
  
 

  

 

                            
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הוראות הפעלה ותחזוקה

 VO2 AT4900   -מסלול ריצה 

 אזהרה

 .מומלץ להיוועץ ברופא לפני תחילת תוכנית אימונים 

 .יש להוציא את המכשיר מהחשמל בתום השימוש 

 בתום השימוש. יש להחזירו למצב מקופל 

 ינו שעה אחת.זמן שימוש רצוף מומלץ ה 

 .יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל רק לאחר הורדת המסוע 

 .לפני קיפול המסוע יש לנתקו משקע החשמל 

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

 service@energym.co.ilלשאלות ומידע נוסף במייל : 

 



 

       

 

 וצר מדריך מק 
 לחצן עצור  16    לחצן שינוי מצב 11     מחבר שמע  SD  6מחבר כרטיס  1

 בטיחות  מפתח 17 לחצן הפעלה / כיבוי מאוורר  12   לחצן קיצור למהירות  USB    7מחבר  2

 רמקול  18    /+-לחצן שיפוע  13     לחצן תכנית  3MP  8לחצני נגן  3

 /+  -מהירות לחצן  14 / כיבוי מאווררלחצן הפעלה  9 לחצן קיצור לשיפוע 4

 לחצן הפעלה  15    לחצן אתחול  10     צג 5

 

 הנחיות בטיחות כלליות 
 לפני תחילת האימון.תרגלו עלייה וירידה מההליכון שלכם א. 

הקצה הצמידו את את מפתח הבטיחות למחשב )ההליכון לא יפעל ללא מפתח הבטיחות(.  הכניסוב. 

ההליכון יפסיק שעל מנת להבטיח באימון ילו שתתחלפני לבגד שלכם חות השני של מפתח הבטי

 . בטעותבהליכון יתרחק ממנו  המתאמןאם לפעול 



יגרום להפסקה מידית של מהמחשב ותנתק נופל מהליכון, מפתח הבטיחות י המתאמןג. אם 

 .פציעהלמנוע על מנת הליכון ה

ק מעל ד בפישויש לעמוההליכון. לים את כאשר מפעי (חגורת ההליכההמסוע )על ין לעמוד ד. א

 לסטיק.ולהניח את הרגליים על מסילות הפהחגורה 

קמ"ש בתום ספירה לאחור. בפעמים הראשונות שאתם  1.0לפעול במהירות הליכון יתחיל ה. ה

משתמשים בהליכון, התחילו במהירות איטית והחזיקו בידיות עד שתרגישו בנוח להגביר את 

 המהירות. 
 

  מתחילים
  :הערות

 גע בתנועת ההליכון.או מכשול שיפ בדקו שאין חפץ .1

 חברו את כבל החשמל והפעילו את ההליכון. .2

 עמדו על מסילות הרגל של ההליכון. .3

 חברו את התפס של מפתח הבטיחות לבגד שלכם.  .4

עבור למצב הליכון יה, בקונסולהמפתח הבטיחות  פתחהכניסו את מפתח הבטיחות לתוך  .5

 מוכן.הפעלה / 

( +SPEEDות. הלחצנים מצד ימין הם להגברת מהירות )מהידי כל אחתנם שני לחצנים על יש .6

(. לחצנים אלה מבצעים את אותן פונקציות של לחצן המהירות -SPEEDוהאטת המהירות )

(SPEED +/-( ולחצן השיפוע )INCLINE +/- .במחשב ) 

 :כםלהתחיל את האימון שלכיצד יש שתי אפשרויות . 7

 ירה א. הפעלה מה

 והתחילו באימון. "הפעלה"לחצו על לחצן פשוט 

 תכנית בחירת. ב

התכנית  או על לחצני (MODEלחצן שינוי המצב )ל ידי לחיצה על עתוכנית אופן ידני בבחרו ב

(PROGRAM)  מטרות אימון. 8כדי להיכנס לתוכנית ידנית או 

 

 הפעלה מהירה
 "הפעלה / מוכן".גה. ההליכון יעבור למצב חברו את מפתח הבטיחות כדי להפעיל את התצו :1שלב 

לחצו על לחצן ההפעלה כדי להתחיל את תנועת החגורה לאחר הספירה לאחור. השתמשו בלחצן  :2שלב 

