
 יעוצקמ  ילמשח ןוכילה

ZEN 5800 

    
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 םתשכרש לע הדות

	 םגדמ הכילה רישכמ

ZEN	5800 

 תויחנה תא וארק אנא

 תוארוה תאו תוחיטבה

 ,הז ךירדמב שומישה

 רישכמב שומישה ינפל

 לע ורמישו ,הכילהה

 ןויע ךרוצל הז ךירדמ

  .ידיתע

 

 !!בושח

 ןוקיליס ןמש זיתהל שי

 חטשמל העוצרה ןיב

 ףוגב תוארוה האר(

 .שדוחב םעפ )ךירדמה

 

 שמתשמ לקשמ

 160  - ילאמיסקמ

 םרגוליק



 הרהזא

 

 .שומישה םותב למשחהמ רישכמה תא איצוהל שי *

 

 .םינומיא תינכות תליחת ינפל אפורב ץעוויהל ץלמומ*

 

 :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*

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

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

 .למשחה לבכ תא םקעלו ,רובשל ,ךותחל ליא*

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

 .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*

 

 

 



 הלעפה גצ
 – םיירקיעה וידיקפת םה םיאבה םידיקפתהו ,הז ןוכילה רובע דחוימב ןנכות הלעפהה גצ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black backlit LCD display 
Tablet holder 

Control key pad 

 

player slot USB slot 

Safety key 



 הלעפהה גצ תוארוה
 .די תזיחא ירותפכ 4- ו היצקנופ ירותפכ 22 ,דחא תוחיטב שקמ ללוכ ,םירותפכ 27 םנשי

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -הטמו ןימימ םיצחה לע טרופמ רבסה

 .תוריהמ .1
 .תוששואתה .2
 .)+ לש ןמיס( ההובג תוריהמ .3
 .)- לש ןמיס( הכומנ תוריהמ .4
 .בצמ .5
 .קספה .6
 .לחתה .7
 .הסינכ .8
 .)- לש ןמיס( הכומנ היטנ .9

 .)+ לש ןמיס( ההובג היטנ .10
 .ןמוש זוחא .11
 .תוריהמ .12



 :תוחיטב חתפמ
 ןומיאה ךלהמב .ליחתהל ידכ גצה לע ומוקמל תוחיטבה חתפמ תא חנהו ןוכילהה תא לעפה
  .תוחיטבה חתפמ תא םיריסמש עגרב רצענ ןוכילהה
 

 :םיירקיע םינצחל
  - הלחתה
  .ןומיאה תא ליחתהל ידכ ןצחלה לע ץחל
 – קספה
 .ןומיאה תא קיספהל ידכ ןצחלה לע ץחל
 
 - הסינכ
 ,)P0( שמתשמה בצמ תרדגהב ליחתהל ידכ >Enter< לע ץחל ,קרס בצמב אצמנ ןוכילהה רשאכ
 . )H1 - H3( קפודה תרקב בצמו )U1 - U3( םיישיא םיפדעומ םיבצמ ,)P1 - P16( םינבומ םיבצמ
 ,קחרמ ,ןמז ,תוריהמל םייוצרה םיכרעה תרדגהל >Enter< ןצחלה לע ץחל ,הנקתהה ךלהמב
 .דעי קפודו תוירולק
 

 - בצמ
 ישיא בצמ ,)P0( שמתשמ בצמ ןיב םייוניש עצבל ידכ >Mode< ןצחלה לע ץחל ,קרס בצמב
)U1( קפוד תרקב בצמו )H1(. 
 

 - ףוג ןמוש
 .ףוג ןמוש בצמל סנכיהל ידכ >Body Fat< ןצחלה לע ץחל
 

  - תוששואתה
  .קפוד תוששואתה בצמל סנכיהל ידכ  <Recovery> ןצחלה לע ץחל
 

  - ההובג תוריהמ
 הנבומ ,)P0( שמתשמ בצמב רוחבל ידכ הז רותפכ לע ץחל ,קרס בצמב ןוכילהה רשאכ
 .)H1 - H3( קפוד תרקב יבצמ וא )U1 - U3( םיישיא םיפדעומ םיבצמ ,)P1 - P16( םיבצמב
 0.1 ב הלוע תוריהמה ;תוריהמה תא ריבגהל ידכ  <Speed Up> לע ץחל ,ןומיאה ךלהמב
 תולעל הכישממ תוריהמה ,תוינש 2 ךשמל >Speed Up< תא קזחהו ץחל .הציחל לכב ש"מק
 ידכ >Speed Up< ןצחלה לע ץחל ,)U1 - U3( ישיא ףדעומ בצמב .רותפכה רורחשל דע תוריהמב
 .ןומיאה ליפורפב הדומע לכ רובע הרדגוהש תוריהמה תא לידגהל
 
 
 
