
  
  
  

  
  

  אופני כושר עם משענת גב 
R570  

 

  
  
 

  חוברת הדרכה
  



  :טכניים נתונים
  

  מ" ס127גובה , מ"ס 71רוחב , מ" ס163אורך :  מידות
  ג" ק136  :משקל משתמש מרבי

    ®Bluetooth :מצויד בקישוריות
  :דרישות חשמל

     100-240V AC, 50/60Hz, 0.4A  :  כניסה
   9VDC, 1.5A     : יציאה

  
  

  :הוראות בטיחות חשובות
  

   :אזהרות הבאותהוראות וללולציית היטב להבין , לקרואיש 
  .מכשיר זה בחוץ או במיקום רטוב או לחמקם אין ל• 
  .מבוגר נוסף לצורך הזזתוהיעזר ב. מגושםוכבד המכשיר • 
  .יציבאופקי שטוח ועל משטח והפעל אותו מקם מכשיר זה • 
   ולמעבר  זה המרחב הבטוח המומלץ לגישה. ומ לפחות בכל צד של" ס60 השאר מרווח ריק של מיקום המכשירעת ב• 
  .המכשיר בשימוששזה כמרחב ילדים או חיות בית אל מחוץ ל, הרחק מבוגרים .המכשיר או לירידת חירום ממנו סביב  
  .המכשיר ולגרום לביטול האחריותהדבר עלול לפגוע בבטיחות . אל תנסה לשנות את עיצוב או אופן פעולת מכשיר זה• 
  שימוש בחלקים חלופיים לא . Schwinnהשתמש רק בחלקי חילוף וחומרה מקוריים של , אם נחוצים חלקים חלופיים• 
  .ולגרום לביטול האחריות, התקינה של המכשיר לפגום בפעולה, מקוריים עלול לגרום סיכון למשתמשים  
  .או וניבדק שאכן הורכב בהתאם להוראותאין להשתמש במכשיר עד שהורכב במלו• 
  . שמור את המדריך לשימוש עתידי.א והבן את המדריך המצורף למכשירקר, לפני השימוש הראשון• 
   . שדות מגנטיים עלולים להפריע לשימוש הרגיל של מכשירים רפואיים מסוימים בטווח קרוב. מכשיר זה מכיל מגנטים• 
  לאור החשיבות הברורה של . או השימוש במכשיר/התחזוקה ו, טים בעת ההרכבההמשתמשים עשויים להתקרב למגנ   
  ראה סעיף . שלך בקשר לשימוש במכשיר זההאישי חשוב להתייעץ עם הרופא , כגון קוצב לב, מכשירים רפואיים אלה   
  .כדי לדעת את מיקום המגנטים במוצר זה" תוויות אזהרה בטיחות ומספר סידורי"   
  .שמור את המדריך לשימוש עתידי.  את המדריך המלאקרא והבן  •
  .ןלהחלפת פנה ליבואן, אם מדבקות האזהרה הופכות רופפות או בלתי קריאות. קרא והבן את כל האזהרות במכשיר זה  •
  יש לנתק תמיד את כבל החשמל משקע ,  במכשירבלתי מורשה  הסיכון להתחשמלות או לשימוש נתלהקט !אזהרה   •

  .  את כבל החשמל במקום מאובטח שאינו נגישיש לאחסן . המכשירמשקע  והחשמל    
  תחזוקה או תיקון של המכשיר ,  דקות לפני ניקוי5יש להמתין   •

  . חלקים נעים ותכונות אחרות של המכשיר עלולים להיות מסוכנים לילדים!מכשירמהילדים  יש להרחיק • 
  .14 מתחת לגיל  אינו מיועד לשימוש ילדים.על ידי מבוגרים בלבדהמכשיר מיועד לשימוש • 
  .לפני שתתחיל תוכנית אימונים או תוכנית בריאות ותזונה חדשההאישי שלך היוועץ ברופא  חובה ל•
  .הפעל את המכשיר באופן המתואר במדריך זה. הימנע ממאמץ יתר במהלך האימון•  

    .עם הרופא שלךמיידי צור קשר ו, עילפון או תחושתקוצר נשימה , כאב או כאב בחזההופעת  עםהפסק מייד להתאמן • 
  . לפני שתשתמש שוב במכשירהיוועץ ברופא גם   
  .  בלבדוהם נועדו לאינדיקציה, לצרכים רפואייםהמכשיר צג בנתונים שחושבו או נמדדו על ידי אין להשתמש • 
  .בלבד ולא לצרכים רפואייםרכה הע/ אינדיקציה על הצג הינו בקירוב בלבד ונועד לצרכי פיע קצב הלב המו• 
   . מצאת כאלהאל תשתמש אם . בדוק אם יש חלקים רופפים או סימני בלאי במכשיר, לפני כל שימוש• 
  .  והחלקים המתכוונניםהחלקים הנעים, את הדוושותובזהירות בדוק היטב • 
   . 03-5186372 בטלפון תיקון פנה ליבואןהסבר או באם נדרש    
  . גבוה מזה המשתמשאין להשתמש אם משקל. ג" ק136: קסימלימשקל משתמש מ• 
  !). שימוש מסחרי יגרום לביטול האחריות( המכשיר אינו מיועד לשימוש מסחרי .מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד• 
  .  של המכשירחלקים נעיםעלולים להיתפס בההמנע מתכשיטים או חלקי לבוש רפויים • 
  . הזהר גם אחרים הנמצאים בסביבת המכשיר.ו חפצים אחרים לחלקים נעים של המכשירהיזהר מלהכניס אצבעות א• 
  .נקוט משנה זהירות בעליה על המכשיר או ירידה ממנו. וודא שהדוושות יציבות לפני שאתה דורך עליהם• 
  .אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית או במקומות לחים או רטובים. לשימוש פנים בלבדמיועד המכשיר • 
  .שמור על הדוושות נקיות ויבשות .בצע את כל הליכי התחזוקה הרגילים והתקופתיים המומלצים במדריך למשתמש• 
  .אין להשליך או להכניס חפצים לכל פתח של המכשיר• 
  הקפד לצפות לשינויים ברמות המהירות וההתנגדות העלולים . האימון במכשיר זה דורש קואורדינציה ושיווי משקל• 
  .למניעת איבוד שיווי משקל ופציעה, השגח והיזהר מהם. רחש במהלך האימוןלהת  
   ניסיון יחסרלאו , נפשיות מופחתות / חושיות / עם יכולות פיזיות) כולל ילדים(משתמשים מכשיר זה אינו מיועד ל• 
  .לבטיחותםלשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי  או הדרכה בנוגע/אלא אם כן ניתנו להם פיקוח ו, וידע   
  .זוהוראות חוברת שמור • 
  



  :מה ללבוש
  .לנעול נעלי ספורט בעלי סוליות גומימומלץ .  ביגוד המאפשר לנוע בחופשיות ולבצע תרגילי כושרמומלץ

  
  :תכיפות האימון

קוצר , יש להפסיק להתאמן אם אתם מרגישים כאב או כאב בחזה. חובה להתייעץ עם רופא לפני התחלת תוכנית אימונים
  . צור קשר עם הרופא שלך לפני שתשוב לתשתמש במכשיר. נשימה או תחושת עילפון

  . הערכה בלבד ואינם מיועדים לצרכים רפואיים/ערכים שחושבו או נמדדו על ידי צג המכשיר הינם למטרות אינדיקציה
  . קצב הלב המופיע על הצג אינו מדויק ואין להשתמש בו לצרכים רפואיים

  .יש להיוועץ תחילה ברופא האישי, בכל מקרה, אך,  דקות בכל יום30 פעמים בשבוע במשך 3מן לרוב מומלץ להתא• 
  .מומלץ לתזמן את האימונים מראש ולעקוב אחר לוח הזמנים• 
  

  :התאמת מושב המכשיר
  .תוך צמצום הסיכון לפציעה, מיקום נכון של המושב תורם ליעילות גופנית ונוחות

הרגל צריכה להיות . ח את כרית כף הרגל מעל מרכזההנ, עם דוושה במצב קדמי. 1
  כפופה 

  .מעט בברך    
   אם הרגל מכופפת . הזז את המושב קדימה, אם הרגל ישרה מדי או אינה מגיעה דוושה. 2

  .הזז את המושב אחורה, מדי    
  אין לכוונן את המושב תוך ישיבה על .     יש לרדת מהאופניים לפני כיוונון המושב

