
  

  

 QUICKלאישור לחץ   P1-P6 ENTERבחר תוכנית  MODEמצב תוכניות אימון לחץ 
STERT להתחלה מהירה או שנה את הנתונים הרצויים.  

  . L1-L10השתמש בחצים לשינוי רמת האימון .רופיל האימוןבזמן העריכה יוצג פ
מטר למעבר בין  400בזמן האימון יוצג גרף פרופיל האימון או תמונת מסלול ריצה שהיקפו  

  .MODEהתצוגות לחץ 
  יעדי אימון

, )דקות 20-99(או על מקשי הספרות לקביעת  זמן  -. +/לח  ENTERבחר תוכנית  לחץ 
. לאישור  ENTERאו   CLEAR לאיפוס  לחץ) 40-999(לוריות או ק) מ"ק 1-99(מרחק
  .להתחלת האימון QUICK STERTלחץ 

  תוכניות

  
  .לקביעת זמן האימון ENTERלחץ  L1-L10בחר את רמת הקושי , התוכניות 6בחר מבין 

  .להתחלת האימון בסיום העריכה לחץ 
  מבחן כושר

יס נתוני גיל ומין במהלך האימון לא קטעים יש להכנ 32דקות ומחולק ל  12המבחן נמשך 
הגבוה  5הציון הנמוך ביותר  1בסיום המבחן מתקבלת תוצאה   POUSE ניתן להשתמש ב

  .ביותר בהתאם לטבלה
  אימון מבוקר דופק

שניות  10כל . במהלך האימון המהירות והשיפוע ישתנו בהתאם לדופק המטרה שהוגדר
פעמים ישתנה השיפוע בדרגה  10נה רצוף ש אם המהירות משת"קמ 0.5המהירות תשתנה ב 

  .אחת
שניות יעבור המכשיר למצב  45לאחר  NO PULSEאם לא מזוהה דופק יופיע בצג 

Start/Ready .   
  .בעריכת האימון יש לזין גיל משתמש

  אימון בעריכת משתמש

המקטעים והתאם את השיפוע והמהירות הרצויים לחץ  32-1למעבר בין   MODEלחץ על 
START התחלת האימוןל.  
  מצב תחרות

וזמן יעד מוערך התוכנית תחשב את )  מ"ק 0.1,0.4,1.0,0.2,0.5,10.0(יש להזין מרחק 
  .קצב הריצה

הנקודה הכחולה מייצגת את המשתמש והנקודה 

  

  

  

 הוראות הפעלה ותחזוקה
    RollFit 850  VO2  -  אופניים  

  
  

  

 אזהרה
  .ברופא לפני תחילת תוכנית אימונים ץמומלץ להיווע •
 .זמן שימוש רצוף מומלץ הינו שעה אחת •

  

 פרטים נוספים ושאלות
 09-9729100: ים בטלפון 'נא לפנות למחלקת שירות אנרג

 service@energym.co.il: לשאלות ומידע נוסף במייל 



  

  

 תצוגה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דופק ותוכנית, בקצ, זמן, קלוריות, מרחק, שיפוע, מהירות: תצוגה
  

  

  קביעת זמן מרחק וקלוריות   :מצב יעדים

  

  תוכניות אימון 6אימוני אינטרוולים אימון קבוע    :תוכניות

  

  דקות של מבחן כושר 12  :מבחני כושר

  

מהדופק המרבי או   85%,75%,65%קר דופק אימון מבו  :בקרת דופק
  .דופק מטרה אישי

 

מצב 
  :משתמש

 32של  עצימות באופן חופשיהמשתמש יכול להגדיר 
  .מקטעים

  

  

 .רצויהמרחק או  מחשב לפי זמןבהמשתמש יכול להתחרות   
  

  

  

  
כאשר מפסק הבטיחות נשלף ממקומו המכשיר יעצר  Start/Readyבזמן אימון או במצב 

  ' 0'מרכזי יופיע תמונת מפתח ובחלונות הנתונים יופיע בחלון ה
  

  ENTERלחץ   -+/י מקשי "כאשר המפסק במקומו ניתן להזין נתוני משקל שנה ערך ע
  .לאישור

  .'0'אם לא יוצג בחלון  BPMהחיישנים מוצג הדופק בחלון  2- במהלך אימון אם אוחזים ב
  

  מקשים

  

  ש"קמ 0.8ות שניות במהיר 3המסילה תחל בתנועה לאחר 

  

  .Start/Readyלעצירה הדרגתית או לחזרה למצב 

  

  שינוי מהירות

  
  שינוי שיפוע

  

  לחץ על מקש זה לשימוש במקשי הספרות למעבר ישיר לשיפוע
  .או המהירות הרצויים 

  

  להשהיית אימון המסילה תעצור השיפוע לא ישתנה וחלונות 
  .האימון לחץ שוב להמשך.הנתונים יפסיקו למנות

  

  אישור

 

  ,תוכניות אימון, אימון יעדים: משמש לבחירה Start/Readyבמצב 
  .אימון בעריכת המשתמש  או תחרות, מצב בקרת דופק, מבחן כושר

  

  

  . ליציאה מתוכנית וחזרה לנתוני התוכנית המקוריים
  או לאיפוס נתוני העריכה

  

  
  .הוראות והנחיות כלליות

  .לאישור ENTERלבחירה סוג אימון  MODEלחץ  Start/Ready במצב 
  .בחלון מוצגות הנחיות לעריכת האימון

  .בזמן האימון תהיה ספירה לאחור 0אם נקבע ערך מעל 
  .האדומה מייצגת את המחשב


