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הוראות הפעלה ואחזקה

הוראות בטיחות חשובות!
לפני השימוש במכשיר זה ,ציית לאזהרות הבאות:
קרא והבן את המדריך המלא ואת כל האזהרות המופיעות בו .שמור המדריך לשימוש עתידי.
אם מדבקות האזהרה הופכות רופפות או בלתי קריאות ,פנה ליבואן להחלפת המדבקות.
אסור להניח לילדים להתקרב למכשיר !!! חלקים נעים ותכונות אחרות של המכשיר עלולים
להיות מסוכנים לילדים.
המכשיר אינו מיועד לשימוש של כל אדם מתחת לגיל .14
היוועץ ברופא לפני שתתחיל תוכנית אימונים או תוכנית בריאות ותזונה חדשה.
הפסק מייד להתאמן אם מרגיש כאב או כאב בחזה ,קוצר נשימה או תחושת עילפון ,וצור
קשר מיידי עם הרופא שלך לפני שתשתמש שוב במכשיר.
לפני כל שימוש במכשיר ,חפש חלקים רופפים או סימני בלאי .אל תשתמש אם נמצאו כאלה.
בדוק היטב את הדוושות והחלקים הנעים .באם נדרש תיקון פנה ליבואן לקבלת מידע.
משקל משתמש מקסימאלי 150 :ק"ג .אין להשתמש אם משקלך גבוה מזה.
אין ללבוש בגדים או תכשיטים העלולים להיתפס בחלקים נעים.
יש להיזהר מלהכניס אצבעות או חפצים אחרים לחלקים נעים של המכשיר.
יש למקם את המכשיר ולהפעילו על משטח אופקי שטוח ויציב.
יש לוודא שהדוושות יציבות ולנקוט משנה זהירות בעליה על המכשיר או ירידה ממנו.
המכשיר מיועד לשימוש פנים בלבד .אין להפעילו מחוץ לבית או במקומות לחים או רטובים.
בעת מיקום המכשיר יש להשאיר מרווח ריק של  100ס"מ לפחות בכל צד של המכשיר.
זהו המרחב הבטוח המומלץ לגישה ולמעבר סביב המכשיר או לירידת חירום ממנו.
יש להרחיק מבוגרים ,ילדים או חיות בית אל מחוץ למרווח זה כאשר המכשיר נמצא בשימוש.
יש להימנע ממאמץ יתר במהלך האימון ולהפעיל את המכשיר באופן המתואר במדריך זה.
יש לבצע את כל הליכי התחזוקה הרגילים והתקופתיים המומלצים במדריך למשתמש.
יש לשמור על הדוושות נקיות ויבשות.
עצירת חירום :לעצירת הדוושות באופן מיידי ,לחץ בחוזקה על ידית ה.B AKE E I ANCE-

טל .מחלקת השירות של היבואן03-5186372 :

נתוני המכשיר :
משקל משתמש מרבי  150 :ק"ג
משקל  55.5 :ק"ג
מידות  :אורך  117ס"מ ,רוחב  56ס"מ ,גובה  114ס"מ

לפני השימוש :
איזון המכשיר
אם איזור האימון אינו שטוח ואופקי ,יש לפלס את המכשיר .המפלסים נמצאים בשני צדי
המייצבים .הרם מעט את המייצב בזהירות ואז סובב את המפלס עד הגעה לגובה המתאים.
אזהרה! אל תכוונן את המפלסים לגובה שיגרום לניתוקם מהמכשיר .מצב זה עלול
לגרום לפגיעה בך ו/או במכשיר .ודא כי המכשיר מפולס ויציב לפני תחילת האימון.

ניוד ואחסון המכשיר
לניוד האופניים ,משוך בזהירות את ידיות האחיזה כלפייך תוך כדי דחיפת החלק הקדמי של
האופניים כלפי מטה ,ואז הזז את האופניים על גלגלי הניוד למקום הרצוי )ראה איור למטה(.
הערה  :היזהר בעת הזזת המכשיר .תנועות פתע עלולות להשפיע על פעולת המחשב.
לאחסון בטוח של המכשיר הרחק אותו מילדים וחיות מחמד .מומלץ להוציא את הסוללה.

צג המכשיר
תכונות הצג
הצג מספק מידע על אודות נתוני האימון שיופיעו על מסך התצוגה.
פונקציות לוח המקשים
לחצן  – ENTER / MODEבמצב עצירה ,לחץ כדי לאשר הגדרות.
לחצן  – RESETלחץ והחזק במשך  2שניות כדי לאפס את כל הפונקציות.
לחצן  – SETלחץ כדי להגדיר ערך של פונקציה מסוימת )זמן ,מרחק ,קלוריות ,דופק(.
על הצג להיות במצב עצירה.

