
B-CORE IV6000 ריווא ינפוא  
 

רואית   
199 ~ 0 ןיבש חווטב הקדל בוביסה תא גצה ·  - הקדל בוביס .

RPM 
  .תיחכונה ןומיאה תוריהמ תא גיצמ ·

וא ש"מק 99.9 איה תילמיסקמה תוריהמה  ML / ח. 
תוריהמ  

 איה תפסות לכ םע 1:59:59 םומיסקמל 00:00 מ רופסי ןמזה ,שארמ רדגומ דעי ןיא - הריפס ·
תחא הקד . 

ו 00:00:00 דע שארמ העובק העשמ רוחאל רופסת הלוסנוקה - רוחאל הריפס  
1:59:00 דע 00:01:00 ןיב הקד היהת שארמ תרדגומ הדירי וא תפסות לכ . 

ןמז  

999.9 דע 0.0 מ ללוכ קחרמ רבוצ ·  KM וא  ML שארמ רדגומ ךרעמ רוחאל רופסל וא.  
שקמ תועצמאב דעיה קחרמ ךרע תא שארמ עובקל יאשר שמתשמה  UP / DOWN. איה תפסות לכ 

1.0KM וא  ML. 

קחרמ  

 שמתשמה .תוירולק 999 םומיסקמל 0 מ ןומיאה ךלהמב הטמל הריפס וא תוירולק תכירצ רבוצ ·
שקמ םע תוירולק שארמ רידגהל יושע  UP / DOWN. 

תוירולק  

ןומיאה ךלהמב למשחה תכירצ תא גיצהל · . 
1999 ~ 0 :הגוצת חווט · . 

 WATT  למשח

תאז השעי הלוסנוקה םזמזו 230- ל 30 ~ 0 ןיב דעי קפוד ךרע רידגהל יאשר שמתשמה ·  
ןומיאה ךלהמב דעיה ךרע לע הלוע לעופב קפודה רשאכ ףוצפצ . 

קפוד  

 

 

רואית   
הריצע בצמב ןומיאה תא שדחל וא תוריהמב ןומיאה תא ליחתהל ידכ · הלחתה .  

ןומיאה תא תוהשהל / קיספהל ידכ . 
תורדגהה לכ יוקינל · . 

ףוסמה תא שדחמ ליעפהל ידכ תוינש 2 ךשמל הז שקמ תא קזחה ·  

רוצע  

הטמל ליגה ךרע ,ןמז ,קפוד ,תוירולק ,קחרמ םיאתהל ידכ הטמל .  
הלעמל ליג ךרע ,ןמז ,קפוד ,תוירולק ,קחרמ םיאתהל ידכ · הלעמל .  

קחרמ קחרמ ןומיא בצמל הריהמ השיג · קחרמ - דעי .  
דעי תוירולק ןומיא בצמל הריהמ השיג · תוירולק - דעי .  

בל בצק ןומיא בצמל הריהמ השיג · קפוד - דעי .  
דעיה ןמז ןומיא בצמל הריהמ השיג · ןמז - דעי .  

תוינכות 3 ןנשי · : INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, Custom. הקספה  
תינכות ןיזהל וא תורדגה רשאל ידכ · . enter 

:הגוצת תויצקנופ  

:םירותפכ תויצקנופ  



:הלעפה תוארוה  
 
 

  הגוצתה לגלג ןכמ רחאלו ,ךורא ףוצפצ לילצ םע )1 רויא( אלמ 2s גיצי LCD-ה ,POWER ON רשאכ .1

 שקה .)3 רויא( רידגהל שיש AGE קהבהה , AGE תרדגה בצמל סנכיה ןכמ רחאל .)2 רויא( DIST רוזאב 1 רטוק
 .הנתמה בצמל רובע ןכמ רחאלו רשאל ידכ ENTER שקהו ליג רידגהל ידכ UP/DOWN לע

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTERVAL10/20,INTERVAL10/20,NTERVAL לש ןולחה . 2
CUSTOM,READY,WORK,REST,DISTANCE,CALORIES,סטוו,SPEEED,1-16 םירויא יפל ףצר יפל בהבהיו ד"לס. 

