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. מפעיל את כל הגוף ונותן דגש לפיתוח סיבולת לב ריאה, הוא סימולטור מושלם לסירת חתירהקאדט ה

,  למכשיר מחשב הניתן לתיכנות המאפשר בניית תוכנית אימון אפקטיבית והכתבת קצב בזמן העבודה

מד , ונים כאשר מהלך כל העבודה הוא כנגדן מצבי עומס ש 21למכשיר זוג בוכנות הידראוליות בעלות 

.המאפשר קבלת חיווי במהלך העבודה על רמת הדופק לפי הגדרה מראש -דופק חוטי   

 

 תצוגת מחשב

 (דקות:שניות)זמן                     

 (מטר x211)מרחק                  

 (דקה/משיכות)תדירות               

 (ספירה)חתירות               

 (אול'קילוג)אנרגיה               

 (מטר x211)יעד                    

 (בדקה)דופק                  

 

 כפתורים

 .בפעילות שולט בחיווי הקולי, בתיכנות מעלה ערך באחד -פלוס       

 .םבפעולה מדלג בין נתונים המוצגי, בתיכנות שומר ערך לנתון המוצג ועובר לבא אחריו -סט       

 .בפעילות שולט בתצוגה, בתיכנות מוריד ערך באחד -מינוס       

 .משהה את האימון וממשיכו -עצור       

 

 חיווי

 .מסמן קריאת דופק -סמן לב       

 .מייצג חיווי קולי מופעל -סמן צליל       

 .מייצג לחילוף תצוגה אוטומטי - Scanסמן       

 (.מהבהב לפי הקצב הנקבע)וטים מסמן למשיכת המש -סמן משוך       

 (.היבהוב לפי הקצב הנקבע)מסמן להחזרת המשוטים  -סמן החזר       
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 מד דופק 

 לכניסה זאת ניתן לחבר במקום, (כלול במכשיר -קליפס אוזן )למכשיר כניסה למד דופק חוטי       

 .שניות 21ית לאחר כמד הדופק נותן תוצאה אפקטיב(. חזה או שעון)מד דופק אלחוטי       

 .דקה\21אם נקבע דופק רצוי בתחילת האימון ינתן חיווי על חריגה של יותר מ      

 

 תחילת עבודה

 "(ספירה למעלה)"תחילת עבודה ללא קביעת יעדים     

 המכשיר יעבוד לפי ), לאחר לחיצה על עצור יש להתחיל בחתירה על פי הקצב הנשמע       

 התצוגה תדלג בין הערכים, כל הערכים יספרו כלפי מעלה(. נה בשימושהתוכנית האחרו       

 .השונים       

 

 "(ספירה למטה)"עבודה בקביעת יעדי אימון     

 לאחר הגעה לערך הרצוי. מינוס\הניתן לשינוי בעזרת פלוס, בלחיצה על סט יוצג רק נתון אחד       

 הנתונים מוצגים במעגל כך שניתן, ור לנתון הבאלחיצה נוספת על סט תקבע את הנתון ותעב       

 .לחזור ולשנות נתון שנקבע ללא מחיקת כל התוכנית       

 בהגעתו לאפס ינתן חיווי על סיומו, נתון שנקבע לו ערך יספר במשך האימון כלפי מטה       

 . ותתחדש ספירתו כלפי מעלה       

 .נתון זה יספר כרגיל כלפי מעלה, ס ומינוסלאיפוס נתון יש ללחוץ בו זמנית על פלו     

 .לאיפוס כל הנתונים יש ללחוץ בו זמנית על פלוס מינוס וסט        

    

 

 

 . אימון מהנה                                                                                                      


