
 

 הוראות שימוש

 מכשיר אליפטי ל  קונסולה

Syros 

Syron Pro 

 

 

 

 
 יש לקרא את כל הוראות השימוש של המכשיר האליפטי לפני השימוש בהוראות שימוש אלו. 

  



 אזהרה!  

מד הדופק האינטגרלי של המכשיר אינו מכשיר רפואי ואין להסתמך על המדידה כמדידה   

 . 15%סטייה עד רפואית. המדידה עלולה להראות 

 

 הפעלת המכשיר האליפטי 

 חלק זה מסביר כיצד להשתמש בקונסולה של המכשיר האליפטי וכיצד לתכנת אותה. 

 באים:ה פטי כולל את החלקיםסעיף ההפעלה הבסיסית במדריך של המכשיר האלי

 מיקום המכשיר האליפטי.   •

 הרגליים.   מיקום •

 הזזת המכשיר האליפטי.   •

 איזון המכשיר האליפטי.   •

 שיפוע ידני /הפעלה •

 השימוש בפונקציית מדידת הדופק  •

 

 SYROSתצוגת קונסולה     SYROS PROתצוגת קונסולת 

 
 

 SYROS PRO-ו SYROSהפעלת הקונסולה 

A. למעלה/למטה  ני החציםלחצ 

 לחצו להעלות ולהוריד ערכים.  .1

 לחצו לגלול ולעבור בין פריטים מהם ניתן לבחור.   .2

 לחצו להעלאה והורדה של ההתנגדות.   .3

B.  ( לחצן מצב פעולהMODE ) 

 שינוי התצוגה ואישור הגדרת הנתונים.   .1

 אחרי בדיקת אחוזי השומן בגוף, לחצו על מקש זה לשינוי התצוגה.   .2



C.  לחצן הפעלה/כיבוי 

 להתחלה והשהייה של האימון.  

D.  ( לחצן התאוששותRECOVERY ) 

 . אם נתוני קצב הלב זמינים, ניתן ללחוץ על מקש זה להתחלת פונקציית ההתאוששות

מד הדופק האינטגרלי של המכשיר אינו מכשיר רפואי ואין להסתמך על  שימו לב כי 

 . 15%המדידה כמדידה רפואית. המדידה עלולה להראות סטייה עד 

E. ( לחצן אתחולRESET) 

 ץ על מקש האתחול כדי לחזור לערך ברירת המחדל.  בזמן הגדרת נתונים, יש ללחו

 בכל שלב של האימון.   שניות רצופות לאתחול המערכת 3לחצו על לחצן זה למשך 

F. ( שומן גוףBODY FAT) 

 .  BMIלהערכת אחוזי השומן בגוף ואינדקס 

 

 הגדרת הנתונים האישיים שלכם

קונסולה זו יכולה לאחסן את הנתונים האישיים שלכם הכוללים את הפרטים הבאים: שם, מגדר, 

גיל ומשקל. כך תוכלו להתחיל באימון מהר יותר. להגדרת הנתונים שלכם, יש לפעול בהתאם  

 לצעדים הבאים.  

 .  4-ל 1בין  (USER) בחרו משתמש .1

 שלכם. ( GENDER) בחרו את המגדר .2

 שלכם.  (AGE)בחרו את הגיל  .3

 שלכם. ( WEIGHT)בחרו את המשקל  .4

הקונסולה יכולה לאחסן נתונים של עד לארבעה משתמשים, וניתן לשנות את ההגדרות  .5

 שלכם לפני האימון היומי שלכם. 

 

 תחילת האימון

 וודאו שהמכשיר דולק.   .1

הזין  ל ( כדי להיכנס לתפריט הראשי, אחרי שסיימתם MODEלחצו על לחצן מצב פעולה )  .2

 המשתמש.    את פרטי

לחצו על לחצן החץ למעלה/למטה כדי לבחור באימון מהתפריט הראשי, ולחצו על לחצן  .3

 כדי לאשר.  (MODEמצב פעולה )

 .  (MODEמצב פעולה )לבחירת תוכנית אישית, בחרו בתוכנית ולחצו על לחצן  .4

 צים למעלה/למטה להגדרת זמן האימון.  יאחרי בחירת האימון, לחצו על לחצני הח .5

 ( כדי להתחיל באימון.  STARTלחצו על לחצן ההפעלה ) .6

 

 הפעלה מהירה 

 וודאו שהמכשיר פועל.   .1

 כדי להתחיל באימון.   STARTפשוט לחצו על לחצן  .2



 

 הפעלה ידנית 

לפני  ( STARTבתפריט הראשי ולחצו על הפעלה ) (MABUALבחרו באפשרות הפעלה ידנית )

 הבחירה באימון.  

