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 :ריקל ןעטמל תוחיטב תוארוה

 

 .עקתהו למשחה לבכ תוניקתו תומלש אדו*



 .תובוטר םיידיב למשחה תשרמ עקתה תא איצוהל וא סינכהל ןיא*

 .הבורקה תורישה תדבעמל תונפל שי ,יהשלכ היעב לש הרקמב ,רישכמה תא חותפל ןיא*

 .םילזונמ רישכמה תא קיחרהל שי*

 תדבעמל תונפלו למשחה תשרמ תידיימ וקתנל שי ,רישכמב םרוקמש םישער ,רזומ חיר לש הרקמב*
 .תוריש

 .החל הביבסב שומישל אלו ינוציח שומישל אל ,דבלב הנבמה ךותב שומישל דעוימ רישכמה*

 .למשחה לבכ תא םקעלו ,רובשל ,ךותחל ליא*

 םורגל לולע רבדה ןכש ,הדימה לע רתי םמחתהל ול חינהל וא למשחה לבכ לע םיצפח חינהל ןיא*
 .תולמשחתה וא הקילד ,קזנל

 .שומישל ןכומ ילועפת בצמב קותינה ןקתה תא קזחתל דיפקהל שי*

 :הרהזא

 

 .שמתשמה תולמשחתהל םורגל לולע יוקל רוביח ,םיירוקמ אל םיפילחתב הניזה לבכ תא ףילחהל ןיא*

 .דבלב ימינפ שומישל דעוימ*

 

  :הגוצת

 

  – םיאבה םיכרעה תא הארמ ךסמה

LEVEL- תודגנתה תגרד 

PROGRAM – תינכות רפסמ 

TIME – ןומיא ןמז 

SPEED – ש"מקב תוריהמ 

RPM – הקדל םיבוביס 

DISTANCE – מ"קב קחרמ 

CALORIES – הפרשנש תוירולקה תומכ 

PULSE – בל בצק קפוד 

 



 
 

 :םישקמ חול רואית

ENTER – דעי ךרע תנזהל 

RECOVERY – תוששואתה 

 םינותנ יוניש / תודגנתה תאלעה +

 םינותנ יוניש / תודגנתה תדרוה -

ST/SP START / STOP – הריצע / הלחתה 

 

 

 



 :ןומיא

 .ןומיאה תליחתל ST/SP רותפכ לע ץחל

 .תודגנתהה תא דירוהל וא ריבגהל ידכ סונימ ץח וא סולפ ץח לע ץחל

 .תינכות רפסמ תריחבל - ץח וא + ץח לע ץחל

 .0-ל םינותנה תא ספאל תנמ לע ST/SP רותפכ לע ץוחלל שי ןומיאה ףוסב

 

 :תוינכות

P1 – ינדי 

P2-P7 תועובק תוינכות 

P8 - םינמוש תדידמ   BODY FAT 

P9 – הרטמ קפוד תינכות 

P10-P12 – קפוד תוינכות 

P13 – ישיא ןומיא תינכות USER 

 

 הציחל ,ENTER רותפכ לע ץוחלל שי המיאתמה תינכותה תריחב רחאל •
 .םייוצרה םינותנה יונישל   -    /     + םירותפכ לע

 

 :הרהזא

 .תחא העש וניה ץלמומ ףוצר שומיש ןמז

 

 :תולאשו םיפסונ םיטרפ

 1-599-501-466 לטרופס תוריש תקלחמ

 Sportalfitness1@gmail.com  ליימב ףסונ עדימו תולאשל

   WWW.L-SPORTAL.CO.IL :רתא תבותכ            

 

 הנהמ ןומיא םכל תלחאמ לטרופס              