 
 
 



 – הכומנ תוריהמ
 םיבצמב הנבומ ,)P0( שמתשמ בצמב רוחבל ידכ הז רותפכ לע ץחל ,קרס בצמב ןוכילהה רשאכ
)P1 - P16(, םיישיא םיפדעומ םיבצמ )U1 - U3( קפוד תרקב יבצמ וא )H1 - H3(. 
 0.1 ב תדרוי תוריהמה ,תוריהמה תא ןיטקהל ידכ >Speed Down< לע ץחל ןומיאה ךלהמב
 תוריהמב תדרל הכישממ תוריהמה ,תוינש 2 ךשמל רותפכה תא קזחהו ץחל .הציחל לכב ש"מק
 ידכ >הטמל תוריהמ< ןצחלה לע ץחל ,)U1 - U3( ישיא ףדעומ בצמב ;רותפכה תא ררחשתש דע
  .ןומיאה ליפורפ םישרתב הדומע לכ רובע הרדגוהש תוריהמה תא ןיטקהל
 

  – הלעמל עופיש
 תא קזחהו ץחל .עופישה תמר תרבגהל  <Incline Up> לע ץחל ,ןומיאה ךלהמב וא קרס בצמב
  .עופישה תמאתה תא ץיאהל ידכ תוינש 2 ךשמל ןצחלה
 

 – הטמל עופיש
 קזחהו ץחל .עופישה תא ןיטקהל ידכ  <Incline Down> לע ץחל ,ןומיאה ךלהמב וא קרס בצמב
 .הייחדה תמאתה תא ץיאהל ידכ תוינש 2 ךשמל ןצחלה תא
 
 - היזחאה ירותפכ
 :עופיש / תוריהמ תמאתה תייצקנופ םע תבלושמ קפודה לש היצקנופה
 תונשל ידכ ץחל ,תוריהמה תא ןווכל ידכ ןימי דצב םירותפכב שמתשה :תוריהמ הנש .א
 .ןומיאה ךלהמב תולקב תוריהמה תא תונשל לוכי התא ,ןומיאה תוריהמ תא
 ,עופישה תא תונשל ידכ ץחל ,עופישה יונישל לאמשמ םירותפכב שמתשה :עופיש הנש .ב
 .ןומיאה ךלהמב תולקב עופישה תא תונשל לוכי התא
 
 
 
 
 
 
 



 הגוצת חול

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ןומיאב תופקה תריפס ןולח

 - <U1< םיישיא םיפדעומ םיבצמ >P1> - <P16< הנבומ בצמ >P0< שמתשמה בצמ תא גיצמ ןולחה
<U3<, קפוד תרקביבצמו >H1> - <H3<. 

  

 

 

 

 .המלשוה הפקהה )LOOP( הפקהה תא גיצמ ןולחה ,ןומיאה ךלהמב

 

 

 

 

 



 :ףוגב ןמוש זוחא / בל בצק
 Speed> רותפכ לע וא >Speed Up< לע ץוחלל ןתינ ,דעיה קפוד לש הרדגהה ךלהמב בהבהי הז ןולח

Down< רשאכ ,ןומיאה ךלהמב .220- ל 60 ןיב ענ ןימזה קפודה דעי .ןומיאל יוצרה דעיה קפוד תריחבל 
 ךלש קפודה תא גיצמ ןולחה ,יוליגה ךלהמב .םכריכזהל בהבהי ןולחה ,דעיה קפוד לע הלוע םכקפוד
  .240- ל 40 ןיבש חווטב

 

 ןולחה ,םיידי יתשב דיב קפודה ינשייח תא קזחה ,ךלש קפודה תא קודבל ידכ "די קפוד" ןשייחב שמתשה
  .רצק ןמז רחאל ךלש קפודה תא גיצמ

 

 .ןמאתמה קפוד תא קודבי גצה ,קפוד תקידבל הזח תרוגחב שמתשה - תיטוחלא הדידמ

  .גצה לע "הנבומ טלקמ" תחא הקבדמ היהת ,הנבומ טלקמ םע הנוכמה םא :הרעה

 

 לש ףוגב ןמושה זוחא תא גיצמ ןולחה ,םיידי יתשב דיב קפודה ןשייח תא וקיזחה ,"ףוג ןמוש" בצמב
  .רצק ןמז רחאל שמתשמה

 

 :רדגמ ןולח
 שמתשמה ןימ תא רוחבל ידכ >speed down< וא >Speed Up< רותפכב שמתשה ,"ףוג ןמוש" בצמב
 .יוצרה

 

 :בל בצק דעי / קחרמ / לקשמ / הבוג
 ןמאתמה הבוג תא ןנווכל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< רותפכב שמתשה ,"ףוג ןמוש" בצמב
  .יוצרה

 