  .ופנייםהא    
  .דחוף את ידית כוונון המושב כלפי מטה וכוונן את המושב לגובה הרצוי. 3
  וודא שהידית נעולה . משוך את ידית כוונון המושב כדי לנעול את המושב במקומו. 4

  .במלואה    
  

                                                    :התאמת רצועות הדוושותומצב הרגליים 
  .עלות רצועות נועדו לאבטח את רגלי המתאמןדוושות ב

  .סובב את הדוושות עד שניתן להגיע לאת מהן. 1
  . הדוושות 2הנח את כריות כפות הרגליים על . 2
  .הדק את הרצועה על כל נעל. 3

  . וודא כי הבהונות והברכיים מצביעים ישר קדימה, להשגת יעילות דיווש מרבית
  .באים ה עבור האימוניםניתן להשאיר את הרצועות במקומן

  
  :איזון המכשיר

השתמש . במכשיר מצויד במאזנים הממוקמים בבסיסו
במאזנים אלה כדי לייצב את המכשיר במקרה שהוא מתנדנד 

  . עליו הוא מוצב אינו שטוח או שהמשטח
  :שלבי ביצוע האיזון

  .ןשחרר את אום הנעילה העליו. 1
     שלא זהרהי. סובב את המפלס כדי לכוונן את הגובה. 2

   מגוף ריותר מדי כדי שלא ישתחרהמפלס את  לסובב    
  .מכשירלתך או נזק העלול לגרום לפציע דבר, המכשיר    

    .חזק את אום הנעילה העליון עד לנעילת המפלס. 3
  .וודא שהמכשיר מאוזן ויציב לפני תחילת האימון. 4
  

  :שינוע המכשיר
שיר להרים או יש לוודא שהינך כ. מגושםוכבד המכשיר 

  .מבוגר נוסף לצורך הזזתוהיעזר בבמידת הצורך יש ל .להזיז אותו
  :שלבי השינוע

  . כבל החשמלנתק את. 1
  כדי להרים בזהירות את שינוע השתמש בידית ה. 2

  .ניודעל גלגלי ה המכשיר    
  .ום הרצוייקמכשיר אל המדחוף את ה. 3
  . מכשיר למקומוההורד בזהירות את . 4
להשפיע עלולות  פתאומיות זוזותתמכשיר כי היזהר בעת הזזת הש לי: ים לבש

  .על פעולת המחשב
  

         



  
  צג המכשיר

  

  
  

  :תכונות הצג
  . שלך ומאפשר לך לשלוט על רמות ההתנגדות בעת פעילות גופניתאודות האימון הצג מספק מידע חשוב 
  . מגע כדי לנווט בתוכניות האימוןעם לחצני בקרת ™  Nautilus Dual Track -הצג כולל את תצוגת ה

  
  :לחצני לוח המקשים

 RESISTANCE INCREASE-  להגברת רמת ההתנגדות–חץ למעלה   
 RESISTANCE DECREASE-  להנמכת רמת התנגדות –חץ למטה   

QUICK START –להתחלת אימון מהיר   
USER -לבחירת פרופיל משתמש   

PROGRAMS  -לבחירת תוכנית מיון ואימון   
PAUSE / END -או לחזרה למסך הקודם, לסיום אימון מושהה,  להשהיית אימון.  

GOAL TRACK -מציג את סיכומי והישגי האימון עבור פרופיל המשתמש שנבחר   
 - INCREASE או למעבר בין אפשרויות ההגדלה) מרחק או קלוריות, זמן, גיל( להגדלת ערך -חץ למעלה.  

DECREASE-  או למעבר בין אפשרויות) מרחק או קלוריות, זמן, גיל( להקטנת ערך -חץ למטה  
LEFT-  ולמעבר בין אפשרויות,  להצגת ערכי אימון שונים במהלך אימון-חץ שמאלה  

 RIGHT-  ולמעבר בין אפשרויות,  להצגת ערכי אימון שונים במהלך אימון-חץ ימינה  
OK -האימון מושהמלאישור מידע או לחזרה ,  להתחלת אימון בתוכנית.  

FAN - מהירויות3 לשליטה במאוורר של   
RESISTANCE LEVEL QUICK BUTTONS -  לשינוי מהיר של רמות ההתנגדות במהלך האימוןלחצנים מהירים  

ACHIEVEMENT INDICATOR LIGHTS-  תוצאהבהצגתלרמת הישגים או בהגעה יוארו -אורות מחוון הישגים .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   Dual TrackSchwinn  ™  צג

  
  ןצג עליולק ח

  
                     

  :הצגת התוכנית
  .תצוגת התוכנית מציגה מידע למשתמש ואזור התצוגה של הרשת מציג את פרופיל המסלול עבור התוכנית

העמודה . כך רמת ההתנגדות גבוהה יותר, ככל שהטור גבוה יותר). קטע האימון(כל עמודה בפרופיל מראה מרווח אחד 
  .המרווח הנוכחיהמהבהבת מציגה את 

  
  : תצוגת אינטנסיביות

  .תצוגת האינטנסיביות מציגה את רמת העבודה באותו רגע על בסיס רמת ההתנגדות הנוכחית
  

  :תצוגת יעדים
Achievement Display - את הערך הנוכחי להשגת היעד , )זמן או קלוריות, מרחק( מציג את סוג היעד שנבחר כרגע

  .הואת האחוז שהושלם לקראת המטר
  

  :טווח קצב הלב
  . טווח קצב הלב מראה באיזה טווח נמצא קצב הלב הנוכחי עבור המשתמש הנוכחי

  ).או שריפת שומן, אירובי, אנאירובי(ניתן להשתמש בטווחי קצב לב אלה כאימון עבור טווח יעד מסוים 
קוצר , ת כאב או כאב בחזהיש להפסיק להתאמן עם הופע. חובה להיוועץ ברופא לפני התחלת תוכנית אימונים! חשוב

  . נשימה או תחושת עילפון
  . יש להיוועץ ברופא האישי לפני שימוש נוסף במכשיר

  .ויש להשתמש בו לצורך הערכה בלבד, אינו מיועד כלל לצרכים רפואיים, קצב הלב המוצג הוא נתון מקורב בלבד! חשוב
  .התצוגה תהיה ריקה, אם לא זוהה קצב לב: הערה

אין להניח מכשירים אלקטרוניים אישיים בצד השמאלי של מגש , מנוע הפרעה למקלט הדופק האלחוטיכדי ל: שים לב
  .המדיה

  
  :תצוגת משתמש

  .תצוגת המשתמש מציגה את פרופיל המשתמש שנבחר כעת
  

  :תצוגת הישגים
Goal Display -תצוגת ההישגים מופעלת עם ההגעה ליעד האימון או בעת עקיפה של שיא קודם  .  

  .בשילוב צליל חגיגי, וגה תברך ותודיע למשתמש על ההישגהתצ
  
  
  
  
  
  
  



  : חלק צג תחתון
  התצוגה התחתונה מציגה את ערכי האימון וניתנת להתאמה אישית עבור כל משתמש 

  ).במדריך זה" עריכת פרופיל משתמש"עיין בסעיף (
  

  
  

ירּות ִה   ).km / h(או קילומטרים לשעה ) mph(במייל לשעה דיווש  מציג את מהירות הSPEEDשדה התצוגה  - ְמ
  

ן או את משך , הזמן הממוצע עבור פרופיל המשתמש,  מציג את מספר הזמן הכולל של האימוןTIMEשדה התצוגה - ְזַמ
יחידות , )99:59( שניות 59- דקות ו 99-אם האימון המהיר מבוצע במשך יותר מ : הערה  .מכשירהפעולה הכולל של ה

  ). דקות40, שעה אחת(דקות הזמן יעברו לשעות ול
  

ק ָח ְר   .באימון) מ"מייל או ק( מציג את ספירת המרחק DISTANCEהתצוגה  שדה – ֶמ
  .במדריך זה" מצב הגדרת מסוף"עיין בסעיף , מ"יחידות המדידה לקלשינוי : הערה            

  
ה ָמ   . מציג את רמת ההתנגדות הנוכחית באימוןLEVEL התצוג שדה ה– ָר

  
  ).RPM(סיבובי הדוושות לדקה מספר מציג את ) RPM(ד " התצוגה סלשדה - ד"סל
  

  ). BPM( מציג את מספר הפעימות לדקה HEART RATE התצוג שדה ה– )דופק(קצב הלב 
  .כאשר אות הדופק מתקבל על ידי הצגסמל הלב מהבהב                           

  
  ).נתון משוערך בלבד ( ששרפת במהלך האימוןהמשוערות הקלוריותסך  מציג את CALORIESשדה התצוגה  - קלוריות

