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 הוראות בטיחות 
 

מד הדופק האינטגרלי של המכשיר אינו מכשיר רפואי  •

ואין להסתמך על המדידה כמדידה רפואית. המדידה  

 . 15%עלולה להראות סטייה עד 

כדי להבטיח את בטיחותו של המתאמן, יש לבדוק על   •

קבוע שהמכשיר לא ניזוק ושאין בו חלקים בסיס 

 בלויים. 

במקרה של העברת מכשיר אימון זה לאדם אחר, או אם   •

אתם מאפשרים לאדם אחר להשתמש בו, וודאו שאותו  

אדם מכיר את תוכן מדריך זה ואת ההנחיות הכלולות 

 בו.

אין לאפשר למספר אנשים להשתמש במכשיר זה בו   •

 זמנית.

שיר יש לוודא כי כי כל  לפני השימוש הראשון במכ •

הברגים, האומים והמחברים האחרים מהודקים כראוי  

 ונמצאים במקומם.

לפני תחילת האימון יש לפנות את חפצים בעלי שוליים   •

 חדים מסביבת מכשיר האימון.

יש להשתמש במכשיר האימון רק אם הוא פועל ללא כל  •

 תקלה.

פגום. יש להחליף באופן מיידי כל חלק שבור, שחוק או  •

אחרת אין להשתמש עוד במכשיר היאמון לפני ביצוע  

 פעולות תיקון ותחזוקה נדרשות.

הורים ואנשים אחראים אחרים צריכים להיות מודעים   •

לאחריותם עקב מצבים שעלולים להיווצר אשר מכשיר 

האימון לא תוכנן עבורם, זאת בשל יצר המשחק הטבע 

 של ילדים ונטייתם לערוך ניסיונות שונים. 

אם החלטתם לאפשר לילדים להשתמש במכשיר   •

האימון, יש להעריך את יכולתם הנפשית והפיזית  

ולקחת אותה בחשבון, ומעל הכול להתחשב באופיים.  

אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר האימון ללא 

השגחת מבוגר ורק לאחר קבלת הנחיות לגבי השימוש  

 הנכון במכשיר. מכשיר האימון אינו צעצוע. 

שיש מספיק מקום פנוי סביב המכשיר בזמן  ודאו  •

 הקמתו.

למניעת תאונות אין לאפשר לילדים להתקרב למכשיר  •

האימון ללא פיקוח, מאחר שהם עשויים להשתמש בו 

 אליו הוא לא תוכנן.שבאופן 

שימו לב כי אימון לא נכון או אימון מופרז עלולים לפגוע   •

 בבריאותכם.

כיוון אחרים אינם בולטים וודאו כי מנופים ומנגנוני  •

 מהמכשיר לעבר אזורים בהם אנשים נעים. 

וודאו שהמכשיר עומד על  בזמן הקמת מכשיר האימון, •

 קרקע יציבה ומאוזנת לגמרי.

לבשו תמיד בגדים ונעליים המתאימים לאימון על  •

המכשיר. בגדי האימון צריכים להיות כאלו שלא ייתפסו 

לשהם של  עקב צורתם )למשל, אורכם( בחלקים כ

המכשיר בזמן האימון. הקפידו לנעול נעליים מתאימות 

המתאימות לאימון, והתומכות היטב בכפות הרגליים 

 ומצוידות בסוליה שאינה מחליקה.

הקפידו להתייעץ עם רופא לפני תחילת תוכנית אימונים   •

כלשהי. הוא עשוי לתת לכם רמזים ועצות בנוגע לרמת 

בי הרגלי אכילה  לאימון שלכם ולג המאמץ המתאימה

 בריאים.

דאגו להציב את מכשיר האימון במקום יבש ומאוזן,   •

והגנו עליו מפני לחות. אם ברצונך להגן על האזור עליו  

 ממוקם המכשיר מפני נקודות לחץ, לכלוכים וכולי, 

מומלץ לשים שטיחון מתאים מונע החלקה מתחת  •

 למכשיר האימון.