 אוה ,מ"ק 999.9 ל םיעיגמ רשאכ ;999.9km ל 0.0km מ הלוע ןומיאה קחרמ ,ליחתמ ןומיאה רשאכ
    .מ"ק 0.0 -ל ספאתמ



 שמתשמה לש BMI -ה תא גיצמ ןולחה ,םיידי יתשב דיב קפודה ינשייח תא וקיזחה ,"ףוג ןמוש" בצמב
  .רצק ןמז רחאל

 .ההוזש יברמה קפודה תא גיצמ ןולחה ,"תוששואתה" בצמב

 

 :רתויב ךומנה קפודה ןולח / ץלמומ בצמ / ןמז / ליג
 לש יוצרה ליגה תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלב שמתשה ,"קפוד תרקב" בצמב
      .ןמאתמה

  

 

 :ןומיא ןמז
 רשאכ ,99:59 -ל 0:00 ןיב רפסנ ןומיאה ןמז ,0:00 -ב ליחתמ יוצרה ןומיאה ןמז רשאכ :המידק הריפס
 .0:00 – ל הרזח ספאתמ ןמזה ,99:59 – ל םיעיגמ

 ןמז תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלב שמתשה ,ןומיאה ךלהמב :רוחאל הריפס
 לידגהל לוכי שמתשמה םעפ לכ ,99:00 – 10:00 תועשה ןיב ןומיאה ןמז תא עובקל ןתינ ;יוצרה ןומיאה
 העשמ רפסנ ןוכילההו ןומיאה תא ליחתהל ידכ >start< לע ץחל ,ןומיאה םויס םע ,תחא הקד ןיטקהל וא
 .רצועו םימעפ שולש ףצפצמ גצה ,00:00 – ל עיגמ אוהשכ .רדגוהש ןומיאה

 

 יפ לע ץלמומה ןומיאה בצמ תא גיצמ גצה ,םיידיה יתשב קפודה ינשייח תא קזחה "ףוג ןמוש" בצמב
 .רצק ןמז רחאל שמתשמה לש תוישיאה ויתורדגה

 

 .ההוזש ילמינימה קפודה תא גיצמ ןולחה ,"תוששואתה" בצמב

 

 



 :BMR ןולח / תוירולק / לקשמ

 .לקשמה תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלה לע ץחל ,ףוג ןמוש בצמב

 

 -ל תועיגמ ןהשכ 0.0 -ל תוספאתמ זאו ,9999 -ל 0.0 ןיב תורפוס תוירולקה ,ןומיאה תא םיליחתמ רשאכ
 .תוירולק 9999

 

 .רצק ןמז רחאל BMR גיצמ גצה ,םיידיה יתשב קפודה ינשייח תא קזחה ,"ףוג ןמוש" בצמב

 : קפוד / LOOP / תוריהמ תומרגאיד ןולח
 אל שמתשמה םא .תודומע 20 -ל קלוחמו שמתשמה לש רחבנה תוריהמה ליפורפ תא גיצמ הז ןולח
 הדומעה יוניש ןמז לכ ,ןומיאה ןמז רדגומ םא ,הנתשת תחא הדומע תוינש 30 לכ ,ןומיאה ןמז תא רידגה
 ,קפודה תרקב בצמו ןומיאה בצמ תריחב תעב .תודומעה 20 -ל קלתחמו עבקנש ןומיאה ןמז יפ לע אוה
  .תוינש 30- ל תחא הדומע הנשמ דימת הז

 

 ךותב שמתשמה לש הצירה םוקימ תא הארי הז ,)LOOP( האלולה תא הארמ ליפורפה ,p1 – p14  יבצמב
 .)LOOP( האלולה

  

 

 

 

 

 



 .קפודה תמרגאיד תא גיצמ ןולחה ,םיידיה יתשב קפודה ינשייח תא קזחה "ףוג ןמוש" בצמב

  

 

 .קפודה תמרגאיד תא גיצמ ןולחה ,"תוששואתה" בצמב

 

  :ןומיא תוריהמ ןולח / לגעמ יצח תוריהמ םישרת
 .ןומיאה תוריהמ תא הגיצמ לגעמ יצח לש תוריהמ תמרגאיד

 ידכ >Speed Down< לע וא >Speed Up< לע ץחל ,ליחתמ ןומיאה רשאכ .תוריהמה תא גיצמ ןולחה
   .תיברמה תוריהמל מ"ק 1.0 ןיב תוריהמה תא ןנווכל

 

 :עופיש ןולח / עופיש לוגיע יצח םישרת 
 .ןומיאב עופישה תמר תא גיצמ עופישב לוגיע יצח םישרת

 ידכ<Incline Up>  לע וא<Incline Up>  לע ץחל ,ליחתמ ןומיאה רשאכ .עופישה תמר תא גיצמ ןולחה
  .2 סונימ לש הדירי אוה L2 רשאכ ,L15 -ל L2 ןיב עופישה תמר תא ןנווכל

