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 תיאור ומפרט

A. עצות לגבי אופן השלכה לאשפה 

 

 נפרדים.אין להשליך מכשירים חשמליים עם האשפה הביתית הרגילה. יש להשתמש במתקני איסוף  •

 יש ליצור קשר עם הרשויות המקומיות לקבלת מידע בנוגע לאפשרויות האיסוף הזמינות. •

השלכת מוצרי חשמל במזבלה רגילה עלולה לגרום לדליפת חומרים מסוכנים אל מי התהום, ואלו עלולים  •

 להיכנס לשרשרת המזון ולפגוע בבריאותכם וברווחתכם.

בחדש, מוכר המוצר מחויב לקחת בחזרה האת המוצר הישן שלכם ללא בזמן החלפת מוצר חשמלי ישן  •

 תשלום נוסף.

 

 

 

 

B. :תיאור ומפרט טכני 

ק"ג. הם מצוידים במערכת בלימה תלוית מהירות   150-השימוש באופני כושר אלו מותר לאנשים במשקל של עד ל •

 ושאינה תלוית מהירות.

המשמש להדמיית הרכיבה על אופניים ללא הפעלת לחץ רב על מכשיר אימון זה הוא מכשיר אימון נייח,  •

 המפרקים, ובכך הוא מפחית את הסכנה לפציעות.

וסקולרי בעומס נמוך, שיכול להיות בעצימות נמוכה עד גבוהה בהתאם לרמת -אופני הכושר מספקים אימון קרדיו •

התחתונות ומגביר את ספיקת הלב תוך ההתנגדות שמגדיר המשתמש. המכשיר עדיין מחזק את שרירי הגפיים 

 שמירה על כושר גופכם.

 לפני תחילת תוכנית אימונים כלשהי, יש להיוועץ ברופא. •

או לאנשים שסבלו בעבר מבעיות רפואיות, ולאנשים שלא ביצעו פעילות  35הדבר חשוב במיוחד לאנשים מעל גיל  •

 גופנים במשך מספר שנים.

 

 50-עד ל ±5Wועד לשימוש בחדר כושר. שינויי ההספק הנצרך הם בקפיצות של מכשיר אימון אליפטי זה מי .1 הערה:

 וואט. 50-מעל ל ±10W-ו וואט

למצב פעולה תלוי מהירות, ניתן לכוון את רמת התנגדות הבלימה ידנית, ושינויי ההספק יהיו תלויים  .2

 במהירות סיבוב הדוושות.

להגדיר את ההספק הנצרך בוואטים, כשצריכת ההספק למצב פעולה שאינו תלוי מהירות, המשתמש יכול  .3

תשמר על ידי מנגנוני עצירה שונים, שייקבעו אוטומטית על ידי המערכת. פעולה זו אינה תלויה במהירות 

 סיבוב הדוושות.
 

 מפרט טכני:

 מטאל נטענות. -כניסת חשמל: מחולל מובנה עם סוללות ניקל

 מ"מ. 1700גובה  Xמ"מ  720רוחב  Xמ"מ  2070ממדים: אורך: 

 ק"ג 128משקל: 

 מ"מ.  1900גובה  Xמ"מ  920רוחב  Xמ"מ  2300שטח מינימלי נדרש: אורך: 



 אזהרות ואחריות:

 

מוצר יש לקרא את כל ההנחיות שבמדריך זה לפני השימוש במכשיר, ולשמור את הוראות השימוש לכל אורך חיי ה •

 לצורך עיון עתידי.