 .הניש בצמל רובעי בשחמה ,60s רובע סלופ טלק וא ד"לס תוא וא חתפמ תלועפ לש טלק ןיא םא

 

 

 



 .ןמז תינכות ,דעיה שונא יבאשמ ,דעי תוירולק ,דעי קחרמ ,ןמז חוורמ :ינדי ןפואב רחב .3

  :ינדי בצמ 3.1

  .תחא היינש םזמזה לילצ ,תוריהמב ןמאתהל ליחתהל ידכ START שקה ,הנתמה בצמב)1(
  .)17 רויא( הלעמל רופסל ליחתהל ד"לס / תוריהמ / טאוו / תוירולק / קחרמ / ןמז /ןמז כ"הס

  .)18 רויא( קפוד ךרע גיצהלו שאלפ היהיו למס ריאי ,קפוד תוא טלק שיש םעפ לכב)2(
  .)17 רויא( "P" גיצי אוה ,סלופ טלק אלל

 ידכ לכ לע ץחל .תוררועתה בצמל סנכיהלו 1 רצק ףוצפצ עמשנ םזמז ,תוינש 30-ה רובע תוא טלק ןיא)3(
  .הלוסנוקה תא ריעהל

  .תוינש 30-ה לכב 0.5s רובע עמשיי Buzzer ,ןומיאה תא תוהשהל ידכ תחא םעפ START שקמ לע שקה)4(
  .4s לכב םיבהבהמו LCD לע םיגצומ םיכרעה לכ
 לע ץחל .תוררועתה בצמל סנכיהלו 2s עמשנ םזמזה ,תוקד 5 ךשמב םינומיאה תא קיספהל ךישמת םא

START ןומיאה תא שדחל ידכ.  

 תא וגיצי תוירולק ;ללוכ ןומיא קחרמ גיצי DISTANCE ;ללוכ ןומיא ןמז גיצי STOP, TIME שקמ לע שקה)5(
 רובעל PULSE ןולח .AVG. & MAX הגוצתל ופילחי RPM-ו WATT, SPEED ;ןומיא ךלהמב תללוכה הכירצה
  .5s לכ )23 ~21 רויא( MAX 85% ,65% הגוצתל

  .שמתשמה לש לעופב קפודה תא גיצי PULSE ןולח ,קפודה תוא טלק םע)6(
  .)20~19 רויא( סלופ תוא טלק ןיא םא רבד גיצמ וניא קפודה ןולח

 .םאתהב תינכותה עוציבמ ץוח הלועפ ןפואב PROGRAM שקמ לע שקה)7(

 

  :בצמ 20/10 חוורמ 3.1

 ,ריאי INTERVAL20/10 ןכמ רחאלו ENTER שקה ,INTERVAL20/10 רוחבל ידכ INIERVAL שקמ לע שקה)1(
  .1 רובע ךורא לילצ דצל

 ןכומו היינשב םעפ ףצפצמ םזמז םייתניב ,ףוסמ הלחתה ןכמ רחאלו 0 דע 3 מ הטמל רפוס ןמז רוזחמ)2(
  .)24 רויא('00/08' הריפס םיגצ ,היינשב םעפ םיקזבה

 תשפנה םיגיצמ תונולח םייתניב . היינשב םעפ WORK יקזבהו 0 דע 20 -מ הטמ יפלכ רפוס רוזחמ ןמז)3(
  -ו בוביס

 ,בושיחב םיליחתמ RPM-ו תוריהמ ,טאוו ,תוירולק ,קחרמ ,ללוכ ןמז ןכמ רחאל .תוקד 4-מ רוחאל רופסת
  .)25 רויא('01/08' םיגצ תריפס

 םייתניב ,)26 רויא( םיפוצפצ 10 םע דחי היינשב םעפ החונמ יקזבהו 0 ידכ 10 מ הטמל רפוס ןמז רוזחמ)4(
READY 3ב שאלפ היהיs 27 רויא( ןורחאה(.  