 

 

 



 :שומיש ךירדמ
 גצה תונולח לכ .גצה לע תוחיטבה חתפמ ץירח לע תוחיטבה חתפמ תא חנה ,ןוכילהה תלעפה ינפל
 תא קיספהל ןתינ .ןומיאב ליחתהל ידכ >start< לע ץחל ,)P0( שמתשמ בצמב תרצענ תינכותהו םיקלדנ
 .ןוכילההמ תוחיטבה חתפמ תרסה ידי לע ןומיאה

 

 .גצהמ תוחיטבה חתפמ תרסה ידי לע וא ,ןומיאה תא קיספהל ידכ >Stop< לע ץחל

         

  וא     וא         

 

 ןוכילהה ,םוריח תעשב הליפנ לש הרקמב ;ךידגבל תוחיטבה חתפמ תא קדה אנא ,ןומיאה ךלהמב :הרעה
 .ןוכילההמ תוחיטבה חתפמ תכישמ םע דימ רצענ

 

 :הריהמ הלחתה
 תא ליחתהל ידכ >Start< לע ץחלו ,ןומיא בצמב רוחבל ידכ >Speed Down< לע וא >Speed up< לע ץחל
 .ןומיאה

 

 : )P0( שמתשמ בצמ
 ,םיקלדנ תונולחה לכ .גצב תוחיטבה חתפמ ץירח לע תוחיטבה חתפמ תא בצהו ןוכילהה תא לעפה
 תורדגה תא רידגהלו רוחבל ידכ >Enter< ןצחלה לע ץחל .שמתשמ בצמל תיטמוטוא סנכנ ןוכילההו

   .ןומיאה



 ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< םינצחלב שמתשה ,בהבהמ ןומיאה ןמז ןולח רשאכ ,תישאר
  .האבה הרדגהל רובעלו הרדגהה תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .יוצרה ןומיאה ןמז תא רידגהל

 

 ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלב שמתשה ,בהבהמ ןומיאה קחרמ ןולח רשאכ ,ןכמ רחאל
 לע ץחל .מ"ק 999.9 ל מ"ק 0.1 ןיב הענ הנימזה ןומיאה קחרמ תרדגה .יוצרה ןומיאה קחרמ תא רידגהל
>Enter< האבה הרדגהל רובעלו הרדגהה תא רשאל ידכ.  

 

 תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלב שמתשה ,בהבהמ תוירולקה ןולח רשאכ
 תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .תוירולק 9,999- ל 0 ןיב הענ תוירולקה תרדגה .תויוצרה תוירולקה
   .האבה הרדגהל רובעלו הרדגהה

 

 תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלב שמתשה ,בהבהמ הרטמ קפוד ןולח רשאכ
 קפודל םיעיגמ רשאכ ,ןומיאה ךלהמב .220 ל 60 ןיב הענ דעיה קפוד לש הרדגהה .יוצרה דעיה קפוד
   .םכריכזהל בהבהי הז ןולח ,דעיה

 

  .ןומיאה תא ליחתהל ידכ >Enter< לע ץחל ,ומלשוה תורדגהה לכ רשאכ

 

   .תוריהמה תא תונשל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל ,ןומיאה ךלהמב

 



 .עופישה תמר תא תונשל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל ,ןומיאה ךלהמב

 

 ןהילע ץחל וא םהמ םלעתהל ךנוצרבש תורדגהה לע גלדל ידכ >Enter< לע ץחל ,הנקתהה בצמ ךלהמב

>start< ןומיאה תא תורישי ליחתהל. 

 

 וא                         

 :תּוריִהְז
 ,ליגר רפסנ ןומיאה בצמ ,ןומיאה תליחת תעב םירדגומ םניא תוירולקהו ןומיאה קחרמ ,ןומיאה ןמז םא
 לש קפודה בצק רשאכ .ספאמ רפסיהל ליחתמ ןומיאה ,ןמאתהל םיליחתמו םיעבקנ הלא םיכרע רשאכ
 תא גיצי קר אלא ,ךומנ וא הובג בצמל שמתשמה לש קפודה תא ריכזי אל גצה ,רדגומ אל תינכותה דעי

 .ןומיאב ךישמהל ךנוצרב םא >start< לע ץחל .רצועו ףצפצמ ןוכילהה ,ןומיאה םויס רחאל .יחכונה קפודה

 :)P1 - P16( תוריהמ תוינכות

 ןיב םינבומה תוריהמה יבצממ דחאב רוחבל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל ,ןומיאה ןמזב
P1 - P16. לע ץחל >Enter< רשאל ידכ.  

