTEZÉSE

2- AZ ÜLÉS HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA 

3- AZ ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA

4- A TERMÉK ÁTHELYEZÉSE

talajra.
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A KONZOL MŰKÖDÉSE

KIJELZÉS és GOMB: 
1- A sebesség kijelzése (km/h ou mi/h)

Funkciók:

mi-ben (mérföld).

Beállítások a konzol hátoldalán: 

A konzol nullázása:

Az elemek behelyezése

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

Selejtezés

 
a környezetet és az Ön egészségét.

A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA

Ha rendellenes távolságot vagy sebességet észlel:

esetén.

felelnek meg).

Ha úgy veszi észre, hogy a számláló a nem megfelelő mértékegységet mutat a távolságra:

való kijelzéshez.
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Ha a számláló nem kapcsolódik be:

Ha zajt hall a burkolaton belülről

EDZÉSI ZÓNÁK

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

FC > 90% FC max

FC = 80-90% FC max

FC = 70-80% FC max

FC = 60-70% FC max

csökkentéséhez

FC < 60% FC max

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

Aerob edzés a fizikai erőnlét fokozásához: Mérsékelt erőkifejtés elég hosszú időn keresztül (35 
perctől 1 óráig)

Aerob kitartóedzés: Erős erőkifejtés 20 - 40 percen keresztül
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Visszatérés nyugalmi állapotba

Nyújtás:

KERESKEDELMI GARANCIA

szerint dönt.
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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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VM 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

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT Ltda - CNPJ : 02.314.041/0001-88
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, Forum Istanbul AVM., Kocatepe Mah. G Blok No: 1, Bayrampaşa 34235 Istanbul, TURKEY

, 408 379 , : (04) 2471-8833

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

 1582.589 V1


