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 בטיחות הוראות
   

 
    

 באופן לבדוק  יש, המשתמש בטיחות את להבטיח כדי• 
 על בלאי סימני מופיעים ולא תקינים שהאופניים סדיר

 . השונים החלקים
   
 מאפשרים  אם או, אחר לאדם מועברים אלו אופניים אם •

 מכיר אדם שאותו לוודא יש, בהם להשתמש אחר דםלא
 . אלו שימוש הוראות 

 
 .אלו  כושר באופני להשתמש רשאי עת בכל  אחד אדם רק• 
  
 האומים, הברגים כל כי באופניים שימוש כל  לפני לבדוק  יש• 

 .במקומם ונמצאים היטב מחוזקים והמחברים
 
 סביב םחדי חפצים כל אין כי לדאוג יש, האימון תחילת לפני  •

 . האופניים
 
 תקלה בהם מתגלית  אם הכושר  באופני להשתמש אין •

 . כלשהי
   
 באופן כלשהם פגומים או בלויים, שבורים חלקים לתקן יש •

 . לתיקונם עד  באופניים האימון את לעצור או, מיידי
  
 לא  ילדים כי להקפיד אחרים אחראים ואנשים הורים על •

 לגרום ולעל הדבר שכן, זה במכשיר  ישתמשו או ישחקו
 .במכשיר נכון שימוש עקב לפציעה 

 
 בחשבון לקחת יש, במכשיר להשתמש לילדים מאפשרים אם •

 ההתפתחות רמת ואת שלהם והפיזית  הנפשית היכולת את
. להנחיות  בהתאם במכשיר להשתמש יכולתם ואת, שלהם

 מבוגר של פיקוח ללא במכשיר להשתמש לילדים לאפשר אין
 במכשיר הנכון השימוש גביל  אותם להנחות יש. אחראי
 . צעצוע אינו זה מכשיר. האימון

 
 בזמן המכשיר סביב מספק פנוי אזור על להקפיד יש •

 . הרכבתו
 
 זה  למכשיר להתקרב לילדים לאפשר אין, תאונות למניעת •

 בדרכים בו להשתמש עלולים שהם מאחר, פיקוח ללא
 . אותם לסכן שעלולות

 
 לפגוע עלול מוגזם או נכון לא שאימון לכך לב לשים יש •

 . המתאמן בבריאות
 
 בולטים אינם אחרים כיוון ומנגנוני מנופים כי לב לשים יש •

 . האימון בזמן  המתאמן של התנועה אזור תוך אל
   
 גבי  ועל יציב  הוא כי לוודא יש, המכשיר הקמת בזמן • 

 . מאוזן משטח
 

 מתאימות נעליים ולנעול מתאים ביגוד ללבוש יש • 
 הבגדים כי לוודא יש. במכשיר השימוש זמן ב ימוןאל

 בזמן  המכשיר של כלשהם בחלקים  להיתפס עלולים לא
 לנעול יש(. מדי ארוכים שהם משום, למשל) האימון

 ועם ברגל היטב התומכות, לאימון מתאימות נעלים
 .מחליקה שאינה סוליה

 
 תוכלו. אימון תוכנית תחילת לפני  ברופא להיוועץ יש • 

 לכם המתאימה האימון עוצמת לגבי ותעצ  ממנו לקבל
 המתאימים כלליים ואימון תזונה הרגלי לגבי גם כמו
 .לכם
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 חשובות הערות

 

 ולהקפיד , ההרכבה להוראות בהתאם המכשיר את להרכיב יש• 

. עבורו ושתוכננו המכשיר עם שהגיעו בחלקים רק להשתמש

 יש. הערכה עם הגיעו םהחלקי שכל לבדוק יש, ההרכבה לפני 

 . ההפעלה ולהוראות החלקים לרשימת לפנות

 

 ולהגן, ומאוזן יבש משטח על המכשיר את  להרכיב להקפיד יש •

 את מרכיבים עליו  המשטח על  להגן כדי. לחות מפני עליו 

 החלקה מונע, מתאים בשטיחות להשתמש מומלץ, המכשיר

 .למכשיר מתחת

  