 מכשיר אימון אליפטי זה מיועד לשימוש בחדר כושר בלבד. המכשיר לא מיועד לשימוש ביתי. •

באחריות בעלי המכשיר לוודא כי כל המשתמשים במכשיר אימון אליפטי זה מכירים היטב את הנחיות הבטיחות  •

 אר במדריך זה.לפני השימוש במכשיר. יש להשתמש במכשיר האימון האליפטי רק כמתו

 לפני תחילת תוכנית אימונים כלשהי, יש להיוועץ ברופא. •

 אין להשתמש במכשיר במקרה של תחושת סחרחורת או אם אתם סובלים מהתקררות קשה או מחום גבוה. •

 לפני תחילת האימון, יש לפנות אזור ברדיוס שני מטרים סביב המכשיר מחפצים שונים. •

מכשיר האימון. במקרה של כניסת חפץ זר לתוך המכשיר, יש להוציאו  אין להכניס עצמים כלשהם אל פתחי •

 בזהירות.

 יש להשגיח מקרוב על המכשיר בזמן שנעשה בו שימוש על ידי או בקרבת ילדים ואנשים בעלי מוגבלויות. •

 יש לבצע תרגילי חימום לפני תחילת האימון. •

בבריאותכם. במקרה של תחושת כאב או סחרחורת במהלך האימון, יש אימון יתר או אימון לא נכון עלולים לפגוע  •

 לעצור מיד את האימון ולהתייעץ עם רופא לפני תחילת תוכנית אימונים מתוכננת.

פונקצית מדידת הדופק אינה מיועדת לשמש כאמצעי מדידה רפואי. גורמים שונים כגון תנועות המשתמש ישפיעו על  •

 דופק אמורה לשמש רק כעזר אימון כדי לקבוע את מגמות קצב הלב באופן כללי.דיוק מדידת קצב הלב. מדידת ה

בזמן השימוש במכשיר האימון, יש ללבוש בגדי אימון מתאימים. אין ללבוש בגדים רפויים שעלולים להיתפס  •

 במכשיר האימון.

המצורפים עם הכלים הידניים הרכיבו את המכשיר בדיוק כפי שמתואר בהוראות ההתקנה, והשתמשו בחלקים  •

 המתאימים.

מקמו את מכשיר האימון על משטח יציב ומאוזן, והרחיקו אותו מלחות ומאבק. וודאו שיש די מקום סביב מכשיר  •

 האימון לצורך עליה על המכשיר, ירידה ממנו והשימוש בו.

 מטרים מהמכשיר. 2הערה: מומלץ להרחיק מכשולים וחפצים כלשהם למרחק של 

וחזקו היטב את כל החלקים על בסיס קבוע. אם גיליתם נזקים כלשהם, אל תשתמשו במכשיר עד שתתקנו בדקו  •

 אותו, וטלפנו לשירות הלקוחות או למשווק מורשה לקבלת עזרה.

 יש לפעול בהתאם להנחיות לצורך הפעלה נכונה של המכשיר. •

 בסיום האימון, המתינו עד שהדוושות יעצרו לאט. •

 להשתמש במכשיר בכל פעם.רק אדם אחד רשאי  •

 אחריות:

המוצר נמצא תחת אחריות בתנאי שימוש רגילים למשך שנה אחת מתאריך הרכישה, כפי שמצוין על חשבונית הרכישה. 

 המוצר מיועד לשימוש מסחרי. אחריות זו מוגבלת להחלפה או תיקון של המוצר לפי שיקול דעתו של המשווק המקומי.

 במקרים הבאים:אחריות זו אינה תקפה 

 נזקים שנגרמו בזמן הובלת המכשיר. •

 שימוש חריג או לא הולם. •

 תיקונים שבוצעו על ידי טכנאים שלא אושרו על ידי המפיץ המורשה. •

 

 . ספורט ים'ת של אנרגשירות הלקוחולשאלות נוספות, צרו קשר עם 



 

 הכרת המכשיר האליפטי שלכם

 

 

 
 

 

 ידית אחיזה ימנית
 
 
 צג לד 
 
 
 
 
 

ימין( - לחצני כיוון )שמעל  
 
 חיישני דופק 
 
 
 כיסוי ידית ימין
 
 משטח דריכה דוושה
 
 
 
