
 
 

 

 הלעפה תוארוה

 IMPETUS ZEN 5000U םגדמ ילמשח הציר/הכילה לולסמ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 .תונוש תויצקנופ לעב רדוהמ הכילה רישכמ

 :תונווגמ תוינכות

 P0 תינכות :תינדי תינכות .א

 P1 -P9 תינכות :תוריהמ תינכות .ב

 P10 - P14 תינכות :עופיש תינכות .ג

 P15 -P16 תינכות :תברועמ תינכות .ד

 U1 - U4 שמתשמ :שמתשמ תינכות .ה

 H1 - H3, HRC :קפוד תינכות .ו

 ןמוש תדידמ תינכות .ז

 תוששואתה תינכות .ח

 עופיש / תוריהמ ידדמ תגוצת -

 תויעב ןורתפו האיגש תעדוה -

 

 

 

 

 

 ןוחטיב קספמ

 הטילש קשממ

 LCD ךסמ

 USB תסינכ

 םימ קובקבל דמעמ

 תוריהמ תטילש חול
 בל בצק ןשייחו

 טלבאטל דמעמ םילוקמר 2

 

 ןנווכתמ ררוואמ

 עופיש תטילש חול
 בל בצק ןשייחו



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ןודיכה לע הטילש ישקמ 4 ,תוינכות ישקמ 23 ,דחא תוחיטב שקמ ללוכ ,םישקמ 28 כ"הס

 

 תוחיטב חתפמ

 .הנוכמה תא ליעפהל תנמ לע דעוימה ץירחל תוחיטבה חתפמ תא וסינכה .א

 .ןוכילהה לש תטלחומ הריצעל תמרוג תוחיטבה חתפמ תרסה .ב

 

 םיירקיע םישקמ

 .הקספה רחאל שדחמ ותוא ליעפמ וא ליגרת ליחתמ -הלחתה שקמ .א

 ליגרת קיספמ -רוצע שקמ .ב

 -Enter שקמ .ג

 שארמ העובק תינכות ,)P0( ינדי בצמ רובע ונזוהש םיכרע רשאלו רידגהל לחתה ,הנתמה ךלהמב .1

)P1- P16(, שמתשמ תינכות )U1- U3( קפוד תינכותו )H1 - H3(. 

  .הרטמ קפודו תוירולק ,קחרמ ,ןמז ,תוריהמ םה םיננווכתמה םיכרעה ,תינכותה תרדגהב .2

 



 
 

 

 -תינכות שקמ .ד

 - U1[ שמתשמ תינכות ,]P1-P16[ שארמ העובק תינכות ,]P0[ תינדי תינכות( היוצרה תינכותב רחב

U3[ קפוד תינכותו [H1 - H3](. 

  .ןמוש תדידמל תינכות ןזה -ףוגב ןמושה תדידמ .ה

 .קפוד תוששואתה יעוציב תא עבק -תוששואתה תינכות .ו

 -)תוריהמ תרקב רוזא( שקמ + תוריהמ .ז

 תינכות ,]P1-P16[ שארמ העובק תינכות ,]P0[ תינדי תינכות( רחא הנשמ בצמ תוארל ידכ לולג .1

 .)[H1 - H3] קפוד תינכותו ]U1 - U3[ שמתשמ

 תוריהמה תרבגהל תוינש יתש הציחל לע רומש וא ,הרדגהה תוריהמ תא לדגה ,ןומיאה ךלהמב .2

 .רורחשל דע רתוי הריהמה

  .תוריהמה דדמ תא לדגה ,שמתשמ בצמ תרדגהב .3

 -)תוריהמ תרקב רוזא( שקמ -תוריהמ .ח

 תינכות ,]P1-P16[ שארמ העובק תינכות ,]P0[ תינדי תינכות( תונוש תינכות תוארל ידכ לולג .1

 .)[H1 - H3] קפוד תינכותו ]U1 - U3[ שמתשמ

 הריהמ תוריהמ דירוהל ידכ תוינש יתש לע ץחל וא ,הרדגהה תוריהמ תא ןטקה ,ןומיאה ךלהמב .2

 .רורחשל דע רתוי

  .תוריהמה תצירטמ תא ןטקה ,שמתשמ בצמ תרדגהב .3

 -)תוריהמ תרקב רוזא( םימכח תוריהמ תרקב ישקמ .ט

  .תורדגהב טלקה תוריהמב וא ןומיאה ךלהמב היוצרה תוריהמל הנש

  -)עופיש תרקב רוזא( עופיש תלדגה שקמ .י

 עופיש תיילעל תוינש יתש לש הציחל לע רומש וא ,עופישה תא לדגה ,ןומיא וא הנתמה ךלהמב .1

 .רורחשל דע רתוי הריהמ



 
 

 

 .עופישה דדמ תא לדגה ,שמתשמ בצמ תרדגהב .2

  -)עופיש תרקב רוזא( עופישב הדירי שקמ .כ

 רתוי הריהמ הדיריל תוינש יתש לש הציחל ץחל וא ,עופישה תא ןטקה ,ןומיאה וא הנתמה ךלהמב .1

