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   משולביםאופני משענת

TOTAL BODY  

  
  

  הפעלה והרכבההוראות 
וראות בטרם ההרכבה והשימוש יש לקרוא את כל הה

  !במכשיר
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                 _____________________________________________________ 
 אזהרה:

  זהכושרעקב המאמץ הכרוך באימון על מכשיר 
!!!חילה ברופא אין להשתמש בו מבלי להיוועץ ת  

      ________________________________________________________  

 אחזקה ותפעול

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

  . תענה במהרהו

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

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

 .לדים או בעלי חיים מהמכשיר בכל זמןיש להרחיק י .2

  .הרחיק ידיים מחלקים נעיםיש ל. בקביעות את כל חלקי המכשיריש לבדוק ולחזק  .3

 . רק אדם אחד רשאי להשתמש במכשיר בזמן פעולתו .4

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

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

 .הצב את המכשיר במקום נקי וישר .7

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

 .קרא את כל ההוראות לפני השימוש .9

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

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

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

 .מטית לביטול האחריותוטיפול במכשיר שלא מטעם היבואן תגרום אוט .13

 .   אין לבצע כל שינויים או תחזוקה במכשיר מלבד כמתואר בחוברת זו .14

 .ג" ק130:  משתמש מקסימלימשקל .15

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

  .וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים משמעו

03-9519131
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 :הפעלה לצג המכשירוראות ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  :לחצנים

MODE :  

 משמש לבחירת הפעולה הרצויה. 

  שניות ברציפות בכדי לאפס את כל הערכים2לחץ והחזק במשך .  

  :נתונים

SCAN –  מונה כולל, מונה, זמן: אחד אחרי השני באופן אוטומטיכאשר נמצאים במצב זה הנתונים יוצגו ,
  . שניות6כל נתון יוצג למשך . קלוריות ודופק

TIME – על הצג יופיע זמן הפעילות.  

COUNT – על הצג תופיע כמות מחזורי הפעולה.  

TOTAL COUN. – על הצג תופיע כמות מחזורי הפעולה הכוללת.  

CALORIES – ות שנשרפועל הצג תופיע כמות הקלורי.  

COUNT/WIN – על הצג תופיע מהירות הפעילות למשך דקה.  

PULSE RATE –  לחץMODEנתוני הדופק יופיעו על הצג.  למדידת דופק.  

AUTO ON/OFF –  הצג ייכבה באופן אוטומטי, ברציפות'  דק4כאשר המכשיר לא בשימוש למשך .  

  .צג יידלק באופן אוטומטיה, פעילות במכשיר                          עם תחילת 