 ( HRCאימון לפי דופק )

 סיימו את הגדרת הנתונים האישיים והיכנסו לתפריט הראשי.  .1

 בתפריט הראשי ולחצו על לחצן מצב הפעולה כדי להיכנס להגדרות.   HRCבחרו בתוכנית  .2

כדופק מטרה, או בחרו בדופק מטרה מבוקש בין   90%-ו  75%,  55%בחרו בין האפשרויות  .3

   .230-ל 30

 

 תוכנית משתמש 

בתפריט הראשי והשתמשו בחץ למעלה/למטה ובלחצן  ( USER)בחרו בתוכנית המשתמש  .1

 להגדרת אימון משלכם.  ( MODEמצב הפעולה )

 למשך שלוש שניות לאישור ההגדרות.  ( MODEלחצו על לחצן מצב הפעולה )  .2

 

 התאוששות מאימון 

ואחזו   RECOVERYשניות(, לחצו על לחצן  30- אחרי אימון במשך פרק זמן מסוים )יותר מ

 בידיות האחיזה כדי להתחיל בבדיקת ההתאוששות מאימון.  

,  F1בהודעה ואז יציג את מצב התאוששות הדופק שלכם    00:00עד  00:60-הזמן יספר כלפי מטה מ

F2 עד....F6 ( .F1-F6 כאשר מייצגים את רמת הכושר שלכם ,F1   מייצג את התוצאה הטובה

ביותר(. המשתמש יכול להמשיך להתאמן כדי לשפר את סטטוס דופק ההתאוששות שלו )לחצו על  

 בשנית כדי לחזור לתצוגה הראשית(.  RECOVERYלחצן 

 

 מדידת אחוז השומן בגוף

 . STARTובאימון ואז לחצו על מקש  U1 – U4בחרו במשתמש  .1

כדי להיכנס   BODY FATשהאימון שנבחר מסתיים או נעצר, לחצו על חצן אחרי  .2

 למדידת אחוזי השומן בגוף.  

(  BMIשניות. תוצאות הבדיקה )אחוז שומן ודירוג  8-10אחזו בשני מדי הדופק למשך  .3

 שניות.  30יופיעו על הצג למשך 

 )מדד מאסת גוף(   BMIטבלת 

BMI  בינוני/גבוה  בינוני  נמוך/בינוני  נמוך 

 26.5< 24.1-26.5 20-24 20> טווח 

 אחוז שומן גוף:

 (-) שומן  % 

 נמוך 

)+( 

 נמוך/בינוני 

 

 בינוני 

 

 בינוני/גבוה 



 30%< 30%- 26% 25.9%- 13% 13%> גברים 

 40%< 40%- 36% 35.9%- 23% 23%> נשים 

 

 

 

 בלבד(  SYROS PROבקרת וואטים )

 סיימו את הגדרות המשתמש והיכנסו לבחירת האימון.   .1

( בתפריט הראשי ולחצו על לחצן מצב  Watts Controlבחרו בתוכנית בקרת וואטים ) .2

 (.  MODEהפעולה )

 הגדירו ערך וואטים מטרה באמצעות לחצני החץ למעלה/למטה.   .3

 ( עם סיום ההגדרות.  STARTלחצו על הפעלה ) .4

 

 חסכון באנרגיה 

האנרגיה המכשיר ייכנס למצב חסכון באנרגיה אוטומטית אם לא נעשה בו שימוש   לצמצום צריכת

 דקות. ניתן להפעילו במהירות בלחיצת כפתור.   4למשך 

 

 לוח שנה ושעה 

בזמן שהקונסולה נדלקת תוכלו להגדיר את לוח השנה והזמן באמצעות מקשי החץ למעלה ולמטה  

 ( לצורך אישור.  MODEולחצן מצב הפעולה )

 

 SYROS PRO-ו SYROSפילי תוכניות מוגדרים מראש של פרו

• P1  להרזיה באמצעות העלאה :

והורדה של רמת ההתנגדות תוך  

 שמירת האימון בטווח שריפת השומן.  

