
 

 

 
 הוראות הפעלה

 GR3  –כושר  אופני
 

 
 
 



 

 

 אזהרות: 
 .יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכשיר .א

 . ק"ג 130 מכשיר כושר זה מיועד לשימוש עד משקל מתאמן/נת מירבי עד .ב

מכשיר כושר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מתאים לשימוש מסחרי ו/או מוסדי מכל   .ג

 סוג שהוא )אלא אם מדובר במוצר מקצועי( 

למניעת היווצרות חלודה יש להתאמן עם מגבת למניעת טפטוף זיעה על חלקי מתכת של  .ד

 המכשיר. בגמר האימון יש לנגב את המכשיר. 

אנרג'ים ספורט לא תישא באחריות במקרה שהמכשיר יוצב ו/או יעשה בו שימוש במקום   .ה

 חדר פתוח )ללא קירות ו/או גג(. בו לא קיימת רצפת בטון ו/או בחלל/

ספורט לא תישא באחריות לנזק לרכוש ו/או פציעה בכל מקרה של שימוש   אנרג'ים .ו

 במכשיר כושר זה באופן שאינו תואם את הוראות השימוש המסופקות עם המכשיר. 

 
 איך להזיז את אופני הכושר

בשל משקל אופני הכושר, מומלץ ששני אנשים יזיזו את האופניים יחדיו. בעוד אדם אחד מרים  

ל אופני הכושר, האדם השני אוחז בחוזקה בכידון ומטה את אופני הכושר  את החלק האחורי ש

קדימה עד שהם ינועו על הגלגלים. הזיזו בזהירות את אופני הכושר אל המיקום המבוקש והורידו  

 אותם.

אם אופני הכושר מתנדנדים על הרצפה לאחר שהונחו, סובבו את  

לביטול תנועת   רגליות האיזון שמתחת למייצב הקדמי או האחורי עד

 הנדנוד. 

 

 מיקום אופני הכושר 

  60הניחו את אופני הכושר על משטח מאוזן. יש להשאיר מרווח של 

ס"מ פנויים סביב אופני הכושר. אין למקם את אופני הכושר באזור  

שיחסום אחד מפתחי האוורור או כניסת אוויר כלשהי. אין למקם את  

 מקורה, ליד מים או מחוץ לבית. אופני הכושר במחסן סגור, מרפסת 

 

 

 אזהרה 

להפחתת הסכנה לפציעה, יש להיזהר במיוחד בזמן הזזת אופני הכושר. אין לנסות להזיז את  

ס"מ מציוד   50האופניים על משטח לא מאוזן. מומלץ לוודא שיש מרווח בטיחות מינימאלי של  

 סמוך. 

 



 

 

 
 רגליות איזון  

 ( GR6)באיור מוצג דגם 

 

 לכוון את אופני הכושראיך 

ניתן לכוונן את אופני הכושר לנוחות ויעילות מרבית בזמן הפעילות הגופנית. ההוראות להלן  

מתארות גישה אחת לכיוון אופני הכושר כדי להבטיח נוחות אופטימלית למשתמש ומיקום גוף  

 אידיאלי; ניתן לכוון את אופני הכושר גם בצורה שונה. 

 
 ( GR6)באיור מוצג דגם 



 

 

 כיוון הכיסא 

גובה כיסא מתאים מסייע להבטיח יעילות ונוחות מרבית של הפעילות הגופנית, תוך הפחתת  

הסיכון לפציעה. התאימו את גובה הכיסא כדי לוודא שהוא במיקום נכון, כזה ששומר על כפיפה  

 קלה בברך גם כשהרגל במיקום התחתון שלה. 

 

 כיוון הכידון

יקר על נוחות. לרוב הכידון צריך להיות ממוקם מעט גבוה יותר  מיקום נכון של הכידון מבוסס בע

מהאוכף עבור רוכבי אופניים מתחילים. רוכבי אופניים מתקדמים יכולים לנסות גבהים שונים  

 כדי למצא את הגובה המתאים ביותר עבורם. 