 רק , לכן. צועיםצע אינם אימון שמכשירי הוא האצבע כלל •

 .בהם  להשתמש רשאי בהם השימוש אופן את המבין  אדם

     

, סחרחורת  תחושת של במקרה האימון את מיד לעצור יש •

 במקרה. כלשהם פיזיים סימפטומים או בחזה כאבים, בחילה

 . ברופא מיד  להיוועץ יש, ספק של

 

 ונכויות מוגבלויות בעלי אנשים ול לילדים לאפשר אין •

 המנחה נוסף אדם של ונוכחות פיקוח ללא כשירבמ מששתלה

 . להם ומסייע  אותם

 

 אינם אחרים נשים שלא הגוף ואברי המתאמן שגוף לוודא יש •

 . בו השימוש בזמן המכשיר של נעים לחלקים מדי קרובים

 

 שהם לוודא  יש, במכשיר לכיוון הניתנים  החלקים כיוון  בזמן •

 המצוינת וםהמקסימ לנקודת לב ולשים, כראוי מכוונים

 .במושב התמיכה שבמוט זו למשל, עליהם

  

   !ארוחה לאחר מיד להתאמן  אין •
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 MAX350 –ון נתונים במחשב שימוש  הוראות

 

 [לחצנים]

MODE/ENTER אימון תוכנית ומפעיל, האימון נתוני הגדרות כל את מאשר זה לחצן, עצירה במצב . 

RESET הראשי לתפריט לחזור כדי  הלחצן על ללחוץ יש, עצירה במצב. 

START/STOP האימון עצירת או להפעלת . 

RECOVERY הלב קצב התאוששות מצב את לבדוק . 

UP (למעלה) מעלה כלפי פונקציות ערך וכיוון אימון מצב בחירת . 

DOWN (למטה) מטה כלפי פונקציות ערך וכיוון אימון מצב בחירת . 

BODY FAT הגוף  שומן מדידת 

 

 [אימון וניתנ תצוגת]

TIME (זמן) 99:00~0:00 הגדרה טווח;  99:99~0:00 תצוגה טווח 

DISTANCE (מרחק) מ "ק 99.90~0.00 הגדרה טווח;  99.99~0.00 תצוגה טווח 

CALORIES (קלוריות) 9990~0 הגדרה טווח ;  9999~0 תצוגה טווח 

PULSE (דופק) תצוגה טווח P-30~230  ;230~0-30 הגדרה טווח 

WATT (וואט) 350~10 הגדרה טווח;  999~0 תצוגה טווח 

SPEED (מהירות) מ "ק 99.9~0.0 

RPM (בדקה סיבובים) 999~0 

 

 [הפעלה  הליך ]

 2 למשך( A איור) יאירו הלד תצוגת חלקי כל. ארוך צפצוף וישמיע יידלק המחשב. לחשמל החשמל כבל את  לחבר יש .1

 (C-ו  B איורים. )U1~U4 משתמשים עבוד( ומשקל גובה, גיל, מין) םאישיי נתונים הגדרת למצב  והמחשב יעובר, שניות

 (. D איור) הראשי התפריט  את יציג המחשב, המשתמש נתוני הגדרת אחרי .2

 

       

                    A             B 
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C         D 

  DOWN או( להלמע) UP  לחצן על וץ ללח ניתן. תהבהב( ידנית)  MANUAL הראשונה האימון תוכנית , הראשי בתפריט .3

 PROGRAM←USER ←( F-ו  E איורים( )פרופילים 12) MANUAL   ← PROGRAM לבחור  כדי( למטה)

PROGRAM←HRC←WATT. 