 

 ןמז תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .בהבהמ ןומיאה ןמז ןולח ,ןכמ רחאל
 .האבה הרדגהל רובעלו רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .יוצרה ןומיאה

  



 תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .בהבהמ ןומיאה קחרמ ןולח ,ןכמ רחאל
 >Enter< לע ץחל .מ"ק 999.9 ל מ"ק 0.1 ןיב הענ הנימזה ןומיאה קחרמ תרדגה .יוצרה ןומיאה קחרמ
  .האבה הרדגהל רובעלו רשאל ידכ

 

 תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלב שמתשה ,בהבהמ תוירולקה ןולח רשאכ
 תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .תוירולק 9999 ל 0 ןיב הענ תוירולקה תרדגה .תויוצרה תוירולקה
 .האבה הרדגהל רובעלו הרדגהה

 

 תא רידגהל ידכ >Speed Speed< וא >Speed Up< םינצחלב שמתשה ,בהבהמ הרטמ קפוד ןולח רשאכ
 הלוע דעיה קפוד רשאכ ,ןומיאה ךלהמב .220- ל 60 ןיב הענ דעיה קפוד לש הרדגהה .יוצרה דעיה קפוד
 תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .הרדגהל עיגהל שמתשמל ריכזהל ידכ בהבהי הז ןולח ,הרדגהה לע
 .האבה הרדגהל רובעלו הרדגהה

 

 תוהובגה תויוריהמה תא רידגהל ךתורשפאב ,P15 - P16 וא P1 - P9 ןיב אוה רחבנש ןומיאה בצמ םא
 .בהבהל תוליחתמ םישרתב רתויב הכומנהו ההובגה תוריהמה ,םישרתה תגוצתל רתויב תוכומנהו

 ידכ >Enter< לע ץחל ,תוריהמה תמר תא ןנווכל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ב שמתשה
  .האבה הרדגהל רובעלו רשאל

   2.0                םגו        

 

 



 ההובגה עופישה תמר תא רידגהל ולכות ,P15 - P16 וא P10 - P14 ןיב אוה רחבנש ןומיאה בצמ םא
 .בהבהל וליחתי םישרתב רתויב תוכומנהו תוהובגה עופישה תומר זאו ,םישרתה תגוצתל רתויב הכומנהו

 רשאל ידכ >Enter< ץחל ,עופישה תמר תא םיאתהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ב שמתשה
 .האבה הרדגהל רובעלו

  

 

 .ןומיאה תא ליחתהל ידכ >start< לע ץחל ,תורדגהב םלשוה לכהשכ

 

 :תּוריִהְז
 ,ליגר רפסנ ןומיאה בצמ ,ןומיאה תליחת תעב םירדגומ םניא תוירולקהו ןומיאה קחרמ ,ןומיאה ןמז םא
 לש קפודה בצק רשאכ .ספאמ רפסיהל ליחתמ ןומיאה ,ןמאתהל םיליחתמו םיעבקנ הלא םיכרע רשאכ
 תא גיצי קר אלא ,ךומנ וא הובג בצמל שמתשמה לש קפודה תא ריכזי אל גצה ,רדגומ אל תינכותה דעי

 .ןומיאב ךישמהל ךנוצרב םא >start< לע ץחל .רצועו ףצפצמ ןוכילהה ,ןומיאה םויס רחאל .יחכונה קפודה

 : )U1 - U3( תישיא תינכות 

 םיישיאה םיפדעומה םיבצמהמ דחאב רוחבל ידכ >Mode< לע תחא םעפ ץחל ,קרס בצמב ןוכילההשכ
U1 - U3. לע ץחל >Enter< האבה הרדגהל רובעלו ךרעה תא רשאל ידכ. 

 

 .ןומיאה ןמז תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .בהבהמ יוצרה ןומיאה ןמז ןולח
 .האבה הרדגהל רובעלו ךרעה תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל

 

 



 קחרמ תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .בהבהמ יוצרה ןומיאה קחרמ ןולח
 רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .מ"ק 999.9 ל מ"ק 0.1 ןיב הענ הנימזה ןומיאה קחרמ תרדגה .ןומיאה
 .האבה הרדגהל רובעלו

  

 

 תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלב שמתשה ,בהבהמ תוירולקה ןולח רשאכ
 תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .תוירולק 9999 ל 0 ןיב הענ תוירולקה תרדגה .תויוצרה תוירולקה
   .האבה הרדגהל רובעלו הרדגהה

  

 תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלב שמתשה ,בהבהמ הרטמה קפוד ןולח רשאכ
 הלוע דעיה קפוד רשאכ ,ןומיאה ךלהמב .220- ל 60 ןיב הענ דעיה קפוד לש הרדגהה .יוצרה דעיה קפוד
 תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .הרדגהל עיגהל שמתשמל ריכזהל ידכ בהבהמ הז ןולח ,הרדגהה לע
 .האבה הרדגהל רובעלו הרדגהה

  

 תא ןנווכל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל ,בהבהי תוריהמ ליפורפב הנושארה הדומעה
 לע ץחל ,עופישה תמר תא םיאתהל ידכ <Incline down> וא <Incline Up> לע ץחלו ,תוריהמה
>Enter< האבה הדומעה תרדגהל רובעלו רשאל ידכ.  

