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כל הזכויות שמורות .המפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה
מראש.

הערה בדבר סימן מסחרי

 AMT ,Precorו EFX-הם סימנים מסחריים רשומים וPreva-
הוא סימן מסחרי של  .Precor Incorporatedשמות אחרים

במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים
מסחריים רשומים של בעליהם המתאימים.

הודעת קניין רוחני

כל הזכויות והבעלות על ועבור תוכנת ,Preva Business Suite
חומרי העזר המודפסים ,כל עותקי התוכנה וכל הנתונים
הנאספים באמצעות  ,Preva Business Suiteהנם בבעלותה
הבלעדית של חברת  Precorאו ספקיה ,בהתאם לעניין.
חברת  Precorידועה בזכות עיצוביה החדשניים ועטורי
הפרסים לציוד התעמלות וכושר .חברת  Precorעושה
מאמצים רבים לרישום פטנטים בארה"ב ובמדינות אחרות
עבור המבנה המכני וההיבטים החזותיים של עיצוב מוצריה.
כל גורם השוקל להשתמש בעיצוב המוצרים של חברת
 Precorמוזהר בזאת שחברת  Precorמתייחסת בחומרה רבה
לשימוש בלתי מורשה בזכויותיה הקנייניות .חברת Precor
תתנגד בתוקף לכל שימוש בלתי מורשה בזכויותיה
הקנייניות.
Precor Incorporated
20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202
Woodinville, WA 98072-4002
1-800-347-4404
http://www.precor.com

הוראות בטיחות חשובות
קרא את כל ההוראות בתיעוד שמצורף לציוד הכושר לפני
ההתקנה של מכשיר זה ,כולל כל מדריכי ההרכבה,
המדריכים למשתמש והמדריכים לבעלי המוצר.
מתקן זה )להלן 'לוח הבקרה'( אמור להישלח עם ציוד האימון
החדש של ) Precorלהלן 'יחידת הבסיס'( .הוא לא מיועד
למכירה בנפרד.

אזהרה

אמצעי בטיחות

כדי למנוע פציעות ,על לוח הבקרה להיות מחובר
היטב ליחידת הבסיס ,בהתאם לכל הוראות ההרכבה
וההתקנה המצורפות ליחידת הבסיס .לוח הבקרה
מיועד לחיבור למקור חשמל של זרם חלופין )(AC
באמצעות ספק הכוח המצורף בלבד .יש להפעיל אותו
רק לאחר ההתקנה בהתאם להוראות ההרכבה
וההתקנה המצורפות ליחידת הבסיס .לוח הבקרה
מיועד לשימוש רק עם ציוד הכושר של  ,Precorולא
כמכשיר עצמאי.

כאשר אתה משתמש בציוד זה ,תמיד פעל בהתאם להוראות
הבטיחות הבסיסיות כדי לצמצם את הסכנה לפגיעה גופנית,
שריפה או נזק .סעיפים אחרים במדריך זה כוללים פרטים
נוספים על אמצעי בטיחות .הקפד לקרוא סעיפים אלה
ולשים לב לכל התראות הבטיחות .אמצעי בטיחות אלה הם
כדלקמן:
 קרא את כל ההוראות במדריך זה לפני התקנת הציוד
והשימוש בו ,ופעל בהתאם לתוויות שעל הציוד.
 ודא שכל המשתמשים יבקרו אצל רופא לביצוע בדיקה
רפואית מקיפה לפני שיתחילו בתוכנית כושר ,במיוחד
אם יש להם לחץ דם גבוה ,כולסטרול גבוה או מחלת לב;
אם קיימת היסטוריה משפחתית של כל אחת מהבעיות
הרפואיות הנזכרות לעיל; אם עברו את גיל  ;45אם הם
מעשנים; אם הם סובלים מהשמנת יתר; אם לא עסקו
בפעילות גופנית סדירה בשנה האחרונה; או אם הם
נוטלים תרופות.
 אל תאפשר לילדים ,או לאנשים שאינם יודעים כיצד
להפעיל את הציוד ,לעלות על הציוד או להימצא לידו .אל
תשאיר ילדים בסביבת הציוד ללא השגחה.
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ודא שכל המשתמשים לובשים בגדי ונעלי התעמלות
מתאימים במהלך האימונים ונמנעים מביגוד רופף או
תלוי .למשתמשים אסור לנעול נעלי עקב או נעליים עם
סוליות עור ,ועליהם לבדוק את סוליות הנעליים ולהסיר
לכלוך ואבנים שנטבעו בהם .משתמשים בעלי שיער ארוך
נדרשים לאסוף אותו מאחורי הראש.
אף פעם אל תשאיר את הציוד ללא השגחה כאשר הוא
מחובר לחשמל .נתק את הציוד ממקור החשמל שלו
כאשר הוא אינו נמצא בשימוש ,לפני ניקויו ולפני טיפול
על-ידי גורם מורשה.
הערה :מתאם הכוח האופציונלי נחשב כמקור מתח לציוד
בהנעה עצמית.
השתמש במתאם הכוח שסופק עם הציוד .חבר את מתאם
הכוח לשקע חשמל מתאים ומוארק ,כפי שמסומן על
הציוד.
יש להיזהר בעת העלייה על הציוד או הירידה ממנו.
עבור הליכונים :אל תשתמש בתכונות הקלדה או גלישה
באינטרנט בזמן שאתה הולך במהירות גבוהה יותר מקצב
אטי ורגוע .בעת השימוש בתכונות הקלדה או גלישה
באינטרנט ,אחוז בידית האחיזה כדי לשמור תמיד על
יציבות.
עבור  AMTו :EFX-בעת השימוש בתכונות הקלדה או
גלישה באינטרנט ,אחוז בידית האחיזה כדי לשמור תמיד
על יציבות.
קרא ,הבן ובחן את נוהלי עצירת החירום לפני השימוש.
הרחק את כבל החשמל או את מתאם הכוח האופציונלי
והתקע ממקורות חום.
נתב את כבלי החשמל כך שלא יידרכו עליהם ,שלא יינזקו
ושלא יופעל עליהם לחץ כתוצאה מפריטים שיונחו עליהם
או לידם ,ובכלל זאת הציוד עצמו.
ודא שיש לציוד אוורור מספיק .אל תניח דבר על הציוד.
אל תשתמש בציוד מעל משטח מרופד שעלול לחסום את
פתח האוורור.
הרכב והפעל את הציוד על משטח יציב ומאוזן.
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 מרחק מחפצים אחרים  -המלצות המרחק המופיעות להלן
מבוססות על שילוב בין התקנים הוולונטריים שקבעה
אגודת  ASTMבארה"ב לבין תקנות האיחוד האירופי ,נכון
ל 1-באוקטובר  ,2012בנושא גישה ,מעבר מסביב
למכשיר ואפשרות לירידת חירום מהמכשיר:
 הליכונים  -מרחק מינימלי של  0.5מ' ) 19.7אינץ'(
מכל צד של ההליכון ומרחק מינימלי של  2מ' )78
אינץ'( מאחורי המכשיר.
 מכשירי כושר אירובי אחרים מלבד הליכונים  -מרחק
מינימלי של  0.5מ' ) 19.7אינץ'( לפחות מצד אחד של
המכשיר ומרחק מינימלי של  0.5מ' ) 19.7אינץ'(
מאחורי המכשיר או מלפניו.
יש לשים לב לדרישות שנקבעו בחוק הנכים האמריקני
) ,(ADAקוד ) 28 CFRראה סעיף  .(305תקני  ASTMהנם
וולונטריים וייתכן כי אינם עולים בקנה אחד עם תקני
התעשייה העדכניים .האזור המשמש לגישה ,למעבר
מסביב למכשיר ולירידת חירום מהמכשיר נמצא בתחום
האחריות של האתר .האתר צריך לקחת בחשבון את כל
דרישות הריווח הנוגעות לשימוש בכל אחת מהיחידות,
את התקנים הוולונטריים והרשמיים בתעשייה וכן את כל
התקנות המקומיות ,הארציות והפדרליות הרלוונטיות.
התקנים והתקנות עשויים להשתנות בכל עת.

חשוב :תקני ריווח אלה רלוונטיים גם להצבת הציוד
במרחק ממקורות חום ,כגון רדיאטורים ,מפזרי חום
ותנורים .הימנע מתנאי טמפרטורה קיצוניים.









הרחק את הציוד ממים ולחות .הימנע מהפלת עצמים או
נוזלים על הציוד או לתוכו כדי למנוע התחשמלות או נזק
למערכת החשמל.
כאשר אתה משתמש בהליכון ,תמיד הצמד את תופסן
הבטיחות לבגדיך לפני תחילת האימון .אי שימוש בתופסן
הבטיחות עלול להגביר את הסיכון לפציעה במקרה של
נפילה.
זכור כי צגי קצב פעימות הלב אינם מכשירים רפואיים.
גורמים שונים ,כגון תנועת המשתמש ,עשויים להשפיע
על רמת הדיוק של נתוני קצב פעימות הלב .צגי קצב
פעימות הלב נועדו לשמש כעזרי אימון בלבד המראים את
המגמות הכלליות בקצב פעימות הלב.
אל תשתמש בציוד המופעל בחשמל באזורים לחים או
רטובים.
לעולם אל תשתמש בציוד אם אחד מהכבלים או התקעים
פגום ,אם הוא אינו פועל כהלכה ,או אם נפל ,ניזוק או
נרטב .אם אחד מהתנאים הללו מתקיים ,פנה לקבלת
טיפול לציוד באופן מיידי.
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תחזק את הציוד כדי לשמור אותו במצב פעולה תקין ,כפי
שמתואר בסעיף תחזוקה במדריך השימוש .בדוק את
המכשיר באופן חזותי לאיתור רכיבים רופפים ,בלויים או
לא שייכים ,ותקן ,החלף או חזק אותם לפני השימוש.
אם אתה מתכנן להזיז את הציוד ,פנה לקבלת עזרה
והשתמש בשיטות הרמה מתאימות .לקבלת מידע נוסף
עיין במדריך ההרכבה של המוצר.
הגבלות משקל במכשיר :השימוש בהליכון אפשרי עבור
בעלי משקל של עד  180ק"ג ) 400פאונד( בלבד .במידה
ומשקלך עולה על  160ק"ג ) 350פאונד( ,אל תרוץ על
ההליכון .בכל מכשירי הכושר הנותרים ,הגבלת המשקל
הנה  160ק"ג ) 350פאונד(.
השתמש בציוד רק למטרה שאליה יועד כפי שמתואר
במדריך .אל תשתמש באביזרים מצורפים שלא אושרו
על-ידי  .Precorאביזרים כאלה עשויים לגרום לפגיעות.
אל תפעיל את הציוד במקום שבו נעשה שימוש
בתרסיסים או במקומות שמסופק בהם חמצן.
אל תשתמש באוויר הפתוח.
אין לנסות לתקן את הציוד באופן עצמאי ,למעט כמפורט
במדריך למשתמש.
אף פעם אל תפיל או תכניס חפצים לשום פתח .הרחק את
הידיים מחלקים נעים.
אל תציב דבר על המעקות ,הכידונים ,לוח הבקרה או
המכסים הנייחים .הנח נוזלים ,עיתונים וספרים במתקני
הנשיאה המתאימים להם.
אל תישען על לוח הבקרה ואל תניח עליו חפצים אף
פעם.

זהירות :אל תסיר את המכסה כדי לא להסתכן בהלם חשמלי .קרא את
מדריך ההרכבה והתחזוקה לפני התפעול .אין בתוך הציוד חלקים
המיועדים לשימוש מצד המשתמש .אם הציוד מצריך טיפול פנה אל
שירות הלקוחות .המכשיר מיועד לשימוש עם מתח חילופין חד-פאזי
בלבד.
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חומרים מסוכנים וסילוק הולם

הסוללות המוכללות בציוד עם אספקת חשמל עצמית מכילות
חומרים שנחשבים כמסוכנים לסביבה .החוק הפדרלי מחייב
סילוק הולם של סוללות אלו.
אם אתה מתכנן לסלק את הציוד ,פנה אל שירות הלקוחות
של  Precor Commercial Productsלקבלת מידע על סילוק
סוללות .עיין בסעיף קבלת שירות.

מיחזור וסילוק המוצר

יש למחזר ציוד זה או לסלקו בהתאם לתקנות המקומיות
והלאומיות הרלוונטיות.
תוויות המוצר ,בהתאם להנחיה האירופית 2002/96/EC
הנוגעת להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני ) ,(WEEEקובעות
מהי מסגרת הפעולה המתאימה להחזרת ולמיחזור ציוד
משומש בתחומי האיחוד האירופי .התווית  WEEEמציינת כי
אין להשליך את המוצר ,אלא לשקמו לאחר שיצא משימוש
בהתאם להנחיה זו.
בהתאם להנחיה האירופית  ,WEEEציוד חשמלי ואלקטרוני
) (EEEשיצא משימוש ייאסף בנפרד ואז ימוחזר ,יחודש או
שייעשה בו שימוש חוזר .על המשתמשים בציוד חשמלי
ואלקטרוני הנושא את תווית  WEEEבהתאם לנספח  IVשל
הנחייה  WEEEנאסר להשליך ציוד חשמלי ואלקטרוני לאחר
הוצאתו משימוש כפסולת לא ממוינת ,אלא להשתמש
במסגרת האיסוף הזמינה ללקוחות לשם החזרה ,מיחזור
ושיקום  .WEEEשיתוף הפעולה של הלקוחות חשוב למזעור
ההשפעות האפשריות של ציוד חשמלי ואלקטרוני על
הסביבה ועל בריאות הדם בשל נוכחותם האפשרית של
חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני .לאיסוף וטיפול
מתאימים ,ראה קבלת שירות .
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הוראות תקניות לציוד המיועד לאימון
וסקולרי-קרדיו

המידע התקני בסעיף זה חל על ציוד האימון ולוח הבקרה
.שלו

וסקולרי-אישורי בטיחות לציוד קרדיו

 נבדק ונמצא כעומד בתקני הבטיחותPrecor הציוד של
.הרלוונטיים הבאים

:וסקולרי-ציוד מסוג קרדיו

 )ציוד ביתי ומכשור חשמליCAN/CSA, IEC, EN 60335-1 
(דומה
(S/B  ציוד תואם מדרגה, )ציוד אימון נייחEN 957 

(RFI) מגנטית-הפרעה אלקטרו

 תואם לתקנים הבאים המגדיריםPrecor ציוד אימון זה של
.(RFI) מגנטית-את ההגבלות המקובלות של הפרעה אלקטרו

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner's manual instructions, can cause
harmful interference to radio communications.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by the manufacturer could
void the user's authority to operate the
equipment.

WARNING
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Industry Canada
This device complies with RSS-210:2007 of the Spectrum
Management & Telecommunications Radio Standards
Specification. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired
operation.
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

מכשור אירופי

: נדרשת עבור התקנות הבאותCE תאימות
2004/108/EC EMC  תקנה
2006/95/EC LVD  תקנה
2002/95/EC RoHS  תקנה
:התאימות לתקנות אומתה עבור התקנים הבאים
EN 55022 
EN 55024 
EN 60335-1 
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המלצות חשמל 120 :וולט ו 240 -וולט  -הליכונים

הערה :זוהי המלצה בלבד .יש לפעול לפי הקווים המנחים של
) NECתקן חשמל לאומי( או לפי תקנות חשמל אזוריות.
המכשיר אמור להיות מסופק בצירוף כבל חשמל התואם
לדרישות תקנות החשמל האזוריות שלכם .יש לחבר את
ההליכונים של  Precorלמעגל חשמלי מסועף מבודד של 20
 Ampשניתן לשתף אותו עם מערכת  PVSאחת בלבד .אם
דרושה לכם עזרה נוספת כלשהי עם חיבורי החשמל ,צרו
קשר עם סוכן  Precorהמוסמך שלכם.

חשוב :מעגל הסתעפות בודד מספק מוליך חם ומוליך ניטרלי
למתאם .המוליכים חייבים להיות מלופפים" ,משורשרים" או
מחוברים לכל מוליך אחר .המעגל חייב להיות עם הארקה
בהתאם לקווים המנחים של  NECאו תקנות חשמל אזוריות.

איור  :1תקע חשמל  120וולט 20 ,אמפר

איור  :2תקע חשמל  240וולט 20 ,אמפר

P30

הוראות בטיחות חשובות

המלצות בנוגע לחשמל :כל המכשירים למעט
הליכונים

הערה :זוהי המלצה בלבד .יש לפעול לפי הקווים המנחים של
) NECתקן חשמל לאומי( או לפי תקנות החשמל המקומיות.
עבור מכשירים בעלי לוח בקרה מדגם  P80או מסך מערכת
צפייה אישית ) ,(PVSנדרש חיבור נפרד לחשמל .ניתן לחבר
עד  10מסכים למפצל חשמלי של  .20 Ampאם מחוברים
למפצל החשמלי מכשירים נוספים אחרים ,יש להוריד את
מספר המסכים לפי ההספק הכולל של שאר המכשירים.
הערה :קיבולת החיבור המרבית המומלצת עבור מפצלים
חשמליים עם כבל מאריך בעלי תקעים רגילים בתקן IEC-320
 C13ו C14-היא חמישה מסכים.

איור  :3תקעי  C13ו -C14מסוגIEC-320
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קבלת שירות

אל תנסה לספק שירות למכשיר פרט למשימות תחזוקה.
במידה וחסרים פריטים ,צורך קשר עם המשווק .לפרטים
נוספים אודות מספרים של שירות לקוחות או לקבלת רשימה
של מרכזי שירות מורשים מטעם  ,Precorבקר באתר
האינטרנט של  Precorבכתובת .http://www.precor.com
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תחילת העבודה
לוח הבקרה של  P30מאפשר לאחראים להגדיר ערכי ברירת
מחדל שעונים על צורכיהם הספציפיים .הגדרות אלו כוללות
פריטים דוגמת שפה ,יחידות מידה והגדרת זמן אימון מרבי
מותר בכל אחד מהמכשירים.