 ןכמ רחאלו 08/08WORK הגצהל דע ,רוזחמ לכל 1 ףסוהו )4(;amp&)3( ליעל יכשממה רוזחמ תריפס)5(
  .םויס ףד לא רובע

 םיכרעה לכ .30- ה תונש לכב 0.5s רובע עמשיי םזמז ,PAUSE בצמל סנכיהל עגרב לחתה רותפכ לע ץחל)6(
 2s עמשנ םזמזה ,תוקד 5 ךשמב םינומיאה תא קיספהל ךישמת םא .4s לכב םיבהבהמו LCD לע םיגצומ
  .ןומיאה תא שדחל ידכ START לע ץחל .תוררועתה בצמל סנכיהלו

 -ו ,30s רובע תוירולק ,קחרמ ,ללוכ ןמז גיצמ ןכמ רחאל 1s ףצפצמ םזמז ,ןומיא לש ופוסב וא STOP ץחל )7(
WATT, גיצהל ידכ רובעל ד"לס & תוריהמ AVG. & MAX. PULSE םומיסקמ 85% ,65% גיצהל רובעל ןולח 

  .5s לכ )23 ~ 21 רויא(



 .)23~21 רויא( MAX 85% ,65%-ו שמתשמה לש לעופב קפודה תא גיצי PULSE ןולח ,סלופ תוא טלק םע)8(
  .)20~19 רויא( סלופ תוא טלק ןיא םא רבד גיצמ וניא קפודה ןולח

 .םאתהב הלועפ שקמ לע ץחל )9(ץוח הלועפ ןפואב PROGRAM שקמ לע שקה)9(

 

 

 
  :בצמ 10-20 חוורמ 3.3

 יפוצפצ םע דחי ריאי INTERVAL10/20 ןכמ רחאלו ENTER שקה ,INTERVAL10/20 רוחבל ידכ ץחל חוורמ)1(
  .1 םזמז

 ןכומו היינשב םעפ ףצפצמ םזמז םייתניב ,ליחתהל הלוסנוק ןכמ רחאלו 0 דע 3 מ הטמל רפוס ןמז רוזחמ)2(
  .)28 רויא('00/08' הריפס םיגצ ,היינשב םעפ םיקזבה

 רופסיו וריאי םירתונה םייתניב . היינשב םעפ WORK יקזבהו 0 דע 10 -מ הטמ יפלכ רפוס רוזחמ ןמז)3(
  רוחאל

 םיגצ תריפס ,בושיחב םיליחתמ RPM-ו תוריהמ ,טאוו ,תוירולק ,קחרמ ,ללוכ ןמז ןכמ רחאל .תוקד 4-מ
  .)29 רויא('01/08'

 םייתניב ,)30 רויא( םיפוצפצ םע דחי היינשב םעפ םיקזבה REST -ו 0 ידכ 20 מ הטמל רפוס ןמז רוזחמ)4(
READY 3ב קזבה היהיs 31 רויא( ןורחאה(.  

 ןכמ רחאלו ,08/08WORK גיצמ דע ,רוזחמ לכל 1 ףיסוהלו רוזחמ תריפס ךישמהל )4(;amp&)3( ליעל)5(
  .םויס ףד לא רובע

 םיכרעה לכ .30- ה תונש לכב 0.5s רובע עמשיי םזמז ,PAUSE בצמל סנכיהל עגרב לחתה רותפכ לע ץחל)6(
 2s עמשנ םזמזה ,תוקד 5 ךשמב םינומיאה תא קיספהל ךישמת םא .4s לכב םיבהבהמו LCD לע םיגצומ
  .ןומיאה תא שדחל ידכ START לע ץחל .תוררועתה בצמל סנכיהלו