 .רורחשל דע עופישב

 .עופישה דדמ תא ןטקה ,שמתשמ בצמ תרדגהב .2

 -)עופיש תרקב רוזא( םימכח עופיש תרקב ישקמ .ל

 .תורדגהב עופיש רדגה וא ןומיאה ךלהמב יוצרה עופישל הנש

  -ררוואמ חתפמ .מ

 .רוצעלו הנוש תוריהמל רובעל ידכ ץוחלל ךישמהו תויוריהמה שולש לעב ררוואמה תא לעפה

 -ןודיכ ישקמ .נ

 שיו ,תוריהמ ןונווכב שמתשהל ןתינ ןודיכה ישקמ לש ןימי דצב .הרקב ישקמו קפוד ןשייח בלשמ ןודיכה

 שמשמ ןודיכה ישקמ לש ילאמשה דצה .הרקבה חולב -/+ תוריהמה ישקמ ומכ תויצקנופ ןתוא תא ול

 .הרקבה חולב -/+ עופישה ישקמ ומכ תויצקנופ ןתוא תא ול שיו ,עופיש תמאתהל

 

 :תודחוימ תויצפוא

 -וידוא •

  .ןוכילהב םינבומה םילוקמרב הקיסומ תלעפהל AUX לבכ םע הקיסומה ןגנ תא רבח

 .הרוק הזשכ לוקה תמצוע תא דרוה ;קפודה ןשייחל עירפהל הלולע תשעור הקיזומ !הרהזא

 -USB תניעט •

 .)5V / 2A( .ןועטל ליחתהל ידכ USB לבכ םע ךלש ילמשחה רישכמה תא רבח

 

 



 
 

 

 -Bluetooth רישכמ •

 תועצמאב ןוכילהל iRunning תא רבח .ךלש ןופטראמסה רישכמב iRunning תייצקילפא תא דרוה

Bluetooth. גיצי ןוכילהה גצ "APP" חול ישקמל תולבגומ תומיוסמ תויצקנופ .חילצי רוביחה רשאכ 

 .תוחיטב ימעטמ הרקבה

 

 -תופדעומ תורדגה

 ישקמב שמתשה .תופדעומה תורדגהל סנכיהל ידכ תוינש 3 ךשמל "Enter" לע ץחל ,הנתמה בצמב

 .Cd: 01 - CD: 05 רוחבל ידכ -/+ תוריהמה

3 seconds  
 

 - CD: 01 תוריהמ תפסות חוורמ .א

 תא ןיטקהל וא לידגהל ידכ -/+ תוריהמ שקמ לע ץחל ,0.1 לש תוריהמ תוציפק איה הרדגהה םא .1

 .0.1 לש תוציפקב תוריהמה

 תנטקה וא תלדגהל שקמ -/+ תוריהמ לע ץחל ,0.2 לש תוריהמ תוציפק איה הרדגהה םא .2

 .0.2  לש תוציפקב תוריהמה

 תא ןיטקהל וא לידגהל ידכ -/+ תוריהמ שקמ לע ץחל ,0.5 לש תוריהמ תוציפק איה הרדגהה םא .3

 .0.5 לש תוציפקב תוריהמה

 תא ןיטקהל וא לידגהל ידכ -/+ תוריהמ שקמ לע ץחל ,1.0 לש תוריהמ תוציפק איה הרדגהה םא .4

 .1.0 לש תוציפקב תוריהמה

 

 

 



 
 

 

 - CD: 02 האלול קחרמ .ב

 .'מ 900 ל' מ 100 ןיב האלולה קחרמ תא רדגה

 

 - Cd: 03 ףוצפצ לילצ .ג

 .םילילצה לכ תא קיתשהל ידכ 0 רדגה .1

 .םישקמה לילצ תלעפהל 1 רדגה .2

 .תוריהמה יוניש ינפל הרהזאה לילצ תאו םישקמה לילצ תלעפהל 2 רדגה .3

 

 - Cd: 04 הנתמה בצמב רמייט  .ד

 סנכיהל ידכב תוקד 120- ל תוקד 5 ןיב ענש רמייט רדגה וא ,הנתמה בצמ תא תובכל ידכ 0 רדגה

 .שומישב וניא ןוכילהה רשאכ הנתמה בצמל

 

 - Bluetooth Cd: 05 רוביח .ה

 .ותוא ליעפהל ידכ 1 רדגה וא ,Bluetooth תא תובכל ידכ 0 רדגה

 

 .Bluetooth ימגדל קר תדעוימ Cd: 05 תרדגה !הרהזא

  .ילע תפדעומה הרדגההמ תאצל ידכ "לחתה" שקמ לע ץחל הרדגהה םויס רחאל

 



 
 

 

X2 

 -הגוצת ךסמ תויצקנופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-A. םינומיא תוינכות 

 - P10( עופיש תינכות ,)P1 - P9( ריהמ ןומיא תינכות ,)P0( תינדי תינכותכ תועיפומ תוינכותה ,הגוצתב

P14(, שמתשמ תינכות )U1 - U4( קפוד תינכותו )H1 - H3(. 

 

 

 

2-A. הפקה  

 .תחא הפקה לש קחרמל עיגמ שמתשמה רשאכ דחאב הלוע הפקהה רפסמ

 .תופדעומ תורדגהב ותוא ןנווכל ןתינו ,' מ 400 אוה תחא הפקה לש שארמ עובק קחרמ



 
 

 

                                                 

 םיענ ןומיא םכל תלחאמ לטרופס


