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 הרהזא

    .שומישה םותב למשחהמ רישכמה תא איצוהל שי *                   

 .דבל הבכי גצה ,תוקד 4 רחאלו ןומיאה םויסב *                        

 .םינומיא תינכות תליחת ינפל אפורב ץעוויהל ץלמומ*                        

 

 הגוצת

 

                 



 םישקמה  רואית

 WATT ה תמר תאו תודגנתהה תא הלעמ ןועשה ןוויכ םע בוביס -יעצמא לגלג
 .תוינכותו םינותנ תריחבל שמשמ םג לגלגה .ןומיאה ךלהמב )היגרנא תומכ(
 )היגרנא תומכ( WATT ה תמר תאו תודגנתהה תא דירות ןועשה ןוויכ דגנ בוביס
                                                                                .ןומיאה ךלהמב
 ינותנ תאירק תא הנשת ןומיאה ךלהמבו הריחבה תא רשאת  לגלגה לע הציחל
 .ןומיאה

 ינותנ תא ספאל תנמ לע תוינש 2 ךשמב הז רותפכ לע ץחל – RESET סופיא
 .ןומיאה

 תא קיספת וא ליחתת הז רותפכ לע הציחל  - START/STOP קספה/לחתה
    .תינכותה

 תמר תא קודבל רשפאת הז רותפכ לע הציחל  - RECOVERY תוששואתה
 .ןמאתמה לש תוששואתהה

 ןמוש יזוחא תדידמ רשפאת הז רותפכ לע הציחל – BODY FAT ןמוש יזוחא
 .ףוגב

 

                                                                         :גצה תויצקנופ רואית

 

 חווט                              ןצחלה םש

TIME     0:00-99:59                         ןמז 

SPEED     ש"מק 0.0-99.9                תוריהמ 

RMP       0-999         הקדל םיבוביס  

CAL            0-999                הירולק 

DISTANCE   ש"מק0.00-99.9                  קחרמ 

PULSE        30-230                    קפוד 

WATT       0-350          היגרנא תומכ 

MANUAL   תינדי ןומיא תינכות   



PROGRAM 10       הריחבל תועובק תוינכות 

CAL. PROGRAM    3 תוירולק תינכות לש תוצובק 

INTERVAL PROG.  3 םילוורטניא תינכות לש תוצובק 

HRC                     הרטמ קפוד תינכות 

WATT                  3  היגרנא תומכ תינכות לש תוצובק 

USER                   4 תוישיא תוינכות  

 

 :גצה תלעפה      

START/STOP –בוביסב .ןומיאה תא ליחתת הז רותפכ לע הציחל .קספה/לחתה 
  .ןמאתמה ןוצר יפל תודגנתהה תא תונשל ןתינ לגלגה

 MANUAL MOD – תינדיה תינכותה תא רחב לגלגה בוביס םע .תינדי תינכות 
 תגרד רוחבל ךילע .בהבהת תודגנתהה .תינכותה תלעפהל לגלגה לע ץחלו

 WATT-ה תמר תא תונשל לכות תוינש 3 רחאלו ,תאז השעת אל םא .תודגנתה
 .תוירולקו קחרמ ,ןמז תונשל ןתינ הרוצ התואב .תינכותה רושיאל לגלגה לע ץחל
 תלחתהל START/STOP לע ץחל .רושיאל לגלגה לע ץוחלל ךילע הריחבה ףוסב
 1-16 ןיב תודגנתהה תא תונשל לכות לגלגה בוביס םע וכלהמבש ןומיאה
 ידכ RESET לע ךשמהבו START/STOP לע ץוחלל ךילע ןומיאה ףוסב .תוגרד
 .םינותה לכ תא ספאל

PROGRAM MODE – רפסמ תא רוחבל שי לגלגה בוביס תרזעב .תוינכות 
 תמר תא רוחבל שי .רשאל ידכ לגלגה לע ץחל .PO1 – P10 ןיב היוצרה תינכותה
 ןמז תא תונשל ידכ לגלגה לע ץחל .רשאל תנמ לע לגלגה לע ץוחללו תודגנתהה
 START/STOP לע ץוחלל ךילע ןומיאה ףוסב .לגלגה לע הציחל י"ע רשאו ןומיאה
 .םינותה לכ תא ספאל ידכ RESET לע ךשמהבו

CALORIES PRO. – תינכותב רוחבל שי לגלגה בוביס תרזעב .תוירולק תינכות 
 תפירש דעי תא תונשל ןתינ לגלגה תרזעב .רושיאל לגלגה לע ץוחללו תוירולק
 לע ץוחלל שי הריחבה רחאל .)תוירולק C1-C3 )300,600,900 ןיב תוירולקה
 הנתשת תודגנתהה .ןומיאה תליחתל START/STOP לע ץחל .רושיאל לגלגה
 תינכותה דעיל העגהה עגרב .תוירולקל הקדל םיבוביס ןיב בושיחל םאתהב דבל
 ידכ RESET לע ךשמהבו START/STOP לע ץוחלל ךילע ןומיאה ףוסב .רוצעת
 .םינותנה לכ תא ספאל