  
  

קוצר , יש להפסיק להתאמן עם הופעת כאב או כאב בחזה.  חובה להיוועץ ברופא לפני התחלת תוכנית אימונים!חשוב
  . רופא האישי לפני שימוש נוסף במכשירתייעץ עם היש לה .נשימה או תחושת עילפון

  . הערכה בלבדכיויש להשתמש בו לצור, אינו מיועד כלל לצרכים רפואיים, ורב בלבד קצב הלב המוצג הוא נתון מק!חשוב
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ™Schwinn Trainer  כושראפליקציית העם  Bluetooth קישוריות
 

   הכושר ויכול להסתנכרן אלחוטית עם אפליקצייתBluetooth®מצויד בקישוריות , Schwinnמבית , מכשיר זה
 Schwinn Trainer ™  במכשירים נתמכים.  
 כל נתא מתעדת ומאחסיה .המרחק ועוד, הזמן, אחר סך הקלוריות שנשרפולמקב  אופני הכושרנכרנת עם תתוכנה מסה 

  שלושת אפליקציות הכושר את נתוני האימון שלך לת אוטומטינתמסנכרהיא  ,בנוסף . מאוחר יותראימון לעיון מהיר
 Schwinn Connect ™ / MyFitnessPal® / Under Armour® Connected Fitness להשיג את   ועוזרת לך

 .עם חברים ובני משפחההכל  ףשתל ו,ךיעקוב אחר תוצאותל,  היומיים בקלותךיעדי
  
 - ™Google Playוב ®iTunes - בנהזמיהאפליקציה .  ™ Schwinn Trainerהורד חינם את אפליקציית. 1

  - ™Google Playב וא ®iTunes -באפליקציה עיין ב, כיםלקבלת רשימה מלאה של התקנים נתמ    
 .שלךאופני הכושר  עםרן הסתנככדי לאפליקציה בהמופיעות ההוראות פעל על פי . 2

 
   ™SchwinnConnect קובץ האימון לאתרלהלן שלבי העלאת 

 Under Armour® Connected Fitness :-לו ®MyFitnessPal - לולאחר מכן
 

 רשימת על איקוןאו )  ®iOS מכשירב( הרשימה בפינה הימנית העליונה איקון על הקלק באפליקציית התוכנה .1
 Settings על הקלק לאחר מכן ).  אנדרואידמכשירב(פינה השמאלית העליונה ב) overflow list (גלישהה

     
  Sync with Schwinn Connectשל בעמוד  OKולאחר מכן על , SchwinnConnect עלהקלק  .2

 . לאחר הסנכרון הראשוניך את אימוניתסנכרן אוטומטית  ™Schwinn Trainerאפליקציית: רההע      
  
 .הוראותפעל לפי ה וcreate new accountעל הקלק ,  חשבון חדשתריליצ . או צור חשבון חדשנךהיכנס לחשבו .3

 
  ®MyFitnessPal עם ™SchwinnConnect כדי לסנכרן את נתוני האימון שלך מחשבון .4

    התוכנית בבחר ואז  Connected Services עלהקלק Under Armour® Connected Fitness עם ו א      
 .מידע שלךלהרצויה והתחבר       
  . לאחר הסנכרון הראשוניך את אימוניתסנכרן אוטומטי ת ™Schwinn Trainerאפליקציית: הערה      

  
  

 USB  כונן בעזרתcom .schwinnconnect. wwwאתר ביךעקוב אחר תוצאות
 

 ™SchwinnConnectלטעינה לאתר USB ויכול לייצא את תוצאות האימון שלך לכונן USB  מצויד ביציאתהזמכשיר 
  .Under Armour® Connected Fitness-ו ®MyFitnessPal אפליקציותולאחר מכן ל

  קובץ לחשבוןוהעלה את ה, מאופני הכשרהורדת האימונים ש המכיל את USB Flash-את כונן הלמחשב חבר 
 Schwinn Connect™ שלך. 

 
 Micro-USBשתמש בכונן ין להא  FAT32. בפורמטפחות או  16GBשל חייב להיות   USB-ה ןכונ: הערה

  
  :עבור פרופיל משתמשGOAL TRACK) (סיכומי והישגי האימון  א הנתונים שלויצשלבי 

   בצג המכשירUSB- ליציאת הUSB-כנס את כונן הה
  .  ובחר בפרופיל המבוקשPOWER-UP במסך USERלחץ על לחצן . 1
  .בתצוגה יופיעו ערכי האימון האחרונים ותופעל נורית ההישגים המתאימה. GOAL TRACKלחץ על לחצן . 2
  OK ולחץ CLEAR WORKOUT DATA – OK?לחץ על לחצן חץ למטה כדי לעבור להודעה . 3
  OK ולחץ  SAVE TO USB – OK?לחץ על לחצן חץ למטה כדי לעבור להודעה . 4

   ARE YOU SURE? -NO ואז תופיע ההודעה  OK    לחץ 
  .OK ולחץ YES-    לחץ על לחצן חץ למעלה לשינוי התשובה ל

  .INSERT USB    על הצג תופיע ההודעה 
  . SAVINGוהנתונים יועברו לכונן בעת שבתצוגה תופיעה ההודעה,  שבצגUSB- ליציאת הUSB-    הכנס את כונן ה

  .USB- ואז ניתן להוציא בביטחה את כונן הREMOVE USB תופיע ההודעה ההעברה בסיום ה   
  .PAUSE / ENDלחץ על לחצן  -) SAVING( םנישמירת הנתו מכפוייה ליציאה :    הערה

  .Power-Up כדי לחזור למסך GOAL TRACKלחץ על . 5
 
  
  
  
  



   ™SchwinnConnect לאתר שלUSB -הת קובץ האימון שלך מכונן אהעלשלבי 
  Under Armour® Connected Fitness: -לו ®MyFitnessPal -לולאחר מכן 

  
  עם נתוני האימון שלך למכשיר המחובר לאינטרנט USB הכנס את כונן ה. 1       
   .או צור חשבון חדש www.schwinnconnect.com בכתובת ™SchwinnConnect יכנס לאתרה. 2       

   Create New Accountעל  הקלק -חשבון חדש ליצירת     
 Upload Woroutחץ על סמל הרשימה בפינה העליונה של דף האינטרנט ובחר ל. 3
  . שלךUSB  ואתר את כונן ה Select Data Fileהקלק על . 4
  Choose או על  Openהקלק על בקובץ נתוני האימון ובחר . 5
 .ךנ לחשבונתוני האימון שלך יועלו ו Upload Data Fileהקלק על. 6
 Homeל סמל הרשימה ובחר הקלק ע, אימון שלךעיון בל. 7
    על  הקלק  Under Armour® Connected Fitness עםאו ®MyFitnessPal תוני האימון עםנן ונכרילס. 8

 Connected Services. סמל הרשימה ובחר באפשרות    
 .מידע שלךלעל התוכנית הרצויה והיכנס הקלק . 9

  . את האימונים לאחר הסנכרון הראשוניתיסנכרן אוטומטי ™SchwinnConnect  אתר: הערה    
  
  
  
 באופני הכושר שלך )VR(חוויית מציאות וירטואלית                                      

 
 .במכשירים נתמכים (VR) מדומהוויית מציאות יכול לאפשר ח הכושר זמכשיר 

 
 .וירטואלית שלךהמציאות הציוד ות הנדרשות ל הנכונותות האזהרה והפעול כל הוראעל פין ופעל הב, קרא! חשוב

 
  .13מתחת לגיל  ו בחוויית המציאות הוירטואלית א VRלהשתמש בציודאין 

 
וכי אנשים או חיות , במהלך האימוןנקי מהפרעות ויישאר כך האימון איזור ודא כי , VRתחילת אימון עם חוויית  לפני

 .כדי לעזור לאבטח את השטחנדרש מבוגר נוסף  במידת הצורך .האימון אזורלא יכנסו למחמד 
 

רק  VR בהשתמש , ביטחונךל .הסביבהאיית את ר מדומה המפריעה וחוסמת מציאות ה עזה שלמייצר חווי  VRאימון עם
האימון זור ודא כי או .אימוןה תהתחל ל ומוכןיושבאתה שעד  VR ית האת חוויתחיל אל ת . על אופני הכושרושביכשאתה 

הישאר  .באזור האימוןחפצים לנזק לך או  עלול להיגרם VRבמהלך אימון עם  .בטוח מפני נזק פוטנציאלינקי ממכשולים ו
 .ועד שאתה מסוגל לראות את הקורה סביבך VR  הציודלהסרת עד אופני הכושר יושב על 

