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Telescopic end
Embout télescopique
Boquilla telescópica
Ausziehbare Enden
Estremità telescopica
Uitschuifbaar verlengstuk
Encaixe telescópico
Końcówka teleskopowa
Teleszkópikus csővég
Телескопические кронштейны
Vârf de metal telescopic
Teleskopický nástavec
Teleskopiskt ändstycke
Телескопичен накрайник
Teleskopik uç

Main tube
Tube principal
Tubo principal
Hauptröhre
Tubo principale
Hoofdstang
Tubo principal
Rurka główna
Húzódzkodó cső
Основная перекладина
Tub principal
Hlavní trubice
Huvudrör
Основна тръба
Ana boru

可伸缩套接管
可伸縮套管

主杆
主管

Anti-skid brakes
Patin antidérapant
Patines antideslizantes
Rutschfeste Sohlenbeläge
Pattini antiscivolo
Anti-slip laag
Patins anti-derrapantes
Płozy antypoślizgowe
Csúszásgátló talpak
Нескользящие опоры
Tălpici antiderapanţi
Protismykové brusle
Halksäkra fötter
Накрайници против подхлъзване
Kayma önleyici patenler
防滑冰鞋
防滑墊塊

Screws
Vis
Tornillo
Schraube
Vite
Schroef
Parafuso
Śruba
Csavar
Болты
Şuruburi
Šroub
Skruv
Винт
Vida
螺钉
螺絲

Surface
Support
Soporte
Träger
Supporto
Steun
Suporte
Podstawa
Tartó
Опора
Suport
Podstavec
Fäste
Основа
Dayanak
支撑物
支撑物

ROMÂNĂ
Aţi ales un aparat pentru fitness marca DOMYOS. Vă mulţumim pentru încrederea dumneavoastră. Am creat marca
DOMYOS pentru a permite tuturor sportivilor să-şi păstreze forma. Acest produs este creat 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. Ne puteţi găsi şi pe www.
DOMYOS.com. Vă dorim un antrenament plăcut şi sperăm că acest produs DOMYOS vă deveni pentru dumneavoastră
sinonim cu plăcerea.

P R E Z E N TA R E
Acest produs este o bară de tracţiune care vă permite să efectuaţi tracţiuni pentru a vă dezvolta muşchii din partea superioară
a corpului (spate, bicepşi, umeri). Acest aparat vă permite de asemenea să faceţi întinderi, suspendându-vă de bară cu ajutorul
mâinilor pentru a întinde muşchii spatelui şi muşchii lombari. Bara de tracţiune se fixează între cei doi pereţi ai unui coridor sau în
tocul unei uşi. Este absolut necesar ca bara să fie instalată corect înainte de utilizare.
Bara este formată din:
• 1 tub principal antiderapant,
• 2 vârfuri de metal telescopice echipate cu 2 şine antiderapante.
Bara este vândută împreună cu 2 şuruburi anti-învârtire.
Aceste şuruburi nu au sub nici o formă rolul de a susţine bara în timpul exerciţiilor.

ATENŢIE
O utilizare necorespunzătoare a barei de tracţiune poate
fi periculoasă, pentru dumneavoastră, pentru sănătatea
dumneavoastră sau pentru mediu. Înainte de a vă începe
antrenamentul, citiţi cu atenţie toate recomandările de
utilizare ale acestui aparat.
Căutarea formei trebuie să fie practicată în mod
CONTROLAT.

Înainte de a începe orice program de exerciţii, consultaţivă medicul.
Acest lucru este cu atât mai important la persoanele
care au depăşit vârsta de 35 de ani sau care au avut
anterior probleme de sănătate sau care nu au făcut sport
de mai mulţi ani.
Citiţi toate instrucţiunile înainte de utilizarea aparatului.