 רפידת דוושה
 
 
 דוושת ימין/שמאל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ימין –כיסוי שרשרת   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מוט ייצוב אחורי

 ידית שמאל
 
 
 

 מתקן קריאה
 
 
 
 
 
 
 

 כיסוי ידית שמאל
 
 
 

 מוט תמיכה אנכי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כיסוי תחתון של מוט אחיזה
 
 

מוט ייצוב קדמי        

חיצוני –כיסוי ארכובה ארוכה   
 
 
 

שמאל -כיסוי שרשרת   

 מחזיק בקבוקים



 

 
 

 

 

 

 בדיקה סופית

המכשיר האליפטי החדש שלכם מורכב כעת. לפני השימוש, יש לבדוק שכל החלקים הותקנו כראוי, ולוודא שכל הברגים 

 והמחברים סגורים היטב.

 

 כל הכבוד!

המכשיר כעת, עברו לחלק הנוגע להפעלת המחשב שבמדריך זה, להנחיות לגבי הפעלת הקונסולה. בצעו בדיקה של 

 האליפטי כדי ללמוד על הפונקציות השונות של הקונסולה והתנגדות הדוושות.

 חלון לד                     מאוורר 

 תוכנית
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קריאהמתקן 
 

 חלון

 תצוגה

 העלאת/הורדת התנגדות מצב הפעלה



 הוראות שימוש 

 חימום -עצות אימון 

חימום הוא שלב מכין לפני תחילת פעילות גופנית כלשהי. הוא מכין את הגוף באופן אופטימאלי לביצוע האימון, ומסייע גם 

דקות לפעילות ספורט   25דקות לפעילויות ספורט לשעות הפנאי,    15. על החימום להיות ארוך דיו:  במניעת נזק לגידים ולשרירים

תחרותי, כשפרקי זמן אלו משתנים מאדם לאדם. מצאו את התנוחה הנוחה ביותר לכם על המכשיר, כוונו את המושב )בהמשך(, 

 ובחרו בהתנגדות דוושות נמוכה יחסית והתאמנו בקצב שלכם.

 

 לפני תחילת תוכנית אימונים כלשהי, יש להיוועץ ברופא. אזהרה:
 אין להשתמש במכשיר במקרה של תחושת סחרחורת או אם אתם סובלים מהתקררות קשה או מחום גבוה. אזהרה:
אימון יתר או אימון לא נכון עלולים לפגוע בבריאותכם. במקרה של תחושת כאב או סחרחורת במהלך  אזהרה:

 האימון, יש לעצור מיד את האימון ולהתייעץ עם רופא לפני תחילת תוכנית אימונים מתוכננת.

 

 עליה על המכשיר, שימוש בו וירידה ממנו 

 עליה על המכשיר:

דחפו או משכו קלות אחת מהידיות הנעות כדי לאפשר לפלטפורמת רג שמאל להגיע למיקום הנמוך ביותר שלה. החזיקו  . א

 השמאלית היטב, ומקמו את רגל שמאל על פלטפורמת רגל שמאל.את הידית 

נסו להעביר את כל משקל גופכם לרגל שמאל, ובו זמני להעביר את רגל ימין מעל למכשיר האימון ולהוריד אותה על  . ב

 הפלטפורמה הימנית.

 כעת אתם יכולים להתחיל באימון. . ג

 שימוש:

 ת משקל גופכם לצד ימין, וצעדו קדימה עם רגל ימין.לחצו על הידית הזזה השמאלית, והעבירו בו זמנית א . א 

 בצעו צעדים קדימה לסירוגין כל פעם עם רגל האחרת, והעבירו את משקל גופכם כל פעם לצד השני. . ב 

 לאחר מכן תוכלו להגדיל את מהירות הזזת הדוושות ולכוון את התנגדות הבלימה. . ג 

 ירידה:

 שייעצרו.האטו את מהירות הזזת הדוושות עד  . א

המשיכו לאחוז היטב ביד שמאל את הידית הזזה השמאלית, הרימו את רגל שמאל מעל למכשיר לעבר צד שמאל, ורדו על  . ב

 הרצפה. לאחר מכן רדו עם הרגל השנייה.

