ROMÂNĂ
Aţi ales un aparat pentru Fitness marca DOMYOS. Vă mulţumim pentru încrederea dumneavoastră.
Am creat marca DOMYOS pentru a permite tuturor sportivilor să se antreneze la domiciliu. Produsele noastre sunt create de sportivi
pentru sportivi. Ne-am bucura să primim din partea dumneavoastră observaţii şi sugestii privind produsele DOMYOS. În acest scop,
personalul magazinului, precum şi echipa de creaţie a produselor DOMYOS sunt pregătite să vă asculte.
Dacă doriţi să ne scrieţi ne puteţi trimite un mesaj la adresa următoare : www.domyos.com
Vă dorim un antrenament plăcut şi sperăm că acest produs DOMYOS va deveni pentru dumneavoastră sinonim cu plăcerea.

PREZENTARE
AB EXERCISER este un aparat care vă permite să vă întăriţi muşchii abdominali şi mai ales muşchii mari drepţi şi muşchii oblici.
El este compus :
- dintr-un cadru, care vă permite să vă ajutaţi şi să vă ghidaţi mişcarea.
- dintr-un suport pentru cap, care vă permite să evitaţi o solicitare prea puternică a muşchilor cervicali.

AVERTISMENTE
Înainte de a începe acest program de exerciţii, este necesar să consultaţi un medic pentru a vă asigura că nu există contraindicaţii.
Acest lucru este cu atât mai important la persoanele care au depăşit vârsta de 35 de ani sau care au mai avut anterior probleme de sănătate.
Citiţi toate instrucţiunile înainte de utilizarea aparatului. DECATHLON îşi declină orice responsabilitate pentru orice răni corporale sau pagube
aduse bunurilor rezultate în urma utilizării acestui produs.

SIGURANŢĂ
Avertisment : pentru a reduce riscul de lovituri, citiţi instrucţiunile importante de folosire de mai jos înainte de a
utiliza produsul
1. Citiţi toate instrucţiunile din acest manual înainte de utilizarea
produsului. Păstraţi acest manual pe toată durata de viaţă a
produsului.
2. Montarea acestui aparat trebuie să fie făcută de către un adult.
3. Îi revine proprietarului obligaţia de a se asigura că toţi utilizatorii
produsului sunt informaţi în mod corespunzător cu privire la toate
instrucţiunile de folosire.
4. Domyos este exonerat de orice răspundere cu privire la plângerile
pentru rănile sau pentru daunele suferite de orice persoană sau
bun care au drept cauză utilizarea necorespunzătoare a acestui
produs de către cumpărător sau de către orice altă persoană.
5. Produsul este destinat doar pentru o utilizare la domiciliu. A nu se
utiliza aparatul într-un scop comercial, pentru închiriere sau într-un
cadru instituţional
6. Utilizaţi acest produs în interior, la adăpost de umiditate şi de
praf, pe o suprafaţă plană şi solidă şi într-un spaţiu suficient de
mare. Asiguraţi-vă că dispuneţi de un spaţiu suficient de mare
pentru ca accesul şi deplasarea în jurul aparatului să se poată
face în deplină siguranţă.
7. Îi revine utilizatorului responsabilitatea de a asigura buna
întreţinere a aparatului. După montarea produsului şi înainte de
fiecare utilizare, verificaţi ca elementele de fixare să fie bine
strânse, dar nu exagerat. Verificaţi starea pieselor care sunt cele
mai expuse la uzură.

8. În caz de deteriorare a produsului, aduceţi-l la magazinul
Décathlon şi nu-l mai utilizaţi până la repararea sa totală.
9. Nu depozitaţi produsul într-un loc umed (lângă piscină, în baie...)
10. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau care atârnă deoarece s-ar
putea agăţa de aparat. Scoateţi-vă toate bijuteriile.
11. Prindeţi-vă părul pentru a nu vă incomoda în timpul efectuării
exerciţiilor.
12. Dacă aveţi dureri sau ameţeli în timpul efectuării exerciţiilor,
opriţi-vă imediat, odihniţi-vă şi apoi adresaţi-vă unui medic.
13. Nu permiteţi niciodată accesul copiilor şi animalelor de casă în
apropierea aparatului.
14. Nu încercaţi să reparaţi singur produsul.
15. În timpul exerciţiilor, evitaţi să curbaţi spatele.
16. Orice operaţie de montare/demontare a produsului trebuie să
fie efectuată cu grijă.
17. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă şuruburile sunt bine
strânse.