 ,30s רובע תוירולק ,קחרמ ,ללוכ ןמז גיצמ ןכמ רחאלו 1s ףצפצמ םזמז ,ןומיאה תא םייס וא STOP לע ץחל)7(
 85% ,65% גצה !.!.!-ל ףלחתי PULSE ןולח .AVG. & MAX גיצהל ידכ רובעל ד"לס & תוריהמ ,WATT ו

 .שמתשמה לש לעופב קפודה תא גיצי PULSE ןולח ,קפודה תוא טלק םע)8( !.!.! לכ )23~21 רויא( םומיסקמ
  .)20~19 רויא( סלופ תוא טלק ןיא םא רבד גיצמ וניא קפודה ןולח

 .םאתהב הלועפ שקמ לע ץחל )9(ץוח הלועפ ןפואב PROGRAM שקמ לע שקה)9(

 



 

 

 
 

  :תישיא םאתומ חוורמ 1.1

 ןמז חוורמ ןכמ רחאלו הז בצמל סנכיהל ידכ ENTER שקה ,תישיא םאתומ חוורמ רוחבל ידכ ץחל חוורמ)1(
  XX/00 תישיא םאתומ

 םיקזבה

 שקה .ילגעמ 99~1 לש חווטב XX/00 רידגהל ידכ UP/DOWN שקה .1s ףצפצמ םזמז םע דחי רדגומ תויהל
ENTER 32 רויא( .האבה הרדגהל ןזה ןכמ רחאלו 1 םזמז יפוצפצ םע דחי רשאל ידכ(  

 0:00 ךותב ןומיאה ןמז תא עובקל ידכ UP / DOWN ץחל ,קזבה היהי 0:01 ו הדובע ,ריאהל ךישממ ןמזה)2(
  ילגעמ 9:59 ~

  .ריאהל ךישממ INTERVAL CUSTOM ו 1s םזמז יפוצפצ םע דחי רשאל ידכ ENTER שקה .)33 רויא(

 9:59 ~ 0:01 החונמ ןמז תא רידגהל ידכ הטמל / הלעמל ץחל ,שאלפ היהי החונמ ,ריאהל ךישממ ןמזה)3(
 ץוחלל .)34 רויא( ילגעמ

 ןזה

  .ריאהל ךישממ INTERVAL CUSTOM ו 1s ףצפצמ םזמז םע דחי רשאל ידכ

 ןכומו היינשב םעפ ףצפצמ םזמז םייתניב ,ליחתהל הלוסנוק ןכמ רחאלו 0 דע 3 מ הטמל רפוס ןמז רוזחמ)4(
  לכל תחא םעפ םיקזבה

  .)35 רויא( 'XX/00' הריפסה גצ ,תינש

 ,ללוכ ןמז זאו . היינשב םעפ WORK יקזבהו שארמ רדגומה ללוכה ןמזהמ הטמ יפלכ רפוס רוזחמ ןמז)5(
  ,קחרמ

  .)36 רויא('XX/01' םיגצ תריפס ,בושיחב תוליחתמ RPM-ו תוריהמ ,טאוו ,תוירולק

 READY םייתניב ,)37 רויא( םזמז יפוצפצ םע דחי היינשב םעפ םיקזבה REST -ו הטמל רפוס ןמז רוזחמ)6(
  היהי

 שאלפ



  .)38 רויא( םינורחאה השולשב

 םייתסי הדובעה תרדגה ךרעש דע ,רוזחמ לכל 1 ףיסוהלו רוזחמ תריפסב ךישמהל )4(;amp&&)3( ליעל)7(
  .םויס ףד לא רובע ןכמ רחאלו

  .30s ךותב תוא תוסינכ ןיא םא תוררועתה בצמל סנכיהל ןכמ רחאלו 1s ףצפצמ םזמז ,הדובע בצמב)8(

 םיכרעה לכ .30- ה תונש לכב 0.5s רובע עמשיי םזמז ,PAUSE בצמל סנכיהל עגרב לחתה רותפכ לע ץחל)9(
  -בו LCD -ב םיגצומ

 בצמל סנכיהלו 2s עמשנ םזמזה ,תוקד 5 ךשמב םינומיאה תא קיספהל ךישמת םא .4 לכב םיבהבהמ
  -ה תא שדחל ידכ START לע ץחל .תוררועתה