 תחזוקה

 יש להחליף חלקים בלויים באופן מיידי, ולא להשתמש במכשיר עד לתיקונו. אזהרה:
בטיחות המכשיר רק אם הוא נבדק באופן סדיר, כדי לגלות שהוא אינו סובל מבלאי כלשהו ניתן לשמור על  אזהרה:

 או מנזקים.

 פעלו בהתאם להליכים הבאים שנועדו לשמור על המכשיר:

 מקמו את מכשיר האימון במקום מאוורר, יבש וקריר. •

ובדיקה על ידי טכנאי מוסמך בכל בדקו וחזקו את כל החלקים על בסיס קבוע )מומלץ שתבצעו בדיקה יומית  •

 חצי שנה(.

 נקו את משטחי הדריכה של הדוושות באופן סדיר. •

נגבו את הקונסולה, מאחזי הידיים של הידיות הקבועות והזזות בעזרת מטלית לחה וחומר ניקוי עדין. אל תשתמשו  •

 בחומרים ממיסים, כולל בשמים, על ציוד זה.

כדי למנוע גישה לא מכוונת אליהם. אין צורך לבצע תחזוקה לרכיבים אלו.  ABSמסר מוגנים במעטפת רכיבי מערכת המ: הערה

אם במהלך הטיפול היומי נמצאה כמות חריגה של שבבי חומר ויוצא רעש חריג מהמכשיר בזמן השימוש בו, המשמעות היא 

לעזרה.שרצועות ההינע בלויות או שהמסבים ניזוקו. צרו קשר עם המשווק המורשה 



 הוראות שימוש בקונסולה

 תצוגה תוכנית  תצוגה תוכנית

 ידני

 

מצב 

 קלוריות

 

 מצב זמן

 

מצב 

 תוכנית

 

מצב 

 מרחק

 

 בניה

 

 טיפוס

 

 שטח

 

 הרזיה

 

 אירובי

 

מצב 

HRC 

 )דופק(

 

מצב 

 משתמש

 

 

למכשיר פונקצית החלפת יחידות מדידה. ברירת המחדל היא קילומטרים. במצב המתנה, לחצו על 



"DISPLAY" ואז על "ENTER/+ כדי  -" בו זמנית כדי להיכנס למצב המעבר בין יחידות. השתמשו בלחצני

 כדי לצאת ממצב זה. ENTERלהחליף יחידות מדידה. אחרי ההחלפה, לחצו על לחצן 

במצב  MODEאחרי הפעלת המכשיר, המצב שלפני כניסה לתוכניות מכונה מצב המתנה. לחצו על לחצן 

 תיאור של כל תוכנית: המתנה כדי לעבור בין תוכניות. להלן

 

 (MANUALמצב ידני ) ⚫

 מצב המתנה ◼

כדי לרוץ( תופיע על המסך. המשתמש יכול   Start" )לחצו על  Press Start To Runההודעה " ◆

 כדי להתחיל באימון. STARTלפעול בהתאם לרמזים על החלון וללחוץ על מקש 

 ( 1)איור  MANUALMODEבחלון, מוצגת ההודעה  ◆

 

 (1איור )

◼ START/STOP)המצבים הבאים זהים זה לזה( : 

◼ START ניתן לראות את רמת המאמץ הנוכחית בקונסולה. אחרת, תראו על המסך את ההודעה ,

STOP . ( 2)איור 

 

 ( 2איור )