הפעלת לוח הבקרה עבור מכשירים בעלי יכולת
הפעלה עצמית

מכשירי  Precorעשויים להיות מופעלים עצמית ,או מופעלים
חיצונית באמצעות ספק כוח אופציונלי .מכשירים בעלי
הפעלה עצמית דורשים אתחול של לוח הבקרה על-ידי
המשתמש .סעיף זה מספק פרטים נוספים אודות אספקת
חשמל למכשירים.
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הפעלת לוח הבקרה עבור מכשירים בעלי יכולת הפעלה
עצמית

במכשיר בעל יכולת הפעלה עצמית ,כאשר המשתמש מתחיל
את האימון ,לוח הבקרה מבצע אתחול ומציג את הכיתוב
 .Welcomeכדי שהכיתוב  Welcomeיופיע ,על המשתמש
לשמור על מהירות תנועה מינימלית .הכיתוב PEDAL FASTER
)דווש מהר יותר( )או הודעה דומה ,בהתאם לסוג המכשיר(
יופיע בתצוגה כאשר מהירות התנועה צונחת מתחת
לדרישות המינימום.
מכשיר זה שומר על טעינת הסוללה על-ידי מעבר למצב
כיבוי .אם המשתמש אינו שומר על מהירות התנועה
המינימלית ,המכשיר עובר לתהליך ספירת  30שניות עד
לכיבוי.
במצב זה ,לוח הבקרה מציג מחוון ספירה לאחור ומתעלם
מלחיצות על לחצנים .אם המכשיר אינו מזהה תנועה או
שקצב התנועה נשאר מתחת למינימום ,המחוון משתנה בזמן
שהספירה לאחור נמשכת.
הערה :המשתמש יכול לחזור לאימון לפני סיום פרק זמן
הספירה והתוכנית תמשיך מהנקודה שבה היא הושהתה.
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שימוש אופציונלי בספק הכוח

ספק הכוח  ACהאופציונלי מאפשר אספקת חשמל יציבה
למכשיר .ספק זה מאפשר לכם לשנות הגדרות בלי שתידרשו
לדווש .לרכישת ספק הכוח ,צרו קשר עם הסוכן שלכם.
אם רכשתם את ספק הכוח האופציונלי ,עליכם לרכוש גם את
ערכת הכבל הפנימי .הערכה כוללת את הכבל ,מסגרת
ומהדקים המחברים את ספק הכוח ללוח האלקטרוניקה
התחתון.
זהירות :התקנת ערכת הכבל הפנימי תתבצע על-ידי נציג שירות
מוסמך .אין לנסות לבצע את ההתקנה בכוחות עצמכם ,מאחר
שפעולה זו עלולה להפר את תוקפה של האחריות המוגבלת של
חברת  .Precorלקבלת מידע נוסף ,ראו קבלת שירות.

חשוב :במידה שמכשיר זה כולל את לוח הבקרה  ,P80יש
עדיין לבצע את ההתקנה של ספק הכוח האופציונלי וערכת
הכבל הפנימי כדי לספק חשמל רציף ליחידת הבסיס
ולתמיכה בסוללה הפנימית.
לאחר התקנת ערכת הכבל הפנימי ,תוכלו לחבר את ספק
הכוח האופציונלי למכשיר .חברו את קצה הכבל למקור
החשמל המתאים למכשיר ) 120או  240וולט( .סקרו את
הוראות הבטיחות המופיעות בתחילת חוברת זו לפני
השימוש בספק הכוח.
זהירות :בעת שימוש בספק הכוח האופציונלי ,ודאו שכבל החשמל
אינו יוצר סכנה בטיחותית .הרחיקו את הכבל ממקומות שיש בהם
תנועת אנשים ומחלקים נעים .במקרה של נזק כלשהו לכבל
החשמל או למודול המרת החשמל ,יש להחליפו מיד.

לוח הבקרה פועל בצורה שונה כאשר ספק הכוח מחובר.
מאחר שספק הכוח מספק מקור חשמל יציב וקבוע,
המשתמש יוכל להשהות את האימון לפרקי זמן קצרים מבלי
להפעיל בכך תהליכי כיבוי .כאשר זמן ההשהיה מגיע
למגבלת הזמן הקבועה והמשתמש אינו מחדש את האימון,
לוח הבקרה חוזר למסך  .Welcomeזמן ההשהיה המוגדר
כברירת מחדל הוא  30שניות בכל מכשירי הכושר .עיינו
בחוברת ההפעלה של לוח הבקרה לצורך הנחיות לגבי
הגדרה או שינוי מגבלת זמן ההשהיה.
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זיהוי חלקי המסוף

התרשים הבא מספק מידע על מקשי לוח הבקרה .המספר
והפעולות של מקשי לוח הבקרה עשויים להשתנות מעט
בהתאם לסוג הציוד.

איור  :4מקשי לוח הבקרה שלP30
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טבלה  .1חלקי המסוף

מספר שם חלק

פרטים

מהירות ממוצעת
קצב
מרחק

לחץ על החיצים ▲ או ▼ כדי לבחור
בפריט הרצוי לתצוגה.

קלוריות

מציג את מספר הקלוריות שצרכת.

דופק

מציג את הדופק שלך.

זמן שחלף
זמן שנותר

לחץ על החיצים ▲ או ▼ כדי לשנות
את אופן תצוגת הזמן.

הפעלה ותחזוקה של מסוף
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מספר שם חלק
תצוגת טקסט
עליונה
•

מנטר

•

אורך צעד -

שרירים EFX -

פרטים
מציגה הנחיות נגללות בפני המשתמש.
•
•

AMT

•

קצב לדקה -
טיפוס

•

>- <blank
אופניים,
הליכון

•

מנטר השרירים מציג את השרירים
בהם נעשה שימוש לביצוע האימון.
אורך הצעד מתאר את אורך
הצעדים שלך במהלך האימון.
ערך הקצב לדקה מציג את מספר
המטרים ,הרגליים או הצעדים
אותם המשתמש צעד במהלך
האימון.

תצוגה תחתונה

מציגה מידע גרפי אודות התקדמות
האימון.

אימונים

לחץ לגלילה של האימונים הזמינים
באחת מתוך ששת הקבוצות הבאות:
• ידני
• דופק
• אימון מחזורי
• הורדת משקל
• מגוון
• ביצועים
• לפרטים אודות אימונים זמינים
ספציפיים ,ראה סעיף אימונים.

התחלה מהירה

לחץ כדי להתחיל להתאמן.

P30
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מספר שם חלק

פרטים

אפשרויות

• לחץ להזנת יעדים ,שפה ,משקל,
גיל ודופק יעד ,או כדי לבחור
באפשרויות נוספות.
• לחץ ) More Metricsמידות נוספות(
כדי להציג פרטים אודות מידות
נוספות.
מידות:
• אחוז שהושלם
• זמן באזור
• זמן מקטע שנותר
• מהירות ממוצעת
• קצב  -הליכון בלבד
• קלוריות בדקה
• קלוריות בשעה
• וואט
• METS
• דופק יעד
• דופק ממוצע
• עליות  -הליכון ומטפס בלבד
• אורך צעד  AMT -בלבד
• הצג הכול
• כבוי

הקודם

מחזיר את המשתמש אל המסך הקודם.

השהיה

עבור הליכונים :משהה את פעולת
ההליכון במהלך אימון.
במכשיר עם מתח עצמי :משמש מקש
איפוס .לחיצה על מקש זה תעצור את
תכנית האימון ותציג את סיכום
האימון.

מקש  OKוחץ
למעלה/למטה

לחץ לניווט בין האפשרויות וההגדרות.
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מספר שם חלק

פרטים

חיווי מהירות או
עוצמה

 AMT, AMTעם ,Open Stride
אופניים ,הליכון ) EFXללא תנועת
זרועות( ,ו) EFX-עם תנועת זרועות(

חיווי מדרון או
התנגדות

הליכון) EFX ,כפול( ,מטפס ,ו AMT-עם

מקשי ספרות

השתמש להזנת מידע מספרי כגון גיל,
משקל ,מספרי ערוצים וסיסמאות.
לחץ ניקוי כדי למחוק את המספרים
שהוזנו.
לחץ הזנה לאחר הזנת מספרים
באמצעות מקשי הספרות.

TM

Open Stride TM
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הגדרת לוח הבקרה
השתמש במצב המערכת כדי לקבוע הגדרות באופן שיתרום
למשתמשים ולמועדון שלך .רק מנהלי המכשיר וטכנאי
שירות מוסמכים יכולים לראות את תפריט המערכת .שינויים
המבוצעים בהגדרות אלו נשמרים במכשיר הכושר.
קטגוריות הגדרות המערכת הן:
) Club Settings הגדרות מועדון(
) Informational Display תצוגת מידע(

) System Settingsהגדרות המערכת(

תכונות הגדרות המערכת אינן גלויות ללקוחות המועדון
והגישה אליהן אפשרית רק באמצעות הזנת סיסמה מיוחדת.
כדי להציג את הגדרות המערכת ,המכשיר צריך להיות במצב
 Welcomeולהציג את הכיתוב  .Welcomeכדי לגשת לכיתוב
 ,Welcomeעליכם להפעיל את המכשיר .במכשירים בעלי
הפעלה עצמית ,השתמשו בספק הכוח האופציונלי ,אחרת
יהיה עליכם לשמור על מהירות התנועה המינימלית .לקבלת
מידע נוסף אודות מכשירים בעלי הפעלה עצמית ,ראו

הפעלת לוח הבקרה עבור מכשירים בעלי יכולת הפעלה
עצמית.
הציוד נמצא במצב  Welcomeכאשר הוא מופעל ,אך לא
נעשה בו שימוש בפועל .פירוש הדבר שלא מתבצעות
במכשיר פעולות אימון ,הזנת נתונים או אבחון.

הפעלה ותחזוקה של מסוף
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כאשר הציוד נמצא במצב :Welcome
 הטקסט  PRECORנע על המסך בתצוגת הטקסט
התחתונה .הטקסט SELECT A WORKOUT OR PRESS
) QUICKSTART TO BEGINבחר אימון או לחץ על
 QUICKSTARTכדי להתחיל( נע על המסך בתצוגת
הטקסט העליונה.
 אות קצב הלב הוא המקטע היחיד שמופעל.
 במכשיר הליכון ,החגורה אינה נעה ומנוע ההרמה כבוי.
הערה :במכשיר עם הנעה עצמית ,לוח הבקרה מאותחל
כשמתחילים להתאמן .כדי שמסך קבלת הפנים יופיע ,עליך
לשמור על קצב תנועה מינימלי.
השינויים המתבצעים במצבי הגדרת המערכת הופכים
להגדרות ברירת המחדל כאשר התצוגה מתאפסת לכיתוב
.Welcome
זהירות :אם תשנו את תצוגת ) Unit of Measureיחידת מידה(
בהליכון ,בדקו את הגדרת המהירות כדי לוודא שהיא נכונה.

כדי להציג את הגדרות ) Club Parametersפרמטרי מועדון(:
 .1בכיתוב  ,Welcomeלחצו על ) Pauseהשהיה(.

 .2לחצו על לחצני הספרות הבאים ברצף כדי להזין את
הסיסמה:
5651565

 .3לחצו על ) OKאישור(.
כעת יופיע הכיתוב ) Set Club Parametersהגדרת פרמטרי
מועדון(.
טבלה  .2לחצני ניווט עבור מצבי הגדרת המערכת

לחצן

פונקציה

▲ או ▼ ניווט בין תפריטי ההגדרות והבחירות האפשריות.
OK

בחירת אפשרות בתפריט.

הקודם חזרה לרמת התפריט הקודמת ללא שמירת שינויים.
 PAUSEיציאה ממצב הגדרות המערכת וחזרה לכיתוב .Welcome

P30

הגדרת לוח הבקרה

קביעת ערכי פרמטר מועדון

השתמש במידע זה להתאמה אישית של המכשיר
להגדרותיך.

קוד בטיחות )הליכון בלבד(

טווח ערכים :אפשרי או מושבת
)ברירת מחדל :מושבת(
כאשר המכשיר נשלח מהמפעל ,תכונת ההגנה באמצעות קוד
בטיחות מושבתת .במידה ותאפשר את קוד הבטיחות ,יהיה
על המשתמשים להזין מספר בן ארבע ספרות כדי להתחיל
באימון וכדי להפעיל את הרצועה .הקוד הוא .1 2 3 4

בחר שפה )כל מכשיר(

טווח ערכים :אנגלית ,גרמנית ,ספרדית ,צרפתית ,הולנדית,
פורטוגזית ,רוסית ,ואיטלקית
)ברירת מחדל :אנגלית(
בחר בשפה המועדפת עליך לתצוגת המסוף.
הערה :הודעות התכנות אינן מושפעות מבחירת השפה.
ההודעות שבסעיף זה תמשכנה להופיע באנגלית.

) Set Unitsקבע יחידות( )כל מכשיר(

טווח ערכים) .U.S :אמריקאי( ) Metricמטרי(
)ברירת מחדל(.U.S :
המכשיר יכול להציג מידות בתקן מטרי או אמריקאי.

חשוב :במידה והחלפת את יחידת המידה בהליכון ,זכור
לבדוק את הגדרות המהירות וודא שהן תקינות.
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) Set Max Workout Timeקבע זמן אימון מרבי( )כל מכשיר(

טווח ערכים 1 :עד  240דקות
)ברירת מחדל 60 :דקות(
תוכל לקבוע זמן אימון מרבי למפגש .בחר הגבלת זמן בין 1
ל 240-דקות ,או בחר באפשרות ) No Limitללא הגבלה( אם
לא תרצה לקבוע הגבלת זמן .לדוגמה ,אם קבעת הגבלת זמן
של  20דקות ,המשתמשים יוכלו להזין זמן אימון בין  1ל20-
דקות בלבד.
בחר באפשרות ) No Limitללא הגבלה( אם אינך מעוניין
לקבוע הגבלת זמן.
הערה :תכניות הביצועים הצבאיים ) Military Performance
 (Programsלא תבוצענה עד הסוף במידה וזמן האימון המרבי
הוגבל לפחות מ 40-דקות .קבע את הזמן המרבי כ 40-דקות
או יותר אם תרצה לאפשר את תכניות הביצועים הללו.

) Set Max Pause Timeקבע זמן הפסקה מרבי( )כל מכשיר(

טווח ערכים 1 :עד  120שניות
)ברירת מחדל 120 :שניות(
הגדרה זו מגבילה את משך הזמן בו המכשיר נשאר במצב
הפסקה במהלך אימון לפני שיתאפס.
הערה :יש לחבר את ספק הכוח האופציונלי למכשיר הפועל
על מתח עצמי כדי לקבוע הגבלת זמן הפסקה מוחלטת.
במידה וספק הכוח אינו מחובר וקצב התנועה צונח מתחת
לדרישות המינימום ,המכשיר יתחיל את תהליך הכיבוי
הנמשך  30שניות ,ולמעשה מונע אפשרות למצב הפסקה.

) Set Cool Down Timeקבע זמן התקררות( )כל מכשיר(

טווח ערכים 0 :עד  5דקות
)ברירת מחדל 5 :דקות(
בחר במשך הזמן המרבי בו המכשיר יישאר במצב התקררות.
זמן ההתקררות הנו פרק הזמן לאחר סיום התוכנית בו
המשתמש מתאמן בקצב מופחת.
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יצירת אימון מותאם אישית

טווח ערכים) ON :פעיל( או ) OFFכבוי(
)ערך ברירת מחדל) OFF :כבוי((
צור תכנית מותאמת לאימון שלך.
הערה :אפשרות זו אינה זמינה בכל סוגי הציוד.
ליצירת תכנית מותאמת אישית:
 .1כאשר תוצג ההודעה ) SET CUSTOM PROGRAMקבע
תכנית מותאמת אישית( ,לחץ .OK
פרופיל התוכנית יוצג ועמודה מהבהבת תציין את נקודת
ההתחלה.
 .2לחץ על החץ למטה במקשי הניווט לבחירת העמודה
אותה תרצה לשנות.
 .3לשינוי גובה העמודה ,עיין בטבלה הבאה.
טבלה  .3מקשי תכנית מותאמת אישית

מכשיר

שם מקש תיאור

הליכון

מדרון

משנה את גובה העמודה
ומשפיע על מדרון התוכנית
המותאמת אישית.

 835) EFXבלבד(

מדרון

משנה את גובה העמודה
ומשפיע על שיפוע המדרון
של התוכנית המותאמת
אישית.

אופניים

התנגדות משנה את גובה העמודה
ומשפיע על התנגדות הדוושה
של התוכנית המותאמת
אישית.

מכשיר טיפוס

התנגדות משנה את גובה העמודה
ומשפיע על התנגדות
המדרגה של התוכנית
המותאמת אישית.
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 .4לאחר שקבעת את גובה העמודה ,לחץ על החץ למטה
במקשי הניווט כדי לעבור אל העמודה הבאה .תוכל
ללחוץ על החץ למעלה כדי לחזור אל העמודות הקודמות.
 .5המשך לקבוע את ערכי הפרופיל עבור כל עמודה.
הערה :בהליכון ניתן ליצור שתי תוכנות מותאמות
אישית .במוצרים מסוימים של  Precorניתן ליצור תכנית
מותאמת אישית אחת בלבד .בתצוגה יופיע חיווי המציין
לאיזו תכנית ניגשת .לבחירת תכנית מותאמת אישית
שנייה )הליכון בלבד( ,לחץ על החץ למטה במקשי
הניווט ,לפני שתלחץ על  OKבשלב .6
ערך ברירת המחדל של האפשרות Set Custom Program 2
)קבע תכנית מותאמת אישית  (2הנו ) Disabledמושבת(.
 .6לאחר שסיימת ליצור את התוכנית ,לחץ  OKכדי לשמור
את פרופיל התוכנית ולחזור אל הודעת הפתיחה .לחץ
'הקודם' כדי לצאת מהגדרה זו מבלי לשמור את השינויים
שביצעת בפרופיל המותאם אישית.

