
  

  

  

  

  

 הוראות הפעלה 

  S-CARDIO 120 – נגיאופני ספינ
  

  דון מתכונן לאימון נוחכי

  

ידית נוחה לכוונון - תנגדותה ויסות
לעצירת חרום יש , ההתנגדות

  .ללחוץ על הידית
  

מדויק לסוגי גוף כוונון מושב 
  שונים

  

  כן לבקבוק מים

גלגל תנופה כבד לתחושת רכיבה 
  .מהימנה

  מגן שרשרת

קשיחה מספקת שילדת פלדה 
  יציבות מרבית במהירויות גבוהות

מערכת הנעה ישירה מאפשרת 
  למתאמן פידול קדימה או אחורה

 

 אזהרה

  .ברופא לפני תחילת תוכנית אימונים ץמומלץ להיווע •
 .מן שימוש רצוף מומלץ הינו שעה אחתז •

  

 פרטים נוספים ושאלות

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

 service@energym.co.il: שאלות ומידע נוסף במייל ל



  

  

  התאמת הכידון
ואז הגבה או ) 5' תמונה מס(בסיבוב ומשוך את הפין שחרר 

ודא כי . לרכיבה נוחה ויעילה הרצוי מצבהנמך את מוט הכידון 
ה לינעסובב אותו לות בחור הרצוי ואז ביצימוקם בהפין מ

  .טוחהב
  

    התאמת רצועות הפדלים
בנוחות סובב את  הנעלתוך תפס ת האצבעות בואת קצו מקם

משוך . שג ידיהפדלים כך שרגל אחת נמצאת בשיא הגובה בה
' תמונה מס( ביציבותבנוחות ואת הרצועה כך תאחוז בכף הרגל 

  .האחרתחזור עבור הרגל . )6
  

  אימון 
ם פידול איטי כשהידייהתחל ב, ותחתה בנובהתיישלאחר ש

  . ות על הכידוןחמונ
לאחר חימום ניתן לשנות מצב ישיבה מיקום ידיים ורמת 

  .התנגדות לתוספת עניין גיוון והנאה במהלך האימון
  

   ירידה מהאופניים
בכיוון  ויסות ההתנגדותידית  י סיבוב"העלה את ההתנגדות ע

  . מוחלטת השעון עד שגלגל התנופה נעצר עצירה
  !אזהרה

לפני אין לרדת מאופניים או להוריד את הרגליים מהפדלים 
  .הגעה לעצירה מוחלטת

  
  נייוד האופניים
כך   )7' תמונה מס(האחורי של האופניים  קהרם את החל

  .הקדמיים והזז למיקום הרצויעל הגלגלים  ושיתייצב
  

  

  
  
  
  

  

  

תמונה (  ויסות ההתנגדות ידיתלעצירת חרום לחץ מטה על 
  .)1' מס
  

להגברת ההתנגדות    )1' תמונה מס(ויסות התנגדות ידית 
להפחתת ההתנגדות סובב נגד (+)  סובב בכיוון השעון 

  ).- (כיוון השעון 
  
. ניתן לפלס את האופניים ליציבות על משטחים לא חלקים 

של  או האחורי לפילוס יש להרים את החלק הקדמי
' תמונה מס( יצוב כנדרשהאופניים ולהבריג את רגליות הי

2(.  
  

מפחיתה האימון  את ליעלהתאמת מושב נאותה מסייעת 
  .ונותנת הרגשת רכיבה נוחה את סכנת הפציעה

   .מלא ישורינעילה ביש לשמור על מפרק הברך מלהגיע ל
פין הנעילה ך את ומשובסיבוב שינוי גובה המושב שחרר 

   . )3' תמונה מס(
ך את ומשובסיבוב שחרר  קדימה או אחורה המושב נוןוכו

   . )4' תמונה מס(פין הנעילה 
   
   

  

  