לכן, רק הכלל הוא שמכשירי אימון אינם צעצועים.  •

 אנשים בעלי ידע מתאים רשאים להשתמש בהם. 

במקרה של סחרחורת, בחילה, כאבי חזה או כל   •

סימפטום גופני אחר יש לעצור את האימון באופן מיידי.  

 במקרה של ספק, התייעצו מיד עם הרופא. 

ילדים ואנשים בעלי מוגבלויות רשאים להשתמש  •

ר  במכשיר האימון רק תחת פיקוח ובנוכחות אדם אח

 שיוכל לספק להם עזרה והנחיות מועילות.

וודאו כי גופכם וגופם של אנשים אחרים לא נמצא קרוב   •

 מדי לחלקים נעים של מכשיר האימון בזמן השימוש בו.

בעת כיוון החלקים הניתנים להזזה, יש לוודא שהם   •

מכוונים כנדרש ולשים לב לסימוני המקסימום לכיוון, 

 המושב.למשל זה שעל תמוכת 

 אין להתאמן מיד לאחר ארוחה! •



 
 

 
 

 ניתן לכוון את המכשיר כך שיתאים לרצפה באמצעות הרגליות.  (1

 

 הזזת המכשיר: למכשיר האימון יש גלגלים להזזה קלה. 
 



 SR8627מדריך הוראות למכשיר 

 【פונקציות תצוגה】
 
 

 תיאור פריט 

 （דקה ±） 99:00~ 0:00טווח ההגדרה:  (TIMEזמן )

 99:59~ 0:00טווח תצוגה: 

 （ ±1）99.0~0.00טווח ההגדרה:  ( DISTANCEמרחק )

 99.99~0.00טווח תצוגה: 

 （±10）9990~0טווח ההגדרה:  (CALORIESקלוריות )

 9999~0טווח תצוגה: 

 （ ±1）230~30~0טווח ההגדרה:  (: PULSEדופק )

 230~0טווח תצוגה: 

 999~0 טווח תצוגה:  (:WATTSוואטים )

 .99.9הצגת מהירות האימון הנוכחית, מהירות מרבית  (SPEEDמהירות )

 הצג סל"ד נוכחי  ( RPMסיבובים לדקה )

 999~0טווח תצוגה: 

 
 

 【 פונקציות לחצנים 】
 
 

 תיאור פריט 

 הגדרת או העלאת רמת התנגדות האימון. “+” 

 התנגדות האימון.הגדרת או הורדת רמת  ”  -“

 אישור כל ההגדרות.  כפתור מסתובב 

 / STARהפעלה/עצירה ) 
STOP ) 

 הפעלת או עצירת האימון. 

 במצב הגדרה או במצב בחירה, לחצו כדי לחזור אל מצב האימון הראשוני. לחיצה ארוכה על לחצן זה  ( RESETאיפוס )

 שניות תגרום לאתחול המחשב.  2למשך 

 לבדיקת מצב התאוששות הדופק. ( RECOVERYהתאוששות )

 במצב המתנה. BODY FATלבדיקת אחוזי שומן הגוף לחצו על כפתור  ( BODY FATשומן גוף )



 ]הפעלת המכשיר[
 

הפעלה וכיבוי. 

 הפעלה: 

 (2, תמונה 1אירואסיה. )תמונה (, ומד ML( או מיילים )KMנורית תציג את כל המקטעים, כגון קוטר הגלגל, ק"מ ) .1
 
 

    
 

 2תמונה   1תמונה  
 
 

(,  4( )תמונה SEX(, מין )3)תמונה  U1-U4היכנסו למצב בחירת משתמשים, הגדירו את הקובץ הפרטי של המשתמש  .2

(. לאחר מכן תועברו למצב בחירת  7( )תמונה WEIGHT( ומשקל )6)תמונה  (HEIGHT(, גובה ) 5( )תמונה AGEגיל ) 

( H.R.C(, קצב לב )USER PROGRAM(, תוכנית משתמש )PROGRAM(, תוכנית )MANUALפונקציה: ידני )

 (.WATTוואטים )

 

  
 

 4תמונה   3תמונה  
 

  
 6תמונה   5תמונה  

 

 
 7תמונה  

 
 
  



 כיבוי: 

הוא דקות, התצוגה תכבה והמחשב ייכבה. אך אם המחשב מאתר תנועה    4אם המכשיר לא מאתר תנועה במשך  

 יתעורר. 

