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  !מכשיר וראות בטרם ההרכבה והשימושיש לקרוא את כל הה

  אזהרה:              _________________________________________________             
  זהכושרעקב המאמץ הכרוך באימון על מכשיר 
!!! ברופא אין להשתמש בו מבלי להיוועץ תחילה  

_________________________________________________     
 אחזקה ותפעול

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

 .ותענה במהרהעדכן את מחלקת השרות בחברתנו 
  

  :אך עלייך למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות, מוצר זה תוכנן ועוצב לביטחונך המלא
   

 .להעביר את הוראות ההפעלה והאזהרה לכל המשתמשיםבאחריות בעל המכשיר  .1

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

  .יים מחלקים נעיםיש להרחיק יד. בקביעות את כל חלקי המכשיריש לבדוק ולחזק  .3

 . רק אדם אחד רשאי להשתמש במכשיר בזמן פעולתו .4

אין ללבוש בגדים רפויים ואין לנעול . בעת הפעילות יש ללבוש בגדי אימון ולנעול נעלי אימון .5
 .ש לוודא קשירת שיער ארוך מאחורמו כן יכ. נעליים בעלי סוליות או עקבים מעור

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

 .אופקי וישר, הצב את המכשיר במקום נקי .7

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

 .קרא את כל ההוראות לפני השימוש .9

 .י מתיחות" קל עי מתיחות ובסיטמו בצע שיחרור"לפני תחילת האימון בצע חימום קל ע .10

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

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

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

 .   ר מלבד כמתואר בחוברת זואין לבצע כל שינויים או תחזוקה במכשי .14

 .ג" ק130: משקל משתמש מקסימלי .15

  03-5186372:  לקוחותטלפון מחלקת שירות
                                                      בלשון מובהר בזאת כי האמור. מטעמי נוחות הניסוח בחוברת הוא בלשון זכר

  .חיד גם בלשון רבים משמעווכי האמור בלשון י, גם בלשון נקבה במשמע זכר

03-9519131



  
  

  :צג האופניים

  
  :לחצני הצג

  
1 .MODE  

  .    לחץ על לחצן זה כדי להציג את המסך או לבחור את החלון אותו ברצונך להגדיר
  
2 .RECOVERY/UP  

 - וTIME, DIST, CALלחץ על לחצן זה כדי להגדיל את ערך ההגדרה בחלון המהבהב עבור .     א
TEMP        ) למטה או למעלה(  

  .לצאת ממצב התאוששות הדופק/ לחץ על לחצן זה כדי להיכנס , במצב חוסר פעילות או חוסר הגדרה.     ב
  
3 .DOWN  

 ,TIME, DISTלחץ על לחצן זה כדי להקטין את ערך ההגדרה בחלון המהבהב עבור ,     בקביעת מצב
CAL   ו - TEMP) למטה אולמעלה (  

  
4 .RESET / GO  

  .CAL - וTIME, DISTעל לחצן זה כדי לאפס את הערך בחלון המהבהב עבור לחץ .      א
  .לחץ על לחצן זה כדי להכנס לבדיקת השומן בגוף, בפרמטרים של הגדרת מצב שומן הגוף.      ב
  . שניות כדי לאפס את כל הערכים3 החזק את הלחצן למשך -איפוס .      ג

  
5 .BODYFAT  

  .לצאת מפרמטרים של הגדרת שומן הגוף/  לחצן זה כדי להיכנס לחץ על,     במצב חוסר פעילות
  



  
  :שימושי הלחצנים

  
1 .SPEED / BODYFAT RATIO / RPM  

  ש" קמ99.9 עד 0.0הצגת מהירות מיידית בטווח .     א
  .המהירות תהיה במיילים לשעה, M        אם הצג מראה 

  .1500RPMמרבי הוא הד "הסל        
  .שומן בגוףתצוגת יחס ה.     ב

  
2 .TIME / BMI  

  ) . שניות59- דקות ו99מקסימום (ספירת הזמן הכולל של האימון מתחילתו ועד סופו .     א
    .  שניות10לפני סיום זמן האימון המוגדר תשמע  אתרעה קולית בת . הגדרה מראש של זמן האימון.     ב

  . דקות99הזמן המרבי שניתן לקבוע מראש הוא         
  ).BMI(תצוגת מדד מסת הגוף .  ג    
  
3 .DISTANCE / BMR  

  מ" ק99.9 ~ 9.99 ~ 0.00טווח המדידה הוא . מדידת המרחק הכולל של האימון מתחילתו ועד סופו.     א
  .טווח זה יהיה במיילים, Mאם המסך מראה ,         או

      10תשמע  אתרעה קולית בת לפני הגעה למרחק האימון המוגדר . הגדרה מראש של מרחק האימון. ב.   
  ) Mאם הצג מראה ,  מייל99.9או (מ " ק99.9המרחק המרבי שניתן לקבוע מראש הוא . שניות        

  ).BMR(תצוגת קצב חילוף החומרים בגוף .     ג
  
4 .CALORIES / TEMPERATURE  

       999 ~ 99.9 ~ 0.0טווח הספירה הוא . ספירת שריפת קלוריות כוללת מתחילת התרגיל עד סופו.     א
  .קלוריות        

  . שניות10לפני הגעה למספר המוגדר תשמע אתרעה קולית בת . הגדרה מראש של שריפת הקלוריות.     ב
  ).TEMP(טמפרטורת חדר התצוגה .      ג

  
5 .PULSE  

 . לדקה) הדופק(ולאחר מספר שניות יופיע קצב הלב , יטב את חיישני הדופק שבידיות המכשירהחזק ה.     א
  ).BPM( פעימות לדקה 240 ~ 40הטווח הוא         

 או UPבאפשרותך ללחוץ על . בתצוגה" P"יופיע ,  שניות60כאשר לא מתקבל אות קריאת דופק מעל .     ב
DOWN        דופק כדי להיכנס שוב לבדיקת ה.  