) Set Speed Limitקבע הגבלת מהירות )הליכון בלבד((

טווח ערכים 0.8 :עד  25.4-קמ"ש) 0.5עד  16-מייל לשעה(
)ערך ברירת מחדל 12 :קמ"ש או  20מייל לשעה(
ערך זה מגביל את מהירות תנועתן של רצועות הריצה
ובעקבות זאת את מספר הגדרות המהירות הזמינות עבור
המשתמש .קבע ערך זה כדי להגביל את המהירות המרבית
שהמשתמש יוכל להזין כאשר הוא משתמש במכשיר.
המהירות מוצגת בערכי מייל לשעה ) (mphאו קילומטר
לשעה ) (kphבהתאם ליחידות המידה )אמריקאיות או
מטריות( שנבחרו קודם לכן.

) Set Incline Limitקבע הגבלת מדרון( )הליכון בלבד(

טווח ערכים :טווח דירוג מלא של המכשיר
)ערך ברירת מחדל :דירוג מרבי אפשרי(
קבע את ערך המדרון המרבי באחוזים אותו המשתמש יוכל
להזין כשהוא משתמש בציוד.
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) Hidden Programsתכניות מוסתרות( )הליכון בלבד(

טווח ערכים :מציג או מסתיר תכניות
)ברירת מחדל) Hide Programs :הסתר תכניות((
במידה והערך הינו ) Show Programsהצג תכניות( ,כל
תכניות הביצועים תהיינה זמינות למשתמש בלחיצה על
המקש 'ביצועים' .התוכניות הללו הןGerkin Fitness Test, :
 ,USAF PRT, NAVY PRT, ARMY PFT, USMC PFTוכן Federal
.Law Enforcement PEB
במידה ונבחר הערך ) HIDE PROGRAMSהסתר תכניות(,
לחיצה על 'ביצועים' ,תגרום להצגת ההודעה הנגללת
) WORKOUT NOT AVAILABLEאימון לא זמין( בתצוגה
העליונה.

) Set Resistance Rangeקבע טווח התנגדות( )אופניים בלבד(
טווח ערכים) High :גבוה() Medium ,בינוני( ,או ) Lowנמוך(
)ברירת מחדל) High :גבוה((
תוכל לקבוע התנגדות בסיס נמוכה ,בינונית או גבוהה
באופניים המוטים או הזקופים .ניתן לבחור מבין  25רמות
של התנגדות בכל הגדרת בסיס ,אך הגדרת הבסיס משפיעה
על טווח ההתנגדות הכולל .הטווחים הבאים זמינים:
) High גבוה( :טווח התנגדות מלא.
) Medium בינוני( :מספק כשני שליש מההתנגדות הזמינה
בקבוצת ההתנגדות הגבוהה.
) Low נמוך( :מספק כשליש מההתנגדות הזמינה בקבוצת
ההתנגדות הגבוהה.

Set Crossramp Auto Level
)קבע רמה אוטומטית ל EFX Dual) (Crossramp-בלבד(
טווח ערכים 0 :עד 20
)ברירת מחדל(10 :
בחר בהגדרה זו כדי לקבוע מדרון שיפוע כך ש EFX-יחזור
אוטומטית אל מדרון זה בסיום האימון.
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צפייה בתצוגות האינפורמטיביות

הגדרות התצוגה האינפורמטיבית הנן ערכים המספקים מידע
אודות המכשיר .סוגי מידע הנכללים בקבוצת הגדרות זו
כוללים יומן אירועים ,מספרים סידוריים של תוכנה ושל
ציוד ,ופרטי שימוש.
להצגת הגדרות המערכת:
 .1לאחר שתוצג הודעת הפתיחה ,לחץ 'השהה'.

 .2לחץ על מקשי הספרות הבאים לפי הסדר כדי להזין את
הסיסמה:
65

 .3לחץ 'הזנה'.
השתמש בטבלה הבאה כדי להגדיר ערכי
) Informational Displayתצוגה אינפורמטיבית( מותאמים
אישית.
טבלה  .4ערכי ) Informational Displaysתצוגות אינפורמטיביות(

מוצר

ערך

מידע מסופק

הכול

מד מרחק

ערך מד המרחק קשור בסוג המכשיר
ובסטנדרט יחידות המידה ,אמריקאיות
או מטריות ,אשר נבחר בתוכניות.
• הליכון ו :AMT-מציגים את המספר
המצטבר של מיילים או קילומטרים
אשר נרשמו עד היום .בנוסףAMT ,
יציג את מספר הצעדים האנכיים.
•  :EFXמציג את המספר המצטבר של
צעדים אשר נרשמו עד היום.
• אופניים :מציג את המספר המצטבר
של סיבובים אשר נרשמו עד היום.
• מכשיר טיפוס :מציג את מספר
הקומות שהמשתמשים טיפסו.

הגדרת לוח הבקרה

31
מוצר

ערך

AMT

שימוש ברצועה

הכול

HOUR METER

מידע מסופק
•
•
•

)מד שעות(

•
•

הליכון BELT RATING

)דירוג רצועה(

) Belt Stride Countספירת צעדים
ברצועה( :עוקב אחר מספר
הצעדים במכשיר.
) Stride Count Resetאיפוס ספירת
צעדים( :ערך האיפוס גדל באחד
בכל פעם שמבוצע איפוס.
) Odometer at Last Resetמד מרחק
באיפוס אחרון( :מתעד את קריאת
מד המרחק בזמן בו הרצועה
הוחלפה .מד המרחק של הציוד
ימשיך למנות קדימה לאחר החלפת
הרצועה.
מציג את מספר השעות בהן
המכשיר היה בשימוש.
המכשיר עוקב אחר מספר הדקות
שחלפו ,אך הערך המוצג מעוגל
לשעה השלמה הקרובה.

ערך מספרי בין  0ל ,10-המציין את
מצבה של רצועת ההליכון .במידה
והדירוג הנוכחי הוא  0או  ,1יש
להחליף את הרצועה.
הערה :אם החלפת את רצועת ההליכון
זה עתה ,לחץ והחזק את המקש Quick
) Startהפעלה מהירה( כאשר הערך
) Belt Ratingדירוג רצועה( גלוי כדי
לאפס את ערך דירוג הרצועה ל.10-

הכול

UPPER BOOT
SW PART
) NUMBERמק"ט

הכול

 UPPER BASE SWגרסת התוכנה של יישום הבסיס
 PART NUMBERהעליון
)מק"ט תוכנת
בסיס עליונה(

המק"ט והגרסה של תוכנת יישום הלוח
העליון

תוכנת אתחול
עליונה(

הכול

LOWER BASE
SW PART
) NUMBERמק"ט

תוכנת בסיס
תחתונה(

גרסת התוכנה של היישום התחתון
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מוצר

ערך

הכול

METRICS

AMT

 STRIDE DIAL SWמספר תוכנת Stride Dial
PART NUMBER

הכול

 SERIAL NUMBERמשמש לזיהוי הדגם המדויק וסוג
המכשיר
)מספר סידורי(

) BOARDלוח
מידות(

מידע מסופק
מספר התוכנה שבלוח המידות

)מספר תוכנת
(Stride Dial

הכול

USAGE LOG

הכול

EVENT LOG

)יומן שימוש(

•
•

)יומן אירועים(

מספר הפעמים בהן כל תכנית
הייתה בשימוש ,וכן מוצג ערך
הדקות הרלבנטי והמצטבר.
ערך זה שימושי בקביעת העדפות
המשתמש בבחירת התוכנית.

מציג קודי אירועים שהתוכנה זיהתה.
לפרטים נוספים ,ראה סעיף יומן

אירועים.
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) Event Logיומן אירועים(

יומן זה שומר עד  30אירועים .לאחר שהיומן הגיע ל30-
אירועים ,האירועים הישנים יימחקו כדי לפנות מקום
לאירועים חדשים .לניקוי האירועים מהיומן ,לחץ והחזק את
המקש ) Quick Startהפעלה מהירה( כאשר האירוע מוצג.
יומן האירועים )לעיתים נקרא יומן שגיאות( מכיל את
הפרטים הבאים:
 מספר אירוע
 ערך מד הרוחק בזמן בו האירוע התרחש
 ערך מד השעות בזמן בו האירוע התרחש
 זרם אותו המנוע צרך כאשר האירוע התרחש )הליכון
בלבד(
הטבלה הבאה מכילה רשימה של אירועים אותם התוכנה
מזהה.
טבלה  .5מספרי יומן אירועים ותיאורים

מספר
אירוע

תיאור האירוע

00

אירוע בזיכרון  PCAעליון

02

אירוע מיקום RAM

03

אירוע סיכום ביקורת ) (ChecksumלEEPROM-

05

מקש נלחץ בהפעלה

09

אירוע בדיקת זיכרון  PCAתחתון

10

תדר הקו מחוץ לטווח מקובל

11

כלב שמירה ) (Watchdogלמתח נמוך ) PCAעליון(

12

כלב שמירה ) (Watchdogלמתח נמוך ) PCAתחתון(

13

מאוורר במהירות שגויה )הליכונים גרסה (1

14

תקלת מאוורר ) PCAתחתון(

15

מתח  ACבכניסה גבוה מדי

16

מתח  ACבכניסה נמוך מדי

17

הפעלה תרמית של נגד פחת דינמי )הליכון בלבד(

18

מתג תרמי של נגד פחת דינמי פתוח )הליכון בלבד(

19

תקלה במתקן פקטור הספק )הליכון בלבד(
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מספר
אירוע

תיאור האירוע

20

המנוע אינו מתחיל לפעול ,או שלא זוהתה תנועת מנוע
)הליכונים בלבד(; יותר מדי בקשות הספק שיא בשנייה
אחת )ציוד אחר(

21

יותר מדי בקשות הספק עוקבות

22

אין דופקי מנוע בהפעלה

23

חסרים דופקי מנוע לאחר ההפעלה

24

התבקשה הפחתת מהירות ,המהירות אינה פוחתת

25

שגיאת חומרה בהנעה תחתונה )הליכון בלבד(

26

רוחב דופק מנוע שגוי

27

זרם יתר בהנעת המנוע

28

טמפרטורה גבוהה מדי

29

זרם יתר בכניסת AC

30

אירוע תקשורת לוח תחתון ללוח עליון

31

אירוע תקשורת שגויה לוח עליון ללוח תחתון

32

אירוע תקשורת לוח עליון ללוח תחתון

33

אירוע תקשורת שגויה לוח תחתון ללוח עליון

35

זרם יתר בכניסת ) ACמידי; הליכון בלבד(

36

זרם יתר בכניסת ) ACקבוע  /הגנת פריצת פחת; הליכון
בלבד(

37

שגיאת ) E-STOPהליכון בלבד(

40

תנועת מעלית לא זוהתה

42

ערך תנועת מעלית מחוץ לטווח

43

מתג אפס לא נמצא

44

תנועת מעלית לא רצונית

45

המעלית נעה בכיוון הפוך

50

זרם יתר למעצור )מגנט(

53

לא ניתן לקרוא יעד ,לא נמצא מתג בית

54

דופקי היעד אבדו במהלך הפעולה

55

מתג מעצור הבית הופעל באופן לא צפוי

62

תקלת חיישן אנכי ) AMTבלבד(

70

החלפת רצועה ,לוח בקרה תחתון לא נקרא )AMT

71

החלפת רצועה ,לוח בקרה תחתון חדש ) AMTבלבד(

בלבד(

P30
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מספר
אירוע

תיאור האירוע

72

החלפת רצועה ,גרסה לא ידועה ללוח בקרה תחתון
) AMTבלבד(

73

החלפת רצועה ,רשומת לוח בקרה תחתון פגומה )AMT

74

החלפת רצועה ,מסוף מחודש ללוח בקרה תחתון )AMT

75

החלפת רצועה ,לוח בקרה תחתון מחודש ) AMTבלבד(

76

החלפת רצועה ,ספירת צעדים במסוף קטנה מערך לוח
הבקרה התחתון ) AMTבלבד(

77

החלפת רצועה ,ספירת צעדים במסוף גדולה מערך לוח
הבקרה התחתון ) AMTבלבד(

78

אזהרת החלפת רצועה ) AMTבלבד(

79

נדרשת החלפת רצועה ) AMTבלבד(

80

שלב  Aאו  Bחסרים )בקרת מדרון; הליכון בלבד(

81

שלב  Cחסר )בקרת מדרון; הליכון בלבד(

82

שלב  Aאו  Bחסרים )בקרת מהירות; הליכון בלבד(

83

שלב  Cחסר )בקרת מהירות; הליכון בלבד(

85

לא זוהה נגד עצירה דינמי ,או שזוהה נגד עצירה דינמי
כמעגל פתוח ,בזמן ההתחלה )הליכון בלבד(

86

זוהה מסוף ישן במכשיר חדש )הליכון בלבד(

87

הותקן מסוף חדש בציוד ישן )הליכון בלבד(

88

טמפרטורת המנוע גבוהה מדי )הליכון בלבד(

בלבד(

בלבד(
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הזנת מזהה משתמש עם מכשירי CSAFE

מכשיר זה מותאם באופן מלא לפרוטוקולי  .CSAFEכאשר
המכשיר מחובר להתקן  CSAFEראשי ,המשתמש מקבל
הוראה להקיש הזנה ולהתחיל בתהליך זיהוי .מזהה
המשתמש מוצג כחמישה אפסים ומציין את נקודת ההתחלה.
הטבלה הבאה מתארת את הפונקציות העיקריות כשהמכשיר
במצב .CSAFE
טבלה  .6מקשי גישה במצב CSAFE

מקשים

פונקציה

לוח
מקשים
נומרי

השתמש במקשי המספרים להזנת מזהה משתמש.
אחרי שהזנת את מספר הזיהוי של המשתמש ,הקש
הזנה או  OKכדי לשלוח את מזהה המשתמש.

ניקוי

מחיקת מספרים בודדים במזהה המשתמש ,מימין
לשמאל.

הזנה או

שליחת מזהה המשתמש.
הערה :כאשר המשתמש מזין חמישה אפסים,
המערכת עוקפת את שלב הזנת מזהה המשתמש .לא
נרשמים נתונים סטטיסטיים של האימון.

PAUSE

איפוס מסך קבלת הפנים.

OK

בתצוגה מופיעה הודעה המציינת מתי התקן הCSAFE-
הראשי אישר את מזהה המשתמש .לאחר שבחירת התוכנית
הושלמה המשתמש יכול להתחיל באימון.

P30

פרק

3

הצגת לוח הבקרה של P30

למשתמשים
אזהרה :לפני תחילת תוכנית אימונים ,בצע בדיקה גופנית מלאה אצל
הרופא שלך .היוועץ עם הרופא שלך כדי לברר את יעד קצב הלב
המתאים לרמת הכושר שלך.

לוח הבקרה של  P30כולל תצוגה קלה למעקב ומספר
תוכניות כדי לסייע למשתמשים לענות על צורכי האימון
שלהם.

חשוב :אנא עבור על הסעיפים הבאים במדריך זה יחד עם
המשתמשים לפני שתאפשר להם להשתמש במכשיר הכושר:
 הוראות בטיחות חשובות
 תחילת העבודה
 שימוש בתופסן הבטיחות )בהליכון בלבד(

שימוש בתכונה בקרת קצב לב במגע

הערה :הביצועים של בקרת קצב לב במגע עשויים להשתנות
בהתאם לפיזיולוגיה ,לרמת הכושר ,לגיל ולגורמים אחרים.
ייתכן שתצוגת הנתונים לא תהיה יציבה אם הידיים שלך
יבשות ,מלוכלכלות או שמנוניות ,או אם העור על כפות
הידיים שלך עבה במיוחד .גם שימוש בתחליב לידיים עשוי
לגרום לתצוגת נתונים לא יציבה .בנוסף ,ודא שהחיישנים
נקיים כדי להבטיח שמירה על מגע מספק.
כדי להשתמש בתכונה של בקרת קצב לב במגע ,מקם את
כפות הידיים שלך ישירות על חיישני קצב הלב ממתכת שעל
הידיות .כדי להבטיח הצגת נתונים מדויקת יותר של קצב לב,
מלא אחר העצות הבאות:
 יש לאחוז בחיישנים בשתי הידיים כדי שקצב הלב יירשם.
 דרושות מספר פעימות לב ) 15-20שניות( כדי שקצב
הלב יירשם.
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 שמור על אחיזה רפויה ועגולה .החזקת הידיות בחוזקה
עשויה להשפיע על הצגת הנתונים.
 בזמן האימון ,הזיעה שלך תסייע לשדר את אות קצב הלב
שלך .אם אתה מתקשה להשתמש בידיות האחיזה כדי
לקבוע את קצב הלב שלך ,נסה להשתמש בחיישנים שוב
בשלב מאוחר יותר באימון כדי לראות אם אתה מצליח
לקבל אות קצב לב.
 אם אינך מסתדר עם התכונה של בקרת קצב הלב במגע,
 Precorממליצה להשתמש במשדר רצועת חזה.

איור  :5אזורי יעד דופק

זהירות :ודא שהדופק שלך לעולם לא יעלה על  85%מהדופק
האירובי המרבי שלך .תוכל לחשב את הדופק המרבי שלך בעזרת
הנוסחה הבאה:
דופק מרבי = ) - 207גילך * (0.67

P30

הצגת לוח הבקרה של

P30

למשתמשים

שימוש במשדר עם רצועת חזה
אזהרה

אותות משדר רצועת החזה )או רצועת הדופק( עלולים
לשבש את פעולתם של קוצבי לב או של התקנים
מושתלים נוספים .לפני השימוש במשדר רצועת
החזה ,התייעץ עם הרופא שלך ועם יצרני משדר
רצועת החזה וההתקן המושתל.

ענידת משדר רצועת החזה במהלך האימון תאפשר קבלה של
מידע שוטף אודות הדופק .כדי שהמכשיר יצליח לזהות את
הדופק שלך ,עליך לאחוז את חיישני המגע עם הדופק או
לענוד משדר רצועת חזה במהלך האימון .במידה וקיימים
נתונים אלחוטיים ונתוני מגע ,נתוני המגע יקבלו עדיפות
ויוצגו.
הערה :לקבלת קריאה מדויקת ,יש לוודא כי יש מגע ישיר בין
הרצועה לעור בחלק התחתון של עצם החזה )מתחת לקו
השדיים אצל נשים(.
שימוש במשדר רצועת החזה:
 .1ספוג בזהירות את החלק האחורי של הרצועה במי ברז.