 

 



 תא םיאתהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< שקה .בהבהי עופישה ליפורפב הינשהה הדומעה
 >Enter< לע ץחל ,עופישה תמר תא םיאתהל ידכ <Incline down> וא <Incline Up> שקהו ,תוריהמ
  .םיכרעה תא רשאל ידכ

 

 .ךלש םיישיאה ןומיאה יליפורפ תא עבקי הז .תודומעה 20 לכ תמלשהל דע >G< -ו >F< םיבלש לע רוזח

 

 .ןומיאה תא ליחתהל ידכ >start< לע ץחל ,ומלשוה תורדגהה לכשכ

 

 .תוריהמה תא םיאתהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל ,ןומיאה ךלהמב

 

 .עופישה תמר תא םיאתהל ידכ <Incline down> וא  <Incline up> לע ץחל ,ןומיאה ךלהמב

 

 

 



 :תּוריִהְז
 ,ליגר רפסנ ןומיאה בצמ ,ןומיאה תליחת תעב םירדגומ םניא תוירולקהו ןומיאה קחרמ ,ןומיאה ןמז םא
 לש קפודה בצק רשאכ .ספאמ רפסיהל ליחתמ ןומיאה ,ןמאתהל םיליחתמו םיעבקנ הלא םיכרע רשאכ
 תא גיצי קר אלא ,ךומנ וא הובג בצמל שמתשמה לש קפודה תא ריכזי אל גצה ,רדגומ אל תינכותה דעי

 .ןומיאב ךישמהל ךנוצרב םא >start< לע ץחל .רצועו ףצפצמ ןוכילהה ,ןומיאה םויס רחאל .יחכונה קפודה

 : )H1 - H3( קפוד תדידמ תינכות

 וא >Speed Up< לע ץחל זאו >Mode< ןצחלה לע םיימעפ ץחל ,קרס בצמב ןוכילהה בצמ ךלהמב

>Speed down< םינבומה םיבצמה תריחבל H1 - H3. לע ץחל >Enter< רשאל ידכ. 

  

 

 הענ ליגה תרדגה .ליגה תא םיאתהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .30 גצומ ליגה ןולח
  .האבה הרדגהל רובעלו רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .99 ל 10 ןיב

 

 וא >Speed Up< לע ץחל .ןזוהש ליגה יפ לע תיטמוטוא בשוחמ בהבהמה קפודה ,בהבהמ קפודה ןולח
>Speed Down< לע ץחל .יוצרה בלה תומיעפ בצק תא םיאתהל ידכ >Enter< רובעלו רשאל ידכ 
 .האבה הרדגהל

 

 ,ןומיאה ןמז תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .בהבהמ יוצרה ןומיאה ןמז ןולח
 .האבה הרדגהל רובעלו רשאל ידכ >Enter< לע ץחל

 

 

 



 קחרמ תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .בהבהמ יוצרה ןומיאה קחרמ ןולח
 רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .מ"ק 999.9 ל מ"ק 0.1 ןיב הענ הנימזה ןומיאה קחרמ תרדגה .ןומיאה
 .האבה הרדגהל רובעלו

  

 תא רידגהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< ןצחלב שמתשה ,בהבהמ תוירולקה ןולח רשאכ
 תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .תוירולק 9999 ל 0 ןיב הענ תוירולקה תרדגה .תויוצרה תוירולקה
 .האבה הרדגהל רובעלו הרדגהה

  

 

 .ןומיאה תא ליחתהל ידכ >start< לע ץחל ,ומלשוה תורדגהה לכ רשאכ

 

 תומיעפ 5 אוה ךלש קפודה רשאכ .תוינש רשע לכ קפודה תא קדוב רוטינומה ,ןומיאה תליחת רחאל
 תומיעפ 5 אוה ךלש בלה בצק רשאכ ;תחא עופיש תמר הלעמ אוה ,דעיה קפוד תרדגהמ רתוי תויטיא
 ,"?" גיצמ גצה ,ןווכמ וניא קפודה רשאכ .תחא עופיש תמרב דרוי אוה ,דעיה קפודה תרדגהמ רתוי רהמ
 עיגמ אוהש דע ,תוינש 10 לכ תחא המרב עופישה תאו מ"ק 1- ב תוריהמה תא ןיטקמ זאו בהבמו
 .רתויב הכומנה עופישה תמרלו רתויב תיטיאה תוריהמל