 
 פונקציה ידנית:

" או   "+" כפתור  סיבוב  ידי  ) -על  זמן  של  הפרמטרים  את  להגדיר  יכול  המשתמש   ,"TIME  מרחק  ,)

(DISTANCE( קלוריות ,)CALORIES( ודופק ,)PULSE  לחצו על לחצן  10עד תמונה    8( )תמונה .)START / 

STOP    התצוגה ההתנגדות.  את רמת  לכוון  יכול  המשתמש  האימון  בזמן  הגדרות.  שינוי  ללא  האימון  להתחלת 

על   לחצו  מכן  לאחר  הנוכחי.  הערך  את  לחצן  START/STOPתראה  על  לחצו  עצירה.  למצב  יעבור  המחשב   .

RESET  .כדי לצאת ממצב זה 

 
 

       
 9תמונה   8תמונה  

 
 
 

 
 10תמונה  

 
 התוכניות:פונקציית 

ישנן   זה  )  12במצב  )תמונה  P1 ~ P12תוכניות  יכול המשתמש לבחור  תוכנית    (. בזמן שהמשתמש בוחר11( מהן 

(, נורית תציג את הערך שהוגדר על ידי 12( )תמונה  TIMEכדי להגדיר את הזמן )  "-ומסובב את הכפתור "+" או "

לחצן   על  לחצו  התוכנית,  את  להגדיר  סיימתם  אם  )במצב    START / STOPהמשתמש.  באימון  להתחיל  כדי 

( הזמן  ערך  את  את  לשנות  יכול  המשתמש  רמת TIMEעצירה  את  להתאים  יכול  המשתמש  הפעלה  במצב   .)) 

  RESETבזמן האימון. המחשב יעבור למצב עצירה. לחצו על לחצן    START/STOPההתנגדות. לחצו על לחצן  

 כדי לצאת ממצב זה. 

  

 12תמונה       11תמונה  

 
 
  



 
 

 להלן תמונות של התוכניות השונות:

 

 
 
 
 

  



 תוכנית משתמש: 

תאשר את ערך   MODE    /ENTER" ניתן להגדיר את התוכנית, ואז לחיצה על  -על ידי סיבוב הלחצן "+" או "

למשך שתי שניות. הנורית    MODE/ENTER(. לעצירת ההגדות יש ללחוץ על לחצן  13ההתנגדות הנקבע )תמונה  

למשך שתי שניות מאפשר למשתמש להגדיר    MODE/ENTERתראה את הערך האחרון שהוזן. לחיצה על לחצן  

)תמונה   האימון  זמן  ל14את  כלשהו,  ערך  להגדיר  מעוניינים  אינכם  אם  על  (.  למצב    STARTחצו  להיכנס  כדי 

כדי לעצור    STARTעבודה. לאחר הפעלת התוכנית המשתמש יכול לשנות את ההתנגדות. בזמן האימון לחצו על  

 כדי לצאת ממצב זה.  RESETאת האימון ואז לחצו על 

 
 

  
 

 14תמונה   13תמונה  
 
 

  :H.R.Cפונקציית 

מהדופק    H.R.Cבמצב   האחוז  את  יציג  באחד   90%,  75%,  55%המסך  לבחור  יכול  המשתמש  מטרה.    ודופק 

 (.15" )תמונה -מאחוזי הדופק על ידי סיבוב כפתור "+" או "