חשוב :אין להשתמש במים מזוקקים .מים מסוג זה אינם
מכילים את המינרלים והמלחים המתאימים להעברת
דפקים חשמליים.

 .2כוון את הרצועה והדק אותה סביב החזה .התחושה עם
הרצועה אמורה להיות נוחה ולא מגבילה.
 .3ודא שהצד הימני של רצועת החזה פונה מעלה ,שהיא
מסודרת בצורה אופקית ושמרכבה נמצא במרכז החזה.
 .4בדוק את פונקציית הדופק בציוד כדי לוודא מיקום תקין
של רצועת החזה  .במידה ומוצג דופק ,מיקום רצועת
החזה תקין .במידה והציוד אינו מזהה דופק ,כוון מחדש
את הרצועה ובדוק שנית את פונקציית הדופק.
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שימוש בתופסן הבטיחות של ההליכון

ההליכון מצויד בשלוש פונקציות עצירה שונות ,אשר פועלות
באופן הבא:
אם המשתמש…

אז רצועת
ההליכון...

והמסוף...

מושך את השרוך
המחובר אל תופסן
הבטיחות ומפעיל את
מפסק ההפעלה מחדש

מאט עד
לעצירה

מציג את ההודעה PUSH THE
) RESET SWITCHלחץ על

לוחץ על לחצן העצירה מאט עד
האדום
לעצירה

מציג הודעה על כך שהאימון
הושהה.

מאט עד
לעצירה

מציג הודעה על כך שהאימון
הושהה.

יורד מרצועת הריצה
לפרק זמן מוגדר
מראש

מפסק האיפוס( .בדגמים
מסוימים של המסוף ,חץ
יצביע על מפסק ההפעלה
מחדש.

מפסק ההפעלה מחדש ולחצן העצירה האדום נמצאים מתחת
למסוף ,כפי שמוצג בתרשים הבא .כאשר המפסק מופעל,
הלחצן יקפוץ מעלה .ההליכון לא יפעל עד להחזרה של
הלחצן למצבו הרגיל.

איור  :6מפסק הפעלה מחדש

P30

הצגת לוח הבקרה של

P30

למשתמשים

יידע את המשתמשים אודות חשיבות השימוש בתופסן
הבטיחות תוך כדי התרגול על גבי ההליכון ,והדגם כיצד
עליהם לחבר אותו אל הביגוד שלהם באזור המותניים.
במידה ומפסק ההפעלה מחדש מופעל במהלך האימון ,בצע
את הפעולות הבאות:
 .1חבר מחדש את תופסן הבטיחות ,אם יש צורך בכך.
 .2לחץ מטה את מפסק ההפעלה מחדש עד שתישמע
נקישה ,והחזר אותו למיקום הרגיל שלו.
הערה :במידה ומפסק ההפעלה מחדש מופעל ,כל המידע
אודות האימון הנוכחי יימחק.
 .3התחל את האימון מחדש ,וקצר את הזמן הדרוש לסיום
האימון בהתאם לזמן האימון שכבר בוצע.

איור  :7חיבור תופסן הבטיחות

טיפ :הלשונית הקטנה והגמישה שמאחורי מפסק ההפעלה
מחדש מיועדת לאחסון תופסן הבטיחות .במידה וההליכון
אינו בשימוש ,חבר את תופסן הבטיחות אל הלשונית כפי
שמוצג בתרשים הבא.

איור  :8אחסון תופסן הבטיחות
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הפונקציה  ™Auto Stopשל ההליכון

חשוב :הגדרת ברירת המחדל עבור תכונה זו הנה ON
)פעילה( .מנהל המערכת יכול לבטל תכונה זו בהגדרות
המערכת; אך  Precorממליצה להשאיר אותה פעילה.

התכונה ) ™Auto Stopעצירה אוטומטית( מביאה בהדרגה
את ההליכון לעצירה כאשר אינו בשימוש .הדבר עשוי לקרות
במידה והמשתמש יורד מההליכון לפני סיום האימון ומשאיר
את ההליכון כשהוא פועל.
שישים שניות לאחר התחלה או המשך של אימון ההליכון,
המכשיר יתחיל לבצע ניטור עבור העצירה האוטומטית.
במידה והתגלה משתמש ,לא תוצג הודעה והאימון הנבחר
ימשיך.
במידה ולא זוהה משתמש לאחר  30שניות נוספות ,המסוף
יציג את ההודעה NO USER DETECTED, STOPPING IN 10
) SECONDSלא זוהה משתמש ,עוצר בעוד  10שניות(
כהתראה על העצירה המתוכננת .כאשר הודעה זו מוצגת,
תתחיל ספירה לאחור של עשר השניות .במידה ומשתמש
אינו מפסיק את הספירה ,הרצועה תעבור בהדרגה לעצירה
לאחר סיום הספירה.
הערה :משתמשים שמשקלם עולה על  22.7ק"ג ) 50פאונד(
מזוהים בגילוי המיקום והתנועה של התכונה .ייתכן
שההליכון לא יזהה משתמשים שמשקלם נמוך מ 22.7-ק"ג
) 50פאונד( כתלות במהירותם ובמיקומם .לפעולה תקינה,
קרא תמיד את הנחיות המסוף ופעל על פיהן.

P30

פרק

4

התחלת אימון
זהירות :אם אתה משתמש בהליכון ,ודא שהצמדת את תופסן
הבטיחות לבגדיך לפני תחילת האימון.
המכשיר נמצא במצב התחלה כאשר ההודעה SELECT A
) WORKOUT OR PRESS QUICKSTART TO BEGINבחר אימון
או לחץ התחלה מהירה כדי להתחיל( נגללות על פני תצוגת
הטקסט העליונה והשם  PRECORנגלל בתצוגת הטקסט
התחתונה.
במידה והמכשיר מחובר ל ,CSAFE-ההודעה SELECT A
WORKOUT, PRESS QUICKSTART, OR ENTER TO BEGIN

)בחר אימון ,לחץ  QUICKSTARTאו 'הזנה' להתחלה( תיגלל
בתצוגת הטקסט התחתונה.
אם מוצג כל דבר אחר ,לחץ 'השהה' כדי להציג את הודעת
הפתיחה.
ממסך זה תוכל להתחיל אימון בשתי דרכים:
 לחץ .™Quick Start
פעולה זו תפעיל את התוכנית הידנית .חישובים ,כגון
קלוריות שנצרכו ,מבוססים על אדם בן  35שמשקלו 68
ק"ג ) 150פאונד( .תוכל להשלים אימון על ידי השימוש
בתוכנית זו יחד עם ערכי ברירת המחדל ,או לשנות את
הגדרות האימון.
 לחץ על אחד ממקשי האימונים המוגדרים מראש.
כשמשתמש מגיע להגבלת המועדון במהלך אימון ,תוצג
הגבלת האימון בדקות לפני שההודעה CLUB TIME LIMIT
) REACHED, WORKOUT ENDINGהזמן המוקצב למועדון
חלף ,האימון מסתיים( ,תופיע בתצוגת הטקסט העליונה.
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התחלת אימון מתוכנן ומוגדר מראש

אימונים מוגדרים מראש מהווים דרך מצוינת להתאמת
האימונים ליעדי הכושר שלך ,לשמירה על רמת אתגור,
ולהוספת גיוון למפגשים .האימונים הללו מסודרים על פי
הקבוצות הבאות:
 ידני
 דופק
 אימון מחזורי
 הורדת משקל )שריפת שומן במכשירי טיפוס(
 מגוון
 ביצועים
הלוח הקדמי של המסוף מכיל מקש בחירה אחד עבור כל
אחת מקבוצות האימון הללו .לצפייה באימונים שבכל
קבוצה ,לחץ מספר פעמים על המקש המתאים לקבוצה זו.
השם של כל אימון יופיע במסוף תוך כדי גלילה בקבוצה.

קביעת אפשרויות

ניתן לקבוע את הערכים ) Goalיעד() Language ,שפה( ,וכן
) Unitיחידה( לפני תחילת האימון .לאחר שהתחלת אימון או
לחצת על ) Quick Startהפעלה מהירה( ,תוכל גם להזין גיל
ומשקל ,וכן יעד דופק.
הערה :לאחר שהגדרת את האפשרויות האישיות ,בחר אימון
והתחל להתאמן .אחרת ,האפשרויות שבחרת תחזורנה לערכי
ברירת המחדל.
לבחירת יעד אימון לפני תחילת התרגיל:
 .1בהודעת הפתיחה ,לחץ 'אפשרויות'.
האפשרות הראשונה הנה היעד.
 .2לבחירה באפשרות ) Goalיעד( ,לחץ .OK
אפשרויות היעד הן ) Timeזמן() Distance ,מרחק(,
ו) Calories-קלוריות(.
 .3לחץ על מקשי החיצים למעלה ולמטה או על לוח
המקשים כדי להגדיל או להקטין את ערך היעד של הזמן,
המרחק או הקלוריות.
 .4לאחר שהזנת יעד ,לחץ .OK
 .5כדי להמשיך אל קטגוריית האפשרויות הבאה ,לחץ שנית
על 'אפשרויות'.
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לבחירת הגדרות שפה לפני תחילת התרגיל:
 .1בהודעת הפתיחה ,לחץ 'אפשרויות'.
 .2לחץ שנית על 'אפשרויות' כדי לבחור באפשרות
) Languageשפה( ,ולאחר מכן לחץ .OK
 .3לחץ על מקשי החיצים למעלה ולמטה כדי לנווט ברשימת
השפות הזמינות .לבחירת שפה ,לחץ .OK
אפשרויות השפה הנן :אנגלית ,גרמנית ,ספרדית,
צרפתית ,הולנדית ,פורטוגזית ,רוסית ,ואיטלקית.
 .4להמשך אל קטגוריית האפשרויות הבאה ,לחץ על מקשי
החיצים למעלה או למטה.
לבחירת יחידת מידה לפני תחילת האימון:
 .1בהודעת הפתיחה ,לחץ 'אפשרויות'.
 .2לחץ פעמיים על 'אפשרויות' כדי לעבור אל האפשרות
) UNITSיחידות(.
 .3לחץ על מקשי החיצים למעלה ולמטה כדי לבחור יחידת
מידה.
 .4לאחר שבחרת יחידת מידה ,לחץ .OK

בחירה באפשרויות לאחר תחילת האימון

לאחר שהתחלת אימון בהפעלה מהירה או בחרת באפשרות
) Workoutאימון( ,ת7וכל להזין את המשקל ואת הגיל שלך,
וכן יעד דופק .ניתן לשנות גם את ערכי השפה והיחידות.

להזנת גיל ומשקל במהלך אימון:
 .1לחץ 'אפשרויות'.
 .2האפשרות הראשונה היא משקל/גיל .לבחירה באפשרות
זו ,לחץ .OK
 .3לחץ על מקשי החיצים למעלה ולמטה כדי להגדיל או
להקטין את המשקל שלך.
 .4לאחר שהזנת משקל ,לחץ .OK
 .5חזור על שלבים  1-4כדי להזין את גילך.
 .6להמשך אל קטגוריית האפשרויות הבאה ,לחץ על מקשי
החיצים למעלה או למטה.
כעת תוצג האפשרות ) Target Heart Rateיעד דופק(.
 .7הזן יעד דופק ולחץ .OK
כעת ,תוכל לבחור יחידות מידה ושפה במידה ולא בחרת
באפשרויות הללו לפני תחילת האימון.
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השהיה וחידוש פעילות של פרק אימון

במקרה של הפסקה באימון קיימים שני סוגים של תגובה
מצד המכשיר ,אשר תלויים באופן הפעלתו.

מושהה )ציוד עם הנעה חיצונית(

כאשר פרק אימון מושהה ,מהירות החגורה יורדת באיטיות
עד לאפס ,או שההתנגדות מופחתת באיטיות עד לרמתה
המינימלית .מנוע ההרמה כבה ומשאיר את ההשיפוע או
ה crossramp-במצבם הנוכחי .הזנת הנתונים מבוטלת.

כאשר אתה מקיש על ) Pauseהשהיה( במכשיר שאינו
הליכון ,המכשיר מציג את מסך הסיכום הכולל את מדדי
האימון שלך .אחרי שהסיכום הוצג ,המכשיר חוזר למסך
קבלת הפנים.

כיבוי קרב )ציוד עם הנעה עצמית(

במכשירים עם הנעה עצמית ,מצב ההשהיה מקביל למצב
הכיבוי הקרב .כשאתה מפסיק את האימון הציוד מתחיל
ספירה לאחור של  30שניות.
המדדים המצטברים )למשל זמן ,צעדים ,מרחק ,קלוריות(
נעצרים בערכיהם הנוכחיים ולא משתנים .לא ניתן להתחיל
בהזנת נתונים.
כדי להפעיל את התוכנית מחדש ,התחל להתאמן פעם
נוספת .ההתנגדות תאופס לערך שבו נמצאה בעת השהיית
התוכנית.
אם המכשיר יישאר במצב לא פעיל למשך יותר מ 30-שניות,
אספקת הכוח תיעצר והמכשיר יעבור למסך סיכום האימון.
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סיום פרק אימון

הרפיה היא מרכיב חשוב באימון מאחר שהיא מפנה את
חומצת החלב מהשרירים הפועלים ,ובכך מסייעת להפחית
את קשיות וכאבי השרירים .נוסף לכך ,הרפיה בת  3עד 5
דקות תאפשר לקצב הלב שלך לחזור למצב המנוחה הרגיל
שלו.
בסוף האימון ,מסך סיכום מציג את קצב הלב הממוצע שלך
לאורך האימון ואת מדדי האימון המצטברים.
אם ביצעת תוכנית אימונים לבדיקת כושר ,מוצגת הודעה
ראשונה עם ציון כושר.
שתי ההודעות הבאות מציגות את קצבי הלב הממוצע
והמרבי של המשתמש במהלך פרק האימון .הודעות אלו
מוצגות רק אם התקבלו נתוני קצב לב במהלך פרק האימון,
כלומר ,אם הוצג מספר חוקי המציין את קצב הלב לפחות
פעם אחת במהלך פרק האימון.
מצב הסיכום מסתיים בתוך שתי דקות והמכשיר חוזר להציג
את מסך קבלת הפנים .אם המכשיר נמצא במצב CSAFE
 ,Finishedעל שלב הסיכום להימשך לפרק זמן השווה לפחות
לפסק הזמן של  ,CSAFEשהוא לרוב  10שניות .אם שלב
הסיכום קצר יותר מזה ,לפני שהמכשיר יחזור להציג את מסך
קבלת הפנים תוצג המילה ) RESETTINGמבצע איפוס( ,עד
שמצב  CSAFE finishedיסתיים.
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במהלך האימון נשמרים שלושה סוגי מדדים שונים.
את המדדים המבוקרים ניתן להגדיר ולשנות .אלה הם:
 רמת ההתנגדות ) ,EFX ,AMTאופניים(
 מהירות )הליכון(
 שיפוע )הליכון(
 צעדים/דקה )מכשיר טיפוס(
מדדי הביצועים הנוכחיים מתארים את עוצמת האימון בזמן
אמת .אלה הם:
 קלוריות/דקה ,קלוריות/שעה
) Heart Rate דופק(
 מהירות )הליכון ,אופניים(
 סיבובים/דקה )אופניים(
 צעדים/דקה )(EFX ,AMT
המדדים המצטברים מתארים את הביצועים הכוללים לאורך
פרק האימון כולו .אלה הם:
 זמן:
מצב ספירה לאחור
מצב ספירה בסדר עולה
 קלוריות
 מרחק:
ממוצע צעדים/דקה )(EFX ,AMT
מהירות ממוצעת )הליכון ,אופניים(
קומות )מכשיר טיפוס(
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ציוד הכושר שלך כולל מגוון רחב של אימונים אשר תוכננו
בקפידה במטרה להפיק את התוצאות הטובות ביותר מכל
אימון.
גוף האדם יעיל במיוחד .כאשר הגוף מבצע את אותה
התנועה באופן קבוע במשך ימים או שבועות רבים ,הוא
לומד את התנועה ומסוגל לבצע אותה כשהוא משקיע פחות
מאמץ .לתהליך זה ,הנקרא הסתגלות שרירים ,חיסרון אחד –
ככל שתיצמד לאימון אחד זמן רב יותר ,כך האימון יהפוך
לפחות טוב עבורך.
למניעת הסתגלות שרירים תוך כדי האימון ,נסה סוגים
שונים של אימון בימים שונים .אם תשאיר את שריריך במצב
בו עליהם "לנחש" ,תשמור על רמת צריכת האנרגיה שלך,
תרד משקל מהר יותר ותשפר את היציבה.
האימונים בטבלה הבאה זמינים ביחידות המצוידות במסוף
.P30
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P30

טבלה  .7אימוני מסוף P30

 EFX EFX AMTהליכון אופניים מכשיר
טיפוס
833 835

מקש
מסוף

אימון

הורדת
משקל

✓ Weight Loss
/ Fat Burner

✓

✓

✓

✓

)הורדת
משקל /
שריפת
שומנים(

✓

Aerobic
Workouts

✓

)אימונים
אירוביים(

דופק

Basic Heart
Rate Control
((HRC

✓

✓

✓

✓

)בקרת דופק
בסיסית
)((HRC

Custom
Weight Loss
HRC

✓

)הורדת
משקל
מותאמת
אישית (HRC

Weight Loss
HRC

)הורדת
משקל (HRC

✓

✓

✓
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מקש
מסוף

אימון

 EFX EFX AMTהליכון אופניים מכשיר
טיפוס
833 835

ביצועים Track

✓

)מסלול(

✓

5K
Hill Climb

✓

Cross
Training
Workouts

✓

)טיפוס
הרים(

✓

✓

)אימונים
משולבים(
✓ Interval 1-2

)אימון
מחזורי (1-2

✓

Watts

) Targetיעד
וואט(

✓

Steady
Climb

)טיפוס
קבוע(
✓

Pyramid

)פירמידה(

Fitness
Tests

)בדיקות
כושר(

✓

✓

✓

✓

✓
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מקש
מסוף

אימון

מגוון

Random

)אקראי(

Cross
Country
Workouts

 EFX EFX AMTהליכון אופניים מכשיר
טיפוס
833 835
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

)אימונים
מחוף אל
חוף(

Gluteal
Workouts

✓

✓

✓

)אימוני
עכוז(

✓

Twin Peaks

)טווין פיקס(

✓

Rolling Hills

)הרים
מתגלגלים(

Custom
Workouts

)אימונים
מותאמים
אישית(

P30
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מקש
מסוף

אימון

אימון
מחזורי

1-1, 1-2, and
1-3 Interval

 EFX EFX AMTהליכון אופניים מכשיר
טיפוס
833 835
✓

✓

✓

✓

✓

✓

)אימון
מחזורי ,1-1
 ,1-2ו(1-3-

Custom
Interval

✓

✓

✓

✓

✓

✓

)אימון
מחזורי
מותאם
אישית(

✓

Total Body
Interval

)אימון
מחזורי כולל
לגוף(
✓

Speed
Bumps

)מהמורות
מהירות(
✓

City Steps

)מדרגות
עירוניות(

ידני

Manual

)ידני(

✓

✓

✓

✓

הרשימה הבאה מתארת את האימונים הללו.