INTERVAL PROG. – לע הציחל .וז תינכותב רוחבל שי לגלגה בוביס תרזעב 
 i1-i3 ןיב תינכות תריחבל לגלגה תא בבוסל שי .תינכותה תא רשאת לגלגה
 ךרוא תריחבל לגלגה תא בבוסל ךילע .רושיאל לגלגה לע ץחל הריחב רחאל
 .ןומיאה תליחתל START/STOP לע ץחל .רושיאל לגלגה לע הציחלו ,ןומיאה
 לכ םויס ינפל תוינש 2 וז תינכותב ,WARM UP םומיח לש תוקד 3 שי הלחתהב
 תינכותה ןמזה ףוסב .לוורטניאה יונישל הרהזא ףוצפצ עימשי גצה לוורטניא
 .RESET סופיאה לע ץחל .דבל רוצעת

HRC MODE – ץחל .קפוד תינכות תריחבל דע לגלגה תא בבוס .קפוד תינכות 
 - 55% ןיב קפודה תינכות תמר תריחבל לגלגה תא בבוס .רושיאל לגלגה לע

 תמר ינותנ תא הנש .רושיאל לגלגה לע ץחל .)הרטמ קפוד( 90% - 75%
 לגלגה תא בבוס .לגלגה לע הציחל י"ע רשא .עיגהל הצור התא םהילא קפודה
 START/STOP לע ץחל .לגלגה לע הציחל י"ע רשאו ןומיאה ךרוא תריחבל
 .ןומיאה תא םייסתו ליחתת

WATT MODE- תינכותה תריחבל דע לגלגה תא בבוס .היגרנא תומכ תינכות 
 ןיב WATT-ה תמר תריחבל לגלגה תא בבוס .רושיאל לגלגה לע ץחל .היוצרה

WC )ףיצר( W1,W2,W3. רוחבל שי WC תא הנש .רושיאל לגלגה לע ץוחללו 
 ןומיאה ןמז תריחבל לגלגה תא בבוס  .רושיאל לגלגה תרזעב WATT-ה ןותנ
 תמר תא הנשת תכרעמה .ןומיאה תליחתל START/STOP לע ץחל .רושיאל ץחלו

 START/STOP לע ץוחלל ךילע ןומיאה ףוסב .דבל ןומיאה ךלהמב תודגנתהה
 W1 תריחבל לגלגה תא בבוס .םינותנה לכ תא ספאל ידכ RESET לע ךשמהבו
 לע ץחל .רושיאל ץחלו ןומיאה ןמז תא לגלגה םע הנש .רושיאל ץחלו

START/STOP לש בוליש סיסב לע דבל הנתשת תודגנתהה ,ןומיאה תליחתל 
WATT ו-RPM. לע ץחל .דבל רוצעת תינכותה 0-ל ןמזה תעגהב RESET סופיאל 

 .םינותנה

USER PROG. – תא בבוס .רושיאל ץחלו היוצרה תינכותל לגלגה תא בבוס 
 תריחב רחאל .םיירשפאה םילוורטניאה תוינכות 8-מ דחא לכ תריציל לגלגה
 ינימשה לוורטניאה תריחב רחאל .רושיאל לגלגה לע ץחל םילוורטניאה תמר
 ץחלו ןומיאה ןמז תריחבל לגלגה תא בבוס .יפוס רושיאל לגלגה לע ץחל
 י"ע תודגנתהה תא תונשל ןתינ .ןומיאה תליחתל START/STOP לע ץחל .רושיאל
 RESET לע ץחל .ןומיאה תליחתל START/STOP לע ץחל .1-16 ןיב לגלגה בוביס
 .םינותנה סופיאל

RECOVERY PROG.- רחאלו תוקד המכ לש ןומיא רחאל .תוששואתה תינכות 
 םינותנה לכ .תוששואתה תינכות רותפכ לע ץחל בלה תומיעפ תא טלק גצהש
 ינשייחב זוחאל ךישמהל ךילע .ספאל הקדמ הרוחא ץוריש ןמזל טרפ ורצעי



 – F6 .ןיוצמ   F1 – F6. F1 -מ םה תואצותה .הקידבה ינותנ תעפוה דע קפודה
 .יזכרמה ךסמל רוזחל תנמ לע תוששואתה /RECOVERY רותפכ לע ץחל .עורג

BODY FAT – ינשייחב קזחה .הז רותפכ לע ץחל .ןמוש יזוחא תקידב תינכות 
 .תואצותה תא אורקל לכות הקידבה םויסב .קפודה

             

 

 .הנהמ ןומיא םכל תלחאמ לטרופס

 1-599-501-466 :ןופלטב תוחוקל תוריש תקלחמל ונפ אנא םיפסונ םיטרפל

 SPORTALFITNESS1@GMAIL.COM :ליימב ונפ אנא ףסונ עדימו תולאשל

 