  .ןומיא

 רובע תוירולק ,קחרמ ,ללוכ ןמז גיצמ ןכמ רחאלו 1s ףצפצמ םזמז ,ןומיאה תא םייס וא STOP לע ץחל)10(
30s, ו WATT,  

 תוריהמ

  .5s לכ )23 ~ 21 רויא( MAX 85% ,65% גיצהל רובעל ןולח AVG. & MAX. PULSE הגוצתל ףלחתי ד"לס

  גיצמ קפודה ןולח .שמתשמה לש לעופב קפודה תא גיצי PULSE ןולח ,קפודה תוא טלק םע)11(

  .)20 ~19 רויא( קפוד תוא טלק ןיא םא רבד םוש

 .םאתהב תינכותה תא עצב ןכמ רחאלו ןפואב PROGRAM שקמ לע שקה)12(

 

 

 

 



  :דעי ןמז בצמ 3.5

  .1s רובע ךורא לילצ םע דחי ,ריאי TIME .ו דעיה ןמז שקמ לע שקה ,הנתמה בצמב)1(

 רשאל ידכ ENTER שקהו )39 רויא( ךרעה תא םיאתהל ידכ הטמל ו הלעמל שקה ,בהבהמ ןמזה ךרע)2(
  1s םזמז יפוצפצ םייתניב

  .הרואתה ןמזו

 .הלעמל רופסל ליחתמ ד"לס ,SPEEED ,טאו ,תוירולק ,קחרמ , הטמ יפלכ רפוס שארמ רדגומ ןמז ךרע)3(
  )40 רויא(

 לכ .30s ךותב היינשל 0.5s רובע עמשיי PAUSE,Buzzer בצמל סנכיהל עגרב לחתה רותפכ לע ץחל)4(
 עמשנ םזמזה ,תוקד 5 ךשמב םינומיאה תא קיספהל ךישמת םא .2s לכב םיבהבהמו LCD-ב םיגצומ םיכרעה
2s לע ץחל .תוררועתה בצמל סנכיהלו START ןומיאה תא שדחל ידכ.  

  .תוררועתה בצמל סנכיהלו דחא רצק ףוצפצ עמשנ םזמז ,30-ה תונש רובע תוא תוסינכ ןיא)5(

 תוירולק ;ללוכ ןומיא קחרמ גיצי DISTANCE ;ללוכ ןומיא ןמז גיצי TIME ,ןומיאה תא םייס וא STOP לע ץחל)6(
 ןולח AVG. & MAX. PULSE הגוצתל ופילחי RPM-ו תוריהמ ,טאו ;ןומיא ךלהמב תללוכה הכירצה תא וגיצי
  .5s לכ )23 ~ 21 רויא( םומיסקמ 85% ,65% גיצהל רובעל

 ןיא םא רבד גיצמ וניא קפודה ןולח .שמתשמה לש לעופב קפודה תא גיצי PULSE ןולח ,סלופ תוא טלק םע)7(
  .)20~19 רויא( סלופ תוא טלק

 .םאתהב תינכותה תא עצב ןכמ רחאלו ןפואב PROGRAM שקמ לע שקה)8(

 

 

 

 

 

 

 

 



  :דעי קחרמ בצמ 3.6

  -ו דעי קחרמ שקמ לע שקה ,הנתמה בצמב)1(

    !.!.! .1 רובע ךורא לילצ םע דחי ,ריאי

 םזמז םייתניב רשאל ידכ ENTER שקה .)41 רויא( םיאתהל ידכ הטמל ו הלעמל שקה ,בהבהמ קחרמ ךרע)2(
 ו 1s ףצפצמ

  .הרואת ךשמתמ קחרמ

 .הלעמל רופסל ליחתמ ד"לס ,SPEEED ,םיטאוו ,תוירולק ,ןמז , הטמ יפלכ רפוס שארמ רדגומ קחרמ ךרע)3(
  )42 רויא(

 לכ .30s ךותב היינשל 0.5s רובע עמשיי PAUSE,Buzzer בצמל סנכיהל עגרב לחתה רותפכ לע ץחל)4(
 עמשנ םזמזה ,תוקד 5 ךשמב םינומיאה תא קיספהל ךישמת םא .2s לכב םיבהבהמו LCD-ב םיגצומ םיכרעה
2s לע ץחל .תוררועתה בצמל סנכיהלו START ןומיאה תא שדחל ידכ.  