 בזמן האימון, התוכנית תאיר בצג הלד: ◆

 LEVEL, )מרחק( DISTANCE, )זמן( TIME, )סל"ד( RPMהחץ למעלה מוצג בתור  ◼

 )רמה(

 HEART RATE, )קלוריות( CALORIES, )מהירות( SPEEDהחץ למטה מוצג בתור  ◼

 (3)איור  )וואטים( WATTS, )דופק(

 

 (3איור )

 (4איור תחתית ) ◆

➢ DISPLAY.משנה את התצוגה בחלון : 

➢ RESET.מחזיר בכל שלב למצב המתנה : 

➢ START/STOP בזמן האימון, לחצו על מקש :START/STOP החלון יציג את ההודעה ,

STOP שניות כדי לחזור למצב המתנה. לחיצה למשך שלוש  3. לחצו עליו פעמיים בתוך

 שניות רצופות תחזיר את המכשיר למצב אימון.

 : משנה את רמת ההתנגדות בזמן אימון.-/  + ➢

 

 (4איור )

 מצב זמן ⚫

 



 (5איור )

 המתנהמצב  ◼

” )לחץ להגדרה(. המשתמש יכול לפעול Press Enter To Set“ הקונסולה תציג את ההודעה ◆

 .מצב הזמןכדי להגדיר את  ENTERבהתאם לתוכנית וללחוץ על 

 (.5 איור) TIME MODEהקונסולה מראה  ◆

כדי לרוץ(.  Start)לחצו על  Press Start To Runאחרי סיום ההגדרות, הקונסולה תראה  ◆

כדי להגדיר את זמן האימון.  -+/כדי להתחיל באימון. לחצו על  STARTניתן ללחוץ על 

דקות. בזמן  99דקות, וניתן לכוון אותו בטווח של דקה עד  30הזמן המוגדר מראש הוא 

 STARTכדי לחזור לתחילת ההגדרות. אחרי ההגדרה, לחצו על  RESETהכיוון, לחצו על 

 (6איור ן. )כדי לחזור לאימו

 

 (6איור )

◆ RESET .יכול להחזיר גם לצעד הקודם 

◼ START/STOP )זהה למצב ידני( 

 

 מצב מרחק ⚫

 



 (7איור )

 מצב המתנה ◼

” )לחץ להגדרה(. המשתמש יכול לפעול Press Enter To Set“ הקונסולה תציג את ההודעה ◆

 .מצב מרחקכדי להגדיר את  ENTERבהתאם לתוכנית וללחוץ על 

 (7איור . )DISTANCE MODEהקונסולה תראה את הכיתוב  ◆

כדי לרוץ(.  Start)לחצו על  Press Start To Runאחרי סיום ההגדרות, הקונסולה תראה  ◆

כדי להגדיר את מרחק  -. לחצו על +/מצב מרחקכדי להיכנס אל  STARTניתן ללחוץ על 

 500.0ק"מ, וניתן לכוון אותו בטווח של דקה עד  1.0האימון. המרחק המוגדר מראש הוא 

כדי לחזור לתחילת ההגדרות. אחרי ההגדרה, לחצו על   RESETק"מ. בזמן הכיוון, לחצו על  

START  .כדי לחזור לאימון 

◆ RESET  גם לצעד הקודם.יכול להחזיר 

◼ START/STOP )זהה למצב ידני( 

 

 מצב קלוריות ⚫

 

 (8איור )

 מצב המתנה ◼

” )לחץ להגדרה(. המשתמש יכול לפעול Press Enter To Set“ הקונסולה תציג את ההודעה ◆

 .מצב קלוריותכדי להגדיר את  ENTERבהתאם לתוכנית וללחוץ על 

 (8איור . )CALORIES MODEהקונסולה תראה את הכיתוב  ◆

כדי לרוץ(.  Start)לחצו על  Press Start To Runאחרי סיום ההגדרות, הקונסולה תראה  ◆

כדי להגדיר את מטרת  -מצב קלוריות. לחצו על +/כדי להיכנס אל  STARTניתן ללחוץ על 

עד  1כוון אותו בטווח של הקלוריות. המטרה המוגדרת מראש היא קלוריה אחת, וניתן ל

כדי לחזור לתחילת ההגדרות. אחרי ההגדרה,   RESETקלוריות. בזמן הכיוון, לחצו על    9999