✓

✓
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מקש שריפת שומנים

לחיצה על המקש 'שריפת שומנים' תגלול את רשימת
האימונים אשר מביאים להורדת משקל ולייצוב אירובי.

שריפת שומנים

 ®American College of Sports Medicineממליץ למבוגרים
לקיים אימון ברמה בינונית לפחות חמישה ימים בשבוע
ולמשך  30-60דקות .אימון הורדת המשקל מספק אתגר
אירובי מובנה ומבוסס זמן אשר יסייע לך להפוך או למנוע
עלייה במשקל.
הזמן הכולל לאימון זה נקבע ל 28-דקות .האימון מורכב
מעבודה מתחלפת בת ארבע דקות ומזמני מנוחה .במהלך
העבודה ,תוכל לשנות את ההתנגדות בכל זמן רצוי.
טיפ לאימון :לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,מומלץ לענוד
מנטר דופק ולשמור על דופק יעד שבין  50%ל70%-
מהדופק המרבי שלך.
הערה :תכנית זו נקראת ) Fat Burnerשריפת שומנים(
במכשירי טיפוס.

אימונים אירוביים

אימונים אירוביים מתוכננים לשמירה על צריכת חמצן גבוהה
ככל שניתן ,והדבר ישפר את הכושר שלך במשך הזמן.
יתרונות הייצוב האירובי כוללות קיבולת טובה יותר של הלב
ושל הריאות ,ניהול מתחים ותחושת חיוניות כוללת.
טיפ לאימון :לאימון הקרדיו-וסקולרי היעיל ביותר ,הימנע
מהחזקת המעקה.
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לחיצה חוזרת על המקש 'דופק' תגלול את אימוני הדופק
המבוקר ) (HRCהזמינים במכשיר .לשימוש באימונים הללו,
עליך לענוד חיישן עם רצועת חזה )מומלץ( או להמשיך
וללפות את החיישן הידני לאורך האימון.
הערה :לא ניתן לעבור אל האימונים הללו במהלך מפגש
תרגילים.

דופק  HRC /בסיסי

אימון זה מנטר את הדופק ויספק הנחיות לתוכנית בעוצמה
בינונית ,שהינה אופטימלית לייצוב אירובי.
במהלך האימון ,דופק היעד שלך מבוסס על החישוב הבא:
דופק יעד =  × 0.67) – 207) × 70%גילך((
המכשיר יכוון את הגדרות העוצמה כך שתשמור על הדופק
תוך כדי האימון.
במידה ולא יתקבל אות דופק ,תצוגת הערך תישאר ריקה.
במקרה כזה ,בדוק שנית את לפיתת היד של חיישני היד או
את מיקום רצועת החזה.
טיפ לאימון :תכנית זו מציעה הטבות אימון עבור משתמשים
חדשים וחוזרים הלומדים כיצד לשמור על רמת מאמץ
בינונית וקבועה לאורך האימונים שלהם.
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שריפת שומנים מותאמת HRC
אימון זה דומן לאימון  HRCהבסיסי .עם זאת ,בתחילת אימון
) Custom Weight Loss HRCשריפת שומנים מותאמת ,(HRC
תתבקש להזין את הדופק הפעיל ודופק ההתאוששות
שתרצה לשמור .במהלך האימון ,המכשיר יכוון את רמות
המדרון כדי לשמור על דופק בגבולות שבין הדופק הפעיל
לדופק ההתאוששות שציינת .תוכל לכוון את מהירות
ההליכה או הריצה בכל עת.
הערה :משך אימון זה הנו  28דקות ,ולא ניתן לשנות זמן זה.
האימון זמין גם בלחיצה על המקש 'שריפת שומנים'.
טיפ לאימון :תוכל לבחור דופק מותאם עבור יעדי האימון
הייחודיים שלך ,כדי להוסיף לאימון אתגר של אזור אימון
יעיל ובטוח.
שריפת שומנים HRC
באימון זה ,הגדרות המהירות והמדרון מכוונות אוטומטית
להורדת המשקל ולשיפור הסיבולת .תוכל לשנות משך אימון
זה לערך שבין  15דקות למשך הזמן המרבי המותר בחדר
הכושר.
הערה :אימון זה זמין גם בלחיצה על המקש 'שריפת שומנים'.
טיפ לאימון :השתתפות באימון ממוקד למשך  15דקות
לפחות יוכל לשפר את המטבוליזם ואת הסיבולת.
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המקש ביצועים

לחץ מספר פעמים על המקש 'ביצועים' כדי לגלול את רשימת
האימונים הזמינים אשר מייצבים ובודקים את הביצועים
האירוביים ואת שרירי הגוף.
הערה :מפעילים יכולים להסתיר את אימוני הביצועים
במידה ולדעתם חלק מהאפשרויות מאמצות מדי את
לקוחותיהם .במידה והאימונים הללו מוסתרים והם האימונים
היחידים הזמינים בלחיצה על המקש 'ביצועים' ,לחיצה על
מקש זה תגרום לגלילת ההודעה WORKOUT NOT
) AVAILABLEהאימון אינו זמין( בתצוגת הטקסט העליון.
להצגת האימונים המוסתרים ,שנה את הגדרת ההסתרה
) (Hiddenשל התוכניות להצגה )) (Showקרא עוד System
) Settingsהגדרות המערכת((.

) Trackמסלול(

בעיקרון ,אימון זה זהה לאימון הידני; לא נקבעות מראש
רמות עוצמה ,כך שתוכל לכוון את הרמות תוך כדי האימון.
עם זאת ,במקום גרף העוצמה הרגיל ,יוצג תרשים ובו מסלול
ריצה מעגלי .נורית מהבהבת תציג את מיקומך בסיבוב
הנוכחי ,ומונה במרכז המסלול המעגלי יציג את מספר
ההקפה הנוכחית .הקפה אחת שווה ל 400-מטרים )440
יארד(.
טיפ לאימון :לחץ על 'אפשרויות' והשתמש במונה SEGMENT
) TIME REMAININGזמן שנותר במקטע( כדי להציג את הזמן
שנותר בהקפה הנוכחית ,על פי המהירות הנוכחית שלך.

5K
בהתאם לשם ,אימון זה מדמה ריצה או הליכה של 5
קילומטרים ) 3.1מייל( .האימון מתחיל במדרון מתוכנת
מראש ,אך תוכל לשנות את המדרון או את המהירות בכל
עת.
טיפ לאימון :אם תרצה לקצר את הזמן הכולל של האימון,
התחל במפגש בדיקה כדי לברר מהו ה"זמן התחרותי" שלך.
חזור על אימון  5Kמדי חודש או חודשיים כדי לבחון את
התקדמותך.
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) Hill Climbטיפוס הרים(

אימון זה מדמה הליכה ,ריצה או רכיבה בעלייה ארוכה
וירידה קצרה יותר .האימון מפעיל מגוון רחב של קבוצות
שרירים על ידי שינוי ההתנגדות ,ה CrossRamp-או שניהם
כדי לספק חוויית טיפוס הרים .תוכל לשנות את ההגדרות
הללו בכל עת ,והשינויים ישפיעו על העוצמה בשארית
האימון.
הערה :ב ,EFX-המסוף יציג בקשה לדווש הפוך במהלך חלק
מהאימון.
טיפ לאימון :השילוב של אימון טיפוס הרים בלוח הזמנים
הרגיל של אימון הקרדיו שלך ישמור על גיוון באימונים
ויסייע לבסס את עוצמתם של שרירי הגוף.

) Cross Training Workoutsאימונים משולבים(

אימון זה משלב גיוון של ממש בתרגילים ובהפעלת השרירים
על ידי כיוון ההתנגדות ורציפות המדרון להדמיית פני שטח
דינמיים במהלך ריצת חוץ.
ההגדרה  CrossRampמתוכנתת מראש בכל אחד מהאימונים
הללו ,אך תוכל לשנות אותם או את הגדרת ההתנגדות בכל
עת .השינויים שתבצע יחולו על הרמות שבשארית האימון,
והעמודות בפרופיל האימון יציגו את רמות הCrossRamp-
שהשתנו.
טיפ לאימון :משתמשים מתקדמים יכולים להפעיל את שרירי
הליבה המייצבים בצורה מקיפה יותר אם יורידו את ידיהם
מהמעקות במהלך האימון.

אימון מחזורי 1-2

אימון זה זמין בלחיצה על המקש 'ביצועים' ב AMT-בלבד.
הוא זהה לאימון מחזורי  1-2הזמין במקש 'אימון מחזורי'
במכשיר אחר )קרא עודאימון מחזורי  ,1-2 ,1-1ו.(1-3-
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) Watts Targetיעד וואט(

באימון זה המתאמן אחראי על שמירת תפוקת הספק קבועה
לאורך האימון .האופניים ישנו את התנגדותם על פי הצורך
כדי לשמור על רמת הספק קבועה תוך כדי התקדמות
האימון .בתחילת האימון ,רמת ההתנגדות נקבעת ל ,1-אך
היא גדלה עד שתגיע לעבודה ברמה קבועה של  50וואט.
תוכל להשתמש בבקרות ההתנגדות כדי לשנות יעד זה
בצעדים של  10וואט.
הערה :תוכל לקבוע את רמת הספק היעד לכל ערך עגול של
 10וואט בין  30ל 400-וואט.
לאחר שהגעת לערך זה ,ההתנגדות תכוון כדי לפצות על
המהירות בה אתה מדווש – ככל שתדווש מהר יותר ,כך רמת
ההתנגדות תצנח פחות.
טיפ לאימון :קבע תכנית זו ברמת הספק קלה ביום שלאחר
תרגול אינטנסיבי כדי לעודד התאוששות ולמנוע אימון יתר.

) Steady Climbטיפוס קבוע(

התוכנית ) Steady Climbטיפוס קבוע( תגדיל באיטיות את
קצב המדרגות עד שתגיע לשיא בסוף התוכנית .תוכל לעקוף
את ההגדרות עבור כל עמודה .השינויים גורמים גם להרמה
או להורדה של העמודות בחלק הנותר של פרופיל התוכנית.
טיפ לאימון :הימנע מהישענות על המעקה להקלה על משקל
גופך ,ושמור על תנוחה נכונה להגדלת שריפת הקלוריות.

) Pyramidפירמידה(

אימון הפירמידה מגדיל באיטיות את קצב המדרגות עד לשיא
ולאחר מכן מקטין אותו לקצב איטי יותר .ככל שקצב
המדרגות גדל ,ההתנגדות קטנה ולאחר מכן גדלה לאחר
שקצב המדרגות יקטן .כל גידול או הקטנה שמתבצעים
במקטע אימון אחד יגדילו או יקטינו את כל המקטעים
הנותרים באותה המידה.
טיפ לאימון :להפקת המרב מהאימון ,השלם טווח רחב ככל
שניתן של תנועה בכל מדרגה .עם זאת ,אל תאפשר לדוושה
להגיע לקצה העליון או התחתון של טווח התנועה.
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) Fitness Testsבדיקות כושר(

בדיקות הכושר בוחנות את הכושר הכולל של גופך מבחינת
הקיבולת האירובית שלו .במהלך שלב ההתחממות של
הבדיקה ,תוכל לכוון את הגדרות ההתנגדות ההתחלתית.
לאחר מכן ,תשלים סדרת שלבים עם עוצמה גדלה והולכת.
המכשיר יחשב את ציון הכושר שלך בסיום הבדיקה על פי
התקדמותך בשלבים הללו ועל פי השינויים בדופק תוך כדי
השלמתם.
בהליכונים ,האימון ) Gerkin Fitness Testבדיקת גרקין
לכושר( משווה את רמת הכושר שלך לתקני הכושר הרשמיים
של איגוד הכבאים הבינלאומי ) .(IAFFבדיקה זו נכתבה תוך
שימוש בפרוטוקול גרקין ,המהווה בסיס לבדיקות הכושר
הרשמיות של  IAFFוחלק מיוזמת הרווחה והכושר שלהם.
המכשיר יסיים את הבדיקה לפני הזמן המוקצב במידה
ויתרחש אחד מהדברים הבאים:
 המכשיר לא הצליח לזהות את הדופק שלך.
 הדופק גבוה בלמעלה מ 85%-מהדופק הבטוח המרבי
למשך  15שניות או יותר.
 הדופק משתנה במהירות גבוהה מדי.
 עצרת את הבדיקה בעצמך )על ידי לחיצה על מתג
העצירה ) (STOPאו משיכת שרוך הבטיחות בהליכון ,או
על ידי עצירה ב EFX-או במכשיר הטיפוס(.

חשוב :לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,שב ותנוח למשך
חמש דקות לפחות לפני ביצוע הבדיקה הבאה.

טיפ לאימון :לבדיקה עד כמה גדלה רמת הביצועים
בתרגילים שלך במשך הזמן ,נסה לבצע את בדיקת הכושר
כמה שיותר מוקדם לאחר שהתחלת בתוכנית האימון .לאחר
מכן ,ככל שתתקדם באימון ,בצע את בדיקת הכושר מעת
לעת ובדוק כיצד התוצאות משתפרות.
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בעזרת הטבלאות הבאות תוכל לפרש את ציון הבדיקה.
טבלה  .8קטגוריות ציון כושר לנשים )הליכון(

גיל בשנים כושר
נמוך

כושר כושר
בינוני גבוה

20-39

 28ומטה  34 28-34ומעלה

40-49

 26ומטה  32 26-32ומעלה

50-59

 24ומטה  29 24-29ומעלה

 60ומעלה  22ומטה  27 22-27ומעלה
טבלה  .9קטגוריות ציון כושר לגברים )הליכון(

גיל בשנים כושר
נמוך

כושר כושר
בינוני גבוה

20-39

 35ומטה  43 35-43ומעלה

40-49

 32ומטה  40 32-40ומעלה

50-59

 29ומטה  37 29-37ומעלה

 60ומעלה  24ומטה  32 24-32ומעלה
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טבלה  .10קטגוריות ציון כושר לנשים ) / EFXאופניים  /מכשיר טיפוס(

גיל בשנים כושר נמוך כושר
בינוני

כושר גבוה

20-39

 28ומטה

 33 28-33ומעלה

40-49

 26ומטה

 31 26-31ומעלה

50-59

 24ומטה

 28 24-28ומעלה

 60ומעלה  22ומטה

 26 22-26ומעלה

טבלה  .11קטגוריות ציון כושר לגברים ) / EFXאופניים  /מכשיר טיפוס(

גיל בשנים כושר נמוך כושר
בינוני

כושר גבוה

20-39

 35ומטה

 42 35-42ומעלה

40-49

 32ומטה

 39 32-39ומעלה

50-59

 29ומטה

 36 29-36ומעלה

 60ומעלה  24ומטה

 31 24-31ומעלה

הערה :ההליכון כולל גם מספר בדיקות כושר של צבא
ארצות הברית ורשויות החוק ,ובחלק מדגמי  EFXיש בדיקת
כושר של הצי האמריקאי .על חדר הכושר להפעיל את
הבדיקות הללו כדי שהן תהיינה נגישות בלחיצה על המקש
'ביצועים'.

P30

התחלת אימון

המקש מגוון

63

לחיצה חוזרת על המקש 'מגוון' תגלול את קבוצת האימונים
האקראיים ,הניתנים להתאמה אישית והמיוחדים.

) Randomאקראי(

גיוון )עבור השרירים ועבור הנפש( הנו המפתח להצלחה
מתמשכת בכל יעד תרגול .האימון האקראי יספק פרופיל
אימון שונה בכל פעם שתבחר בו .מקטעי הדקה האחת אשר
מופיעים בפרופיל האימון שומרים על מדרון קבוע אותו
תוכל לעקוף.
טיפ לאימון :גופך יגיב בצורה שונה לכל אימון .הדרך הטובה
ביותר לבחינה ולכימות של יעילות כל מפגש אימונים הוא
לענוד רצועת חזה או להשתמש בידיות הלפיתה הרגישות
למגע תוך כדי האימון.

) Cross Country Workoutsאימונים מחוף לחוף(

האימונים הללו מדמים חוויית ריצה בחוץ .כל גידול או
הקטנה שמתבצעים במקטע אימון אחד יגדילו או יקטינו את
כל ה"גבעות" וה"עמקים" הנותרים שמוצגים ,באותה המידה.
טיפ לאימון :משתמשים מתקדמים יכולים להוריד את ידיהם
מהמעקה כדי לעבוד בצורה מושלמת יותר על שרירי ליבה
המייצבים שלהם במהלך האימון.

