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 יש לקרוא את כל ההוראות בטרם ההרכבה והשימוש מכשיר! 

 אזהרה! 

 עקב המאמץ הכרוך באימון על מכשיר כושר זה 

 ברופא!!  האין להשתמש בו מבלי להיוועץ תחיל

 אחזקה ותפעול 

שהמצור שתקבל יהיה תודה שקנית את אחד ממוצרינו האיכותיים. אנו משתדלים 

יחסר או לא יפעל.   תקין אך למרות מאמצינו הרבים ישנה אפשרות שחלק כלשהו 

 במקרה כזה אנא עדכן  

 את מחלקת השרות בחברתנו ותענה במהרה. 

מוצר זה תוכנן לעוצב לביטחונך המלא, אך עלייך למלא אחר הוראות הבטיחות 

 הבאות:

 הפעלה והאזהרה לכל המשתמשים. ר להעביר את הוראות הי .באחריות בעל המכש1

 ..יש להרחיק ילדים או בעלי חיים מהמכשיר בכל זמן 2

      יש לבדוק ולחזק בקביעות את כל חלקי המכשיר. יש להרחיק ידיים מחלקים נעים.. 3

    .רק אדם רשאי להשתמש במכשיר בזמן פעולתו. 4

לבוש בגדים רפויים ואין  .בעת הפעילות יש ללבוש בגדי אימון ולנעול נעלי אימון. אין ל5

לנעול נעליים בעלי סוליות או עקבים מעור. כמו כן יש לוודא קשירת שיער ארוך 

 . מאחור

.יש ליזהר ממאמץ יתר בעת האימון. באם מורגש כאב או חוסר נוחות יש להפסיק  6

 השימוש במכשיר ולהיוועץ מיד ברופא. מיד את

 .הצב את המכשיר במקום נקי, אופקי וישר. 7

 אין להשתמש במכשיר במקום פתוח מחוץ לבית או בסביבת מים..8

 .קרא את כל ההוראות לפני השימוש. 9

   בצע שחרור קל ע"י מתיחות.ו .לפני תחילת האימון בצע חימום קל ע"י מתיחות 10

.בכל בעיה במכשיר או רעש חריג יש להפסיק את השימוש וליצור קשר עם מחלקת  11

   שירות.

   לשימוש ביתי בלבד וכל שימוש מסחרי בו יגרור להסרת האחריות..המכשיר הינו 12

.אין 14   .טיפול במכשיר שלא מטעם היבואן יגרום אוטומטית לביטול האחריות.13

.משקל  15   לבצע כל שינויים או תחזוקה במכשיר בלבד כמתואר בחוברת זו.

 ק"ג.  120משתמש מקסימלי : עד  

 

 03-9519131לקוחות:טלפון מחלקת שירות  

 

 מטעמי נוחות הניסוח בחוברת הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון 

 וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים משמעו.  זכר גם בלשון נקבה במשמע,



 צג נתונים: 

היה   סךהוא עם הפעלה / כיבוי אוטומטית, כאשר המשתמש מתאמן, המ מסךה

  4-נכנס למצב בדיקה באופן אוטומטי, אך אם הוא מפסיק להתאמן יותר מ 

 ייכבה אוטומטית.  מסך דקות, ה

 פונקציה ותפעול: 

 ", החלון יציג זמן אימון. TIMEזמן: לחץ על "

 /, החלון יציג סל"ד.   STEP / MINמהירות: לחץ על " 

 מרחק כולל: ספור את כל המרחק שרצת. 

 

 מסך תאורה: 

תוכננו בצורה סבירה, יש להם את התכונה של   318M1אופני כושר אופנתיים 

טכני הגון, מראה נאה ומרחב קטן. האופניים מתוכננים לפי העיקרון של מירוץ  

מכוניות שדה, היות עם מערכת בלמים לחה, וניתן לכוונן את הלחץ בהתאם  

מון של המשתמש. המשתמש יכול לקבל אינדיקציה מוגדרת על ידי  למידת האי

מוכר על ידי רוב הספורטאים,   318M1שינוי נתוני האימון והמרחק הכולל. 

 חובבי מועדון הכושר המקצועי. זהו ציוד הכושר האירובי האידיאלי ביותר. 

 

 יש לשים לב: 

 . אנא קרא את מדריך ההפעלה לפני שתשתמש בציוד. 1

 קם את הציוד על קרקע שטוחה ונקייה.. יש למ2

 . הנכה אינו יכול להשתמש בציוד ללא עזרת אנשים אחרים. 3

. האדם השבת צריך להשתמש בציוד בהתאם ליכולתו הפיזית, אם למשתמש 4

יש תחושה לא תקינה כלשהי, להפסיק להשתמש בו. אימוץ העיקרון של שלב  

 אחר שלב, הגדל את האימון בהדרגה. 

 יעו לאדם המודאג להתמודד עם הציוד אם הוא לא תקין. . אנא הוד 5

 

 איך להתאמן נכון? 

   . אנא קרא את מדריך ההפעלה והתאמן על פי המדריך של המדריך, במיוחד 1

 שים לב למחווה שלך. 



. בצע תרגילי חימום לפני שתתחיל בפעילות גופנית רשמית, כגון סימן זמן,  2

מנת להפעיל את המפרק שלך כדי למנוע פגיעה  תרגיל בידיים ריקות וכו ', על 

 במפרק ובשריר שלך. 

. תפוג בזמן פעילות גופנית, השראה כשממריצים, התנועה צריכה להיות  3

 הרמונית עם הנשימה. 

. צריך להחליט על האימון על פי יכולת גופנית אישית, כדאי ללכת צעד אחר  4

רזיה, פחות קבוצה, פחות  צעד, יותר קבוצה, יותר זמן, פחות עקרון במשקל בה

 זמן / קבוצה.  8זמן, יותר משקל באימון שרירים. זמן האמצע הוא 

. שימו לב לתזונה סבירה, אכלו חלבונים וירקות או פירות באופן קבוע,  5

דקות לאחר האוכל, אכלו חצי שעה לאחר האימון. לשתות פחות   40התעמלו 

 מים כשאתה מתאמן כדי להימנע מהגברת נטל החום. 

 

 03-9519131לשירות לקוחות יש להתקשר : 

 

   


