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 הוראות בטיחות

 בזמן שימוש במוצר זה, יש להקפיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

 יש לקרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר.

 כדי להפחית את הסכנה להתחשמלות: -סכנה  ◼

 השימוש בו ולפני ניקויו.יש לנתק את המוצר משקע החשמל מיד לאחר 

 כדי להפחית את הסכנה לכוויות, דליקה, התחשמלות או פציעה: -אזהרה  ◼

 לפני הכנסת התקע של מוצר זה לחשמל, יש לשים לב למצב התקע ולתקינותו. .1

לפני השימוש במכשיר זה, יש לעלות עליו תחילה, ורק לאחר מכן להפעיל את המכשיר. אין לבצע  .2

 ך.פעולות אלו בסדר הפו

 כשלא נעשה שימוש במכשיר, ובזמן התארגנות לשימוש בו, יש להוציא תחילה את התקע מהחשמל.

 למניעת סכנה, יש לדאוג לפיקוח קפדני בזמן שילדים או אנשים בעלי מוגבלויות משתמשים במכשיר. .3

ידע אין לאפשר לאנשים בעלי מוגבלות פיזית או מנטאלית )כולל ילדים(, או לאנשים חסרי ניסיון ו .4

 מתאמים להשתמש במכשיר ללא פיקוח מתאים. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר.

 אימון לא נכון או אימון מופרז עלול להוות סכנה בריאותית. .5

יש להשתמש במכשיר רק לשימוש לו יועד, כמתואר במדריך זה. למניעת סכנה או תאונות, אין  .6

 להשתמש באבזרים נלווים שלא הומלצו על ידי היצרן.

אין להפעיל את המוצר אם כבל החשמל או התקע ניזוקו, אם הוא לא עובד כשורה, אם הוא ניזוק או  .7

 אם הוא נפל לתוך המים. יש להחזיר את המוצר למרכז שירות או למפיץ לבדיקה ולתיקון.

 אין לשאת מוצר זה על ידי הרמתו מכבל החשמל, או להשתמש בכבל החשמל כידית. .8

 מל ממשטחים חמים או מהקרקע.יש להרחיק את כבל החש .9

אין להפעיל את המכשיר כשפתחי האוורור חסומים. יש להקפיד שפתחי האוורור אינם חסומים על ידי  .10

 מוך, שיער וכולי.

 אין להפיל או להכניס חפצים כלשהם אל פתחי האוורור של המוצר. .11

 אין להשתמש במכשיר זה או לאחסנו מחוץ לבית. .12

 שטוח.יש למקם מכשיר זה על משטח  .13

 יש לשמור אזור פנוי סביב המכשיר ברוחב של מטר. .14

 אין להפעיל את המכשיר במקום בהם נעשה שימוש בתרסיסים או במקומות בהם אחוז החמצן דליל. .15

 לפני כיבוי המכשיר, יש לסגור את כל הבקרים ולאחר מכן להוציא את התקע מהחשמל. .16

 יש לחבר את המכשיר לשקע מוארק כראוי. .17

 ק"ג. 140המרבי הוא משקל המשתמש  .18

 יש לבדוק את המכשיר על בסיס קבוע, כדי לוודא שהוא לא ניזוק. .19

 

מערכת ניטור הדופק עשויה להיות לא מדויקת. אימון יתר עלול לגרום לפציעה קשה ואף למוות. אזהרה! 

 במקרה של תחושת חולשה, יש לעצור מיד את האימון.
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 נעת(מגנטית ממו) DK880הוראות הפעלה של קונסולה 

 . מבוא לתצוגה1

 CALORIESזמן(, ) TIMEמהירות(, ) SPEEDסל"ד(, ) RPMקונסולה עם תצוגת לד זו, מציגה פונקציות בניהן 

רמה(, ותצוגת נקודות של גרף התוכנית ) LEVELוואטים(, ) WATTSמרחק(, ) DISTANCE)קלוריות(, 

(PROGRAM .) 