) Gluteal Workoutsאימוני עכוז(

עכוז חזק מקנה יציבה טובה יותר ,משפר את עמוד השדרה
ומייצב את המותניים ,וכן מצמצם את הפציעות בגוף
התחתון במותניים ,בברכיים ובקרסוליים .האימונים הללו
מתמקדים בירכיים ובעכוז ועוצמתם גדלה בהדרגה ,אך תוכל
לשנות את רמות העוצמה בכל עת.
בדגמי  ,EFXבמהלך האימון תתבקש להפוך את הכיוון לאחר
 ,50% ,25%ו 75%-מהזמן הכולל .בנקודות הללו ,תוצגנה
הודעות טקסט במסוף כתזכורת לשינוי כיוון.
טיפ לאימון :להרחבת פעילות הליבה )המאמץ אותו
משקיעים שרירי הבטן והעכוז( במהלך האימון ,הורד את
ידיך מידיות המכשיר או מהמעקה תוך שמירה על מנח זקוף.
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) Twin Peaksטווין פיקס(

באימון זה ,תעבור דרך שני שלבים של הגדלה ולאחר מכן
הקטנה של העוצמה .האימון דומה לאימון האירובי ,אך
מאפשר מרווחים גדולים יותר בין השינויים .תוכל לכוון את
עוצמת האימון בכל עת.
טיפ לאימון :ענוד מנטר דופק כדי לצפות בעוצמת המאמץ
בצורה ויזואלית תוך כדי הטיפוס אל כל פסגה.

) Rolling Hillsהרים מתגלגלים(

תכנית ייצוב הלב מספקת קצב מדרגות גבוה .בדומה
לתוכנית האירובית ,התוכנית כוללת מספר פסגות ועמקים
בקצב המדרגות; עם זאת ,חלקי העוצמה הנמוכה בזמני
המנוחה קטנים יותר ,מה שגורם לכך שהעוצמה תהיה
עקבית יותר .תוכל לעקוף את ההגדרות עבור כל עמודה.
השינויים גורמים גם להרמה או להורדה של העמודות בחלק
הנותר של פרופיל התוכנית.
טיפ לאימון :הימנע מהישענות על המעקה )והקלה על
משקלך( במהלך אימון זה.

) Custom Workoutsאימונים מותאמים אישית(

האימונים הללו הוגדרו על ידי הנהלת חדר הכושר .לפרטים
נוספים ,צור קשר עם צוות חדר הכושר.
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המקש אימון מחזורי

אימונים מחזוריים מסייעים למתעמלים לשפר את הכוח ,את
הסיבולת ,וכן את הכושר האירובי והאנאירובי .הם כוללים
פעילות קצרה ומתחלפת בעוצמה גבוהה יחד עם תקופות
התאוששות .לחיצה חוזרת על המקש 'אימון מחזורי' תגלול
את האימונים המחזוריים הזמינים.

אימון מחזורי  ,1-2 ,1-1ו1-3-

האימון המחזורי  1-1מתוכנן להאיץ ולהאט את הדופק
בצורה חוזרת לזמן המוגדר על ידי המשתמש ,על ידי מעבר
בין מרווחי מנוחה ועבודה בני שתי דקות כל אחד .בדומה
לכך ,האימונים המחזוריים  1-2ו 1-3-כוללים פרקי זמן
מתחלפים של שתי דקות מנוחה וארבע או שש דקות של
עבודה.
טיפ לאימון :תוכל להמשיך ולהתאים את עוצמת העבודה
וזמני המנוחה על ידי כיוון הגדרות העוצמה בכל עת.
המכשיר יזכור את ההעדפות הללו עבור כל אימון מחזורי
עתידי) .בדגמי  ,EFXלא מוגדרות רמות עוצמה שונות לאימון
ולמנוחה ועליך להגדיר אותן במהלך שלבי האימון והמנוחה
הראשונים( .אם תרצה לקבל רמת שליטה נוספת ,השתמש
באימון ) Custom Intervalאימון מחזורי מותאם אישית( כדי
לכוון גם את משך המרווחים.

) Custom Intervalאימון מחזורי מותאם אישית(

האימון ) Custom Intervalאימון מחזורי מותאם אישית( דומה
לאימון ) Intervalאימון מחזורי( .עם זאת ,לפני שתתחיל עליך
לציין את משך מרווחי המנוחה והאימון .לחץ על מקשי
החיצים או על לוח המקשים כדי לבחור משך זמן שבין דקה
אחת ל 30-דקות ,ולאחר מכן לחץ  OKכדי להזין את
בחירתך .לאחר שהזנת את שני משכי הזמן ,יתחיל האימון.
טיפ לאימון :בהתאם לרמת הכושר ויעדי האימון שלך ,תוכל
לקבוע משך התאוששות קצר ,מינימום דקה אחת ,בין
מרווחים .במרווחי האימון עצמם ,תוכל לקבוע כל משך זמן
שבין דקה אחת ל 30-דקות .התאמה אישית של היחס בין
מרווחי האימון למנוחה על פי יעדי האימון הייחודיים שלך
תשפר את הביצועים ותקצר את זמן ההגעה אל יעדי
הביצועים שקבעת.
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) Total Body Interval Workoutאימון מחזורי כולל לגוף(

אימון זה ,אשר נוצר במיוחד עבור דגמי  EFXעם זרועות
נעות ,כולל שלבי אימון ומנוחה אשר יאמנו את פלג הגוף
העליון והתחתון בתרגול מתואם אחד .המסוף יציג הנחיות
לאימון מומלץ עבור הזרועות וינחה מתי לדווש אחורה.
טיפ לאימון :דחף ומשוך את הידיות הנעות כדי להגדיל את
מעורבות הגוף העליון ואת שריפת הקלוריות.

) Speed Bumpsמהמורות מהירות(

באימון מחזורי זה ,רמות העוצמה של שלבי האימון משתנות
בצורה לא שגרתית .תוכל לשנות את הרמות הללו בכל עת
במהלך האימון.
טיפ לאימון :שינויים לא שגרתיים במהלך אימון זה מסייעים
במניעת "קפיאת" האימון ומונעים שעמום במהלכו.

) City Stepsמדרגות עירוניות(

התוכנית ) City Stepsמדרגות עירוניות( מגדילה ומקטינה את
קצב המדרגות בשלבים .בכל שלב ,הקצב עולה בהדרגה
לשיא ולאחר מכן צונח במהירות בחזרה אל קצב ההתחלה.
לאחר מכן האימון יחזור על תבנית זו.
תוכל לעקוף את ההגדרות עבור כל מקטע בתוכנית .כל
הגדלה או הקטנה תשנה את כל המקטעים הנותרים באותה
המידה.
טיפ לאימון :להגדלת הפעלת הליבה )המאמץ אותו משקיעים
הבטן ושרירי העכוז( במהלך האימון ,הימנע מאחיזת
המעקה.

המקש ידני

האימון הזמין על ידי לחיצה על המקש 'ידני' מאפשר להגדיר
ולעקוב אחר רמות המאמץ שלך לאורך מפגש התרגול.
טיפ לאימון :כשאתה מתקדם באימון ,כל מקטע בפרופיל
ישקף את השינוי האחרון שביצעת בהגדרות העוצמה.
לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,אתגר את עצמך על ידי
כיוון פרמטרי האימון באופן קבוע.,
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תחזוקה
כדי לשמור על תפקודו התקין של המכשיר ,בצעו את
פעולות התחזוקה המינוריות המתוארות בסעיף זה בתדירות
המומלצת .אי-ביצוע פעולות התחזוקה במכשיר כמתואר
בסעיף זה עלול להפר את תוקף האחריות המוגבלת של
חברת .Precor

סכנה

כדי להפחית סכנת התחשמלות ,תמיד נתקו את המכשיר
ממקור החשמל לפני ניקויו או ביצוע פעולות תחזוקה
כלשהן .במקרה של שימוש בספק כוח אופציונלי ,נתקו
תחילה את הספק.
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ניקוי המסוף והתצוגה

המסוף דורש תחזוקה מעטה לאחר התקנתו Precor .ממליצה
לנקות את המסוף לפני ואחרי כל מפגש תרגול.
להסרת אבק ולכלוך מהמסוף:
 נגב את כל המשטחים החשופית בעזרת מטלית רכה
אותה ספגת בתמיסה של  30חלקי מים עם חלק אחד של
) ®Simple Greenלפרטים נוספים ,בקר בכתובת
.(www.simplegreen.com

חשוב :אין להשתמש בחומרים חומציים .דבר זה יחליש
את הצבע או את ציפוי האבקה ויגרום לפקיעת האחריות
המוגבלת שניתנה על ידי  .Precorלעולם אל תשפוך מים
ואל תרסס נוזלים ישירות על המסוף או על מסך המסוף.
 חשוב להימנע משימוש בכימיקלים שוחקים כלשהם
במסוף או במסך.
 לחלח תמיד את המטלית ולאחר מכן נקה את המסך.
הקפד לרסס את נוזל הניקוי על המטלית ולא על המסוף,
כדי שהטיפות לא יחלחלו אל תוך המסוף.
 פזר את חומר הניקוי בעזרת מטלית רכה ונטולת סיבים.
הימנע משימוש במטליות בעלות גרגרים.

בדיקה ואיפוס ) Active Status Lightנורית
סטטוס פעילות( )הליכון בלבד(

הליכונים מסדרת  Experienceאשר יוצרו לאחר יוני 2014
כוללים שיפורים רבים בעיצוב ,בתפקוד ובשימושיות .אחד
מהשיפורים הללו הנו נורית חיווי הסטטוס שבחלק הקדמי
של כיסוי ההליכון ,אשר מספקת לבעלי חדר הכושר או
לטכנאי אפשרות לבדיקת מצב ההליכון בקלות.

איור  :9מיקום חיווי סטטוס
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טבלה  .12נוריות סטטוס פעילות ומשמעותן

נורית
סטטוס

משמעות

פעולה נדרשת

דולקת
קבוע
בצבע
כחול

ההליכון פועל כשורה
ואינו זקוק לתחזוקה.

ללא.

הבהוב
בצבע
כחול

יש לבצע תחזוקה
בצע את התחזוקה הדרושה,
מתוזמנת בהליכון
ולאחר מכן אפס את נורית
)מסוף  P80בלבד( ,או הסטטוס.
שיש להחליף את
רצועת ההליכון )פרט
לדגמי .(V230

דולקת
קבוע
בצבע
צהוב

ההליכון זיהה שגיאה
והצליח להתאושש
ממנה .ניתן להשתמש
בהליכון ,אך ייתכן
שפונקציות מסוימות
בו לא תהיינה זמינות.

מהבהבת
בצבע
צהוב

ההליכון זיהה שגיאה ,כבה את ההליכון ,המתן 30
לא הצליח להתאושש שניות ולאחר מכן הפעל אותו
בחזרה .במידה והשגיאה
ממנה והוציא את
חוזרת ,בדוק את יומן
עצמו משירות.
האירועים של המסוף לקבלת
פרטים נוספים ,ולאחר מכן
צור קשר עם מחלקת שירות
הלקוחות של .Precor

לפרטים נוספים ,עיין ביומן
האירועים של המסוף.

חשוב :צור קשר עם שירות הלקוחות של  Precorלפני שתבצע
בדיקות אבחון בתפריט ) Hardware Validationאימות חומרה(.
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לעיון ולאיפוס סטטוס ההליכון:
 .1בהודעת הפתיחה ,לחץ על המקש 'השהה' ,ולאחר מכן
הזן את הספרות הבאות בלוח המקשים:
51765761

 .2לחץ על מקשי החץ למעלה ולמטה כדי לגלול את פריטי
התפריט עד שיוצג הערך HARDWARE VALIDATION
)אימות חומרה( ,ולאחר מכן לחץ .OK
 .3בתפריט אימות החומרה ,לחץ על מקשי החץ למעלה
ולמטה כדי לגלול את פריטי התפריט עד שיוצג הערך
) ACTIVE STATUS LIGHTנורית סטטוס פעילות( ,ולאחר
מכן לחץ  OKפעם נוספת.
 .4לחץ והחזק את המקש ) Quick Startהפעלה מהירה( עד
שנורית הסטטוס תחזור לדלוק קבוע בצבע כחול.
 .5לחץ 'השהה' כדי לחזור אל הודעת הפתיחה.
הערה :במידה ונורית הסטטוס דולקת קבוע בצבע צהוב,
תוכל לכבות אותה גם על ידי עיון וניקוי הרשומות שביומן
האירועים )קרא עוד) Event Logיומן אירועים((.
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לכיוון הבהירות של נורית הסטטוס:
 .1בהודעת הפתיחה ,לחץ על המקש 'השהה' ולאחר מכן
הזן את הספרות הבאות בלוח המקשים:
51765761

 .2לחץ על מקשי החץ למעלה ולמטה כדי לגלול את פריטי
התפריט עד שיוצג הערך HARDWARE VALIDATION
)אימות חומרה( ,ולאחר מכן לחץ .OK
 .3בתפריט אימות החומרה ,לחץ על מקשי החץ למעלה
ולמטה כדי לגלול את פריטי התפריט עד שיוצג הערך AS
) LIGHT BRIGHTNESSבהירות נורית  ,(ASולאחר מכן
לחץ  OKפעם נוספת.
 .4גלול את הערכים הזמינים )) LOWנמוך() MED ,בינוני(,
ו) HIGH-גבוה(( לבחירת רמת בהירות רצויה ,ולאחר מכן
לחץ .OK
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החלפת הרצועה ) AMTבלבד(

ה AMT-משתמש ברצועות לאספקת תנועה .בסופו של דבר,
הרצועות הללו מתבלות ויש להחליפן.
כאשר מונה הצעדים של הרצועה מגיע ל 90-מיליון ,ההודעה
) BELTS MUST BE CHANGED SOONיש להחליף את
הרצועות בקרוב( תוצג במסך הפתיחה .מכשיר ה AMT-יפעל
כרגיל כאשר הודעה זו מוצגת.

חשוב :במידה והודעה זו מוצגת ב ,AMT-צור קשר עם שירות
הלקוחות של  Precorלקבלת סיוע.
כאשר מונה הצעדים של הרצועה מגיע ל 100-מיליון )במידה
והרצועה לא הוחלפה( ,תוצג ההודעה BELTS CHANGE
) REQUIREDנדרשת החלפת רצועות( ותיגלל באופן קבוע על
גבי מסך הפתיחה .מקשי הקלט לא יהיו פעילים והמשתמש
לא יוכל להזין ערכים או להתחיל אימון עד להחלפת
הרצועות .לקביעת מועד החלפת רצועה ,צור קשר עם
מחלקת שירות הלקוחות של .Precor
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הערה בדבר סימן מסחרי

 AMT ,Precorו EFX-הם סימנים מסחריים רשומים וPreva-
הוא סימן מסחרי של  .Precor Incorporatedשמות אחרים

במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים
מסחריים רשומים של בעליהם המתאימים.

הודעת קניין רוחני

כל הזכויות והבעלות על ועבור תוכנת ,Preva Business Suite
חומרי העזר המודפסים ,כל עותקי התוכנה וכל הנתונים
הנאספים באמצעות  ,Preva Business Suiteהנם בבעלותה
הבלעדית של חברת  Precorאו ספקיה ,בהתאם לעניין.

חברת  Precorידועה בזכות עיצוביה החדשניים ועטורי
הפרסים לציוד התעמלות וכושר .חברת  Precorעושה
מאמצים רבים לרישום פטנטים בארה"ב ובמדינות אחרות
עבור המבנה המכני וההיבטים החזותיים של עיצוב מוצריה.
כל גורם השוקל להשתמש בעיצוב המוצרים של חברת
 Precorמוזהר בזאת שחברת  Precorמתייחסת בחומרה רבה
לשימוש בלתי מורשה בזכויותיה הקנייניות .חברת Precor
תתנגד בתוקף לכל שימוש בלתי מורשה בזכויותיה
הקנייניות.
Precor Incorporated
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הוראות בטיחות חשובות
קרא את כל ההוראות בתיעוד שמצורף לציוד הכושר לפני
ההתקנה של מכשיר זה ,כולל כל מדריכי ההרכבה,
המדריכים למשתמש והמדריכים לבעלי המוצר.
מתקן זה )להלן 'לוח הבקרה'( אמור להישלח עם ציוד האימון
החדש של ) Precorלהלן 'יחידת הבסיס'( .הוא לא מיועד
למכירה בנפרד.

אזהרה

אמצעי בטיחות

כדי למנוע פציעות ,על לוח הבקרה להיות מחובר
היטב ליחידת הבסיס ,בהתאם לכל הוראות ההרכבה
וההתקנה המצורפות ליחידת הבסיס .לוח הבקרה
מיועד לחיבור למקור חשמל של זרם חלופין )(AC
באמצעות ספק הכוח המצורף בלבד .יש להפעיל אותו
רק לאחר ההתקנה בהתאם להוראות ההרכבה
וההתקנה המצורפות ליחידת הבסיס .לוח הבקרה
מיועד לשימוש רק עם ציוד הכושר של  ,Precorולא
כמכשיר עצמאי.

