
1 
 

 

 

902אליפטי מכשיר כושר   

 
 
 
 
 
 
 
 

 הוראות הרכבה והדרכה
  

  
וראות בטרם ההרכבה והשימוש יש לקרוא את כל הה

  !במכשיר
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  הוראות אחזקה ותפעול :

תודה שקנית את אחד ממוצרינו האיכותיים. אנו משתדלים שהמוצר שתקבל יהיה תקין אך למרות 
 שרותיפעל. במקרה כזה עדכן את מחלקת  לא מאמצינו הרבים ישנה אפשרות שחלק כלשהו יחסר או

  בחברתנו ותענה במהרה.  הלקוחות

  יש לקרוא את כל ההוראות לפני תחילת השימוש במכשיר !
  

  : אזהרה

  עקב המאמץ הכרוך באימון על מכשיר ספורט זה 

  אין להשתמש בו מבלי להיוועץ תחילה ברופא!

  

 אזהרה לכל המשתמשים.באחריות בעל המכשיר להעביר את הוראות ההפעלה וה .1

, הרחק מרטיבות ואבק. אין למקם את במקום נקי וישר יש למקם את המכשיר בתוך הבית .2
  המכשיר מחוץ לבית, מתחת למחסה, או קרוב למים.

  ק ילדים או בעלי חיים מהמכשיר בכל זמן.יהרחיש ל .3

 יש לבדוק ולחזק בקביעות את כל חלקי המכשיר. יש להרחיק ידיים מחלקים נעים. .4

 רק אדם אחד רשאי להשתמש במכשיר בזמן פעולתו.  .5

את באם מורגש כאב או חוסר נוחות יש להפסיק מיד  יש להיזהר ממאמץ יתר בעת האימון. .6
 השימוש במכשיר ולהיוועץ מיד ברופא.

 לפני תחילת האימון בצע חימום קל ע"י מתיחות. .7

בוש בגדים רפויים ואין לנעול בעת הפעילות יש ללבוש בגדי אימון ולנעול נעלי אימון. אין לל .8
 ש לוודא קשירת שיער ארוך מאחור.מו כן ינעליים בעלי סוליות או עקבים מעור. כ

 . ל עתיש לעלות ולרדת מהמכשיר בזהירות. יש לאחוז בידיות בכ .9

 הצב את המכשיר במקום נקי וישר. .10

 אין להשתמש במכשיר במקום פתוח, מחוץ לבית או בסביבת מים. .11

 יר זה אינו רפואי.מד הדופק במכש .12

 שירות. הבכל בעיה במכשיר או רעש חריג יש להפסיק את השימוש וליצור קשר עם מחלקת  .13

 המכשיר הינו לשימוש ביתי בלבד וכל שימוש מסחרי בו יגרור להסרת האחריות. .14

 עודית שלו.יהיאין לעשות שימוש במכשיר מלבד הפעילות  .15

 ת לביטול האחריות.מטיוגרום אוטטעם היבואן יטיפול במכשיר שלא מ .16

  : הלקוחות טלפון מחלקת שירות
מטעמי נוחות הניסוח בחוברת הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה 

  במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים משמעו.

03-9519131



3 
 

  לחצני הצג:

MODE –   בכדי לאפס את הזמן, המרחק  שניות ברצף 3לחץ עליו  –לחצן זה משמש לבחירת מצב
  והקלוריות.

TSE – .לחצן זה משמש לקבוע את ערך הזמן, המרחק והקלוריות  

RESET –  ,והקלוריות.  המרחקלחצן זה משמש לאיפוס הזמן  
  

   תפעול הצג:                                              

1. SCAN- " לחת עלMODE במצב   ►" עד להופעת הסמןSCAN ד להופעת (או ע
"SCAN זמן, מהירות, מרחק, קלוריות,  –").  על המסך יוצגו כל הנתונים על פי הסדר הבא

 שניות.  4סל"ד, מרחק מצטבר ודופק. על אחד מהנתונים יוצגו למשך 

2. TIME – .מונה את משך האימון מתחילתו ועד לסופו 

3. SPEED- .הצגת המהירות הנוכחית 

4. DIST – ת האימון ועד לסופו.מונה את המרחק הכולל מתחיל 

5. CALORIES – )CAL( - .מונה את הקלוריות שנשרפו מתחילות האימון ועד לסופו 

6. TOTALDIST – )ODO (– .מונה את המרחק הכולל מעת החלפת הסוללות בתצוגה 

7. AUTO ON/OFF  -   ART/STOP AUTO ST  -  דקות 8במצב של חוסר אות למשך 
 הצג יידלק שוב. -לת דיווש או לחיצה על לחצני הצגרציפות, הצג ייכבה אוטומטית.  עם תחי

8. PULSE RATE –  לחת על " -רמת דופקMODE במצב   ►" עד להופעת הסמןPLUSE 
(או עד להופעת סימן של לב). לפני מדידת רמת הדופק , אנא אחוז בכפות ידייך את ידיות 

  הדופק, על הצג יופיע רמת הדופק הנוכחית.
 ופק רפואית ואין להסתמך על תוצאות המדידה.הערה: זוהי אינה מדידת ד

9.  MALAR  -  .ספירה לאחור של נתוני מטרה: זמן, מרחק או קלוריות  
 לכיוון הערך הנתון. SETלבחירת הנתון הרצוי, ולחץ על  MODEלחץ על 

10.  RPM– .מונה את מספר הסיבובים לדקה  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