ÎNTREŢINERE
Pentru a evita ca transpiraţia să nu dăuneze suportului pentru cap sau bureţilor de protecţie, utilizaţi un prosop pentru a-i acoperi sau ştergeţi-i
după fiecare utilizare. Dacă vreţi să îi curăţaţi, atunci folosiţi un burete impregnat în apă cu săpun şi ştergeţi-i cu un material uscat.

GARANŢIE COMERCIALĂ
DOMYOS garantează acest produs, în condiţii normale de utilizare, timp de 2 ani, începând de la data cumpărării, data de pe bonul de
casă făcând dovada. Această garanţie se aplică doar la primul cumpărător.
Obligaţia DOMYOS, în virtutea acestei garanţii, se limitează la înlocuirea sau la repararea produsului, la discreţia DOMYOS.
Toate produsele pentru care garanţia este aplicabilă trebuie să fie primite de DOMYOS într-unul din centrele sale autorizate, cu taxele
poştale plătite de expeditor, însoţite de o dovadă satisfăcătoare a cumpărării.
Această garanţie nu se aplică în caz de:
Defecţiuni produse în timpul transportului
Utilizare incorectă sau în afara parametrilor normali
Reparaţii efectuate de tehnicieni neautorizaţi de DOMYOS
Utilizarea în scopuri comerciale a produsului în cauză
Această garanţie comercială nu exclude garanţia legală aplicabilă în funcţie de ţară şi/sau de provincie.
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ROMÂNĂ
EXERCIŢII

UTILIZARE
Adăugaţi programului dumneavoastră de antrenament exerciţii
aerobe aşa cum sunt mersul, alergarea, nataţia sau ciclismul.
Oferiţi-le muşchilor dumneavoastră cel puţin 1 zi de odihnă pe
săptămână, între două antrenamente consecutive.
Este important să izolaţi muşchii corpului de muşchii abdominali şi
să-i lucraţi pe aceştia cu mişcări controlate.
Obiectivul dumneavoastră trebuie să fie de 3-4 serii pe fiecare
exerciţiu, cu câte 15-20 de repetări pe serie.

RIDICAREA BUSTULUI (CONTRACŢIE PLIATĂ)
Izolează partea superioară a muşchilor abdominali.
Pentru a începe, fixaţi capul pe suportul pentru cap şi întindeţivă pe spate, îndoind lejer picioarele şi ţinând de AB. Dezlipiţi
lejer capul şi umerii de sol, apoi îndoiţi corpul până când umerii
nu mai ating solul. Opriţi mişcarea atunci când vârfurile celor 2
omoplaţi vor fi dezlipite de sol. Expiraţi când ridicaţi corpul şi
contractaţi-vă muşchii. Inspiraţi coborând din nou spre sol.

Înainte de a practica orice fel de sport,
este necesar să consultaţi un medic

ANTRENAMENT :
Dacă nu sunteţi sportiv, respectaţi antrenamentul pentru nivelul
începător pentru primele 3-4 săptămâni de exerciţiu.
În ceea ce priveşte respiraţia, trebuie să expiraţi atunci când
faceţi efort şi să inspiraţi atunci când reveniţi în poziţia iniţială.
Deci, expiraţi atunci când vă contractaţi muşchii abdominali şi
inspiraţi când îi decontractaţi. Ritmaţi-vă respiraţia cu cadenţa
exerciţiului dumneavoastră astfel încât să nu respiraţi cu greutate.
Variaţi ordinea exerciţiilor astfel încât să nu vă obişnuiţi muşchii
abdominali cu un ritm şi cu o ordine specifică de antrenament.
NIVELUL ÎNCEPĂTOR :
Încălziţi-vă cu o serie de 10 repetări. Odihniţi-vă timp de 30 de
secunde. Reîncepeţi cu o serie de 12 repetări. Odihniţi-vă timp
de 30 de secunde. Reîncepeţi cu o serie de 15 repetări. Odihniţivă timp de 30 de secunde înainte de a trece la un alt exerciţiu.
Efectuaţi 3 exerciţii din lista de mai jos.