 

 . תצוגה והפעלת חלון אתחול2

 מצב המתנה: .1

משתמש ) U1עבור (, ML -או מיילים ) KM -שהקונסולה נדלקת, גרף נקודות מציג יחידות קילומטרים אחרי 

 .U4עד  U1ראשון(, כשניתן לבחור בין 

 

 מצב שינה: .2

שניות, התוכנית  15או אם לא נלחץ אף מקש במשך  30-נמוך מ( RPMכשהקונסולה במצב המתנה, עם הסל"ד )

שניות, אם הסל"ד גבוה  16במהלך אותן צפצופים למצב שינה(.  16)ואחרי  שניות 16תיכנס למצב התראה למשך 

 או נלחץ אחד הלחצנים, יבוטל מצב ההתראה, והקונסולה תחזור למצב המתנה. 30-מ

 

שניות,  10למשך  30-בדף ההגדרות )הגדרות משתמש, הגדרות משקל והגדרות בכל התוכניות(, אם הסל"ד נמוך מ

שניות,  5או לא נלחץ אף לחצן אחרי  30-אם הסל"ד עדיין נמוך מלמצב המתנה.  התוכנית תסתיים ותחזור

שניות, אם  16צפצופים למצב שינה(. במהלך אותן  16שניות )ואחרי  16התוכנית תיכנס למצב התראה למשך 

 או נלחץ אחד הלחצנים, יבוטל מצב ההתראה, והקונסולה תחזור למצב המתנה. 30-הסל"ד גבוה מ

 

לאחר שניות.  5למשך  ↑RPM, התצוגה תראה את ההודעה 30-יות המכשיר, אם הסל"ד לא מגיע לבכל תוכנ .3

 שניות. 5למשך  PAUSE, התצוגה תראה את ההודעה 30-מכן, אם הסל"ד לא מגיע ל

 

 . הנחיה לגבי לחצנים3

1.START : 

 ישירות. QUICK STARTהתוכנית תופעל עם פונקצית . STARTלחצו על לחצן 

2 .RECOVERY : 

יראה את ערך קצב הלב, ואז יש ללחוץ על  PULSEבמהלך תרגיל, יש להחזיק ביד את חיישן הדופן עד שחלון 

RECOVERY . אחרי לחיצה עלRECOVERY , התצוגה תעצור וחלוןTIME  שניות.  60יראה ספירה לאחור של

משמעו הרמה הטובה  F1~F6. F1אחרי הספירה לאחור, התצוגה תראה את תוצאת התאוששות קצב הלב עם 

 ביותר של התאוששות דופק. 
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3 .PAUSE : 

 תעביר את התוכנית מיד למצב השהייה.  PAUSEאחרי תחילת האימון, לחיצה על 

 כדי לחזור לעמוד בחירת התוכניות.  PAUSEבזמן הליך ההגדרות, לחצו על מקש 

4 .STOP  : 

כדי להעביר את התצוגה בין  ENTERתמש במקש ניתן להשכדי לעצור את המכשיר.  STOPלחצו על לחצן 

 .SPEED - TIME  - DISTANCE / RPM - CALIROES - WATTSהמסכים: 

5 .ENTER  : 

 כדי לאשר בחירה ולעבור לעמוד הבא.  ENTERבמהלך הגדרת התוכנית, לחצו על מקש 

6 .DIRECTION  , , , , ,: 

ל ערכים שונים )משקל, גובה, גיל, מין, דופק, זמן...(, לבחירה לחצני החצים משמשים להעלאה או הורדה ש

ולהעלאה או הורדה של ( WATT ,HRP, USER, PROGRAM ,MANUALבמצבים פונקציונאליים )

 ההתנגדות.

 

 . פונקציות התוכניות השונות4

 P1P12מצב תוכנית: תוכנית 

 .P1P12לחצו על לחצני החצים לבחירה בין התוכניות  .1

 כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה. ENTERחצו על ל .2

הערך הראשוני של . TIMEיאיר, ונורית הלד תאיר על הצג של  TIMEציין , ENTERאחרי הלחיצה על  .3

 .TIME. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך 0:00הוא  TIMEאפשרות 

ר וציין לד יצביע לעבר יאי DISTANCEציין , ENTERלחצו על , TIMEאחרי הגדרת פונקצית  .4

DISTANCE  בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרותDISTANCE  לחצו על לחצני החצים כדי 0.0הוא .