 
האימון על אופני הכושר . ק מייד את החוויהשמור על שיווי משקל והפס, ים-מחלתתחושת סחרחורת או  גורם  VRהאם 

 .ל מצריך קואורדינציה ושיווי משקVRבשילוב ציוד 
 

  .מדומהמציאות ה העזה של חוויהעל ידי  להיות מושפעאתה עלול אם  VR תיעם רופא לפני השימוש בחווי התייעץ
  .או כל מצב רפואי אחר, מצב לב,  ראייההפרעות, הפרעות פסיכוטיות ,זיקנה, הריון, אפילפסיה: דוגמאות מצבים בעיתיים

  
 

  :מד דופק
  

  . אחד האמצעים הטובים ביותר לשליטה על עוצמת האימוןהוא ניטור קצב הלב 
  

  :חיישני הדופק בידיות המכשיר
  . אל הצג את אותות קצב הלב של המתאמןשולחים וידיות המכשיר מותקנים ב) CHR(חיישני דופק 

החזק . וודא כי כפות הידיים נוגעות בחלק העליון והתחתון של החיישנים. ת סביב החיישניםהנח את שתי כפות ידיך בנוחו
  . לא הדוק מדי ולא רופף, באופן נורמלי

  .  חייבות לאחוז בחיישניםשתי הידיים !חשוב
  :גורמים רבים משפיעים על יכולת החיישנים לזהות את קצב הלב

  . צרת אות חשמלי העלול להפריע לאיתור דופקתנועת הזרועות ושרירי הגוף העליונים מיי• 
  .  גם תנועת יד קלה בעת המגע עם החיישנים עלולה יכולה לייצר הפרעות

  .יבלות בכפות הידיים או קרם ידיים עשויים לשמש שכבת בידוד המפחיתה את עוצמת האות• 
  .אותות הדופק לפעמים חלשים מדי ואינם מזוהים על ידי החיישנים• 
  .ל מכונות אלקטרוניות אחרות עלולה ליצור הפרעותקירבה ש• 

  נגב את הידיים ואת החיישנים ונסה שוב,  שניות לאחר הנחת הידיים על החיישנים20אם קריאת הדופק אינה יציבה 



  
קוצר , הפסק מיידית להתאמן אם אתה מרגיש כאב או כאב בחזה.   התייעץ עם רופא לפני שתתחיל תוכנית אימונים!חשוב
  . היוועץ ברופא שלך לפני שתשתמש שוב במכשיר .ה או תחושת עילפוןנשימ

  אינדיקציה בלבד/הערכהלאינם מדוייקים למטרות רפאיות ומיועדים נתונים שחושבו או נמדדו על ידי צג המכשיר ה
  

  )אופציונאלי(  דופק אלחוטידמ                                                          
  

  . אלא ניתנת לרכישה בנפרד, אינה כלולה במכשיר רצועת חזה :שים לב
  

 4.5Kz-5.5Kz ממשדר רצועת חזה הפועלת בטווח תדרים של אלחוטיהצג יכול לקרוא גם אות דופק 
  .משדר רצועת החזה מאפשר לך לפקח על קצב הלב שלך בכל עת במהלך האימון

  
חובה להיוועץ ברופא שלך לפני השימוש ברצועת חזה , ר אם מושתל בגופך קוצב לב או מכשיר אלקטרוני אח!חשוב

  .משדר קצב לב אלחוטי אחר/אלחוטית או כל מתקן
  

הנתונים אינם מיועדים . הערכה בלבד/ נתוני קצב הלב המופיעים על הצג הינם בקירוב ומיועדים לצרכי אינדיקציה!חשוב
  .ואין להשתמש בהם לצרכים רפואיים כלשהם

  
  . של פולאר או דגם תואם פולאר) uncoded(ברצועת חזה לא מקודדת  יש להשתמש :שים לב

   . של פולאר אינן פועלות במכשיר זה) coded( רצועות חזה מקודדות             
.  המדיה אל תניח מכשירים אלקטרוניים אישיים בצד שמאל של מגש, למניעת הפרעות בקליטת שידור הדופק האלחוטי

   
  

  :לבישת רצועת החזה
  .אבזם הוהדק את, ממש מתחת לשרירי החזה, כרוך את הרצועה סביב החזה. להתאמה נוחהכוונן את אורך הרצועה . 1
  .הרם את המשדר מהחזה והרטב מעט את שני אזורי האלקטרודות הנמצאים בגב המשדר. 2
  .וודא כי אזורי האלקטרודות הלחים הדוקים לעור הגוף. 3

   ). BPM( לט של המכשיר ויציג את קצב הדופק לדקה המשדר ישדר את קצב הלב שלך למק
  .אינדיקציה בלבד ואינו מדויק לצרכים רפואיים / הערכהלהנתון המוצג הינו 

  
  . ביסודיות ויבש אותה, רצועה בקביעות במים וסבון עדיןהנקה את . הסר תמיד את המשדר לפני ניקוי רצועת החזה: ניקוי

  .יבש את המשדר לאחר כל שימושנקה ו. ר את המשדר פעיל ולבזבז את סוללת המשדר        זיעה ולחות עלולים להשאי
  . באלקטרודות שכן הם עלולים לפגום, בחומר שוחק או בכימיקלים כגון צמר פלדה או אלכוהולנקות אין ל:         הערה

  
ניתן גם להרטיב קלות את . לעוראזור המגעים שעל רצועת החזה צמוד היטב כי  וודא ,במקרה והצג אינו מראה את הדופק

  .המשדר תקולכי יתכן ,  באם עדיין אין תצוגת דופק. אזורי המגע
  

  :חישובי קצב הלב
ירידה זו בקצב הלב . 60 פעימות לדקה עד גיל 160- פעימות לדקה בילדות עד כ 220- יורד בדרך כלל מ רביקצב הלב המ

אין כל אינדיקציה לכך שאימוני כושר משפיעים על . לדקה לכל שנהכפעימה אחת ערך ופוחתת ב, היא בדרך כלל ליניארית
כדי למצוא במדויק את ערך קצב . אנשים בני אותו גיל יכולים להיות שונים בקצב הלב המרבי. הירידה בקצב הלב המרבי

  .וש בנוסחה הקשורה לגיל אינו מדויקמהשי.  נדרש מבחן מאמץרביהלב המ
בעוד רץ ,  פעימות לדקה72-למבוגר טיפוסי יש קצב לב במנוחה של כ. אימון הסיבולתקצב הלב בזמן מנוחה משפיע על 

  . פעימות לדקה או אף נמוך יותר40מאומן יכול להיות בעל קצב לב במנוחה של 
. היעיל לשרוף שומן ולשפר את מערכת הלב וכלי הדם שלך) HRZ(טבלת קצב הלב מהווה אומדן לבחירת איזור קצב לב 

 האישי שלך יכול להיות גבוה או נמוך יותר במספר פעימות מאשר מה HRZולכן האזור , זיים משתניםהתנאים הפי
  .שמוצג



ההליך היעיל ביותר לשרוף שומן במהלך פעילות גופנית הוא להתחיל בקצב איטי ולהגדיל בהדרגה את עוצמתך עד שקצב 
.  דקות20מירה על קצב הלב באזור יעד זה במשך המשך בקצב זה תוך ש.  שלךרבי מקצב הלב המ60-85%הלב מגיע בין 

  . כך גופך ישרוף יותר, ככל שתשמור על קצב הלב
  

שיעור היעד , כפי שצוין לעיל. המתאר את שיעורי קצב הלב המוצעים בדרך כלל בהתבסס על גיל, הגרף הוא קו מנחה קצר
יעץ עם הרופא שלך לגבי אזור יעד קצב הלב אישי חובה עליך להתי. האופטימלי שלך עשוי להיות גבוה יותר או נמוך יותר

  . שלך
  

תמיד השתמש בכושר שיפוטך הטוב ביותר לפני הגדלת אינטנסיביות או , כמו בכל תוכנית אימונים ותרגילי כושר: הערה
  .זמן האימונים שלך

                                        
    :מןשריפת שול דופקטבלת יעדי                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
  
  
  
  
  
  

                
                                                                      

                                                  >             ==                                                                קצב הלב המירבי 
  

  >==יעד קצב הלב                                                                      
  הישאר בטווח זה                                                                 (

   )לשריפת שומן אופטימלית                                                    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
קוצר נשימה או , הפסק להתאמן אם אתה חש כאב או כאב בחזה.  התייעץ עם רופא לפני שתתחיל תוכנית אימונים!חשוב