על הלחצן המסתובב  100-ערך המטרה מוגדר מראש ל לחיצה  ערך הדופק בעצמו.  יכול להגדיר את  . המשתמש 

. המכשיר  START/STOPפשר לדלג על הגזרת הזמן על ידי לחיצה על  (. א16מאפשרת להגדיר את הזמן )תמונה  

ויציג את ערך הדופק הנוכחי. אם לא אותר דופק הצג יראה את    H.R.Cיתחיל לפעול בהתאם להגדרת פונקציית  

 כדי לצאת ממצב זה.  RESETתעצור את האימון. לחצו על  START. במהלך האימון, לחיצה על 17תמונה 

 

  
 

 16תמונה   15תמונה  
 

 
 

 17תמונה  
 
 
  



 (: WATTפונקציית וואטים )

" ניתן להגדיר את ערך  -(. על ידי סיבוב לחצן "+" או " 18וואט )תמונה    120הערך המוגדר כברירת מחדל הוא  

(. אם 19(. לסיום ההגדרות לחצו על הלחצן המסתובב להגדרת הזמן )תמונה  350~10)טווח ההגדרה:    הוואטים

על   לחצו  הזמן,  ערך  את  להגדיר  צורך  לערך START/STOPאין  בהתאם  אוטומטית  יוגדר  ההתנגדות  ערך   .

על   לחיצה  האימון,  בזמן  כמטרה.  שהוגדר  על    START/STOPהוואטים  לחיצה  עצירה.  למצב  אתכם  תעביר 

RESET  .תוציא ממצב זה 

 
 

  
 

 19תמונה   18תמונה  
 
 
 

 (: RECOVERYפונקציית התאוששות )

 ( לא תפעיל פונקציה זו. RECOVERYאם לא נקלטת קריאת דופק כלשהי, לחיצה על לחצן התאוששות ) .א

כלפי מטה מ .ב ייספר  לחצן התאוששות. הזמן  על  לחצו  דופק,  (. 20)תמונה    00:00עד    00:60-אם אותר קלט 

מציין את קצב ההתאוששות הטוב   F1(.  21)תמונה    F6... עד    F1  ,F2המסך יציג את מצב התאוששות הדופק  

 ת הדופק.הוא הגרוע ביותר. באפשרותכם להמשיך להתאמן כדי לשפר את מצב התאוששו F6 ביותר,

 בזמן הבדיקה, לחצו על כפתור ההתאוששות כדי לצאת ממצב הבדיקה. .ג

  

 21תמונה   20תמונה  
 
 

 (: BODY FATפונקציית שומן גוף )
 

 פרופיל אישי.  הגדירו  .א

" .ב כפתור  על  )תמונה  BODY FATלחצו  הגוף  שומן  אחוזי  בבדיקת  להתחיל  בכדי  תמונה    22"   ~24  .)

 בידיות האחיזה. המחשב יציג את תוצאות הבדיקה. בשלב זה עליכם לאחוז נכון  

 

  



 באים מתרחש, עשויים להופיע חיוויים אפשריים אחרים על הצג.האם אחד מהמצבים 

"E-1 כאשר המשתמש רואה אינדיקציה זו, פירוש הדבר שהמשתמש לא שם את האגודל   -(  25" )תמונה

 כראוי על החיישן. נסו שנית.

"E-4 "-  רואה אינדיקציה זו, המשמעות היא שבדיקת אחוזי שומן הגוף חורגות מתחום  כאשר המשתמש

 (.50%~  5%ההגדרה ) 

 
",  BODY FAT(. במצב בדיקת "27, 26)תמונות  BMIעם סיום הבדיקה, הצג יראה את אחוז שומן הגוף ותוצאת 

 ני הבדיקה." לביטול הבדיקה וכדי לחזור ולהמשיך באימון שהתחלתם לפ BODY FATלחצו על כפתור "

 

  
 

 23תמונה   22תמונה  
 
 

           
 

 25תמונה   24תמונה  
 

         
 

 27תמונה   26תמונה  


