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 םישקמה חול רואית

 ,ןמזה ךרע תא לידגהל ידכ שקמה לע ץחל ,הרדגהה בצמב :)ןוילע ץח( UP שקמ .1

 ןתינ ,)ןועש(CLOCK בצמב .ןימ תריחבלו 'וכו הבוגה ,לקשמה ,ליגה ,תוירולקה ,קחרמה

 .הז שקמ ידי לע הקעזאו ןועש רידגהל

 לש ךרעה תא ןיטקהל ידכ שקמה לע ץחל ,הרדגהה בצמב :)ןותחת ץח( DOWN שקמ .2

 ןתינ ,)ןועש( CLOCK בצמב .ןימ תריחבלו 'וכו הבוג ,לקשמ ,ליג ,תוירולק ,קחרמ ,ןמז

 .הז שקמ ידי לע הקעזאו ןועש רידגהל

 יתשמ רתוי ךשמל דחי DOWN -ו UP ישקמ תא קיזחהל לוכי התא ,הרדגהה בצמב :הרעה

 .לדחמה תרירב ךרעל וא ספאל ספאתי הרדגהה ךרע זאו תוינש

  :)ספא/רשא( ENTER / RESET שקמ .3

 .תיחכונה םינותנה תנזה תא לבקל ידכ שקמה לע ץחל .א

 .שדחמ לעפוי גצה תוינש יתש ךשמל הז שקמ לע הציחל ידי לע ,"NO SPEED" בצמב .ב

 ינפל ךלש םיישיאה םינותנה תנזהל שקמה לע ץחל :)ןמוש יזוחא( BODY FAT שקמ .4

 .ךפוגב ןמושה יזוחא תא םידדומש

 -ו BMI -ו ףוגב ןמושה יזוחא תא לבקל ידכ שקמה לע ץחל :)הדידמ( MEASURE  שקמ .5

BMR. 

 .הדידמה רחאל ךפוגב ןמושה יזוחא תא ןייצ :ןמוש זוחא .א

 לקשמו הבוג לע ססובמה ףוגב ןמושל דדמ אוה BMI :)ףוגה תסמ סקדניא( BMI .ב

 .דחאכ םישנו םירבגל סחייתמה

 

BMR: ךלש יסיסבה םירמוחה ףוליח בצק )BMR( ךלש ףוגהש תוירולקה רפסמ תא הארמ 

 תומיעפ תרימשל השורדה היגרנאה טושפ וז ,תוליעפ םוש ריבסמ אל הז .לועפל ידכ ול קוקז

 תרוטרפמטב ,הנישב אל ,החונמב ףוגה תא דדומ אוה .הליגר ףוג תרוטרפמטו המישנ ,בל

 .רדחה



6. PULSE RECOVERY תייצקנופ תלעפהל שקמה לע ץחל :תוששואתה שקמ 

 .קפוד תוששואתה

 

 :האיגש תעדוה

E: 99.9 לעמ תוריהמה MPH / KPH גיצי בשחמה זאו "E". 

 ןיא םא ,קפודה תוששואתה תייצקנופ תא וא ףוגב ןמושה דוקפת תא םידדומ רשאכ :האיגש

 םישקמה לכ תא ספאל לוכי התא ."האיגש" תא גיצי בשחמה ,תוינש 20 ךות קפוד לש טלק

 .Err העדוההמ תאצל ידכ

 
 

       :גצה תלעפה

 :שמתשמ ינותנ .א       

 תפירש( BODY FAT  שקמ לע ץחל .ןומיאה ינפל ךלש םיישיאה םינותנה תא ןיזהל ךילע

 רומשל לכוי גצה זאו לקשמו הבוג ,ליג ,ןימ יבגל ךלש םיישיאה םינותנה תא ןיזהל ידכ)םינמוש

 .תוללוסה תא איצות ןכ םא אלא םינותנה תא

 :ןועש בצמ .ב

 .תוקד 4 רחאל םישקמ לע םיצחול אלש וא תוא טלק ןיאשכ ןועשה בצמל רובעי גצה .1

 בצמב הרוטרפמטה תאו ןועשה תא ףילחהל ידכ)רשא( ENTER שקמ לע ץוחלל ךתורשפאב

 .ןועשה בצממ תאצל ידכ םירחא םישקמ לע ץוחלל וא ןועשה

 UP+ ישקמ לע הכורא הציחל ידי לע ןועשה תא רידגהל לוכי התא .2

 ENTER)ישקמ לע תכשוממ הציחל ידי לע הארתהו )רשאו ןוילע ץח DOWN + ENTER 

 .)רשא(ENTER שקמ ידי לע קיספהל לכות זאו ,תוינש יתשמ רתוי ךשמל )רשאו ןותחת ץח(

 לכות ,תוינש יתשמ רתוי ךשמב)ןוילע ץחו רשא( דחי UP -ו ENTER ישקמ תקזחה ידי לע .3

 .)ץר אל ןמזהשכ( "NO SPEED" בצמב יחכונה ןועשה תא קודבל

 
 