  . היוועץ ברופא שלך לפני שתשתמש שוב במכשיר. תחושת עילפון
  . הערכה בלבד ואינם מיועדים לצרכים רפואיים/ערכים המופיעים על צג המכשיר הינם למטרות אינדיקציה

  . קצב הלב המופיע על הצג אינו מדויק לצרכים רפואיים ואין להשתמש בו לצרכים רפואיים
  
  



  
  :הפעלת צג המכשיר

צג  ת הוהגדר מצב .הזמן ויחידות המדידה המועדפות עליך, יש להגדיר בצג את התאריך, במהלך ההפעלה הראשונה
Console Setup Mode נתונים צפות באו ל, )כבוי/ מופעל (לשלוט בהגדרות הקול , מכשירלשנות את סוג הגם  מאפשר

  .)טכנאי שירות בלבד  עבור–יומן שגיאות ושעות הפעלה (סטטיסטיים לתחזוקה 
  

  :הגדרה ראשונית
   להיכנס כדי Power-Up  שניות במצב3ועל הלחצן הימני במשך  PAUSE / END  לחיצה ממושכת על לחצןץלח1.
 Setup Console  למצב   
 Power-Up Mode  כדי לצאת ממצב הגדרת המסוף ולחזור למסך PAUSE / END  עלץלח: הערה   
  
  ). מהבהב(הקטנה כדי לכוונן את הערך הפעיל / לחץ על לחצני הגדלה : תאריך. 2

  ).  שנה/ ם יו/ חודש (ימינה כדי לשנות את הערך /                לחץ על לחצני שמאלה 
  .לחץ על אישור כדי להגדיר.            3
  ). מהבהב(הקטנה כדי לכוונן את הערך הפעיל / לחץ על לחצני הגדלה :      זמן. 4

  ).  PM או AM/ דקה / שעה (ימינה כדי לשנות את הערך /                לחץ על לחצני שמאלה 
  .            לחץ על אישור כדי להגדיר.5
  ).  KM(מ "לק) MILES(הקטנה כדי להחליף יחידות מדידה בין מיילים / לחץ על לחצני הגדלה  : חקמר. 6
  .לחץ על אישור כדי להגדיר            .7

  .של המשתמשנתונים הסטטיסטיים יחידות המדידה יומרו אוטומטית ליחידות החדשות גם ב: הערה               
  ."OFF" למצב "ON" לעבור ביןהקטנה כדי / לחץ על לחצני הגדלה :     קול. 8
 .לחץ על אישור כדי להגדיר  .          9

 .ההפעלה של המכשירשעות כ " המראה את סהTOTAL RUN HOURS על הצג יופיע .          10
  . למעבר להודעה הבאהלחץ על הלחצן אישור.          11
  תוכנהת הרסיגעל הצג תופיע .          12
   למעבר להודעה הבאהלחץ על הלחצן אישור     .     13
   Power-Up Mode הצג יחזור למצב.          14

  
Up-Power / מצב המתנה:  

או אם קיבל אות מחיישן סיבובי , או אם לחצן כלשהו נלחץ,  אם חובר למקור מתחPower-Up / Idleהצג יכנס למצב 
  .הדוושה

  
 Off-Auto Shut ה מצב שינ/  כיבוי אוטומטיSleep Mode  

   . דקות5אם אינו מקבל אות כלשהו במשך הצג כבה באופן אוטומטי 
  . כבויה במצב שינהLCD -תצוגת ה

  .כיבוי/ בצג זה אין מתג הפעלה : הערה
  

  ):ידני(תוכנית הפעלה מהירה 
  . מאפשרת להתחיל אימון מבלי להזין מידעQUICK STARTהתוכנית 

  .  דקות2העמודה הפעילה תתקדם על פני המסך כל .  דקות2 פרק זמן של כל עמודה מייצגת, במהלך אימון ידני
העמודה הפעילה נשארת קבועה בצד ימין ודוחפת את העמודות הקודמות אל מחוץ ,  דקות30-אם האימון נמשך יותר מ

  .לתצוגה
  .שב על מושב האופניים. 1
  . כדי לבחור את פרופיל המשתמש הנכון) משתמש (Userלחץ על לחצן . 2

  ערכי ברירת מחדל(באפשרותך לבחור פרופיל משתמש ללא נתונים מותאמים אישית ,     אם לא הגדרת פרופיל משתמש
  ).בלבד    
  . כדי להפעיל את התוכנית הידניתQUICK STARTלחץ על לחצן  . 3
  ולים עתידיים נקבעיםהאינטרוול הנוכחי ואינטרו. לחץ על לחצני הגברת והקטנת ההתנגדות, לשינוי רמת ההתנגדות. 4

  . רמה החדשה    ל
  .00:00 -ספירת הזמן תתחיל מ.  4    ברירת המחדל של רמת ההתנגדות הידנית היא 

  שעה(יחידות הזמן יעברו לשעות ולדקות , )99:59( שניות 59 - דקות ו99-אם אימון ידני מבוצע במשך יותר מ :     הערה
  ). דקות40, אחת    
    כדי PAUSE / ENDלחץ שוב על .  כדי להשהות את האימוןPAUSE / ENDפסק לדווש ולחץ על ה, בסיום האימון. 5

  .לסיים את האימון    
  .תוצאות האימון נרשמות בפרופיל המשתמש הנוכחי:     הערה

  
  



 פרופילי משתמשים
 תוצאות האימון  אתתפרופילי המשתמשים מקליטים אוטומטי . פרופילי משתמשים4 -מאפשר לאחסן ולהשתמש בצג ה

 .ומאפשרים לבדוק את נתוני האימון, עבור כל אימון
 :פרופיל המשתמש מאחסן את הנתונים הבאים

 ) תווים10עד (שם  • 
 גיל • 
 משקל • 
 גובה • 
 מין • 
 ערכי אימון מועדפים • 
 
 : פרופיל משתמשתריבח

  .לפני תחילת האימוןהקפד לבחור את פרופיל המשתמש הנכון  .כל אימון נשמר בפרופיל משתמש
 .המשתמש האחרון שהשלים את האימון יהיה משתמש ברירת המחדל

   .פרופילי המשתמש מוקצים לערכי ברירת המחדל עד שהם מותאמים על ידי עריכה
 : באופן הבא המשתמשהקפד לערוך את פרופיל -לקבלת מידע מדויק יותר לגבי קלוריות וקצב לב 

  
   .צן המשתמש כדי לבחור אחד מפרופילי המשתמשלחץ על לחPower-Up Mode במסך

  .יציג את שם פרופיל המשתמש ואת סמל פרופיל המשתמשמסך ה
  

 : פרופיל משתמשיכתער
 

 .לחץ על לחצן המשתמש כדי לבחור אחד מפרופילי המשתמש Power-Up Mode במסך1.  
 .לחץ על הלחצן אישור כדי לבחור את פרופיל המשתמש.  2
   . ואת שם פרופיל המשתמש הנוכחי EDIT ת הפקודהציג א  המסך י3.

  Edit User Profile עריכת פרופיל משתמש  כדי להפעיל את אפשרותOKלחץ      
  Power-Up Mode חזור למסךתצוגה תוה PAUSE / END לחץ על לחצן,  Edit User Profile-מ     ליציאה 

 .חי של המשתמשואת שם הפרופיל הנוכ NAME ציג את ההנחיהי  המסך 4.
 . תווים10-פרופיל משתמש מוגבל ל כל שם .  העריכה הראשונהיהו שם המשתמש יהיה ריק אם ז:ותהער     
 Z  -ו A נמצא ביןהבית והחלל הריק -ר בין האלףמעבל' הקטן/ הגדל 'השתמש בלחצני . המקטע הפעיל הנוכחי יהבהב     
 . את שם המשתמש המוצגאשרכדי ל OKלחץ על ו' ימינה  / שמאלה' לחצני ב השתמש, בין מקטעיםלמעבר      

       ,(EDIT AGE, EDIT WEIGHT, EDIT HEIGHT, EDIT GENDER) נתוני המשתמש האחרים  לעריכת 5.
 .כדי להגדיר כל ערך OK ולחץ, שנותהקטנה כדי ל/ השתמש בלחצני הגדלה      

   .ערכי האימון בתצוגה התחתונה במהלך אימוןיוצגו צד אפשרות זו קובעת כי SCAN. ציג את הפקודה  המסך י6.
 . . האחריםכי האימון ערוצי ערתלהצג '  שמאלה/ימינה ' מאפשרת למשתמש ללחוץ על מקשי  OFF תהגדר     
 . שניות6 האימון בכל כי את ערוצי ערתציג אוטומטיהמסך י ON תהגדרב     
 OFFברירת המחדל היא      
 .ערכי האימוןתצוגת  להגדיר את אופן  כדיOKלחץ על      
  רמקוליםהצג עלול להראות הפרעות קצב לב במקרים של שימוש חזק ב.  WIRELESS HR את ההנחיה  המסך יציג 7.