 .DISTANCEלהגדיר את ערך 

יאיר וציין לד יצביע לעבר  CALORIESציין , ENTERלחצו על , DISTANCEאחרי הגדרת פונקצית  .5

CALORIES  בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרותCALORIES  לחצו על לחצני החצים כדי 0הוא .

 .CALORIESלהגדיר את ערך 

אחרי בחירת המטרה באפשרויות . TIME - DISTANCE - CALORIESניתן לעבור במחזור בין הגדרות  .6

TIME ,৺DISTANCE ו-CALORIES , לחצו על לחצןSTART ,.כדי להתחיל את פעולת המכשיר 

 

  - SPEED - TIMEות, לתקן ולהציג את המסכים כדי לשנ ENTERבמהלך האימון, לחצו על 

DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS. 
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/  TIME  /DISTANCEתעביר את התוכנית מיד למצב השהייה. תצוגת  PAUSEבמהלך האימון, לחיצה על 

CALORIES .תראה את הנתונים באופן מחזורי 

 

והתוכנית תמשיך בספירת הנתונים של  STARTל אחרי השהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצו ע

TIME/DISTANCE/CALORIES .מהנקודה בה הושהתה 

 

בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזו ר לעמוד בחירת  STOPכדי לעצור את התוכנית, ולחצו על  STOPלחצו על 

 .MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTSהתוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות 

 

 ה תראה הודעה במהלך האימון:התצוג

שניות.  לאחר מכן, אם  5למשך  ↑RPM, התצוגה תראה את ההודעה 30-בזמן האימון, אם הסל"ד לא מגיע ל

 שניות. 5למשך  PAUSE, התוכנית תושהה והתצוגה תראה את ההודעה 30-הסל"ד עדיין לא מגיע ל

 

 (MANUALמצב ידני )

 .MANUALלחצו על לחצני החצים לבחירת מצב  .1

 כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה. ENTERלחצו על  .2

הערך הראשוני של . TIMEיאיר, ונורית הלד תאיר על הצג של  TIMEציין , ENTERאחרי הלחיצה על  .3

 .TIME. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך 0:00הוא  TIMEאפשרות 

יאיר וציין לד יצביע לעבר  DISTANCEציין , ENTERלחצו על , TIMEאחרי הגדרת פונקצית  .4

DISTANCE  בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרותDISTANCE  לחצו על לחצני החצים כדי 0.0הוא .

 .DISTANCEלהגדיר את ערך 

יאיר וציין לד יצביע לעבר  CALORIESציין , ENTERלחצו על , DISTANCEאחרי הגדרת פונקצית  .5

CALORIES  בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרותCALORIES  לחצו על לחצני החצים כדי 0הוא .

 .CALORIESלהגדיר את ערך 

אחרי בחירת המטרה באפשרויות . TIME - DISTANCE - CALORIESניתן לעבור במחזור בין הגדרות  .6

TIME ,৺DISTANCE ו-CALORIES , לחצו על לחצןSTART ,.כדי להתחיל את פעולת המכשיר 

  - SPEED - TIMEלשנות, לתקן ולהציג את המסכים כדי  ENTERבמהלך האימון, לחצו על 

DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS. 

 

/  TIME  /DISTANCEתעביר את התוכנית מיד למצב השהייה. תצוגת  PAUSEבמהלך האימון, לחיצה על 

CALORIES .תראה את הנתונים באופן מחזורי 

 

תמשיך בספירת הנתונים של  והתוכנית STARTו על אחרי השהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצ

TIME/DISTANCE/CALORIES .מהנקודה בה הושהתה 
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בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזו ר לעמוד בחירת  STOPכדי לעצור את התוכנית, ולחצו על  STOPלחצו על 

 .MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTSהתוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות 

 

 תצוגה תראה הודעה במהלך האימון:ה

שניות.  לאחר מכן, אם  5למשך  ↑RPM, התצוגה תראה את ההודעה 30-בזמן האימון, אם הסל"ד לא מגיע ל