RIDICAREA INVERSĂ A BUSTULUI (CONTRACŢIE PLIATĂ)
Izolează partea inferioară a muşchilor abdominali.
Cu plecare din aceeaşi poziţie ca pentru RIDICAREA BUSTULUI
(Contracţie pliată), ţineţi de AB fără contracţie ; în acest exerciţiu,
trebuie să utilizaţi aparatul ca punct de balans şi stabilizator.
Păstrând picioarele lejer îndoite şi expirând în timp ce lucraţi,
ridicaţi încet picioarele şi bazinul până când genunchii ajung
deasupra pieptului. Pauză. Inspiraţi coborând picioarele şi corpul
până în poziţia iniţială. Reluaţi mişcarea.
RIDICAREA COMPLETĂ A BUSTULUI (CONTRACŢIE PLIATĂ)
Lucrează în acelaşi timp partea superioară şi partea inferioară
a muşchilor abdominali, combinând mişcările de la RIDICAREA
BUSTULUI şi RIDICAREA INVERSĂ A BUSTULUI. Plecând de la
aceeaşi poziţie de început, păstrând genunchii pliaţi ca pentru
RIDICAREA INVERSĂ A BUSTULUI, expiraţi şi ridicaţi-i până la
nivelul pieptului. În acelaşi timp, dezlipiţi umerii de sol ca la primul
exerciţiu pentru RIDICAREA BUSTULUI. Inspiraţi coborând în acelaşi
timp partea superioară şi partea inferioară a corpului până în
poziţia iniţială.Reluaţi mişcarea.

NIVELUL INTERMEDIAR :
Încălziţi-vă cu o serie de 12 repetări. Odihniţi-vă între 10 şi 15
secunde. Apoi 15 repetări. Odihnă de minim 10 secunde. Serie
de 15 repetări. Apoi efectuaţi ultimele 5 repetări, scăzând ritmul de execuţie şi concentrându-vă pe contracţie. Pentru aceste
ultime 5 repetări, rămâneţi în poziţie ridicată (muşchii abdominali
contractaţi) timp de 5 secunde.
Odihniţi-vă 30 de secunde înainte de a trece la un alt exerciţiu.
Efectuaţi 3 exerciţii din lista de mai sus.
NIVELUL AVANSAT
Încălziţi-vă cu o serie de 15 repetări. Odihniţi-vă 10 secunde.
Urmează o a doua serie de 15 repetări. Pentru ultimele 5
repetări, rămâneţi în poziţie ridicată 5 secunde, apoi coborâţi
foarte încet în poziţie iniţială, îngreunând coborârea (număraţi
5 secunde pentru a reveni în poziţia iniţială). 15 secunde de
repaus.
O a treia serie de 20 de repetări din care ultimele 5 trebuie să
fie în contracţie maximă (Blocare în poziţie ridicată, revenire în
poziţie iniţială, controlând coborârea). 15 secunde de repaus.
Ultima serie pentru acest exerciţiu va fi una de intensitate maximă.
Executaţi atâtea repetări cât este posibil, efectuând perfect
exerciţiul şi contractând muşchii abdominali.
Repaus de 30 de secunde.
Treceţi la exerciţiul următor. Efectuaţi 3 exerciţii din lista de mai
sus.

RIDICARE ÎNCLINATĂ
Izolează muşchii oblici care se află pe lateralele corpului, mai jos
de coaste.
Menţinând capul pe suportul pentru cap, genunchii fiind îndoiţi şi
rotiţi într-o parte, ridicaţi încet capul şi umerii şi îndoiţi corpul în
faţă, până când umerii se desprind de sol. Expiraţi şi contractaţivă muşchii abdominali la ridicare, inspiraţi la coborâre. Reluaţi
mişcarea.
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