כאשר אתה משתמש בציוד זה ,תמיד פעל בהתאם להוראות
הבטיחות הבסיסיות כדי לצמצם את הסכנה לפגיעה גופנית,
שריפה או נזק .סעיפים אחרים במדריך זה כוללים פרטים
נוספים על אמצעי בטיחות .הקפד לקרוא סעיפים אלה
ולשים לב לכל התראות הבטיחות .אמצעי בטיחות אלה הם
כדלקמן:
 קרא את כל ההוראות במדריך זה לפני התקנת הציוד
והשימוש בו ,ופעל בהתאם לתוויות שעל הציוד.
 ודא שכל המשתמשים יבקרו אצל רופא לביצוע בדיקה
רפואית מקיפה לפני שיתחילו בתוכנית כושר ,במיוחד
אם יש להם לחץ דם גבוה ,כולסטרול גבוה או מחלת לב;
אם קיימת היסטוריה משפחתית של כל אחת מהבעיות
הרפואיות הנזכרות לעיל; אם עברו את גיל  ;45אם הם
מעשנים; אם הם סובלים מהשמנת יתר; אם לא עסקו
בפעילות גופנית סדירה בשנה האחרונה; או אם הם
נוטלים תרופות.
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אל תאפשר לילדים ,או לאנשים שאינם יודעים כיצד
להפעיל את הציוד ,לעלות על הציוד או להימצא לידו .אל
תשאיר ילדים בסביבת הציוד ללא השגחה.
ודא שכל המשתמשים לובשים בגדי ונעלי התעמלות
מתאימים במהלך האימונים ונמנעים מביגוד רופף או
תלוי .למשתמשים אסור לנעול נעלי עקב או נעליים עם
סוליות עור ,ועליהם לבדוק את סוליות הנעליים ולהסיר
לכלוך ואבנים שנטבעו בהם .משתמשים בעלי שיער ארוך
נדרשים לאסוף אותו מאחורי הראש.
אף פעם אל תשאיר את הציוד ללא השגחה כאשר הוא
מחובר לחשמל .נתק את הציוד ממקור החשמל שלו
כאשר הוא אינו נמצא בשימוש ,לפני ניקויו ולפני טיפול
על-ידי גורם מורשה.
הערה :מתאם הכוח האופציונלי נחשב כמקור מתח לציוד
בהנעה עצמית.
השתמש במתאם הכוח שסופק עם הציוד .חבר את מתאם
הכוח לשקע חשמל מתאים ומוארק ,כפי שמסומן על
הציוד.
יש להיזהר בעת העלייה על הציוד או הירידה ממנו.
עבור הליכונים :אל תשתמש בתכונות הקלדה או גלישה
באינטרנט בזמן שאתה הולך במהירות גבוהה יותר מקצב
אטי ורגוע .בעת השימוש בתכונות הקלדה או גלישה
באינטרנט ,אחוז בידית האחיזה כדי לשמור תמיד על
יציבות.
עבור  AMTו :EFX-בעת השימוש בתכונות הקלדה או
גלישה באינטרנט ,אחוז בידית האחיזה כדי לשמור תמיד
על יציבות.
קרא ,הבן ובחן את נוהלי עצירת החירום לפני השימוש.
הרחק את כבל החשמל או את מתאם הכוח האופציונלי
והתקע ממקורות חום.
נתב את כבלי החשמל כך שלא יידרכו עליהם ,שלא יינזקו
ושלא יופעל עליהם לחץ כתוצאה מפריטים שיונחו עליהם
או לידם ,ובכלל זאת הציוד עצמו.
ודא שיש לציוד אוורור מספיק .אל תניח דבר על הציוד.
אל תשתמש בציוד מעל משטח מרופד שעלול לחסום את
פתח האוורור.
הרכב והפעל את הציוד על משטח יציב ומאוזן.

הוראות בטיחות חשובות

 מרחק מחפצים אחרים  -המלצות המרחק המופיעות להלן
מבוססות על שילוב בין התקנים הוולונטריים שקבעה
אגודת  ASTMבארה"ב לבין תקנות האיחוד האירופי ,נכון
ל 1-באוקטובר  ,2012בנושא גישה ,מעבר מסביב
למכשיר ואפשרות לירידת חירום מהמכשיר:
 הליכונים  -מרחק מינימלי של  0.5מ' ) 19.7אינץ'(
מכל צד של ההליכון ומרחק מינימלי של  2מ' )78
אינץ'( מאחורי המכשיר.
 מכשירי כושר אירובי אחרים מלבד הליכונים  -מרחק
מינימלי של  0.5מ' ) 19.7אינץ'( לפחות מצד אחד של
המכשיר ומרחק מינימלי של  0.5מ' ) 19.7אינץ'(
מאחורי המכשיר או מלפניו.
יש לשים לב לדרישות שנקבעו בחוק הנכים האמריקני
) ,(ADAקוד ) 28 CFRראה סעיף  .(305תקני  ASTMהנם
וולונטריים וייתכן כי אינם עולים בקנה אחד עם תקני
התעשייה העדכניים .האזור המשמש לגישה ,למעבר
מסביב למכשיר ולירידת חירום מהמכשיר נמצא בתחום
האחריות של האתר .האתר צריך לקחת בחשבון את כל
דרישות הריווח הנוגעות לשימוש בכל אחת מהיחידות,
את התקנים הוולונטריים והרשמיים בתעשייה וכן את כל
התקנות המקומיות ,הארציות והפדרליות הרלוונטיות.
התקנים והתקנות עשויים להשתנות בכל עת.

חשוב :תקני ריווח אלה רלוונטיים גם להצבת הציוד
במרחק ממקורות חום ,כגון רדיאטורים ,מפזרי חום
ותנורים .הימנע מתנאי טמפרטורה קיצוניים.









הרחק את הציוד ממים ולחות .הימנע מהפלת עצמים או
נוזלים על הציוד או לתוכו כדי למנוע התחשמלות או נזק
למערכת החשמל.
כאשר אתה משתמש בהליכון ,תמיד הצמד את תופסן
הבטיחות לבגדיך לפני תחילת האימון .אי שימוש בתופסן
הבטיחות עלול להגביר את הסיכון לפציעה במקרה של
נפילה.
זכור כי צגי קצב פעימות הלב אינם מכשירים רפואיים.
גורמים שונים ,כגון תנועת המשתמש ,עשויים להשפיע
על רמת הדיוק של נתוני קצב פעימות הלב .צגי קצב
פעימות הלב נועדו לשמש כעזרי אימון בלבד המראים את
המגמות הכלליות בקצב פעימות הלב.
אל תשתמש בציוד המופעל בחשמל באזורים לחים או
רטובים.
לעולם אל תשתמש בציוד אם אחד מהכבלים או התקעים
פגום ,אם הוא אינו פועל כהלכה ,או אם נפל ,ניזוק או
נרטב .אם אחד מהתנאים הללו מתקיים ,פנה לקבלת
טיפול לציוד באופן מיידי.
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תחזק את הציוד כדי לשמור אותו במצב פעולה תקין ,כפי
שמתואר בסעיף תחזוקה במדריך השימוש .בדוק את
המכשיר באופן חזותי לאיתור רכיבים רופפים ,בלויים או
לא שייכים ,ותקן ,החלף או חזק אותם לפני השימוש.
אם אתה מתכנן להזיז את הציוד ,פנה לקבלת עזרה
והשתמש בשיטות הרמה מתאימות .לקבלת מידע נוסף
עיין במדריך ההרכבה של המוצר.
הגבלות משקל במכשיר :השימוש בהליכון אפשרי עבור
בעלי משקל של עד  180ק"ג ) 400פאונד( בלבד .במידה
ומשקלך עולה על  160ק"ג ) 350פאונד( ,אל תרוץ על
ההליכון .בכל מכשירי הכושר הנותרים ,הגבלת המשקל
הנה  160ק"ג ) 350פאונד(.
השתמש בציוד רק למטרה שאליה יועד כפי שמתואר
במדריך .אל תשתמש באביזרים מצורפים שלא אושרו
על-ידי  .Precorאביזרים כאלה עשויים לגרום לפגיעות.
אל תפעיל את הציוד במקום שבו נעשה שימוש
בתרסיסים או במקומות שמסופק בהם חמצן.
אל תשתמש באוויר הפתוח.
אין לנסות לתקן את הציוד באופן עצמאי ,למעט כמפורט
במדריך למשתמש.
אף פעם אל תפיל או תכניס חפצים לשום פתח .הרחק את
הידיים מחלקים נעים.
אל תציב דבר על המעקות ,הכידונים ,לוח הבקרה או
המכסים הנייחים .הנח נוזלים ,עיתונים וספרים במתקני
הנשיאה המתאימים להם.
אל תישען על לוח הבקרה ואל תניח עליו חפצים אף
פעם.

זהירות :אל תסיר את המכסה כדי לא להסתכן בהלם חשמלי .קרא
את מדריך ההרכבה והתחזוקה לפני התפעול .אין בתוך הציוד
חלקים המיועדים לשימוש מצד המשתמש .אם הציוד מצריך טיפול
פנה אל שירות הלקוחות .המכשיר מיועד לשימוש עם מתח
חילופין חד-פאזי בלבד.

קוד בטיחות

לבעלי או למנהל המועדון ניתנת אפשרות להפעיל קוד
בטיחות .כאשר הקוד מופעל ,המשתמש נדרש להקיש על
ארבעה מקשי ספרות בסדר הנכון לפני השימוש בציוד .אם
המשתמש לא מקיש על המקשים הנכונים בתוך שתי דקות,
הגישה שלו לציוד נדחית.

הוראות בטיחות חשובות

הדרכת משתמשים

הקדש זמן כדי להדריך את המשתמשים בהוראות הבטיחות
החשובות המופיעות הן במדריך לעיון למשתמש ובמדריך
לבעלי המוצר .הסבר לאנשי המועדון או ללקוחות המתקן
שעליהם להקפיד על אמצעי הבטיחות הבאים:
 החזק במעקה או במוט יד נייח בעת עלייה על הציוד
והגעה למצב ההתחלתי.
 הפנה את פניך ללוח הבקרה כל הזמן.
 במכשירי הליכון ,דרוך על צידי חגורת הריצה והצמד את
תופסן הבטיחות לבגדים ,בגובה המותניים ,לפני שתיגע
בלוח הבקרה.

חשוב :מטעמי בטיחות ,ודא שהמשתמשים עולים על
חגורת הריצה כשמהירותה היא עד  1.6קמ"ש ) 1מייל(.

 אחוז במעקה או במוט יד נייח ביד אחת בכל פעם שאתה
מפעיל את מקשי לוח הבקרה ביד השנייה.

חומרים מסוכנים וסילוק הולם

הסוללות המוכללות בציוד עם אספקת חשמל עצמית מכילות
חומרים שנחשבים כמסוכנים לסביבה .החוק הפדרלי מחייב
סילוק הולם של סוללות אלו.
אם אתה מתכנן לסלק את הציוד ,פנה אל שירות הלקוחות
של  Precor Commercial Productsלקבלת מידע על סילוק
סוללות .עיין בסעיף קבלת שירות.
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יש למחזר ציוד זה או לסלקו בהתאם לתקנות המקומיות
והלאומיות הרלוונטיות.
תוויות המוצר ,בהתאם להנחיה האירופית 2002/96/EC
הנוגעת להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני ) ,(WEEEקובעות
מהי מסגרת הפעולה המתאימה להחזרת ולמיחזור ציוד
משומש בתחומי האיחוד האירופי .התווית  WEEEמציינת כי
אין להשליך את המוצר ,אלא לשקמו לאחר שיצא משימוש
בהתאם להנחיה זו.
בהתאם להנחיה האירופית  ,WEEEציוד חשמלי ואלקטרוני
) (EEEשיצא משימוש ייאסף בנפרד ואז ימוחזר ,יחודש או
שייעשה בו שימוש חוזר .על המשתמשים בציוד חשמלי
ואלקטרוני הנושא את תווית  WEEEבהתאם לנספח  IVשל
הנחייה  WEEEנאסר להשליך ציוד חשמלי ואלקטרוני לאחר
הוצאתו משימוש כפסולת לא ממוינת ,אלא להשתמש
במסגרת האיסוף הזמינה ללקוחות לשם החזרה ,מיחזור
ושיקום  .WEEEשיתוף הפעולה של הלקוחות חשוב למזעור
ההשפעות האפשריות של ציוד חשמלי ואלקטרוני על
הסביבה ועל בריאות הדם בשל נוכחותם האפשרית של
חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני .לאיסוף וטיפול
מתאימים ,ראה קבלת שירות .

הוראות בטיחות חשובות
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RFID-התראות תקינה בדבר מודול ה

 הוא,כאשר ציוד זה כולל לוח בקרה כמתואר במסמך זה

RFID- מודול ה.(RFID) עשוי לכלול מודול זיהוי תדרי רדיו
85°C  עד-20°C אושר לפעולה בטמפרטורות של
.(185°F  עד-4°F)

(RFI) הפרעת תדר רדיו

 המגדירים, עומד בתקנים הלאומיים הבאיםRFID-מודול ה
.(RFI) גבולות קבילים להפרעת תדר רדיו

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner's manual instructions, can cause
harmful interference to radio communications.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by the manufacturer could
void the user's authority to operate the
equipment.

WARNING
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Industry Canada
This device complies with RSS-210:2007 of the Spectrum
Management & Telecommunications Radio Standards
Specification. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired
operation.
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

יישומים אירופאיים

: בתקנות הבאותCE-נטענת תאימות ל
1999/5/EC R&TTE Directive 
2006/95/EC LVD Directive 
2002/95/EC RoHS Directive 
:התאימות לתקנות אומתה בהתאם לתקנים הבאים
EN 55022 
EN 300 330-1 V1.5.1 
EN 300 330-2 V1.3.1 
EN 301 489-3 V1.4.1 
EN 301 489-1 V1.8.1 
EN 60950-1 

הוראות בטיחות חשובות

הוראות תקניות לציוד המיועד לאימון
קרדיו-וסקולרי

המידע התקני בסעיף זה חל על ציוד האימון ולוח הבקרה
שלו.

אישורי בטיחות לציוד קרדיו-וסקולרי

הציוד של  Precorנבדק ונמצא כעומד בתקני הבטיחות
הרלוונטיים הבאים.

ציוד מסוג קרדיו-וסקולרי:

) CAN/CSA, IEC, EN 60335-1 ציוד ביתי ומכשור חשמלי
דומה(
) EN 957 ציוד אימון נייח ,ציוד תואם מדרגה (S/B

הודעה רגולטורית לגבי  PVSוP80-
מכשיר  Precorזה נבדק ונמצא תואם לתקני הבטיחות
הבאים.
) EN 60065 ,IEC ,UL ,CAN/CSA מכשירי שמע ,וידאו
ומכשירים אלקטרוניים דומים  -בטיחות(
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(RFI) מגנטית-הפרעה אלקטרו

 תואם לתקנים הבאים המגדיריםPrecor ציוד אימון זה של
.(RFI) מגנטית-את ההגבלות המקובלות של הפרעה אלקטרו

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner’s manual instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by Precor could void the
user’s authority to operate the equipment.

WARNING

Industry Canada
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

הוראות בטיחות חשובות
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מכשור אירופי

תאימות  CEנדרשת עבור התקנות הבאות:
 תקנה 2004/108/EC EMC
 תקנה 2006/95/EC LVD
 תקנה 2002/95/EC RoHS
התאימות לתקנות אומתה עבור התקנים הבאים:
EN 55022 
EN 55024 
EN 60335-1 

הוראות הארקת ההליכון

ההליכון חייב להיות מוארק .אם הציוד אינו פועל כראוי או
שהתקלקל ,ההארקה מבטלת את הזרם החשמלי ומפחיתה
את הסיכון להתחשמלות .כבל החשמל של ההליכון כולל
מוליך הארקה ותקע עם שלושה פינים המתחבר להארקה .יש
להכניס את התקע לשקע שהותקן כהלכה והוארק בהתאם
לכל הכללים והתקנות המקומיים .כשל בחיבור ראוי של
ההליכון להארקה עלול לבטל את האחריות המוגבלת של
.Precor

סכנה

חיבור בלתי הולם של מוליך ההארקה עלול להוביל
לסכנת התחשמלות .אם אינך בטוח אם הציוד מוארק
כהלכה ,התייעץ עם חשמלאי מוסמך או איש שירות .אל
תבצע שינויים בתקע שסופק עם ההליכון .אם התקע
אינו מתאים לשק ,פנה לחשמלאי מוסמך להתקנת שקע
מתאים.

14
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המלצות חשמל 120 :וולט ו 240 -וולט  -הליכונים

הערה :זוהי המלצה בלבד .יש לפעול לפי הקווים המנחים של
) NECתקן חשמל לאומי( או לפי תקנות חשמל אזוריות.
המכשיר אמור להיות מסופק בצירוף כבל חשמל התואם
לדרישות תקנות החשמל האזוריות שלכם .יש לחבר את
ההליכונים של  Precorלמעגל חשמלי מסועף מבודד של
 20 Ampשניתן לשתף אותו עם מערכת  PVSאחת בלבד .אם
דרושה לכם עזרה נוספת כלשהי עם חיבורי החשמל ,צרו
קשר עם סוכן  Precorהמוסמך שלכם.

חשוב :מעגל הסתעפות בודד מספק מוליך חם ומוליך ניטרלי
למתאם .המוליכים חייבים להיות מלופפים" ,משורשרים" או
מחוברים לכל מוליך אחר .המעגל חייב להיות עם הארקה
בהתאם לקווים המנחים של  NECאו תקנות חשמל אזוריות.

איור  :1תקע חשמל  120וולט 20 ,אמפר

איור  :2תקע חשמל  240וולט 20 ,אמפר

הוראות בטיחות חשובות

קבלת שירות

אל תנסה לספק שירות למכשיר פרט למשימות תחזוקה.
במידה וחסרים פריטים ,צורך קשר עם המשווק .לפרטים
נוספים אודות מספרים של שירות לקוחות או לקבלת רשימה
של מרכזי שירות מורשים מטעם  ,Precorבקר באתר
האינטרנט של  Precorבכתובת .http://www.precor.com

15
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קבלת תיעוד עדכני
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מסמכים עדכניים של מוצרי  Precorזמינים בכתובת
 .http://www.precor.com/productmanualsכדאי לבדוק
מעת לעת אם נוספו עדכונים למידע.
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הרכבת ההליכון
חשוב :ההוראות בהליכים הבאים מתוארות מנקודת מבטו
של אדם העומד ישירות מול הציוד )כלומר ,בצד הנגדי ללוח
הבקרה לעומת אדם שמשתמש בציוד( .ייתכן שתיאורים אלה
לא יתאימו לשמות של חלקים מסוימים ברשימת החלקים,
מאחר ששמם של חלקים אלה ניתן תוך התייחסות לחלקו
האחורי של הציוד.

אזהרה

כדי להרכיב את היחידה תזדקק לעזרה .אל תנסה
להרכיב בעצמך.