 שניות. 5למשך  PAUSE, התוכנית תושהה והתצוגה תראה את ההודעה 30-הסל"ד עדיין לא מגיע ל

 

 (USERמצב משתמש )

 .USERלחצו על לחצני החצים לבחירת מצב  .1

 כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה. ENTERלחצו על  .2

הערך הראשוני של . TIMEיאיר, ונורית הלד תאיר על הצג של  TIMEציין , ENTERאחרי הלחיצה על  .3

 .TIME. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך 0:00הוא  TIMEאפשרות 

יאיר וציין לד יצביע לעבר  DISTANCEציין , ENTERלחצו על , TIMEאחרי הגדרת פונקצית  .4

DISTANCE  בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרותDISTANCE  לחצו על לחצני החצים כדי 0.0הוא .

 .DISTANCEלהגדיר את ערך 

יאיר וציין לד יצביע לעבר  CALORIESציין , ENTERלחצו על , DISTANCEאחרי הגדרת פונקצית  .5

CALORIES  בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרותCALORIES  לחצו על לחצני החצים כדי 0הוא .

 .CALORIESלהגדיר את ערך 

אחרי בחירת המטרה באפשרויות . TIME - DISTANCE - CALORIESניתן לעבור במחזור בין הגדרות  .6

TIME ,৺DISTANCE ו-CALORIES , לחצו על לחצןSTART ,.כדי להתחיל את פעולת המכשיר 

 

 ל עריכה גרפית:אם המשתמש רוצה להפעיל תוכנית ש ⚫

הערך הראשוני של . TIMEיאיר, ונורית הלד תאיר על התצוגה של  TIMEציין , USERהיכנסו לתוכנית  .1

 .0:00הוא  TIMEאפשרות 

שניות, ואז השורה הראשונה של מטריצת הנקודות תהבהב. בטבלת  3למשך  ENTERלעריכת גרף, לחצו על  .2

 יכת הערכים. כדי להראות את ער S-1יוצג הקוד , TIMEתצוגת 

אחרי השלמת ההגדרות, לחצו על (. LEVELלחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך אימון לפי רמות ) .3

ENTER  כדי להגדיר את אפשרותLEVEL .בשורה הבאה 

כדי  ENTERאם בחירת התוכנית נכשלה, ניתן ללחוץ על (, LEVELבזמן הזנת הגדרת אימון לפי רמות ) .4

אחרי הגדרת זיכרונות אלו, . S-6עד  S-1הבאה. ניתן להגדיר חמש דרגות של  לעבור לתוכנית האימון

 לצורך פעולת המכשיר. TIMEהמכשיר יעבור להגדרת 

 

  - SPEED - TIMEכדי לשנות, לתקן ולהציג את המסכים  ENTERבמהלך האימון, לחצו על 

DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS. 
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/  TIME  /DISTANCEתעביר את התוכנית מיד למצב השהייה. תצוגת  PAUSEבמהלך האימון, לחיצה על 

CALORIES .תראה את הנתונים באופן מחזורי 

 

והתוכנית תמשיך בספירת הנתונים של  STARTאחרי השהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצו על 

TIME/DISTANCE/CALORIES  .מהנקודה בה הושהתה 

 

בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזו ר לעמוד בחירת  STOPר את התוכנית, ולחצו על כדי לעצו STOPלחצו על 

 .MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTSהתוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות 

 

 התצוגה תראה הודעה במהלך האימון:

לאחר מכן, אם שניות.   5למשך  ↑RPM, התצוגה תראה את ההודעה 30-בזמן האימון, אם הסל"ד לא מגיע ל

 שניות. 5למשך  PAUSE, התוכנית תושהה והתצוגה תראה את ההודעה 30-הסל"ד עדיין לא מגיע ל

 

 (HRPמצב מדידת דופק )

 .HRPלחצו על לחצני החצים לבחירת מצב  1

 כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה. ENTERלחצו על  2

הערך הראשוני . HEIGHTה את הכיתוב גובה( יאיר, והצג ירא) HEIGHTציין , ENTERאחרי לחיצה על  3