/+ או לחצן קיצור למהירות כדי לכוונן את המהירות הרצויה בכל זמן במהלך האימון. -המהירות 

 זמן במהלך האימון. ניתן כדי לכוון את השיפוע בכל/+ או בלחצן קיצור לשיפוע -השתמשו בלחצן השיפוע 

משנים את שמאל ידית ים בלחצנה, להתאים את המהירות והשיפוע גם בעזרת הלחצנים שעל גבי הידיות

 את מהירות.והלחצנים בידית ימין משנים  השיפוע

ן ותצטרכו חלד שעל גבי הידיות. ייתכ-פלדת האל בחיישנייש לאחוז דופק,  תכדי לקבל קריא :3שלב 

 (. PULSEפיע על גבי הצג. קצב הדופק יוצג בחלונית הדופק )ניות עד שהמספר הסופי יולהמתין מספר ש

 תתבצע ספירה של הזמן, הקלוריות והמרחק.  במהלך ההפעלה המהירה,: 4שלב 

 

  ה ידנית של תכניותהפעל
ו המרחק במהלך הערות: במצב תכנית זה ניתן להגדיר ספירה לאחור של הזמן, הקלוריות א

במהלך האימון. לאחר שהספירה לאחור תגיע לאפס אפשרויות האחרות יחושבו האימון. ה

התכנית תסתיים ותנועת החגורה תיפסק. אם תרצו להמשיך באימון, לחצו על לחצן ההפעלה 

 כדי להתחיל שוב את תנועת החגורה לאחר הספירה לאחור. 

 



 .בור למצב "הפעלה / מוכן"ל את התצוגה. ההליכון יעחברו את מפתח הבטיחות כדי להפעי :1שלב 

/+ -, לחצו על לחצן המהירות 30:00לחצו על לחצן שינוי המצב, בחלונית הזמן יוצג הזמן  :2שלב 

 דקות.  99:00דקות ועד  5:00 -כדי להגדיר ספירה לאחור של הזמן מ

לאפשרויות האחרות על  אם אינכם רוצים להגדיר את הספירה לאחור למשך הזמן, תוכלו לעבור

, ותוכלו להגדיר את 1.0ינוי המצב. בחלונית המרחק יופיע המספר י לחיצה חוזרת על לחצן שיד

 ק"מ.  99.0ק"מ עד  1.0 -הספירה לאחור של המרחק מ

אם אינכם רוצים להגדיר את הספירה לאחור לפי המרחק, תוכלו לעבור לאפשרויות האחרות על 

ותוכלו להגדיר את , 50לוריות יופיע המספר שינוי המצב. בחלונית הק ידי לחיצה חוזרת על לחצן

 קלוריות.  990קלוריות עד  20 -הספירה לאחור של הקלוריות מ

לאחר שהשלמתם את ההגדרה של הספירה לאחור עבור האימון, לחצו על לחצן ההפעלה : 3שלב 

 כדי להתחיל את תנועת החגורה לאחר ספירה לאחור.

ידי לחיצה על -והשיפוע עלוכלו להתאים את המהירות האימון על פי התוכנית, תבמהלך : 4שלב 

/+, או על ידי לחיצה על לחצן קיצור למהירות או לחצן -/+ ולחצן השיפוע -לחצן המהירות 

קיצור לשיפוע כדי לעבור ישירות להגדרה. תוכלו להתאים את המהירות והשיפוע גם בעזרת 

דית ימין את השיפוע והלחצנים על יחצנים בידית שמאל משנים הלחצנים שעל גבי הידיות, הל

 משנים את המהירות. 

לחצו על לחצן העצור כדי להפסיק את האימון. תוכלו גם לשלוף את מפתח הבטיחות : 5שלב 

 מהפתח ולהביא לכיבוי המחשב. 