SIGURANŢĂ
Pentru a reduce riscul rănirilor grave, citiţi măsurile de siguranţă de mai jos înaintea folosirii produsului.
1. Citiţi toate instrucţiunile din acest manual înainte de utili- 6. Montarea acestui aparat trebuie să fie făcută de către un
zarea produsului. Utilizaţi acest produs numai în modul
adult. Orice operaţie de montare/demontare a produsului
descris în acest manual. Păstraţi manualul pe toată durata
trebuie să fie efectuată cu grijă.
de viaţă a produsului
7. Nu lăsaţi în niciun caz copiii şi animalele de casă în
2. Proprietarului îi revine obligaţia de a se asigura că toţi
apropierea aparatului
utilizatorii produsului sunt informaţi în mod corespunzător
8. Utilizatorul îi revine obligaţia de a inspecta şi a înşuruba,
cu privire la toate instrucţiunile de folosire
dacă este necesar, toate piesele înaintea fiecărei utilizări
3. Domyos este exonerat de orice răspundere cu privire
a produsului.
la plângerile pentru rănire sau pentru daune suferite de
orice persoană sau bun care au drept cauză utilizarea 9. În caz de degradare, nu mai utilizaţi produsul şi duceţi-l în
magazinul Décathlon cel mai apropiat.
necorespunzătoare a acestui produs de către cumpărător
sau de către orice altă persoană
10. Nu încercaţi să reparaţi produsul
4. Produsul este destinat exclusiv utilizării la domiciliu.
Aparatul nu se va utiliza în scopuri comerciale, pentru
închiriere sau într-un cadru locativ sau instituţional.
5. Utilizaţi acest produs în interior, într-un loc spaţios, pe o
suprafaţă plană, la adăpost de umiditate şi de praf.

11. Încălziţi-vă mereu bine înainte de a începe exerciţiul. În
timpul exerciţiului, păstraţi un ritm continuu şi regulat.

ROMÂNĂ
I N S TA L A R E A
1 – Alegerea suportului : bara de apartament se fixează, prin apăsare, între doi pereţi.
Bara de apartament trebuie să fie poziţionată pe pereţi solizi, verticali, curaţi, care prezintă un paralelism bun (+/- 2°) şi care pot
suporta toată suprafaţa de sprijin a şinelor. Vă recomandăm să cereţi sfaturile unui specialist în zidărie.
NU FIXAŢI NICIODATĂ BARA ÎNTRE DOI PEREŢI ŞUBREZI aşa cum sunt pereţii despărţitori din rigips sau din prefabricate.
DECATHLON nu se face responsabil de degradarea pereţilor. În caz că aveţi îndoieli, vă sfătuim să cereţi sfaturile unui specialist
în zidărie.
2 – Deşurubaţi cele două vârfuri metalice telescopice la o distanţă egală pe fiecare parte, pentru a obţine o distanţă puţin inferioară
distanţei dintre cei doi pereţi.
NU DESFĂŞURAŢI O BARĂ DE 70 CM MAI MULT DE 95 CM (interval de utilizare între 70 şi 95 cm) ŞI O BARĂ DE 100
CM MAI MULT DE 120 CM (interval de utilizare între 95 şi 120 cm).
Trasaţi pe fiecare dintre pereţi (zid sau toc de uşă) înălţimea dorită pentru bară. Desenaţi o cruce acolo unde trebuie să fixaţi
şuruburile, astfel încât acestea să fie poziţionate deasupra barei. Bara de tracţiune trebuie să fie instalată între 2 pereţi paraleli. Ea
trebuie să fie perpendiculară pe cei 2 pereţi şi orizontală.
ESTE ABSOLUT NECESAR SĂ UTILIZAŢI ŞURUBURILE ANTI-ÎNVÂRTIRE. Aceste şuruburi pot fi instalate fără ştift în lemn.
Pentru orice alt element de sprijin, cereţi sfaturile unui specialist în reparaţii.
Răsucind tubul principal antiderapant, prelungiţi sau scurtaţi bara;
Rotiţi tubul principal în aşa fel încât să prelungiţi bara cu scopul de a exercita o presiune puternică asupra pereţilor, verificând astfel
şi dacă şuruburile sunt bine fixate în găuri. Strângeţi şuruburile pe pereţi lăsând să se vadă doar capul acestora.
Plasaţi bara între cei 2 pereţi. Capetele şuruburilor trebuie să se afle deasupra barei.
Şuruburile anti-învârtire nu se folosesc în nici un caz la fixarea barei.
Securizaţi strângerea barei cu ajutorul unei şurubelniţe (unealtă care nu vă este furnizată)

IMPORTANT

Înainte de a începe exerciţiul, fiecare utilizator trebuie să :
- Se asigure că şuruburile anti-învârtire sunt fixate în mod corespunzător.
- Verifice buna strângere a barei şi lipsa de deteriorare a suporturilor.
Atenţie : În timpul desfăşurării barei şi a fixării sale, identificaţi corect sensul de strângere şi asiguraţi-vă că efectuaţi întotdeauna exerciţiile în sensul de strângere.
NU FOLOSIŢI NICIODATĂ BARA DE TRACŢIUNE STÂND CU CAPUL ÎN JOS.
NU VĂ BALANSAŢI.