  .תוררועתה בצמל סנכיהלו 1s עמשנ םזמז ,30-ה תונש רובע תוא טלק ןיא)5(

 ;ללוכ ןומיא קחרמ גיצי DISTANCE ;ללוכ ןומיא ןמז גיצי TIME ,ןומיאה תא םייס וא STOP שקמ לע שקה)6(
 AVG. & MAX. PULSE הגוצתל ופילחי RPM-ו תוריהמ ,טאו ;ןומיא ךלהמב תללוכה הכירצה תא וגיצי תוירולק
  .5s לכ )23 ~ 21 רויא( םומיסקמ 85% ,65% גיצהל רובעל ןולח

 ןיא םא רבד גיצמ וניא קפודה ןולח .שמתשמה לש לעופב קפודה תא גיצי PULSE ןולח ,סלופ תוא טלק םע)7(
  .)20~19 רויא( סלופ תוא טלק

 .םאתהב תינכותה תא עצב ןכמ רחאלו ןפואב PROGRAM שקמ לע שקה)8(

 

 

  :דעי תוירולק בצמ 3.7

  .לילצ םע דחי וריאי תוירולקהו תוירולקה לש שקמה לע שקה
-ו 1s םזמז םייתניב ףצפצל ידכ ENTER שקה .)43 רויא( םיאתהל ידכ הטמל ו הלעמל ץחל ,בהבהמ תוירולקה ךרע
  הרואת ךשמית תוירולק !.!.!

 רויא( .הלעמל רופסל םיליחתמ ד"לס & SPEEED ,סטוו ,קחרמ ,ןמז , הטמ יפלכ רפוס שארמ רדגומ תוירולק ךרע(3)
44(  
 םיכרעה לכ .30s ךותב היינשל 0.5s רובע עמשיי PAUSE,Buzzer בצמל סנכיהל עגרב לחתה רותפכ לע ץחל(4)
 סנכיהלו 2s עמשנ םזמזה ,תוקד 5 ךשמב םינומיאה תא קיספהל ךישמת םא .2s לכב םיבהבהמו LCD-ב םיגצומ
  .ןומיאה תא שדחל ידכ START לע ץחל .תוררועתה בצמל

  .תוררועתה בצמל סנכיהלו 1s עמשנ םזמז ,30-ה תונש רובע תוא טלק ןיא(5)
 ;ללוכ ןומיא קחרמ גיצי DISTANCE ;ללוכ ןומיא ןמז גיצי TIME ,ןומיאה תא םייס וא STOP שקמ לע שקה(6)

 AVG. & MAX. PULSE הגוצתל ופילחי RPM -ו תוריהמ ,טאו ;ןומיא ךלהמב תללוכה הכירצה תא וגיצי תוירולק
  .5s לכב )23 ~ 21 רויא( םומיסקמ 85% ,65% גיצהל רובעל ןולח

 טלק ןיא םא רבד גיצמ וניא קפודה ןולח .שמתשמה לש לעופב קפודה תא גיצי PULSE ןולח ,סלופ תוא טלק םע(7)
  .)20~19 רויא( סלופ תוא

 .םאתהב תינכותה תא עצב ןכמ רחאלו ןפואב PROGRAM שקמ לע שקה(8)
 

 

 

 



 

 