  
6 .WHEEL DIAMETER  

  .י היצרן"    קוטר גלגל התנופה קבוע מראש ע
  
7 .ALARM  

 " DOWN"או " RECOVERY / UP"או " MODE"    הצג ישמיע אתרעות קוליות בלחיצה על לחצני  
  ".BODYFAT"או " RESET / GO"או     

  
8 .AUTO START / STOP  

    AUTO ON / OFF    
    מלבד שומן (יכבה הצג באופן אוטומטי וימחקו הנתונים שבזיכרון ,  דקות8ות של לאחר חוסר פעיל.     א

  ).גוף וטמפרטורה        
  .יופעל הצג באופן אוטומטי, עם תחילת האימון.     ב

  
  
  
  



  
  :ל הצגתיפעו

  
1 .SET )נתוניםהגדרות (  

לאחר מכן לחץ על . בהבוהערך בחלון יה,  לבחירת חלון התצוגה שיש להגדיר מראשMODE    לחץ על 
UP / DOWN     אתרעהה, להקטין את הערך כדי להגיע אל זמן האתרעה הקולית הרצוי/  כדי להגדיל  

  /מטה כדי להגדיל / החזק מעלה . מספר הקלוריות הרצויהאתרעה הקולית לאו , למרחק הרצויהקולית     
  .ך בחלון המהבהב כדי לאפס את הערRESETלחץ על . להקטין את הערך במהירות    

  
2 .PULSE RATE  )קצב הדופק(  

  ואז הנח היטב את שתי כפות הידיים על חיישני הדופק בידיות" P"    לחץ על לחצן כלשהו כדי לצאת ממצב 
  ). BPM(בפעימות לדקה   שניות עד שבתצוגה יופיע הדופק הנוכחי3-4המתן . המכשיר    

   3 ~ 2עלול להופיע נתון גבוה בתצוגה במהלך , במהלך המדידהעקב שיבושי מגע בחיישני הדופק :     הערה
  . ולאחר מכן יחזור לרמה הרגילה, השניות הראשונות    
  הערכה בלבד ואינם יכולים בשום אופן לשמש/נתוני הדופק המוצגים הינם להתייחסות! חשוב ביותר    
  ! לצרכים רפואיים כלשהם   
  
3 .PULSE RECOVERY  )אוששות הדופקבדיקת רמת הת(  

   לכניסה לבדיקתRECEOVERY / UPלאחר מכן לחץ על לחצן . מנוחהמצב הדופק בהתחל בבדיקת     
  החזק את חיישן. התצוגה תראה את הדופק ותחל ספירה לאחור בת דקה אחת. רמת התאוששות הדופק    

     כאשר( F6 - לF1 בין אז תופיע בתצוגה רמת התאוששות הדופק שלך.  הדופק עד שהספירה תגיע לאפס   
  ). F6הגרועה ביותר היא והאיטית ההתאוששות ו' F1המהירה והטובה ביותר היא     ההתאוששות 

  . RECOVERY / UPלחץ שוב על , ההתאוששות בדיקת  ליציאה מפונקציית    
  
4 .BODYFAT, BMI & BMR) מסת הגוף וחילוף החומרים בגוף, שומן הגוף(  

  ניתן להגדיר מתוך רצף.  כדי להזין את נתוני השומן בגוףBODYFATלחץ על , ת   במצב חוסר פעילו
  .  מין, )YEAR( גיל, )CM(מ "גובה בס, )KG(ג "משקל בק, )8 ~ 1('תרגיל מס : להלן   
  ".  LB"המשקל יהיה בליברות " M"אם בתצוגה מופיע    
    ולהקטנת RECOVERY / UPל להגדלת הערך לחץ ע.  למעבר להגדרת הנתון הבאMODEלחץ על     

  התצוגה. RESET / GOהחזק את חיישן הדופק ולחץ על , בסיום ההגדרות. DOWN   הערך לחץ על 
  . BODYFAT לחץ שוב על -ליציאה ממצב שומן בגוף .  שניות6שומן הגוף תוך ערך תראה את    

  :  הערות   
  . שניות10יוקלדו נתונים במשך תופסק בדיקת שומן הגוף אם , במהלך הגדרת הנתונים.    א
  . שניות10 אם לא יוקלד יעד מעל Er.1יופיע , במהלך בדיקת השומן בגוף.    ב

  
  !):לצרכי הערכה בלבד (טבלת ערכי שומן הגוף

   
  שמן  משקל עודף עודף משקל קל בריא  תת משקל   מין/גיל

 35% < 35%~25.1% 25%~20.1% 20%~14% 14% > 30 ≥ / זכר

 38% < 38%~28.1% 28%~23.1% 23%~17% 17% > 30 < / זכר

 40% < 40%~30.1% 30%~24.1% 24%~17% 17% > 30 ≥ / נקבה

 43% < 43%~33.1% 33%~27.1% 27%~20% 20% > 30 < / נקבה 

  
הוצא את הסוללה והחלף אותה בסוללה מדגם , כאשר הצג הופך עמום או בלתי קריא :החלפת הסוללה

SIZE AA UM3 R6.  
 