 :תונוכתו תויצקנופ

1. CLOCK: היינשו הקד העשב יחכונה ןועשה תא גצה. 

 ךשמב ףצפצי גצהו גצה ידי לע ןמז תרדגה תא וא ררועמ ןועש רידגהל לוכי התא :הארתה .2

 .תחא הקד

 .תיחכונה הרוטרפמטה תגצה :הרוטרפמט .3

 ,TIME, SPEED היצקנופה תא יטמוטוא ןפואב קורסי גצה ,ןומיאה ךשמב :הקירס .4

DISTANCE, CALORIES, PULSE ו- RPM )קפוד ,ןמז,תוריהמ ,קחרמ ,תוירולק תפירש 

 ידכ)רשא(ENTER שקמ לע ץחלת ןכ םא אלא תוינש 6 ךשמל דחא לכל)הקדל םיבוביסו

 העדוהה ןולחב תינדיה הקירסהמ אצוי גצה רשאכ .תיטמוטואה הקירסה תייצקנופמ תאצל

 .תיטמוטוא הקירס תייצקנופל רובעי זאו תוינש 2 ךשמל "הקירס" עיפוי

5. TIME )ןיב יטמוטוא ןפואב רופסי גצה .תוינשו תוקדב רבעש ןומיאה ןמז תא הארמ :)ןמז 

 תועצמאב רוחאל רופסל גצה תא תנכתל ירשפא .תחא היינש לש םיחוורמב 59 :99- ל 0:00

 :0- ל העיגה ןמזהש רחאל ןמאתהל ךישמת םא .)ןותחת ץח( DOWN -ו)ןוילע ץח( UP ישקמ

 .םייתסה ןומיאהש ךל עידויו ,ירוקמה ןמזה תעיבקל ומצע תא ספאיו ,ףצפצל ליחתי גצה ,00

 ןיא םא .העשל KM / MILE -ב ךלש ןומיאה תוריהמ ךרע תא גיצמ :)SPEED( תוריהמ .6

 .ןולחב "NO SPEED" גיצי גצה זא תוריהמ תוא טלק

 דע ןומיא לכ ךלהמב תרבעש רבטצמה קחרמה תא גיצמ :)DISTANCE( קחרמ .7

 .ליימ / מ"ק 99.9 לש םומיסקמל

 ןותנ ןמז לכב ופרשנש תורבטצמה תוירולקה תא ךירעי גצה :)CALORIES( תוירולק .8

 .ךלש ןומיאה ךלהמב

 ןיא םא .ךלש ןומיאה ךלהמב הקדל תומיעפב ךלש קפודה תא גיצי גצה :)PULSE( קפוד .9

 .ןולחב "NO pulse" גיצי גצה ,קפוד תוא לש טלק

 .הקדל םיבוביס :)RPM( הקדל םיבוביס .10

 וז היצקנופ ,ליג רידגת אל םא .םינש 99 דע 10 םיאליגל תונכתל ןתינ גצה :)AGE( ליג .11

 .35 ליגל לדחמ תרירבכ היהת דימת



 תא ראשה ,)לחתה( START בלשב :)PULSE RECOVERY( תוששואתה תינכות.12

 ,"PULSE RECOVERY" שקמ לע ץחלו הזיחאה תידיב םיירטמויבה םינשייחה לע םיידיה

 תא גיצי גצה ,00:00 הארמ העשהש עגרב .00:00 דע - 01:00 הקדמ רופסל ליחתמ ןמזה

 ןומיאה בצמ תא גיצי העדוהה ןולחו F6.0 דע F1.0 ןויצה םע ךלש קפודה תוששואתה בצמ

  .ךלש

 ללכהמ אצוי OUSTANDING ושוריפ 1.0

1.0 ＞ F ＜ 2.0 ןיוצמ ושוריפ 

2.0 ≧ F ≦ 2.9 ושוריפ GOOD בוט 

3.0 ≧ F ≦ 3.9 עצוממ ושוריפ 

4.0 ≧ F ≦ 5.9 עצוממהמ הטמל ושוריפ 

 םוגע ושוריפ 6.0 

 :תוילוק תויצקנופ .13

 רבדל לוכי גצה ,תוינש יתש ךשמב)ןותחת ץח/ןוילע ץח( DOWN -ו UP ישקמ לע הציחלב .א

 3 ךשמל 8888 גיצי LCD ,םייתניב .תוינש 30 לש חוורמב "WELCOME" יטמוטוא ןפואב

 .ןועשה בצמ תא הארי זאו תוינש

 DOWN -ו UP ישקמ לע הציחל ידי לע תילוקה היצקנופה תא קיספהל וא ליעפהל ןתינ .ב   

 ושוריפ "OFF" ;"שומישל םיאבה םיכורב" השוריפ "ON" תילוקה הארוהה .תוינש 2 ךשמל

"DONE" )םויס(. 
                                                            

 

  

 .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

 