 .HEIGHT. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך 170הוא  HEIGHTשל אפשרות 

. AGEגיל( להאיר, והצג יראה את הכיתוב ) AGEתגרום לציין  ENTERאחרי הגדרת הגובה, לחיצה על  4

 .AGEר את ערך . לחצו על לחצני החצים כדי להגדי30הוא  AGEהערך הראשוני של אפשרות 

. GENDERמין( להאיר, והצג יראה את הכיתוב ) SEXתגרום לציין  ENTERאחרי הגדרת הגיל, לחיצה על  5

מציין נקבה(. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך  Fלציון זכר )" Mהוא " SEXהערך הראשוני של 

SEX. 

להאיר, ותצוגת   TARGET ,90% ,75% ,55%תגרום לאפשרות  ENTERאחרי הגדרת המין, לחיצה על  6

PULSE   .תראה את הערך הראשוני. לחצו על לחצני החצים לבחירת מצב דופק המטרהTARGET  יכול

 55%-ו 75%, 90%לאפשר למשתמש להגדיר באמצעות לחצני החצים את דופק המטרה. הערך הראשוני הוא 

 בהתאם להגדרות הגובה, גיל ומשקל. 

. TIMEיאיר, ונורית הלד תאיר על הצג של  TIMEציין , ENTERלחצו על , PULSEאחרי השלמת הגדרת  7

 . TIME. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך 0:00הוא  TIMEהערך הראשוני של אפשרות 

יאיר וציין לד יצביע לעבר  DISTANCEציין , ENTERלחצו על , TIMEאחרי הגדרת פונקצית  8

DISTANCE ל אפשרות בתצוגה. הערך הראשוני שDISTANCE  לחצו על לחצני החצים כדי 0.0הוא .

 .DISTANCEלהגדיר את ערך 

יאיר וציין לד יצביע לעבר  CALORIESציין , ENTERלחצו על , DISTANCEאחרי הגדרת פונקצית  9

CALORIES  .הערך הראשוני של אפשרות בתצוגהCALORIES  לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר 0הוא .

 .CALORIESאת ערך 
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אחרי בחירת המטרה באפשרויות . TIME - DISTANCE - CALORIESניתן לעבור במחזור בין הגדרות  10

TIME ,৺DISTANCE ו-CALORIES , לחצו על לחצןSTART ,.כדי להתחיל את פעולת המכשיר 

 

  - SPEED - TIMEכדי לשנות, לתקן ולהציג את המסכים  ENTERבמהלך האימון, לחצו על 

DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS. 

 

/  TIME  /DISTANCEתעביר את התוכנית מיד למצב השהייה. תצוגת  PAUSEבמהלך האימון, לחיצה על 

CALORIES .תראה את הנתונים באופן מחזורי 

 

והתוכנית תמשיך בספירת הנתונים של  STARTאחרי השהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצו על 

TIME/DISTANCE/CALORIES .מהנקודה בה הושהתה 

 

בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזו ר לעמוד בחירת  STOPכדי לעצור את התוכנית, ולחצו על  STOPלחצו על 

 .MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTSהתוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות 

 

 חימום(:) WARM UPא. הפעלת פונקצית 

 , ופונקצית בקרת קצב הלב תתחיל אוטומטית אחרי דקה.1ההתנגדות מוגדרת על רמה  1

 ניתן להשתמש בלחצני החצים להגברת או הפחתת ההתנגדות. 2

 

 ב. הפעלת תוכנית בקרת קצב לב.