 
 ( GR6)באיור מוצג דגם 

 

 לכוונון גובה הכיסא: 

סובבו את ידית הכוונון נגד כיוון השעון וכוונו את הכיסא למצב דיווש נוח. סובבו את הידית  

 בכיוון השעון כדי לנעול את מצב הכיסא. 

 

 לכוונון אופקי של הכיסא:

ידית הכוונון נגד כיוון השעון כדי להחליק את הכיסא קדימה או אחורה לפי הרצוי.  סובבו את  

סובבו את הידית בכיוון השעון כדי לנעול את מצב הכיסא. בדקו את פעולתו התקינה של מוט  

 הזזת הכיסא.

מיקום הכיסא מעבר אין לכוון את 
לסימוני העצירה שעל מוט הכידון 

 האופקי
 

אין לכוון את גובה הכיסא מעבר 
 לסימון העצירה שעל המוט

 



 

 

 
 ( GR6)באיור מוצג דגם 

 לכוונון גובה הכידון:

סובבו את הידית נגד כיון השעון כדי לכוון את גובה הכידון. הרימו או הורידו את הכידון לגובה  

 הרצוי. סובבו את הידית בכיוון השעון כדי לנעול את מצב הכידון. 

 

 הדוושות:לכוונון רצועות 

הניחו כל קרסול על הדוושה ובתפס הבוהן כשקרסול כף הרגל ממורכז מעל ציר הדוושה )מרכז  

הדוושה(. סובב רגל אחת עד שתוכלו להגיע אליה עם היד, ומשכו את רצועת תפס הבהונות כלפי  

מעלה. חזרו על כך עם הרגל השנייה. הקפידו שהברכיים יישארו מעל כפות הרגליים בזמן שאתם  

 מדוושים. כדי להוציא את הרגל מהתפס, שחררו את הרצועה ומשכו החוצה. 

 

 בקרת מתח ובלם חירום 

ניתן לווסת את רמת הקושי של דיווש האופניים )ההתנגדות( במרווחים קטנים על ידי שימוש  

בכפתור בקרת המתח. להעלאת ההתנגדות, סובבו את כפתור בקרת המתח בכיוון השעון. כדי  

 תנגדות, סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון.להוריד את הה

 

 חשוב:

 כדי לעצור את גלגל התנופה בזמן דיווש, לחצו כלפי מטה על ידית בלם החירום האדומה. •

 גלגל התנופה אמור להיעצר במהירות.  •

 וודאו שהנעליים שלכם מקובעות בתפס לרגליים.  •

כדי למנוע פציעות עקב הזזת רכיבי  הפעילו עומס התנגדות מלא כאשר האופניים אינם בשימוש  •

 ציוד הנעה. 

יש לכוונן את רצועות הדוושה כך 
שיחזיקו את כף הרגל היטב בצמוד 

 לדוושה.

ובה הכידון מעבר אין לכוון את ג
 לסימון העצירה שעל המוט.



 

 

 
 ( GR6)באיור מוצג דגם 

 אזהרה 

לאופני הכושר אין גלגלת תנופה הנע בחופשיות. הדוושות ימשיכו לנוע עם גלגל התנופה עד  

גלגל התנופה  לעצירת גלגל התנופה. יש להפחית את המהירות בצורה מבוקרת. כדי לעצור את 

באופן מיידי, לחצו כלפי מטה על ידית בלם החירום האדומה. הקפידו לדווש בצורה מבוקרת  

ולהתאים את מהירות הדיווש ליכולות הרכיבה שלכם. לחיצה על הידית האדומה למטה = עצירת  

 חירום 

 

 אזהרה 

הדוושות גם לאחר  אופני הכושר מופעלים עם גלגל תנופה קבוע הבונה מומנטום ומסובב את 

שהמשתמש מפסיק לדווש או אם רגליו של המשתמש מחליקות. אין לנסות להוריד את הרגליים  

מהדוושות או לרדת מהמכשיר לפני ששתי הדוושות וגלגל התנופה עצרו לגמרי. אי מילוי הוראות  

 אלה עלול להוביל לאובדן שליטה ולפציעה קשה.