 .לחסום את ההפרעהו האלחוטי של קצב הלבמקלט הזו מאפשרת לבטל את ופציה א).של הצג או חיצוניים     (
 .ON ברירת המחדל היא. 'הקטן/ הגדל 'לשינוי הערך השתמש בלחצני .  OFF או ON יופיעתצוגה העליונה      בת

 .האלחוטי את מקלט קצב הלבכפעיל  כדי להגדיר  OKעלחץ ל     
      זו מאפשרת לך להתאים אישית את ערכי האימוןאופציה . EDIT LOWER DISPLAYציג את הפקודה  המסך י8.

 .המוצגים במהלך אימון     
    ציג את הגדרת תהתצוגה העליונה  .כאשר ערך האימון הפעיל מהבהב, גה התחתונה תציג את כל ערכי האימוןהתצו     
   OFF   או ON הערך הפעיל     

 .להעברת הערך הפעיל' שמאלה / ימינה ' או בלחצני ,  ערך האימון הפעילתלהסתר' הקטנה / הגדלה '      השתמש בלחצני 
   התאמה הבסיום  . עבור אותו ערך ON -חזור על התהליך ושנה ערך תצוגה עליון ל, ון מוסתר ערך אמ,להצג: הערה     

 ה כדי להגדיר אותOK לחץ על, אישית של התצוגה התחתונה     ה

.  
  .עם המשתמש שנבחר Power-Up למסךהתצוגה תחזור .  9
  
  



  :ס פרופיל משתמשופיא
  . המשתמש כדי לבחור אחד מפרופילי המשתמשלחץ על לחצן  Power-Up Mode במסך.   1      
 . כדי לבחור את פרופיל המשתמשOKלחץ על .   2      

  .  EDIT את שם הפרופיל הנוכחי של המשתמש ואת ההנחיהמסך יציג ה      3.   
  .הקטנה/ הגדלה ' הנחיה השתמש בלחצני לשינוי ה      
   Power-Up תצוגה תחזור למסך וה PAUSE / END לחץ על Edit User Profile - מהאיציל: הערה      

  .משתמשפרופיל ה לאיפוס OKלחץ  .ואת שם פרופיל המשתמש הנוכחי RESET ציג את ההנחיההמסך י 4
    )NO ברירת המחדל היא(יאשר את הבקשה לאפס את פרופיל המשתמש סך המ .5

  .הבחירהשינוי ל' הקטנה / הגדלה ' השתמש בלחצני 
 .אישור בחירתךל OK חץל .6
 Power-Up Mode  למסךהתצוגה תחזור  .7

  
 שינוי רמות ההתנגדות

  .'הקטנה / הגדלה '  השתמש בלחצני רמת ההתנגדות בכל עת בתוכנית אימוןי נוילש
 הצגו) מהיר' שינוי התנגדות'לחצן  (Resistance Level Quick Button  לחצןלחץ על, לשינוי מהיר של רמת ההתנגדות

 . מה שבחרת בלחיצתךלר ההתנגדות שנה את רמתי
 

 תוכניות פרופיל
 מאורגניםשונים ה יםתוכניות פרופילל .ותורמות האימון שונשונות ת יוההתנגדומובנות של אוטומטיות תוכניות ה הן לא

 ). אתגריםCHALLENGES,רכיבת הריםMOUNTAINS , רכיבת הנאה FUN RIDES(קטגוריות בשלוש 
   .התוכניות בתוך כל אחת מהקטגוריותאת ג ילהצכדי  יורחבו הן, כל הקטגוריותצופה בשמשתמש כ: הערה

  

  



 )יעד (מון ותוכנית מטרהיפרופיל א
 .ולהגדיר את ערך היעד) זמן או קלוריות, מרחק( את סוג היעד עבור האימון ,מאפשר לבחור את תוכנית הפרופיליםצג ה
 .פנייםוהאעל  שב. 1
 .המשתמש הנכוןלחץ על לחצן המשתמש כדי לבחור את פרופיל . 2
  Programsלחץ על . 3
  'ימינה / שמאלה '  השתמש בלחצני Category Workoutלבחירת קטגוריית אימון . 4
  OKולחץ ' הקטנה / הגדלה '  השתמש בלחצני Profile Workoutלבחירת פרופיל אימון . 5
  OKולחץ ' הקטנה / הגדלה ' השתמש בלחצני  )זמן או קלוריות, מרחק(סוג יעד ירת לבח. 6
 'הקטנה / הגדלה ' השתמש בלחצני  ערך האימוןשינוי ל. 7
 .השלמת היעד עולהאחוז יציג ספירה יורדת ככל ש GOAL הערך. יעדיםמון י אתלחץ על אישור להתחל. 8

אם האימון  . דקות2העמודה הפעילה תתקדם על פני המסך כל  . דקות2כל עמודה היא למשך , במהלך יעד קלוריות: הערה
  .אל מחוץ למסךעמודה הימנית האחרונה ותדחף את העמודות הקודמות מקם בהעמודה הפעילה תת,  דקות30-משך יותר מנ

  
 תוכנית מבחן כושר

לקצב ) וואטיםב( החשמל שלך תפוקתמשווה את מבחן ה . שלךכושר מודד את השיפורים ברמת הכושר הגופנימבחן ה
 .)בקצב לב נתון( הגדלשלך תפוקת החשמל גם , רמת הכושר משתפרתשכ. הלב

 .הצג חייב לקרוא את אותות הדופק מחיישני הדופק או ממשדר רצועת החזה,  כהלכהמדודכדי ל: הערה
 

   FEEDBACK כושר מתוך הקטגוריהההתחל את מבחן 
  ). ADV(או מתקדם ) BEG(מתחיל :  תוכנית בדיקת הכושר תנחה אותך תחילה לבחור את רמת הכושר שלך

  .משקל עבור פרופיל המשתמש שנבחרהגיל והערכי קלל הצג את יש, כושרהציון ב ושיחבעת 
  

כך , עוצמת האימון עולה לאט,  הבדיקהעם תחילת. בידיות המכשירשכשאתה אוחז בחיישני הדופק  אימוןהאת התחל 
מגיע הדופק ש עד ת ממשיכה לעלות אוטומטית האימוןעוצמ .להיעקצב הלב שלך , וכתוצאה מכך, יותרתאמץ שאתה ת

 מקצב הלב המרבי בפרופיל המשתמש 75%-קרוב ל(במיוחד עבורך  זה מחושב טווחTest Zone).  " ( הבדיקהטווח"ל
שלך קצב הלב מאפשר לדבר ה,  דקות3למשך  את עוצמת האימון "קפיאמ"המכשיר , עם הגיעך לטווח הבדיקה ).שלך
 ךגילנתוני יחד עם ערכים אלה משוקללים . החשמלקת תפואת קצב הלב ואת הצג מודד ,  הדקות3בתום  .צביילהת

  ". כושרהציון "תוצאת לחישוב ך משקלו
 .שלך כדי לראות את השיפור שלךהקודמים ציוני הכושר הציון להשווה את 

  .רק לציונים הקודמים שלך ולא לפרופילי משתמשים אחריםשלך ' מבחן כושר'יש להשוות את ציוני : הערה
  

 :ששות התאומבחןתוכנית 
 

    .למצב רגועאימון  מתאושש ממצב ךבימראה כמה מהר ל  Recovery Testהתאוששות מבחן 
  .גופניהכושר שיפור המצביע על התאוששות הכושר שיפור 
 .הצג חייב לקרוא את אותות הדופק מחיישני הדופק או ממשדר רצועת החזה, כדי למדוד כהלכה: הערה

 .הבדיקהכל למשך ) או להשתמש במשדר רצועת חזה(הדופק י חיישנבתה חייב לאחוז את א:  שים לב
  . Recovery Test Programולחץ על , החזק בחיישני הדופק שבידיות המכשיר, גבוהלאחר שהגעת לדופק 