 .תוריהמה תא םיאתהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל ,ןומיאה ךלהמב

 

 .עופישה תמר תא םיאתהל ידכ  <Incline Down> וא <Incline Up> לע ץחל ,ןומיאה ךלהמב

 



 >Start< לע ץחל וא םהמ םלעתהל ךנוצרבש תורדגהה לע גלדל ידכ >Enter< לע ץחל ,הנקתהה ךלהמב
 .ןומיאה תא תורישי ליחתהל ידכ

 

 :תּוריִהְז
 ,ליגר רפסנ ןומיאה בצמ ,ןומיאה תליחת תעב םירדגומ םניא תוירולקהו ןומיאה קחרמ ,ןומיאה ןמז םא
 לש קפודה בצק רשאכ .ספאמ רפסיהל ליחתמ ןומיאה ,ןמאתהל םיליחתמו םיעבקנ הלא םיכרע רשאכ
 תא גיצי קר אלא ,ךומנ וא הובג בצמל שמתשמה לש קפודה תא ריכזי אל גצה ,רדגומ אל תינכותה דעי

 .ןומיאב ךישמהל ךנוצרב םא >start< לע ץחל .רצועו ףצפצמ ןוכילהה ,ןומיאה םויס רחאל .יחכונה קפודה

 : קפוד תינכות
 .הנקתהב ליחתהל ידכ >Enter< לע ץחל זאו >body fat< ןצחלה לע ץחל ,קרס בצמב ןוכילהה רשאכ

 

 תא תונשל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .ירבגה למסה תא גיצמ רדגמה ןולח ,תישאר
 .האבה הרדגהל רובעלו רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .ןימה

 

 ,ךלש ליגה תא םיאתהל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .30 ליגה ןולח גצומ ןכמ רחאל
 .האבה הרדגהל רובעלו רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .99 ל 10 ןיב הענ ליגה תרדגה

 

 תרדגה ,הבוגה תא תונשל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .175 גיצמ הבוגה ןולח ,זאו
 .האבה הרדגהל רובעלו רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .250- ל 110 ןיב הענ הבוגה

 



 ,לקשמה תא תונשל ידכ >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל .70 גיצמ לקשמה ןולח ןכמ רחאל
 .האבה הרדגהל רובעלו רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .200 ל 10 ןיב הענ הבוגה תרדגה

 

 ליחתהל ידכ >start< לע ץחלו םיידיה יתשב קפודה ינשייח תא קזחה ,תורדגהה לכ תמלשה רחאל
  .BMR -ו BMI ,ףוגב ןמוש ,ץלמומה ןומיאה בצמ תא גיצמ ןולחה ,רצק ןמז רחאל .יוהיזב

 

 .ןומיאה תא ליחתהל ידכ >לחתה< לע ץחל ,ףוסבל

 

 ידכ >stop< לע ץחל וא ,בוש יוהיזב ליחתהל ידכ >start< לע ץחל ."Err5" עיפוי ןולחב ,לשכנ יוהיזה םא
 .תאצל

 

 

 

 : קפוד לש תוששואתה תינכות
 ,םיידיה יתשב קפודה ינשייח תא קזחה זאו  <Recovery> רותפכ לע ץחל ,קרס בצמב ןוכילהה רשאכ
 ,רצק ןמז רחאל .קפודה לש תוששואתהה בצק תא גיצמ ןולחה ,תיטוחלאה הזחה תרוגחב שמתשה וא
  .יוהיזהמ תאצל ידכ תע לכב >Stop< לע ץחל

 

 



 .קרס בצמל הרזח תאצל ידכ >start< לע ץחל ,ףוסבל

 

 הבוט תוששואתה לע עיבצמ הז ,)F1.0 -ל רתוי בורק( ךומנ קפודה לש תוששואתהה בצק רשאכ :הרעה
 בצקש ךכ לע עיבצמ הז ,)F6.0 -ל רתוי בורק( ההובג בלה בצק תוששואתה רשאכ ,ינש דצמ .קפודה לש
 .ךכ לכ בוט וניא המלחהה

 :הלעפה תוארוה
 :MP3 ןגנ ץירח

 .ןוכילהה לש םילוקמרה ךרד ךילע הבוהאה הקיסומה תא עימשהל ידכ ץירחל ךלש MP3 -ה ןגנ תא סנכה

 לע רומש .ךלש קפודה תגוצת לע עיפשהל היושע איה ,ידמ ההובג הקיסומה תמצוע רשאכ :הרעה
 .העפשהה תא רעזמל ידכ לוקה תמצוע

 

 

 :USB תאיצי

  .למשחה תא ןועטל ידכ האיציל USB (5V / 2A) ךמות רישכמ לכ רבח

 ירישכמל .Bluetooth םע ןוכילה תלעפהל תימשר הייצקילפאב שמתשהל ןתינ :Bluetooth רוביח
Android, לא סנכ >Google Play<, ירישכמל Apple, לא סנכ Apple <App Store< ןיקתהלו דירוהל ידכ 

 .ךלש טלבאטל ,>+ iRunning< ,הנכותה לש ימשרה םושייה תא

 :היצולוזר ;ךליאו Bluetooth 3.0 ;ךליאו Android 4.0 ;ךליאו Apple iOS 5.0 :טלבאטל תיסיסב השירד
1280X800 הלעמו. 