 כדי לחזור לאימון. STARTלחצו על 



◆  RESET .יכול להחזיר גם לצעד הקודם 

◼ START/STOP )זהה למצב ידני( 

 

 מצב תוכנית ⚫

 

 (9איור )

 

 (10איור )



 

 (11איור )

 

 (12איור )

 

 (13איור )



 

 (14איור )

 מצב המתנה ◼

” )לחץ להגדרה(. המשתמש יכול לפעול Press Enter To Set“ הקונסולה תציג את ההודעה ◆

 .מצב תוכניתכדי להגדיר את  ENTERבהתאם לתוכנית וללחוץ על 

 (9איור . )PROGRAM MODEהקונסולה תראה את הכיתוב  ◆

)תוכניות( ניתן לבחור מבין חמש  PROGRAMלבחירת  MODE, לחצו על מצב תוכנית ◆

 ENTER. לחצו על BULID , CLIMB , TARIN, SLAM, AEROBIC :תוכניות

 (10-14איור להפעלת מצב ההגדרות. )

דקות, וניתן  30כדי להגדיר לכוון את זמן האימון. הזמן המוגדר מראש הוא  -לחצו על +/ ◆

כדי לחזור לתחילת  RESETדקות. בזמן הכיוון, לחצו על  99לכוון אותו בטווח של דקה עד 

 כדי לחזור לאימון. STARTההגדרות. אחרי ההגדרה, לחצו על 

◆ RESET .יכול להחזיר גם לצעד הקודם 

◼ PSTART/STO )זהה למצב ידני( 

 

  



 HRCמצב  ⚫

 

 (15איור )

 מצב המתנה ◼

לכניסה  Enter” )לחצו על Press Enter into HRC Mode“ הקונסולה תציג את ההודעה ◆

כדי להגדיר את  ENTER(. המשתמש יכול לפעול בהתאם לתוכנית וללחוץ על HCRלמצב 

 .HRCמצב 

 (15איור . )HRC MODEהקונסולה תראה את הכיתוב  ◆

השונים. ניתן  HRCכדי לבחור בין סוגי  MODE, המשתמש יכול ללחוץ על HRCמצב  ◆

להפעלת מצב  ENTER%( לחצו על 85) HRC 2-%( ו65) HRC 1 -לבחור מבין שני מצבים 

 ההגדרות.

 להגדרה HRCבחרו אחד ממצבי  ◆

, וניתן 30כדי להגדיר לכוון את גיל המשתמש. הגיל המוגדר מראש הוא  -לחצו על +/ ➢

כדי לחזור לתחילת  RESET. בזמן הכיוון, לחצו על 99עד  10לכוון אותו בטווח של 

 כדי לחזור לאימון. STARTההגדרות. אחרי ההגדרה, לחצו על 

, וניתן לכוון 124ראש הוא  כדי לכוון את מטרת הדופק. הדופק המוגדר מ  -לחצו על + /   ➢

כדי לחזור לתחילת  RESET. בזמן הכיוון, לחצו על 200עד  55אותו בטווח של 

 כדי לאשר. ENTERההגדרות. אחרי הגדרה, לחצו על 

דקות, וניתן  30כדי להגדיר את זמן האימון. הזמן המוגדר מראש הוא  -+/לחצו על  ➢

כדי לחזור  RESETדקות. בזמן הכיוון, לחצו על  99עד  10לכוון אותו בטווח של 

 כדי לאשר. ENTERלתחילת ההגדרות. אחרי הגדרה, לחצו על 

 .85או  65שר האחוז הוא: , כא100(/ 50גיל( * אחוז( + -220* דופק המטרה המומלץ מחושב באופן הבא: )