   .הדופק לאחוז בחיישני ךהפסק להתאמן אך המש. והיעד יתחיל לספור STOP EXERCISING יציגהמסך 
 . בתצוגהקצב הלביופיע דקה מהלך אותה ב .00:00עד בספירה יורדת משיך יו RELAX ציגמסך יה,  שניות5לאחר 

     .00:00- לואת קצב הלב עד שהיעד מגיע RELAX ציגמשיך להמסך יה
 . שלךתאוששותהציון הבשלב זה יחשב הצג את 

  .קצב הלב שלך בתחילת הבדיקה פחות קצב הלב שלך בסוף הבדיקה=  ההתאששות ציון:   אופן החישוב
  .והוא מהווה אינדיקציה לשיפור הכושר, שלך חוזר למצב יותר רגועהדופק כך , גבוה יותרך שלציון ההתאוששות ככל ש

 .כושרך הגופני משתפר םאבחון ליאפשר לך לאורך זמן רישום הציונים 
 

 .NEED HEART RATE  יציגך המס, תצוגת דופקואין אות קצב לב או מבחן ההתאוששות תוכנית במקרה ונכנסת ל
 .התוכנית תסתיים,  קצב לבאם לא זוהה אות . שניות5הודעה זו תוצג למשך 

 
, תתוכנית ידניבעזרת ) מבחן התאוששותלפני תחילת ( דקות 3יציב במשך דופק  להשיג  קל יותר:עצה שימושית
 .הדבר יעזור בקבלת ציון רלוונטי יותר. לשלוט על רמות ההתנגדותהמאפשרת לך 

 
קוצר נשימה או , הפסק להתאמן אם אתה חש כאב או כאב בחזה.  ברופא לפני שתתחיל תוכנית אימונים היוועץ!חשוב

ערכים המופיעים על צג המכשיר הינם למטרות . היוועץ ברופא שלך לפני שתשתמש שוב במכשיר. תחושת עילפון
אינו מדויק לצרכים רפואיים ואין קצב הלב המופיע על הצג . הערכה בלבד ואינם מיועדים לצרכים רפואיים/אינדיקציה

  . להשתמש בו לכאלה
 
  



 
  ):בקרת דופק (HRCתוכניות אימון 

  . תוכניות בקרת דופק מאפשרות לך להגדיר יעד קצב הלב עבור האימון שלך
ומתאימה את , מחיישני קצב הלב במכשיר או מרצועת החזה) BPM(התוכנית מנטרת את קצב הלב בקצב פעימות בדקה 

  .מירה על קצב הלב באזור הנבחרהאימון לש
  .על הצג לקרוא את אותות הדופק מהחיישנים בידיות המכשיר או מרצועת החזה, כדי לעבוד כראוי: הערה

תוכניות יעדי קצב לב משתמשות בנתוני גילך ובנתונים אישיים אחרים כדי להגדיר את ערכי אזור קצב הלב עבור האימון 
  . שלך

  :דרת האימון שלךעל הצג יופיעו הנחיות להג
  ).OK(ולחץ על אישור ) ADV(או מתקדם ) BEG(מתחיל :  בחר את דרגת האימון של קצב בקרת הלב.  1
                           :כדי לבחור את אחוז קצב הלב המרבי) חץ למעלה או חץ למטה(הקטנה / השתמש בלחצני הגדלה .  2

     50-60%, 60-70% ,70-80% ,80-90% .  
  .OKולאישור לחץ על , לבחירת סוג המטרה) חץ למעלה או חץ למטה(הקטנה / השתמש בלחצני הגדלה . 3
  .כדי להגדיר את ערך היעד עבור האימון) חץ למעלה או חץ למטה(הקטנה / השתמש בלחצני הגדלה . 4

  .מטרההקפד להשאיר זמן מספיק לקצב הלב שלך להגיע לאזור קצב הלב הרצוי בעת הגדרת ה:     הערה
  . כדי להתחיל את האימוןOKלחץ על אישור . 5
  
  Hear Rate Control -User Programמשתמש יכול להגדיר אזור קצב לב במקום ערך על ידי בחירת תוכנית ה

  .מחשב הצג יתאים את האימון כדי לשמור על המשתמש באזור קצב הלב הרצוי
  . לאישורOK ולחץ HEART RATE CONTROL - USERבחר באפשרות .  1
  . OKולאישור לחץ , להגדרת אזור קצב הלב עבור האימון) חץ למעלה או חץ למטה(הקטנה / השתמש בלחצני הגדלה .  2

  .וטווח קצב הלב עבור המשתמש בצד ימין, בצד שמאל) באחוזים(     בתצוגה יופיע אזור קצב הלב 
  . OK ולאישור לחץ, )GOAL type(רת סוג המטרה לבחי) חץ למעלה או חץ למטה(הקטנה  / השתמש בלחצני הגדלה.  3
  .OKולאישור לחץ  , להגדרת ערכי האימון) חץ למעלה או חץ למטה(הקטנה / השתמש בלחצני הגדלה .  4
  . כדי להתחיל את האימוןOKלחץ על אישור . 5
  

  שינוי תוכנית אימון במהלך אימון
  .ל אחרת מתוך אימון פעיאימוןמאפשר להתחיל בתוכנית צג ה
  PROGRAMSלחץ , מון פעילימתוך א. 1
  OK ץולח,  תוכנית האימון הרצויהתרי לבח'הקטנה / הגדלה ' השתמש בלחצני . 2
  OK ץולח, Goal Type)(סוג היעד  תרי לבח'הקטנה / הגדלה ' השתמש בלחצני . 3
  . הערך עבור האימוןתהגדר ל'הקטנה / הגדלה ' השתמש בלחצני . 4
  .חדשהאימון ה תאימון הפעיל ולהתחלהירת  לעצ OKלחץ . 5
 .רכי האימון הקודמים נשמרים בפרופיל המשתמשע
  

  :השהייה או עצירה
 PAUSE / ENDלחיצה על לחצן ב שניות ו5ווש למשך יעם הפסקת הד) מצב המתנה (Pause Modeהצג יעבור למצב 

  : שניות4 הודעות מתחלפות כל תדריתופיע סעל הצג . במהלך אימון
  מון הושהה האי-   
  PEDAL TO CONTINUE - דווש כדי להמשיך -   
   PUSH STOP - לחץ כדי להפסיק -   

  .כדי לעבור דרך ערוצי התוצאות באופן ידני' הקטנה/ הגברה 'באפשרותך להשתמש בלחצני , במהלך אימון מושהה
  . כדי להשהות את האימוןPAUSE / ENDהפסק לדווש ולחץ על לחצן . 1
  . או התחל לדוושOKלחץ על לחצן ,  את האימוןכדי להמשיך. 2

  RESULTS / COOLDOWNהמסוף יכנס למצב . PAUSE / ENDלחץ על לחצן ,     כדי לעצור את האימון
  

   COOLDOWN/ RESULTSמצב 
בפרק זמן ההתקררות .  ולאחר מכן מתחילה לספור03:00מראה ) GOAL DISPLAY(לאחר האימון תצוגת המטרה 

)COOLDOWN (פיעו בתצוגה תוצאות האימון יו)WORKOUT RESULTS .( בכל התוכניות ישCOOLDOWN 
  ).QUICK START(חוץ מאשר בהתחלה מהירה ,  דקות3של 

  : מציגה את ערכי האימון הנוכחי בשלושה ערוציםLCD -תצוגת ה
  .כ קלוריות"וסה, כ מרחק"סה, כ זמן"סה. א
  .וקצב לב ממוצע, ד ממוצע"סל, מהירות ממוצעת. ב
  .וממוצע קלוריות, רמה ממוצעת, זמן ממוצע. ג

  .' שמאלה / ימינה '  השתמש בלחצני -למעבר ידני בין ערוצי התוצאות 
  . רמת ההתנגדות תתאים את עצמה לשליש מהממוצע של האימון) COOLDOWN(בפרק זמן ההתקררות 

  .אך הצג לא יראה את רמת ההתנגדות, תניתן לכוונן ידנית את רמת ההתנגדות בעזרת לחצני הגברת והקטנת ההתנגדו



בהיעדר . PAUSE / END על ידי לחיצה על לחצן Power-Up ולחזור למצב COOLDOWN-ניתן להפסיק את מצב ה
  .בור הצג אוטומטית למצב שינהעדיווש או אות דופק י

  
  הישגים סטטיסטיקות

 .הנתונים הסטטיסטיים מכל אימון מתועדים בפרופיל משתמש
  :מציג את נתוני האימון של מסלול היעד במסך התחתון בשלושה ערוציםהכושר צג אופני 