 שדחמ העיפומו גצהמ תיטמוטוא תדרוי הגוצתה ,Bluetooth -ה ךרד ןוכילהל תרבוחמ היצקילפאה רשאכ
 ירותפכ ךרד ןוכילהה תא ליעפהל ןתינו רזוח גצה ,קתונמ Bluetooth -ה רשאכ .טלבאטה תייצקילפאב
 .ןוכילהה

 :תישיא הרדגה
 וא >Speed Up< לע ץחל זאו ,תוינש 3 ךשמל >Enter< רותפכ לע תכשוממ הציחל ץחל ,קרס בצמב
>Speed Down< ןיב תורדגההמ תחא רוחבל ידכ "Cd: 01" ל- "Cd: 05".  



 Speed< -ב ןכמ רחאל ,ליחתהל ידכ >Enter< לע ץחל .תוריהמה תא רידגהל שי ,"Cd: 01" רחבנ רשאכ
Up< וא >Speed Down< 0.2 ,0.1( תונימז םייוניש לש תונוש תויוריהמ עברא .יונישה תא עצבל ידכ, 
 .הריחבה תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .)1.0 ,0.5

 הנתשמ תוריהמה ,>Speed Down< וא >Speed Up< רותפכ לע םיצחול רשאכ ,0.1 -ל רדגומ אוה םא
 .0.1km לש הדירי וא היילעב

 הנתשמ תוריהמה ,>Speed Down< וא >Speed Up< רותפכ לע םיצחול רשאכ ,0.2 -ל רדגומ אוה םא
 .0.2km לש הדירי וא היילעב

 הנתשמ תוריהמה ,>Speed Down< וא >Speed Up< רותפכ לע םיצחול רשאכ ,0.5 ל רדגומ אוה םא
 .0.5km לש הדירי וא היילעב

 הנתשמ תוריהמה ,>Speed Down< וא >Speed Up< רותפכ לע םיצחול רשאכ ,1.0 ל רדגומ אוה םא
 .1.0km לש הדירי וא היילעב

 

 

 

 שמתשהלו ליחתהל ידכ >Enter< לע ץחל .האלול לכ לש קחרמה תא רידגהל שי ,"Cd: 02" רחבנ רשאכ
 900- ל 100 ןיב ענ האלולה קחרמ ,יוצרה קחרמה תרדגהל >Speed Down< וא >Speed Up< לע ץחל
 .הריחבה תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .רטמ

 

  לע ץחל שמתשהל ידכ .ליחתהל ידכ >Enter< לע ץחל .לילצב טולשל שי ,"Cd: 03" רחבנ רשאכ
>Speed Up< וא >Speed Down< רשאכו .טקש היהי ,ספא הרפסה ןזומ רשאכ ,לילצה תא רידגהל ידכ 
 ץחל ןכמ רחאל .תורפסה תא הלעתש לככ האלה ךכו רבגוי לילצה ,עיפות 1 הרפיסהו ,רותפכ לע ץחלת

<enter>  הריחבה תא רשאל ידכ. 

 

 שמתשהלו ליחתהל ידכ >Enter< לע ץחל .ןוכילהב הנישה ןמז תא עובקל הז ,"Cd: 04" רחבנ רשאכ
>Speed Up< וא >Speed Down< הניש ןמז רדגומ אל ,0 םיניזמ רשאכ .הנישה ןמז תא רידגהל ידכ; 
 אל דחא ףא רשאכ תוקד 120 וא 5 רחאל "הניש" בצמל רבוע ןוכילהה ,120 וא 5 םיסינכמ רשאכ
   .הריחבה תא רשאל ידכ >Enter< לע ץחל .ןוכילהב שמתשמ



 וא >Speed Up< ץוחלל .)דיוצמ אוה רשאכ( Bluetooth רוביחב טולשל שי ,"Cd: 05" רחבנ רשאכ
>Speed Down< ה תא )0( קתנל וא )1( רבחל ידכ- Bluetooth. לע ץחל >Enter< תא רשאל ידכ 
 .הריחבה

 

 

  .קרס בצמל הרזח תאצל ידכ >start< לע ץחל ,המלשוה הרדגהה רשאכ

 

 .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

 

 

 

 