ÎNTREŢINERE
Produsul nu necesită decât un minim de întreţinere.
Curăţaţi-l cu un burete impregnat în apă cu săpun şi ştergeţi-l cu o cârpă uscată.

ROMÂNĂ
UTILIZARE
Pentru toate tipurile de exerciţii, plasaţi-vă mâinile în aşa fel încât să înşurubaţi bara în sensul de
prelungire.

MUŞCHII DORSALI :

Tracţiuni la bara fixă
Acest exerciţiu solicită toţi muşchii planului dorsal, cu
o participare a muşchilor umerilor şi ai bicepşilor.
Priza este foarte largă, ridicaţi bărbia la nivelul
barei.
Intensitatea exerciţiului vă este oferită de propria
dumneavoastră greutate.
La început, doar câteva repetări vor fi posibile deoarece muşchii dumneavoastră nu sunt obişnuiţi să ridice
greutatea dumneavoastră corporală.
Lucraţi în serii de câte 10 – 25 repetări.
Începeţi progresiv dacă sunteţi debutant (3 serii a câte
10 repetări la început, apoi măriţi progresiv numărul
de repetări şi de serii).

Priză largă, ridicaţi-vă bărbia sau ceafa
până la nivelul barei controlând coborârea
şi fără a vă lua elan.
Acest exerciţiu dezvoltă muşchii dorsali
în lăţime.

Priză strânsă, ridicaţi-vă bărbia la nivelul
barei controlând coborârea şi fără a vă
lua elan.
Acest exerciţiu dezvoltă muşchii dorsali
în densitate.

ÎNTINDEREA SPATELUI

Acest exerciţiu vă permite să vă alinaţi durerile lombare şi în acelaşi timp să vă întindeţi
marele dorsal. Doar un medic vă va putea diagnostica de dureri de spate şi vă va prescrie o eventuală contra-indicaţie pentru acest exerciţiu. Prindeţi bara cu o priză largă.
Cu picioarele pliate, ridicaţi încet genunchii spre piept. Menţineţi această poziţie timp de
câteva secunde înainte de a întinde picioarele. De asemenea, puteţi păstra în această
priză largă o poziţie dreaptă, cu picioarele întinse, pentru a vă relaxa marele dorsal.
Nu arcuiţi partea inferioară a spatelui.

MUŞCHII ABDOMINALI

Marele drept :
Suspendaţi-vă de bară cu ajutorul mâinilor şi ridicaţi picioarele (genunchii trebuie să
atingă pieptul).
Oblicii :
Suspendaţi-vă de bară cu ajutorul mâinilor şi ridicaţi picioarele (genunchii trebuie să atingă
pieptul), efectuând în acelaşi timp şi rotaţii de bazin.

GARANŢIE COMERCIALĂ
DOMYOS garantează acest produs, piese şi manoperă, în
condiţii normale de utilizare, timp de 5 ani pentru structură
şi 2 ani pentru piesele de uzură şi manoperă, începând
de la data cumpărării, data de pe bonul de casă făcând
dovada.
Obligaţia DOMYOS în virtutea acestei garanţii se limitează
la înlocuirea sau la repararea produsului, la discreţia
DOMYOS.
Toate produsele pentru care este aplicabilă garanţia trebuie
să fie primite de DOMYOS într-unul din centrele sale autorizate, cu taxele poştale plătite de expeditor, însoţite de o
dovadă suficientă 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 produsului în scopuri comerciale
Această garanţie comercială nu exclude garanţia legală
aplicabilă în funcţie de ţară şi/sau de provincie.
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BT 200-100
Keep these instructions
Notice à conserver
Conservar instrucciones
Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare
Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję
Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию
Păstraţi instrucţiunile
Návod je třeba uchovat
Spara bruksanvisningen
Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız
請保存說明書
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