 

 מראש  מוגדרותהפעלת תכניות     
 הערות:

מהירות והשיפוע . הזמן ם עלמבוססיקטעים המ 18 -מורכבות ממוגדרות מראש הכל התוכניות 

באופן אוטומטי אורגן מקטעים בכל תכנית יה 18של זמן משך הקטע. מכל למראש מוגדרים 

מטרות  8מראש עבור מוגדרות תכניות  64. ישנן שלכם האימוןהגדרתם למשך בהתאם לזמן ש

 שונות בכל אחת ממטרות האימון. רמות עוצמה  8-ואימון שונות, 

 

 עיל את התצוגה. ההליכון יעבור למצב "הפעלה / מוכן".חברו את מפתח הבטיחות כדי להפ: 1שלב 

מטרות האימון ופונקציית "שומן גוף". מטרת  8לחצו על לחצן התכנית כדי לעבור בין : 2שלב 

האימון תוגדר לאחר שתלחצו על לחצן התכנית. לאחר בחירת מטרה האימון, לחצו על לחצן 

. לאחר בחירת העוצמה, לחצו על לחצן המהירות 8L -ל 1Lור בעוצמה שבין ב כדי לבחשינוי מצ

דקות, תוכלו  30:00/+ כדי לשנות את משך האימון. הזמן שמוגדר מראש לכל תכנית הוא -

 דקות.  99:00עד  8:00 -לשנות את משך הזמן מ

להתחיל וההגדרות אשר את כדי לההפעלה  על לחצן צו, לחמשך האימוןלאחר שינוי  :3שלב 

 אימון.ב

ידי לחיצה על -במהלך האימון על פי התוכנית, תוכלו להתאים את המהירות והשיפוע על :4שלב 

/+, או על ידי לחיצה על לחצן קיצור למהירות או לחצן -/+ ולחצן השיפוע -לחצן המהירות 

ת ע גם בעזרקיצור לשיפוע כדי לעבור ישירות להגדרה. תוכלו להתאים את המהירות והשיפו

הלחצנים שעל גבי הידיות, הלחצנים בידית שמאל משנים את השיפוע והלחצנים על ידית ימין 

משנים את המהירות. אבל הגדרות המהירות והשיפוע יחולו רק על מקטע האימון הנוכחי ולאחר 

 שמקטע האימון יסתיים, המהירות והשיפוע יחזרו להגדרה שנקבעה מראש.  

כדי להפסיק את האימון. תוכלו גם לשלוף את מפתח הבטיחות צן העצור לחצו על לח: 5שלב 

 מהפתח ולהביא לכיבוי המחשב. 

 

 שימוש בפונקציית הדופק



( במחשב פועלת יחד עם חיישני דופק הממוקמים על גבי שתי הידיות. PULSEחלונית הדופק )

 כאשר תרצו לבצע קריאה של הדופק שלכם, עליכם: 

בחוזקה על חיישני הדופק. כדי לקבל קריאה מדויקת יש יים שלכם להניח את שתי היד. 1

 להשתמש בשתי הידיים. 

שניות לאחר שתניחו את שתי הידיים  5 -אומדן קצב הלב שלכם יופיע בצג חלונית הדופק כ. 2

 שלכם על גבי חיישני הדופק. 

של  דה מדויקתאומדן זה אינו מדויק ולכן אנשים עם בעיה רפואית או שצריכים לקבל מדי. 3

 קצב הלב אינם יכולים להסתמך על האומדנים המתקבלים ממכשיר זה. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 פונקציית שמע

כפי שניתן לראות בתרשים, יש להכניס קצה אחד של כבל השמע למחבר השמע שבמחשב ולאחר 

. הרמקול במחשב ינגן את המוזיקה מנגן MP3 -מכן לחבר את הקצה השני של כבל השמע לנגן ה

 .MP3 -הנגן דרך עוצמת הקול של הרמקול רק תן לשנות את ני. MP3 -ה

 

 מובנה  3MPנגן 
 מובנית, שניתן להפעילה בהתאם להנחיות הבאות:  MP3למחשב יש פונקציית נגן 

 וסיאת הצג ולאחר מכן הכנ להפעילאת מפתח הבטיחות כדי  והליכון, חברחשמל באת ה וליהפע

 .SDאו כרטיס  USB-את ה

 על לחצן  צוכבות את הרמקול. לחהפעיל / לכדי ל ל לחצן צו עלח

הבא, כדי לעבור לשיר / קטע  על לחצן  צואו להשהות את המוסיקה. לחנגן כדי ל

על לחצן  צואת עוצמת הקול של הרמקול. לח יצה כלפי מטה על לחצן זה תנמיךלח

ת ר את עוצמכדי לחזור לשיר / קטע הקודם, לחיצה כלפי מטה על לחצן זה תגבי 

 .הקול של הרמקול

 

  מדד שומן גוף 
 פונקציה זו נועדה לאמוד את השומן בגוף על פי המידע הבסיסי של המצב הגופני שלכם.