 

       
                          E                                                  F          

 : וידנית מהירה הפעלה .4

 לחצן  על ללחוץ  ניתן , ההפעלה אחרי. ודופק קלוריות, מרחק, זמן מטרות להגדיר ניתן , ידני במצב אימון לפני   

 אימון  כדי תוך האימון דרגת את לכוון ניתן. כלשהי הגדרה ביצוע ללא, מיד ידני במצב אימון להתחיל  כדי כיבוי/הפעלה

 . DOWN  או UP על לחיצה ידי על

5. PROGRAM : 

 . מטרה אימון זמן להגדיר ניתן, (PROGRAM) תוכנית  בבמצ האימון לפני   

 .לאישור  ENTER/MODE לחצן על וללחוץ, פרופילים 12 עם  בתוכנית לבחור  כדי UP/DOWN לחצן על ללחוץ יש

 . DOWN  או UP על לחיצה  ידי  על  אימון כדי תוך האימון דרגת את  לכוון ניתן

6. H.R.C :. 

 4 יש. 25 היא (  AGE)  לגיל  המחדל ברירת. הגדרות בלמצ להיכנס כדי   MODE  לחצן על וללחוץ  H.R.C  בתוכנית לבחור יש

, בתוכנית לבחור  כדי UP/DOWN בלחצן להשתמש יש .H.R.C. TAG-ו H.R.C55 ,H.R.C.75 , H.R.C.90: בחירה אפשרויות

( PULSE)  ופקד בטור יופיעו%" 55" של וסימן המשתמש בחירת(.  H-ו   G  איורים) הבחירה אחרי  MODE  לחצן על וללחוץ

(, אליו  להיכנס כדי  MODE  לחצן  על  ללחוץ יש) H.R.C. TAG באפשרות בוחר המשתמש אם. שהוזן המשתמש לגיל בהתאם

 30 בין המטרה טווח את לכוון  כדי   UP/DOWN  לחצן  על  ללחוץ  יוכל והמשתמש, מהבהב בטקסט יוצג " 100" של  דופק ערך

 . 230-ל
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    G              H 

 : משתמש תוכניות .7

(. 20 טור עד 1 מטור) משל עצמו פרופיל ליצור כדי MODE לחצן לע ללחוץ ואז UP ,DOWN   על חוץלל  יכול המשתמש   

 . הפרופיל מהגדרות לצאת כדי ( שניות 2) MODE לחצן על  ארוכה  לחיצה  ללחוץ ניתן

8. WATT (וואט:) 

  UP  ,DOWN  בלחצן להשתמש ניתן.   WATT  הגדרת במצב במסך יהבהב והוא, 120 הוא מראש המוגדר הוואט ערך

 . לאישור” MODE“  על ללחוץ יש.  350 עד 10 בין מטרה ערך לבחור כדי

9. BODY FAT (גוף שומן:) 

 .הגוף שומן מדידת את להתחיל  כדי BODY FAT לחצן על ללחוץ יש. עצירה במצב 9-1

 .תתחיל המדידה.  תשניו 2 למשך יהבהב( U4  עד U1) שנבחר המשתמש מכן לאחר 9-2

 שהמחשב  עד שניות 8 למשך“ --” “--“ יראה הצג. ידיו בשתי האחיזה בידיות לאחוז צריך המשתמש, המדידה בזמן 9-3

 .  המדידה את יסיים

 . שניות 30 למשך BMI-ה ואת הגוף  שומן אחוז את, הגוף שומן  סמל את יראה הצג 9-4

 

 : התאוששות. 10

 הפונקציות תצוגת(. התאוששות) RECOVERY לחצן על לחוץול האחיזה בידיות  קלהחזי להמשיך יש, אימון אחרי

 .00:00 עד 00:60-מ לאחור לספור תתחיל הזמן תצוגת ורק, תיעצר

 ,ביותר הטוב המצב הוא F6. F1 עד ... F1 ,F2 הסימנים עם, המשתמש של  הלב קצב התאוששות מצב את יציג המסך   

   F6 הלב קצב התאוששות מצב את לשפר כדי להתאמן להמשיך  יכול המשתמש. הכי פחות טוב המצב הוא . 

 (.הראשית לתצוגה לחזור כדי בשנית RECOVERY לחצן על ללחוץ יש)  

 

 :הערה

 .וולט 9, מיליאמפר 500 מתאם  ידי על מופעל המחשב .1

 יאוחסנו האימון וניונת ההגדרות וכל , באנרגיה חסכון למצב ייכנס המחשב, דקות 4 למשך לדווש מפסיק כשהמשתמש .2

 . בשנית האימון לתחילת עד

 . בשנית ולחברו, מהחשמל המתאם  את לנתק יש, כשורה פועל לא כשהמחשב .3

   

 