 

 תחזוקה 

הכושר רק אם הם עוברים בדיקה תקופתית לגילוי נזקים ובלאי. יש  ניתן לשמור על בטיחות אופני 

 להחליף רכיבים שאינם תקינים או לעצור את השימוש במכשיר עד לתיקון. 

 יומי

נגבו את האופניים לאחר כל שימוש כדי להסיר זיעה ולחות. השתמשו במים וסבון או בתמיסת   •

 יות של חומר ניקוי ולאחר מכן ייבשו. ניקוי ביתית מדוללת לא שוחקת. שטפו כדי להסיר שאר 

לפני כל הפעלה, בדקו אם יש רכיבים רופפים לפני תחילת השימוש הבא. חזקו את כל החלקים   •

 הרופפים. 

  

 בלם חירות כפתור בקרת התנגדות
 



 

 

 אחת לשבוע 

 בדקו שגלגל התנופה ממוקם כנדרש. חזקו את בורגי גלגל התנועה במידת הצורך. •

בצעו התאמות ושמנו את השרשרת לפי  הסירו את מגן השרשרת ובדקו אם השרשרת רופפת.  •

 הצורך. 

 וודאו שזרועות הארכובה צמודות לתושבת התחתונה.  •

 בדקו את כל החלקים, האומים והברגים וודאו שאין צורך בכיוונים, החלפות או תחזוקה.  •

 מדי חודש 

בדקו את המסגרת ואת רכיבי המכלול הראשיים וחפשו חלודה או קורוזיה. הטו את האופניים או   •

כו אותם כדי לאתר אזורים שבהם עלולה להתפתח חלודה וקורוזיה. השתמשו במברשת ברזל  הפ

קטנה כדי להסיר הצטברות חלודה בסדקים קטנים, כגון ברגליות האיזון, ידיות שחרור מהיר  

 ומכלולי ברגים אחרים.

בדקו את כל החלקים המתבלים. בדקו אם יש צורך בהתאמות או בהחלפת חלקים. שימו לב   •

 מיוחד לדברים הבאים: ב

 בדקו שרפידת הבלם לא בלויה. בלאי מוגזם או יובש מצביעים על צורך בהחלפה.  .א

 בדקו שריפוד המושב לא בלוי. קרעים או תנועה מוגזמת מצביעים על צורך בהחלפה.  .ב

 בדקו שאין חופש בדוושות. תנועה מופזת של הדוושות מצביעה על צורך בהחלפה.  .ג

השרשרת על ידי סיבוב הארכובה כדי להזיז את גלגל התנופה קדימה. בצעו את  בדקו את מתח  •

 סיבוב כדי להעריך אם יש משחק חופשי בין הארכובה לגלגל התנופה.  1/4התנועה בתנועות של  

יובש או שימוש ממושך עלולים לגרום לקושי בכיוון הגובה והמרחק של המושב והכידון. במקרה   •

הזזה מהמסגרת ולמרוח משחה של גריז עדין לאורך משטח ההזזה  זה, יש להסיר את מכלול ה

לפני ההרכבה. באופן דומה, מרחו מעט גריז על מכלול התפסים כדי להבטיח שניתן יהיה לשחרר  

 אותם במידת הצורך. נקו עודף גריז לפני הרכבה מחדש. 

וע בחומר הסיכה  יש לשמן את מוט הכיסא, את רפידת המעצור ואת מוט כיוון הכידון על בסיס קב  •

 שהגיע עם ערכת החלקים.