 



אומדן זה אינו מדויק ואנשים שיש להם בעיה רפואית או זקוקים לערך מדויק של שומן הגוף 

 אינם צריכים להסתמך על האומדן שיוצג על גבי המכשיר. 

לחיצות על לחצן התכנית יופיע ערך השומן  9ל לחצן התכנית מספר פעמים, לאחר לחצו ע: 1שלב 

בצג חלונית הקלוריות. לחצו על לחצן שינוי המצב כדי להגדיר את הפרמטרים היחסיים: גיל, מין, 

 גובה ומשקל. 

נית שינוי המצב, חלו על ידי לחיצה על לחצןשומן הגוף  פונקצייתשנכנסתם ללאחר : 2שלב 

המייצג את הגיל. לחצו על לחצן  25, חלונית השיפוע תציג את המספר 1Fות תציג את הערך המהיר

. לאחר מכן לחצו שוב על לחצן שינוי המצב כדי 99-ל 1/+ כדי להגדיר את הגיל בין -המהירות 

 לעבור לשלב הבא. 

ית השיפוע , חלונ2F לאחר שלחצתם על לחצן שינוי המצב, חלונית המהירות תציג את הערך: 3שלב 

, 2או  1/+ כדי להגדיר את המין -המייצג את המין. לחצו על לחצן המהירות  01תציג את המספר 

מייצג נקבה. לאחר מכן לחצו שוב על לחצן שינוי המצב כדי לעבור לשלב  2-מייצג זכר ו 1כאשר 

 הבא.

חלונית השיפוע , 3Fהערך לאחר שלחצתם על לחצן שינוי המצב, חלונית המהירות תציג את  :4שלב 

 -/+ כדי להגדיר את הגובה מ-המייצג את הגובה. לחצו על לחצן המהירות  170תציג את המספר 

 ס"מ. לאחר מכן לחצו שוב על לחצן שינוי המצב כדי לעבור לשלב הבא. 199ס"מ ועד  100

פוע לונית השי, ח4Fלאחר שלחצתם על לחצן שינוי המצב, חלונית המהירות תציג את הערך : 5שלב 

 -/+ כדי להגדיר את המשקל מ-המייצג את המשקל. לחצו על לחצן המהירות  70תציג את המספר 

 ק"ג. לאחר מכן לחצו שוב על לחצן שינוי המצב כדי לעבור לשלב הבא. 150ק"ג עד  20

, הוא מייצג 70יציג  INCLINE, חלון SPEED F4, יופיע חלון MODEלאחר לחיצה על כפתור 

. לאחר מכן לחץ על 20KG-150KG -כדי לקבוע משקל מ  SPEEDש + / לחץ על מקמשקל, 

 כדי לעבור לשלב הבא. MODEהלחצן 

על שוב  צו, לחבנוגע למצב הגופני שלכםם להגדיר את כל המידע הדרוש מתלאחר שסיי: 6שלב 

 , המשמעות"---, חלונית השיפוע תציג את "5Fשינוי המצב. חלונית המהירות תציג את הערך  לחצן

היא שהמחשב החל לבצע את החישוב. בשלב זה הניחו את שתי הידיים שלכם על חיישני הדופק 

שניות. התוצאה של שומן הגוף שלכם תופיע על גבי הצג בחלונית  8 -שעל גבי הידיות והמתינו כ

 השיפוע. 

 

 טבלת שומן גוף 
המצב הגופני שלכם  . בדקו אתהתוצאה הנובעת ממדד שומן הגוף יכולה להצביע על המצב הגופני

 בהתאם לעמודה הימנית בעזרת התוצאה שתקבלו מהמכשיר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצב גופני  תוצאה 

BMI > 30 שמן 

26 < BMI < 

30 

 בעודף משקל

19 < BMI < 

25 

 בכושר 

BMI < 19  רזה 

 