◆ RESET .יכול להחזיר גם לצעד הקודם 

 בכל עת כדי להיכנס להגדרות האימון. STARTניתן ללחוץ על  ◆

◼ START/STOP )זהה למצב ידני( 



 מצב משתמש ⚫

 

 (16איור )

 מצב המתנה  ◼

לכניסה  Enter” )לחצו על Press Enter into User Mode“ הקונסולה תציג את ההודעה ◆

כדי להגדיר  ENTERלמצב משתמש(. המשתמש יכול לפעול בהתאם לתוכנית וללחוץ על 

 .מצב משתמשאת 

 (16איור . )USER MODEהקונסולה תראה את הכיתוב  ◆

 שונים. משתמשיםכדי לבחור בין  MODE, המשתמש יכול ללחוץ על במצב משתמש ◆

 להפעלת מצב ההגדרות.  ENTER. לחצו על  USER 2-, וUSER 1ניתן לבחור בין שני סוגים,   ◆

 בחרו אחד ממצבי מצב משתמש להגדרה ◆

דקות, וניתן  30כדי להגדיר את זמן האימון. הזמן המוגדר מראש הוא  -+/לחצו על  ➢

כדי לחזור  RESETדקות. בזמן הכיוון, לחצו על  99עד  10לכוון אותו בטווח של 

 כדי לאשר. ENTERלתחילת ההגדרות. אחרי הגדרה, לחצו על 

כדי לכוון את רמת ההתנגדות. הרמה   -+ /  רמות התנגדות. לחצו על    30ניתן לבחור בין   ➢

. בזמן הכיוון, לחצו 36עד  1, וניתן לכוון אותו בטווח של 1המוגדרת מראש היא רמה 

 כדי לאשר.  ENTERצו על  כדי לחזור לתחילת ההגדרות. אחרי הגדרה, לח  RESETעל  

◆ RESET .יכול להחזיר גם לצעד הקודם 

 בכל עת כדי להיכנס להגדרות האימון. STARTניתן ללחוץ על  ◆

◼ START/STOP )זהה למצב ידני( 

 הוראות נוספות 

 שניות, הוא יעבור למצב ידני. 20סל"ד למשך  20-בזמן מצב המתנה, אם המכשיר מופעל בקצב גבוה מ ⚫



המכשיר כולל פונקצית מאוורר. פונקציה זו מופעלת כשהמכשיר נמצא בתנועה וכשהמכשיר פועל  ⚫

כדי להפעיל את המאוורר. אחרת,   RESETסל"ד. המשתמש יכול ללחוץ על לחצן    30-במהירות גבוהה מ

 המכשיר יכבה באופן עצמאי.

תנועה וכשהמכשיר פועל . פונקציה זו מופעלת כשהמכשיר נמצא בUSBהמכשיר כולל פונקצית מטען  ⚫

 סל"ד. אחרת, המכשיר יכבה בעצמו. 40-במהירות גבוהה מ

המכשיר כולל סוללת ליתיום. ניתן להגדיר את מצב הפעולה אחרי הפעלת המכשיר, גם אם המכשיר  ⚫

 שניות, הוא יכבה אוטומטית. 30-לא פעל ברציפות. כשהמכשיר לא פועל מעל ל

 

 פונקציות תצוגה

  

 טווח הגדרה התחלה 

 99:59~0:00 99:00~1:00 0:00 זמן )דקות: שניות(

RPM )199~0 לא זמין 0 )סיבובים בדקה 

 99.9~0.1 לא זמין 0.0 מהירות )קמ"ש(

 500.0~0.1 500.0~1.0 0.0 מרחק )ק"מ(

 220~40 לא זמין --- דופק )פעימות לדקה(

 9999~0 999~1 0 קלוריות

 999~0 לא זמין 0 וואט

 36~1 לא זמין 1 רמה

 