 

• P4 :  שיפור הביצועים והסיבולת על

ידי העלאת רמת ההתנגדות לשיאים  

גבוהים לדימוי השטחים הקשים 

 ביותר.  

  

• P2  שיפור החוזק, מהירות וסיבולת :

על ידי העלאה והורדה של רמות  

ההתנגדות לאורך האימון כדי לשלב  

 פעילות של הלב והשרירים. 

• P5  תוכנית אימון מלאה לסיוע :

 בשיפור ביצועי הגוף.  

  

• P3  אתגרים עם מגוון שילובים של :• P6  העלאת ההתנגדות למשתמשים :



גבעות ועמקים )התנגדויות( לשריפת  

 יותר שומן בזמן האימון.  

מתקדמים לחיטוב השרירים ולאתגר  

 אישי.  

  

 

 בלבד(  SYROS PROפרופילי אימון מוגדרים מראש )

• P7  התאוששות של הלב והשרירים :

 אחרי אימון אינטנסיבי.  

 

• P10 :  שיפור ביצועים וסיבולת על ידי

העלאת ההתנגדות לשיאים גבוהים  

 לדימוי סביבה הררית.   

  

• P8 :  מדמה הליכה במישור על ידי

העלאה והורדה הדרגתית של 

 ההתנגדות.  

• P11:   שיפור סיבולת הלב והריאה על

 ידי דימוי ריצה יומית.  

  

• P9 :  העלאה הדרגתית של ההתנגדות

עם גבעות ועמקים כדי לאפשר 

 למשתמש להגיע למטרה היומית שלו.  

• P12:    שיפור הכוח, מהירות וסיבולת

על ידי שינוי אוטומטי של רמות  

 ההתנגדות לאורך האימון.  

  

 

 ניטור קצב הלב 

 משוב

מכשיר הכושר האליפטי שלכם מציע שתי אפשרויות משוב לקצב הלב. ניתן לבחור להשתמש 

 בחיישנים של ידיות האחיזה או במשדר של רצועת חזה )נמכר בנפרד( לאימון עם ידיים חופשיות.  

 

 חיישני ידיות מדידת קצב לב

ימדד על שתי הידיים  הניחו את כפות הידיים ישירות על חיישני ידיות קצב הלב. כדי שקצב הלב י

לאחוז בחיישנים. בזמן האחיזה בידיות, אין לאחוז חזק מדי. אחיזה חזקה בידיות עלולה להעלות  

את לחץ הדם. נסו לשמור על לחץ מתון תוך כדי אחיזה בחיישני מדידת קצב הלב. מומלץ להחזיק  

ייתכן שתתקבל  את חיישני הידיות רק מספיק זמן כדי לראות את קריאת קצב הלב בקונסולה.  

 קריאה לא יציבה אם תחזיקו זמן ארוך ברציפות את הידיות.  

 



 טלמטרי )נמכר בנפרד(  משדר חזה

לפני לבישת משדר החזה על החזה יש להרטיב מעט את שתי אלקטרודות הגומי במים. מרכזו את  

רצועת החזה מתחת לחזה וצמוד אליו או מתחת לשרירי החזה, הישר מעל עצם החזה, כשהסמל  

מת כראוי כדי לקלוט מדידה  קרצועת החזה להיות הדוקה וממו על הערה: פונה כלפי חוץ. 

צועת החזה רפויה מדי או אם היא ממוקמת באופן לא נכון, ייתכן שתקבלו  מדויקת ועקבית. אם ר

 קריאה לא יציבה או לא עקבית של קצב הלב.  

אם נתקלתם בבעיה כלשהי עם פונקציית מדידת קצב הלב, פנו למדריך השימוש של המכשיר  

 האליפטי.  

 