נתוני תצוגה
 – SCANמציג את כל הפונקציות )זמן ,מרחק ,קלוריות ,דופק ,סל"ד/מהירות( ברצף.
 – RPMמציג את מספר הסיבובים לדקה )סל"ד( .הסל"ד והמהירות יוצגו אחד אחרי השני
ברצף במרווחים של  6שניות.
 – SPEEDמציג את ערך המהירות.
 .1 – TIMEניתן ללחוץ על לחצן  SETכדי להגדיר זמן אימון מיועד בין  0:00ל 99:00 -במצב
ספירה לאחור.
 .2ניתן להגדיר ידנית או להתחיל במצב ספירת זמן אוטומטית.
 .1 – DISTANCEניתן ללחוץ על לחצן  SETכדי להגדיר מרחק מיועד בין  0.0ל99.50 -
במצב ספירה לאחור.
 .2ניתן להגדיר ידנית או להתחיל במצב ספירת מרחק אוטומטית.
 .1 – CALORIESניתן ללחוץ על לחצן  SETכדי להגדיר טווח שריפת קלוריות מיועד בין
 0ל 9990 -במצב ספירה לאחור.
 .2ניתן להגדיר ידנית או להתחיל במצב ספירת שריפת קלוריות אוטומטית.
 – PULSEמציג את קצב הלב )דופק( של המשתמש .ניתן להגדיר טווח דופק מיועד .כשקצב
הלב של המשתמש יגיע לערך שהוגדר לו ,הצג יתריע עם צפצוף.

הפעלת הצג
 .1הכנס סוללה מסוג
 ,CR2032 3Vהצג יתחיל
לפעול ,ישמיע צפצוף ארוך
ויציג את המסך הבא :

לחץ  ENTERותגיע למסך הבא :

 .2מצב הגדרת זמן  /מרחק  /קלוריות  /דופק.
במצב זה ,לדוגמא במצב הגדרת זמן ,ערך הזמן יהבהב ,לחץ על לחצן  SETכדי לכוונן
אתאת הערך ולחץ על לחצן  MODEכדי לאשר.
בצע פעולות אלו גם במצבי הגדרת מרחק  /קלוריות  /דופק.
 .3כשאות כלשהו מועבר לצג ,הערך של ה-זמן/מרחק/קלוריות/דופק יוצג באופן הבא :

כשפונקציה כלשהי הוגדרה מראש ,הפונקציה תתחיל בספירה לאחור מתחילת האימון
עד שהערך יגיע ל.0 -
כאשר הערך יגיע ל ,0 -יתחיל הצג לצפצף למשך  8שניות ולאחר מכן הפונקציה תעבור
למצב ספירה אוטומטית אם האימון נמשך.
לחץ על לחצן  MODEלאישור ודלג אל ההגדרה הבאה.
 .4במצב  ,SCANתצוגת נתוני ה -זמן/מרחק/קלוריות/דופק)/סל"ד/מהירות( תוצג לפי הסדר
ותתחלף באופן אוטומטי כל  6שניות.
 .5ניתן ללחוץ על לחצן  MODEכדי לבחור פונקציה מסוימת שתוצג ,למעט פונקצית
סל"ד/מהירות.

הערות
 .1אם האימון הופסק למשך  4דקות ,הצג יעבור למצב שינה.
לחץ על לחצן כלשהו על מנת להפעילו מחדש) .הערך המקורי יישאר(
 .2יש להשתמש בסוללה מסוג) 3V CR2032 :סוללה אחת(.