  .כ קלוריות"וסה, כ מרחק"סה, כ זמן"סה . א
  .לב ממוצעקצב  ו,ד ממוצע"סל, תמהירות ממוצע  .ב
 . וממוצע קלוריות, מרחק ממוצע או רמה ממוצעת, זמן ממוצע . ג

  .וצעתתוצג הרמה הממ, אימון יחידלאם הסטטיסטיקה היא 
  .   יוצג המרחק הממוצע, אם הסטטיסטיקה היא למספר אימונים

 
 :פרופיל משתמשל GOAL TRACK  הנתונים הסטטיסטיים שלתלהצג

  .לחץ על לחצן המשתמש כדי לבחור פרופיל משתמש  Power-Upבמסך.  1
 .ם המתאימהאת נורית ההישגייאיר האחרונים ו  האימון יציג את ערכיךהמסו GOAL TRACK לחץ על  . 2

     האימון וערכי GOAL TRACK לחץ על . במהלך אימוןגםמעקב אחר יעדים סטטיסטיקת ניתן להציג נתוני : הערה     
     GOAL TRACK עלשוב לחץ  .ת היעדערכי האימון עבור האימון הנוכחי יוסתרו למעט תצוג. האחרונים יוצגו     
 Power-Up  למסךהלחזר     

  ציג את הקלוריות שנשרפומסך יה . של שבעת הימים האחרוניםעבר לסטטיסטיקה הבאהמלחץ למעלה לחץ על לחצן .  3
 .יחד עם סיכומי ערך האימון, במשך שבעת הימים הקודמים)  קלוריות לכל קטע50 (    

  .'לה שמא/ ימינה ' השתמש בלחצני  עבר בין כל ערוצי האימון הסטטיסטייםמל     
    30סך הערכים עבור ציג את מסך יה . הימים האחרונים30 של עבר לסטטיסטיקה הבאהמלעלה לחץ על לחצן חץ למ.  4

  .'לה שמא/ ימינה ' השתמש בלחצני  עבר בין כל ערוצי האימון הסטטיסטיים למ.הימים הקודמים     
    י האימון עם הזמן ערכ ציג אתמסך יה . של האימון הארוך ביותרעבר לסטטיסטיקה הבאהמללחץ על לחצן חץ למעלה .  5

  .'לה שמא/ ימינה ' השתמש בלחצני  עבר בין כל ערוצי האימון הסטטיסטייםלמ. ביותרארוך ה     
   ערכי האימון עם  ציג אתמסך יה . של שיא שריפת הקלוריותעבר לסטטיסטיקה הבאהמללחץ על לחצן חץ למעלה .  6

  .'לה שמא/ ימינה ' השתמש בלחצני  י האימון הסטטיסטייםעבר בין כל ערוצלמ. ביותר     מספר הקלוריות הגבוה 
   בהתאם  BMI  יציג את ערך הךהמס. או אינדקס מסת הגוף  "BMI"לחץ על לחצן חץ למעלה כדי חעבור למצב.  7

 ..פרופיל המשתמש שלךמוקלדים גובה ומשקל נכונים בדא שוו .להגדרות המשתמש     
  .מראה את הקשר בין משקל לגובה לשומן הגוף ולסיכון הבריאותיהיא כלי שימושי ה BMI מדידת ה     
 BMI: מציגה דירוג כללי עבור ציון ההבאה הטבלה      
 18.5-מתחת ל   :  תת משקל     
 24.9 - 18.5    :רגילמשקל      
 29.9 - 25.0   :משקל עודף     
  ומעלה30.0 :   השמנת יתר     
  חסר  -ועשוי להציג הערכת,  שרירי גוףמבנהבעלי שומן גוף בספורטאים ויתר ל- הערכתהציגהדירוג עשוי ל: הערה     
 .שומן גוף אצל אנשים מבוגרים ואחרים שאיבדו מסת שרירל     
  .והמשקל המתאים לך (BMI)  אינדקס מסת הגוףרופא שלך לקבלת מידע נוסף עלהיוועץ ב     
  . הערכה בלבד ואינם מיועדים לצרכים רפואיים/ם למטרות אינדיקציה המופיעים על צג המכשיר הינBMI ה ערכי     
  .  המופיע על הצג אינו מדויק לצרכים רפואיים ואין להשתמש בו לצרכים רפואייםBMI ה ערכי     

  OK ולחץ  SAVE TO USB – OK? כדי לעבור להודעה מעלהלחץ על לחצן חץ ל.  8
   ARE YOU SURE? -NO ואז תופיע ההודעה  OKלחץ      
  .OK ולחץ YES-לחץ על לחצן חץ למעלה לשינוי התשובה ל     
  .INSERT USBעל הצג תופיע ההודעה      
  . SAVINGוהנתונים יועברו לכונן בעת שבתצוגה תופיע ההודעה,  שבצגUSB- ליציאת הUSB-הכנס את כונן ה     
  .USB-טחה את כונן הייא בב ואז ניתן להוצREMOVE USB תופיע ההודעה העברהבסיום ה     
  .PAUSE / ENDלחץ על לחצן  -) SAVING( םנישמירת הנתו מכפויה ליציאה :הערה     

   CLEAR WORKOUT DATA – OK ?ואז תופיע ההודעה  עלהלחץ על לחצן חץ למ.  9
   ARE YOU SURE? -NO ואז תופיע ההודעה  OKלחץ      
  .OK ולחץ ARE YOU SURE? - YES -לה הודעלחץ על לחצן חץ למעלה לשינוי ה     
 .האימון של המשתמש אופס     

 Power-Up  כדי לחזור למסך GOAL TRACK לחץ על 10.
  ישמעו צליל ברכה  , או שיא במספר הקלוריות שנשרפו באימוןימון שובר שיא באורך האמשתמש  כאשר: הערה      

  . הישגים המתאימהותואר נורית ה, ההישג החדש      והודעה קולית על 
  
  
  



                             
  :קהוזתחהוראות 

  
  ! יש לקרוא היטב את ההוראות

  03-5186372לתיקון המכשיר יש להזמין טכנאי מטעם היבואן בטל 
  .תיקון המכשיר שלא על ידי טכנאי מטעם היבואן יגרום אוטומטית לביטול האחריות

  .ת המצריכות תיקון או טיפוליש לבדוק המכשיר בקביעות לאיתור בעיו
  .יש לתקן מיידית או להחליף מיידית רכיבים פגומים או כאלה שהתבלו

שימוש בחלקים חלופיים לא . Nautilusהשתמש רק בחלקי חילוף וחומרה מקוריים של , אם נחוצים חלקים חלופיים
  .גרום לביטול האחריותול,  התקינה של המכשירתולפגום בפעול, מקוריים עלול לגרום סיכון למשתמשים

  .שים לב לתקינות מדבקות האזהרה על המכשיר
  

חובה תמיד להוציא את התקעים מהשקעים בקיר , למניעת סכנות התחשמלות או שימוש בלתי מורשה במכשיר!  חשוב
  .כשיר דקות לפני ניקוי או טיפול במ5להמתין לאחר ניתוק הכבל .   יש להניח את כבל בחשמל במקום בטוח !ובמכשיר

  
     במידה ונמצאו כאלה וודא תיקונם או . לפני האימון בדוק שאין במכשיר רכיבים פגומים או משוחררים:       יומיתתחזוקה

  .חיזוקם לפני שתתחיל להתאמן                         
    .נגב במטלית את הצג וחלקי המכשיר שנרטבו מזיעה, בסיום כל אימון                         
  . יש לוודא שהצג תמיד יבש: שים לב                         

   שים , במידת הצורך. וודא שמנגנון כיוונון המושב פועל בקלות. נקה את המכשיר מלכלוך ואבק מצטבר :  שבועיתתחזוקה 
  . מעט סיליקון להקלת החיכוך                         
  .   ן להשתמש בחומרי ניקוי על בסיס בנזיןאי: שים לב                         

   וודא כי כל הברגים והסגרים מחוזקים . בדוק את הדוושות ואת זרועות הדוושות וחזק במידת הצורך :   חודשיתתחזוקה
  .  וחזק במידת הצורך, היטב                         
   יש לוודא .  בסיס בנזין ואין להשתמש במכונות ניקוי אוטומטיותאין להשתמש בחומרי ניקוי על: שים לב                         
  . ג נשאר תמיד יבשצשה                         

  
  
  
   

    
  

  :  מחלקת השירות של היבואן. טל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 אך מיועד לנשים וגברים כאחד,כר מטעמי נוחות בלבדמדריך זה נכתב בלשון ז

03-9519131