  :דעי שונא יבאשמ בצמ 3.8

  .1s רובע לילצ םע דחי ,ריאיו דעיה לש בלה בצק שקמ לע שקה ,הנתמה בצמב)1(

 דחי רשאל ידכ ENTER שקה .)45 רויא( ךליג תא שארמ רדגל ידכ הטמל ו הלעמל שקה ,בהבהמ ליגה ךרע)2(
  .הרואת ןורחאה בלה בצקו 1s םזמז יפוצפצ םע

 טאוו / תוירולק / קחרמ / ןמז .הגוצתל רובעל קפוד 85%-ו 65% ,קלדנ MAX HR ,ןמאתהל םיליחתמ רשאכ)3(
  .)46 רויא( ןומיא ךרע בשחי ד"לס / תוריהמ /

 לעמ גישהל שמתשמ HR דע 10s לכב עמשנ םזמזו .בהבהי ךרעהו ,65%-ל תחתמ דרוי בלה בצק רשאכ)4(
  .)47 רויא( 65%

 85% תחתמ דרוי שמתשמ HR דע 10s לכב עמשנ םזמזו .בהבהי ךרעהו ,85% לע הלוע בלה בצק רשאכ)5(
  .)48 רויא(

  .)49 רויא( שאלפ היהי קר ,85% ~ 65% ןיב רבוע בלה בצק רשאכ)6(

  .תוררועתה בצמל סנכיהלו דחא רצק ףוצפצ עמשנ םזמז ,30-ה תונש רובע תוא טלק ןיא)7(

 לכ .30s ךותב היינשל 0.5s רובע עמשיי PAUSE,Buzzer בצמל סנכיהל עגרב לחתה רותפכ לע ץחל)8(
 עמשנ םזמזה ,תוקד 5 ךשמב םינומיאה תא קיספהל ךישמת םא .2s לכב םיבהבהמו LCD-ב םיגצומ םיכרעה
2s לע ץחל .תוררועתה בצמל סנכיהלו START ןומיאה תא שדחל ידכ.  

 ןומיא קחרמ גיצי DISTANCE ;ללוכ ןומיא ןמז גיצי 15s, TIME-ב ןומיאה תא םייס וא בוש STOP לע ץחל)9(
 .AVG. & MAX הגוצתל ופילחי RPM-ו תוריהמ ,טאו ;ןומיא ךלהמב תללוכה הכירצה תא וגיצי תוירולק ;ללוכ

PULSE 5 לכ )23 ~ 21 רויא( םומיסקמ 85% ,65% גיצהל רובעל ןולחs.  

 םא רבד גיצמ וניא קפודה ןולח .שמתשמה לש לעופב קפודה תא גיצי PULSE ןולח ,קפודה תוא טלק םע)10(
  .)20~19 רויא( סלופ תוא טלק ןיא

 .םאתהב תינכותה תא עצב ןכמ רחאלו ןפואב PROGRAM שקמ לע שקה)11(

 

 

 



 

 

  :תויורשפא תרדגה

  - הרדגה בצמ

 ,הרואת לע רומשל תוריהמ .דחא ךורא ףוצפצ עמשיי םזמז ,2s רובע START&amp;ENTER שקמ לע קזחה .1
M / H, 51 ~ 50 רויא( היינשב םעפ שאלפ ח / רטמוליק(.  

  .הנתמה בצמל גלדל tnen רשאל ידכ ENTER שקה ,M/H וא KM/H רוחבל ידכ הטמל וא הלעמל שקה .2

 .הנתמה בצמל רובעל היהי הז ,30s רובע הלוסנוקל הלועפ ןיא .3

 

 

 

 

 



  -סופיא בצמ

  .טלחומ סופיא השעת תכרעמה ,2s רובע STOP שקה ,בצמ לכב .1

2. LCD falsh תוינש 2 ךשמב םזמז לילצ ,תוינש 2 לכב.  

  .שארמ רדגומ ךרעל תשדחתמ הרדגהה לכ ,הנתמה דומעל ךופה .3

  -הניש בצמ

 .הניש בצמל םותי ףוסמה ,30-ה ינב רובע סלופ/ד"לס/שקמ תנזה ןיא םא ,הנתמה בצמב