תפעול והנחיות כלליות
מה ללבוש
נעליים  -נעלי ספורט סגורות עם סוליות גומי.
ביגוד  -בגדים המתאימים לאימון ומאפשרים תנועה חופשית.
תכיפות האימונים
חובה להיוועץ ברופא לפני תחילת תכנית אימונים !
הפסק מיידית להתאמן אם הינך חש בכאב או כאב בחזה ,קוצר נשימה ,סחרחורת או
תחושת עילפון .היוועץ ברופא שלך לפני שתשתמש שוב במכשיר.
השתמש בנתונים שחושבו או נמדדו על ידי צג המכשיר לאינדיקציה/הערכה בלבד.
הנתונים המופיעים על הצג הינם בקירוב וניתן להשתמש בהם לצרכי אינדיקציה בלבד.
אימון מקובל 3 :פעמים בשבוע במשך כ 20 -דקות בכל יום.
תזמן את האימונים מראש והשתדל לעמוד בתכנית שקבעת.
התאמת המושב
מיקום מושב נכון משפר את הנוחות ,תוך כדי צמצום הסיכון לפציעות.
כוונון אנכי:
 .1כשהדוושה במצב הקדמי ,הנח את עקב
הרגל לכיוון החלק הנמוך ביותר של הדוושה.
על הרגל להיות כפופה מעט באיזור הברך.
 .2אזהרה! רד מהמכשיר לפני כיוונון המושב.
באם הרגל ישרה מדי או שאינה מגיעה
לדוושה ,הזז את המושב כלפי מטה .אם
הרגל כפופה מדי ,הזז את המושב כלפי מעלה.
 .3כוונן את המושב לגובה הרצוי בעזרת ידית
כוונון הגובה הממוקמת על העמוד.
אזהרה! אין להגביה את המושב יותר מדי
)הצינור הפנימי עלול לצאת ממקומו(.
 .4לנעילה  -הדק בחוזקה את ידית הכיוונון
האנכי לנעילת הגובה.
כוונון אופקי:
 .1להרחקת או קירוב המושב אל הצג ,סובב
את ידית הכוונון האופקי של המושב כנגד
כיוון השעון ,ואז החלק את המושב למקום הרצוי.
 2לנעילה  -סובב את הידית בכיוון השעון והדק
בחוזקה.
מיקום כף הרגל  /התאמת רצועת הפדלים
דוושות רגל עם רצועה מסייעות ברכיבה בטוחה על האופניים.
 .1הכנס את קדמת הנעל אל הרסן שעל הדוושות.
 .2הדק את הרצועה על הנעל.
 .3חזור על כך בנעל השנייה.
הקפד שהבהונות והברכיים יהיו ישרים ומופנים קדימה כדי להבטיח יעילות
מרבית .רצועות הסגירה יכולות להישאר במקומן גם לאימונים הבאים.

התאמת הכידון
 .1כדי לכוונן את גובה הכידון :שחרר וסובב
נגד כיוון השעון את ידית הכוונון האנכי
הממוקמת על עמוד הכידון והתאם את
הכידון לגובה הרצוי.
 .2הדק בחוזקה את את ידית הכוונון לנעילת הגובה.
 .3כדי לקרב את ידיות האחיזה לצג או להרחיקן ממנו:
שחרר וסובב את את ידית הכוונון האופקי נגד כיוון
השעון .החלק את ידיות האחיזה למקום הרצוי והדק
בחוזקה את ידית הכוונון.
הערה  :כאשר ידיות האחיזה נמצאות במיקום הקרוב
ביותר לחלק האחורי ,עלול גוף האופניים להפריע
לסיבוב ידית הנעילה .משוך את הידית וסובב אותה
אחורה ,ואז לחץ וסובב אותה כדי לנעול במיקום החדש.
בדיקת מתח הרצועה
שב על האופניים ,דווש במהירות של כ 20-סל"ד ואז הגבר את מהירות הדיווש למקסימום
)ספרינט( והרגש אם הרצועה מחליקה .אם הפדלים נעים היטב ללא קפיצות/החלקות –
הרצועה מתוחה כהלכה .באם הרצועה מחליקה – יש למתוח אותה.

תחזוקה
קרא את כל הוראות התחזוקה במלואן ! על בעל המכשיר לבצע תחזוקה שוטפת.
במקרה של תקלות /טיפולים ,יש להשתמש אך ורק ברכיבים מקוריים המסופקים ע"י היבואן.
תחזוקה יומית  :לפני כל שימוש ,בחן את המכשיר וודא שאין חלקים שבורים ,רופפים או
פגומים .אם ישנם חלקים באחד מהמצבים הנ"ל אין להשתמש במכשיר .ודא כי הברגים
מהודקים בחוזקה ,הדק במידת הצורך לאחר כל אימון ,בסיום כל אימון נגב את האופניים
והצג במטלית מעט לחה .אין להשתמש בחומרי ניקוי .הערה  :יש להימנע מלחות על הצג.
תחזוקה שבועית  :נקה את המכשיר להסרת אבק ,לכלוך וכו' .בדוק את פעולת כוונון
המושב .במידת הצורך ,השתמש במעט סיליקון בכדי להקל על הפעולה.
תחזוקה חודשית ) או אחרי  20שעות שימוש (
בדוק את הדוושות והידיות והדק במידת הצורך .ודא שכל הברגים והאומים מחוזקים היטב.
הדק במידת הצורך .בדוק שרצועת האופניים מתוחה כנדרש.

טל .מחלקת השירות של היבואן03-5186372 :