/ מטרה( בכל  90%/  75%/  55%במסך התוכניות, תנוהל השוואה בין קצב הלב בפועל לבין קצב הלב הנוכחי ) 1

 שניות. 10

 PULSEקצב הלב בפועל, היא תיכנס להשהיה, וההתנגדות לא תעלה. תצוגת  כשהתוכנית לא מאתרת את 2

 .Pתראה 

 ניתן להשתמש בלחצני החצים להגברת או הפחתת ההתנגדות. 3

יחידות, התוכנית תעלה אוטומטית את ההתנגדות.  4-כשקצב הלב בפועל נמוך מקצב הלב שהוגדר מראש ב 4

 .16תעלה לכל היותר לרמה בכל פעם, ההתנגדות תעלה בדרגה אחת. ההתנגדות 

יחידות, התוכנית תפחית אוטומטית את ההתנגדות.  4-כשקצב הלב בפועל גבוה מקצב הלב שהוגדר מראש ב 5

 .1בכל פעם, ההתנגדות תרד בדרגה אחת. ההתנגדות תרד לכל היותר לרמה 

ר מראש דקות רצופות, או אם הזמן שהוגד 3כשקצב הלב בפועל מגיע לקצב הלב שהוגדר מראש למשך  6

 הסתיים, התוכנית תעצור אוטומטית את פונקצית בקרת קצב לב, ותיכנס למצב קירור.

 

 ג. קירור למשך דקה אחרי פעולת בקרת קצב לב 

עם הפעלת פונקצית קירור למשך דקה, התוכנית תשמיע צפצוף ארוך, וצג הנקודות יראה את הכיתוב  1

COOL . תצוגתTIME .תתחיל בספירה לאחור של דקה 
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, וכל הנתונים ימשיכו להיספר מהנתונים של פונקצית בקרת קצב 1ונקצית קירור, רמת ההתנגדות תהיה בפ 2

 הלב הקודמת.

 . STOP/RESETבפונקצית קירור זו, ניתן להשתמש רק בלחצן  3

 

 WATTSמצב 

 .WATTSלחצו על לחצני החצים לבחירת מצב  1

 כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה. ENTERלחצו על  2

הערך הראשוני של . WATTSיאיר, ונורית הלד תאיר על הצג של  WATTSציין , ENTERהלחיצה על  אחרי 3

 .WATTS. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך 120הוא  WATTSאפשרות 

יאיר, ונורית הלד תאיר על הצג של  TIMEציין , ENTERלחצו על , WATTSאחרי השימוש בפונקצית  4

TIME .ל אפשרות הערך הראשוני שTIME  לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך 0:00הוא .TIME. 

יאיר וציין לד יצביע לעבר  DISTANCEציין , ENTERלחצו על , TIMEאחרי הגדרת פונקצית  5

DISTANCE  בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרותDISTANCE  לחצו על לחצני החצים כדי 0.0הוא .

 .DISTANCEלהגדיר את ערך 

יאיר וציין לד יצביע לעבר  CALORIESציין , ENTERלחצו על , DISTANCEי הגדרת פונקצית אחר 6

CALORIES  בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרותCALORIES  לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר 0הוא .

 .CALORIESאת ערך 

ה באפשרויות אחרי בחירת המטר. TIME - DISTANCE - CALORIESניתן לעבור במחזור בין הגדרות  7

TIME ,৺DISTANCE ו-CALORIES , לחצו על לחצןSTART ,.כדי להתחיל את פעולת המכשיר 

 

  - SPEED - TIMEכדי לשנות, לתקן ולהציג את המסכים  ENTERבמהלך האימון, לחצו על 

DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS. 

 

/  TIME  /DISTANCEצב השהייה. תצוגת תעביר את התוכנית מיד למ PAUSEבמהלך האימון, לחיצה על 

CALORIES .תראה את הנתונים באופן מחזורי 

 

והתוכנית תמשיך בספירת הנתונים של  STARTאחרי השהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצו על 

TIME/DISTANCE/CALORIES .מהנקודה בה הושהתה 

  

בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזו ר לעמוד בחירת  STOPכדי לעצור את התוכנית, ולחצו על  STOPלחצו על 

 .MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTSהתוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות 

 

 התצוגה תראה הודעה במהלך האימון:

שניות.  לאחר מכן, אם  5למשך  ↑RPM, התצוגה תראה את ההודעה 30-בזמן האימון, אם הסל"ד לא מגיע ל

 שניות. 5למשך  PAUSE, התוכנית תושהה והתצוגה תראה את ההודעה 30-לא מגיע להסל"ד עדיין 
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 PROGRAM. הגרפים של אפשרות 5
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