כדי להכין את ההליכון להרכבה:
 .1בעזרת אדם נוסף ,הנח את אריזת המוצר בקרבת המיקום
שבו בכוונתך להשתמש בהליכון .פרק את דפנות האריזה
והשכב אותן .הוצא את תוכן האריזה.
זהירות :בעת ביצוע השלבים הבאים ,הרם את הפריטים
באופן בטוח .כדי למנוע פציעה לאנשים או נזק לציוד,
הכן מראש מספיק עוזרים לפני הוצאת ההליכון ממשטח
השינוע.
 .2בעזרת אנשים רבים ככל הנדרש ,הרם את ההליכון
ממשטח השינוע וגלגל אותו בעדינות אל הרצפה.
 .3ודא שמתג ההפעלה במצב כבוי .בדוק את מתג ההפעלה
שבחלק הקדמי של ההליכון .העבר את המתג למצב O
)כבוי( .ודא שההליכון אינו מחובר לחשמל.
הערה :בשלב הבא ,אין לגלגל את ההליכון על כבל
החשמל שלו.
 .4הרם את ההליכון על-ידי אחיזה בשני צידי הרסן הרוחבי
האחורי ,שנמצא מתחת לרצועת הריצה .גלגל את
ההליכון על הגלגלים הקדמיים אל האזור שבו הוא יפעל.

הרכבה ותחזוקה של הליכוני
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לפני שתתחיל ,ודא שקיבלת את החלקים הבאים:
 מכלול מסגרת בסיס
 תומכים אנכיים ,ימני ושמאלי
 חיפוי מרכזי עם מעקות
 ערכת חומרה
 קונסולה
 מערכת צפייה אישית ) ,(PVSאם נכללה בהזמנה

דרישות התקנה

במיקום שבו ההליכון מותקן חייבים להימצא חיבורים
לחשמל אשר מספקים מתח מתאים ,מעגל עם הסתעפות
יחידה עם זרם  A20והארקה בהתאם להנחיות NEC
)תקן חשמל לאומי( או תקן החשמל המקומי/אזורי.
זהירות :אל תשתמש בשקע או בשנאי שאינם מוארקים .אל תסיר
את התקע ואל תעקוף אותו באמצעות מתאם .חיבור ההליכון
למקור מתח בלתי הולם עלול לגרום נזק חשמלי ולבטל את
האחריות המוגבלת של .Precor

הכלים הדרושים










מפתח ברגים משושה ) ⁵₃₂-inchמומלץ להשתמש
במפתחות משושים עם קצה כדורי(
מפתח ברגים משושה ³₁₆-inch
מפתח ברגים משושה ⁷₃₂-inch
מפתח ברגים פתוח ³₄-inch
מפתח ברגים  ,⁷₁₆-inchעם מומנט )30 inch-pound (in-lb
)במידה ואתה מתקין כבל טלוויזיה קואקסיאלי(
פלס בועה
מברג פיליפס #3
מיתר או חוט דיג
קוצץ כבלים

הרכבת ההליכון
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ערכת חומרה )קנה מידה לא מדויק(

ערכת החומרה המצורפת למכשיר מכילה את המהדקים ואת
רכיבי החומרה האחרים המוצגים בטבלה הבאה .לפני
שתתחיל בהרכבה ,ודא שערכת החומרה מלאה .במידה
וחסרים חלקים ,צור קשר עם שירות הלקוחות של .Precor
כמות

מהדקים
בורגי ראש
כפתור

12

³₈-inch × 1-inch

בורגי ראש
כפתור

4

¹₄-inch × 1-inch

ברגים קודחים
עם ראש עגול

6

¹₄-inch × ³₄-inch

ברגים קודחים
עם ראש עגול

2

¹₄-inch × 1¹₂-inch

דסקיות שטוחות
וצרות ³₈-inch
בורג כתף

¹₄-inch × ³₈-inch

לולאת פלסטיק
מרובעת

12
4

2
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מכסה פינה )(2

מכסה גישה )(2
הערה :אתר את הכבלים ואת שאר פריטי החומרה שהגיעו
עם המסוף לפני תחילת ההתקנה.

הוצאת הכבלים מהאריזה

כדי לחבר את המסוף ליחידת הבסיס ,ייתכן שתצטרך עד
ארבעה כבלים ,כדלקמן:
 P80) Ethernet בלבד(
 טלוויזיה ) P80או (PVS
 חשמל ) P80או (PVS
 נתונים של יחידת הבסיס
מתוך כבלים אלה ,שלושת הראשונים נשלחים אליך עם
המסוף או ה .PVS-כבל הנתונים של יחידת הבסיס מגיע
בתוך חיפוי ההליכון.
הערה :מערכת  PVSלא כוללת כבל .Ethernet

הרכבת ההליכון
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כדי להוציא את הכבלים מאריזתם:
 .1פתח את הקופסה שבה נמצא המסוף  P80או מערכת
 .PVSאתר את כבלי ה ,Ethernet-הטלוויזיה והחשמל.
 .2הוצא את כל הסרטים שמחזיקים את הכבלים ,התר את
הכבלים ויישר אותם .קבץ את הכבלים לכדי אגד יחיד
)אשר ייקרא לאחר מכן מכלול כבלי המסוף(.

הרכבת המסגרת
סכנה

לפני שתתחיל בביצוע ההליכים הבאים ,ודא שההליכון
אינו מחובר למקור חשמל כלשהו.

לכל אחד מהתומכים האנכיים בהליכון זה שתי תעלות :אחת
לתמיכה מבנית ואחת לכבלים .התרשים הבא מציג את
מיקום תעלת הכבלים בכל תומך אנכי.

איור  :3מיקום תעלת הכבלים

הרכבה ותחזוקה של הליכוני
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כדי להתחיל בהרכבת המסגרת:
 .1כופף בעדינות את הקצה הקדמי התחתון של כיסוי
ההליכון קדימה ומסביב לתושבת שבחלק הקדמי של
בסיס ההליכון .הרם את הכיסוי ,הסר אותו מבסיס
ההליכון והנח אותו בצד.

איור  :4הסרת המכסה

 .2הנח את התומכים האנכיים על משטח ההליכון ,ליד
תושבות הצד של מסגרת הבסיס בהן תתקין אותם.
 .3העבר את כבל הנתונים מיחידת ההנעה של ההליכון דרך
תעלת הכבלים שבתומך האנכי משמאלך ,מלמטה
למעלה.
 .4הנח את התומך האנכי לשמאלך על תושבת הצד של
מסגרת הבסיס שלו ,וודא שהקצוות המעוגלים של
התומך האנכי פונים כלפיך.

הרכבת ההליכון
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 .5הדק את התומך האנכי לתושבת הצד בעזרת שלושה
בורגי ראש כפתור  ³₈-inch × 1-inchושלוש דסקיות
 ³₈-inchשטוחות וצרות .הדק חלקית את המהדקים
בעזרת מפתח ברגים משושה .⁷₃₂-inch

איור  :5אביזר תמיכה אנכי

 .6משוך בעדינות את כבל הנתונים כלפי מעלה דרך התומך
האנכי כדי להסיר חלקים עודפים של הכבל מבסיס
ההליכון .תלה את הקצה העליון של כבל הנתונים מעל
לקצה הפנימי של התומך האנכי ,והשתמש בסרט כדי
להשאירו במקומו אם יש צורך בכך.
 .7הנח את התומך האנכי הנותר מעל לתושבת הצד של
מסגרת הבסיס שלימינך כך שהקצה העגול של התומך
האנכי יפנה כלפיך .הדק את התומך האנכי אל תושבת
הצד בעזרת ארבעה בורגי ראש כפתור ,³₈-inch × 1-inch
ולאחר מכן הדק חלקית את המהדקים בעזרת מפתח
ברגים משושה .⁷₃₂-inch
במידה וההליכון מצויד במסוף  ,P80יהיה עליך להחליף את
רתמת המתח שבבסיס ההליכון ברתמת המתח החלופית
שהגיעה באריזת המסוף .הרתמה החלופית כוללת חיבור
נוסף לאספקת מתח עבור ספק המתח הישר ) (DCשל
המסוף.

26

הרכבה ותחזוקה של הליכוני

TRM 800-Series

לחיבור ספק המתח הישר )) (DCהליכונים עם מסופי P80

בלבד(:
 .1נתק את רתמת המתח הקיימת מיחידת ההנעה ,ממסנן
המתח וממחבר ההארקה .הוצא את רתמת המתח
מההליכון.

איור  :6הסרת רתמת המתח הקיימת

 .2חבר את רתמת המתח החדשה כמוצג בתרשים ובטבלה
הבאה.

איור  :7נקודות חיבור לרתמת מתח P80
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טבלה  .1חיבור רתמת מתח P80

מיקום מחבר
מחבר כניסת מנוע
מוליך חום עם מחבר מהיר
מוליך כחול עם מחבר מהיר
מוליך ירוק וצהוב עם מחבר מהיר
מחבר כניסת מתח חילופין ) (ACעבור ספק מתח ישר
)(DC

 .3באמצעות מחברי הוולקרו הנצמדים ,הצמד את ספק
הכוח לצדו הימני של המוט החוצה הקדמי בבסיס
ההליכון .חבר את מחבר כניסת מתח החילופין )(AC
לשקע שבספק הכוח.
 .4העבר את כבל פלט הזרם הישר של ספק הכוח דרך
לולאות הכבלים שמאחורי ספק הכוח ,בכיוון התומך
האנכי שלימינך .כופף את לולאות הכבלים מעל לכבל
מוצא המתח הישר ) (DCכדי להחזיקה במקומה.
 .5חבר את התקע השחור בעל שלושת המוליכים ברתמת
חיווט זרם החילופין לשקע שבספק הכוח.
בנוסף לכבלי הטלוויזיה וה ,Ethernet-אריזת מסוף P80
מכילה גם לוח מחברי עזר אותו יש להתקין בהליכון .לוח
המחברים מהווה נקודת חיבור בין שני הכבלים הללו לבין
הרשתות שבחדר.

הרכבה ותחזוקה של הליכוני
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כדי להתקין את אביזר העזר של לוח השקעים )הליכונים עם
מסוף  P80בלבד(:
 .1הסר את בורגי המכונה מסוג פיליפס מס'  10בגודל ¹₂
אינץ' אשר מקבעים את הפלטה הריקה בפינה הקדמית
הימנית של ההליכון ,כמוצג באיור הבא .סלק את
הלוחית הריקה.

איור  :8הסרת פלטה ריקה

.2

.3

.4

.5

נתב את מכלול כבלי המסוף מטה דרך תעלת הכבלים
בתומך האנכי שלימינך .תלה את יתרת הכבל ברפיון
מעל לקצה הפנימי של התומך ,ובמקרה הצורך ,הצמד
אותה זמנית כדי שלא תזוז.
העבר את הקצה התחתון של כבל הטלוויזיה דרך
הלולאה הימנית וחבר את מחבר ה F-שלה למחבר שבצד
הפנימי של לוח המחברים .הדק את המחברים בעזרת
מפתח מומנט  ⁷₁₆-inchבעוצמה של.in-lb 30
העבר את החלק התחתון של כבל ה Ethernet-דרך
הלולאה הימנית והדק אותו למקומו בנקישה במצמד
המודולרי בעל שמונה הפינים אשר מותקן בלוח
המחברים.
חבר את הקצוות התחתונים של כבלי מסוף אופציונליים,
אם ישנם ,אל החריץ שבקצה העליון של לוח המחברים.

הרכבת ההליכון
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 .6הנח את לוח השקעים מעל לפתח והחלף את שני בורגי
המכונה .הברג את הברגים עד הסוף.

איור  :9התקנת לוח מחברי אביזרים

30
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לחיבור חיפוי ההליכון וסיום התקנת הכבלים:

 .1שלוף את ששת הברגים הקודחים עם ראש עגול ¹₄-inch
 × ³₄-inchאשר מהדקים את הכיסוי האחורי שעל חיפוי

ההליכון ,ולאחר מכן שלוף את הכיסוי האחורי .הנח את
הכיסוי האחורי ואת ששת הברגים בצד להתקנה חוזרת
מאוחר יותר.
הערה :בשלב הבא ,ודא שכיסויי הפלסטיק של זרועות
ההליכון מתאימות להנחה מעל לתומכים האנכיים בכל
הצדדים ושהם אינם מכופפים או מעוותים .מומלץ
להסתייע באדם נוסף לצורך המיקום והנמכת החיפוי.
 .2הנמך את מכלול חיפוי ההליכון מעל לתומכים האנכיים
כך שהתושבות תגענה אל הפתחים המרובעים
שבתומכים .הטה את החיפוי מעט קדימה ,הובל את
התושבות אל התומכים ולאחר מכן הורד את החיפוי
למקומו.

איור  :10מיקום החיפוי בתומכים האנכיים
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 .3נתב את הקצה העליון של כבל הנתונים של יחידת
הבסיס מהחלק העליון של התומך האנכי שמשמאלך
)מוצג כמיקום  1בתרשים הבא( דרך טבעת הספייסר
)מיקום  (2ולמעלה דרך תעלת הכבלים שמשמאלך
)מיקום  .(3כופף את קצוות לולאות הכבלים מסביב
לכבל הנתונים כדי להחזיק אותו במקומו.

איור  :11מיקום כבל נתונים ביחידת הבסיס

 .4נתב את הקצה העליון של מכלול כבל המסוף מהחלק
העליון של התומך האנכי )מיקום  1בתרשים הבא( דרך
טבעת הספייסר )מיקום  (2ותעלת הכבלים הימנית
בחיפוש )מיקום  ,(3ולאחר מכן כרוך את הלולאות שליד
התעלה מסביב למכלול הכבלים כדי להדק אותו למקומו.

איור  :12מיקום מכלול כבלי המסוף
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חשוב :בשלב הבא ,אל תחזק את המהדקים באמצעות
מפתח ברגים לפני שהיחידה תורכב במלואה .ודא
שהכבלים לא נצבטו בין מהדקים לגוף המכשיר ,או בין
כיסויי הזרוע לתומכים האנכיים .האחריות המוגבלת של
 Precorאינה מכסה כבלים שניזוקו כתוצאה מהתקנה
בלתי הולמת.

 .5הדק את מכלול החיפוי בעזרת שישה בורגי ראש כפתור
 ³₈-inch × 1-inchושש דסקיות  ³₈-inchשטוחות וצרות.
הדק חלקית את המהדקים בעזרת מפתח ברגים משושה
.⁷₃₂-inch
טיפ :למיקום תושבות החיפוי בתומכים האנכיים ,השחל
את מברג הפיליפס  #3דרך אחד מפתחי הברגים
שבתומך האנכי ואל תוך פתח ההברגה המתאים
שבתושבת .החזק את החלקים במקומם בעזרת המברג
תוך כדי הכנסה והידוק חלקי של הברגים בשני הפתחים
האחרים ,ולאחר מכן שלוף את המברג והכנס את הבורג
השלישי .חזור על השלבים הללו ,אם יש צורך ,בתומך
האנכי השני.

איור  :13חיבור מכלול חיפוי

 .6חבר את כבל מוצא המתח הישר ) (DCמספק הכוח אל
כבל המתח שבמכלול כבלי המסוף.
 .7משוך בזהירות את כל הכבלים בחזרה למעלה דרך
התומכים האנכיים כך שלא יישארו עודפי כבלים בבסיס
ההליכון .אחסן את הכבל העודף בתא שמעל לתומכים
האנכיים.

הרכבת ההליכון
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השלמת ההרכבה

לאחר שהתומכים האנכיים והחיפוי נמצאים במקומם ,הדק
את מהדקי התומך האנכי והחזר את הכיסוי למקומו כמתואר
בהוראות הבאות.

אזהרה

לפני שתסיים את הרכבת בסיס ההליכון ,בדוק את קו
האספקה החשמלי שבין מנוע הרצועה למסגרת .ודא
שקו האספקה מחובר היטב אל המנוע ואל המסגרת
כמוצג בתרשים הבא ,וודא שהוא לא ניזוק.
אין לחבר את ההליכון לחשמל כאשר הכיסוי אינו
במקומו.

איור  :14נקודות חיבור לקו אספקה חשמלי
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זהירות :כאשר אתה עובד בסביבת חלקה הקדמי של היחידה ,שים
לב לשלוחות המסתעפות מהמעקות .אם תתעלם ממיקומן של
שלוחות המעקות ,אתה עלול להיחבט בראשך או לסבול מפגיעות
אחרות.

כדי להצמיד את המהדקים:

חשוב :התרשים שבסוף נוהל זה מציג צד אחד בלבד של
ההליכון .זכור לבצע כל שלב בשני הצדדים לפני שתמשיך
אל השלב הבא.
הדק לגמרי את ארבעת הברגים שמצמידים את צידי
התומכים האנכיים אל בסיס ההליכון ,כמוצג בתרשים הבא.
הדק לגמרי את שני הברגים שמצמידים את קצוות התומכים
האנכיים אל בסיס ההליכון.
הדק לגמרי את ששת הברגים שמצמידים את חיפוי המסוף
לתומכים האנכיים.

איור  :15רצף הידוק למהדקי תמיכה אנכיים )צד אחד מוצג(
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כדי להשלים את הרכבת בסיס ההליכון:
 .1חבר את כיסוי הפינה של כל אחת מהפינות הקדמיות
התחתונות של ההליכון .הכנס את שני הווים שבחלק
הפנימי של כל כיסוי פינה אל תוך הפתחים המרובעים
שבמסגרת ההליכון ,ולאחר מכן סובב את הכיסוי עד
שיגיע למקומו.

איור  :16מיקום מכסה פינה

 .2הדק כל כיסוי פינה למקומו בעזרת בורג קודח עם ראש
עגול  ¹₄-inch × ³₄-inchוהדק את הברגים בעזרת מברג
פיליפס .#3

איור  :17חיבור מכסה פינה
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 .3מקם את הכיסוי בין התומכים האנכיים.
 .4כופף בעדינות את הקצה התחתון של הכיסוי מסביב
לתושבת שבחלק הקדמי של ההליכון .אפשר לכיסוי
להגיע למקומו כאשר הלשוניות שלו נמצאות בחריצים
שבכיסויי הפינה.
 .5מקם את הכיסוי כך שפתחי הברגים שלו יהיו מיושרים
עם הפתחים שבבסיס ההליכון.

איור  :18התקנה וחיבור של המכסה

.6
.7
.8
.9

הכנס בורג קודח עם ראש עגול  ¹₄-inch × ³₄-inchאחד אל
תוך כל אחד משני פתחי הצד .הדק חלקית את שני
הברגים.
הכנס בורג קודח עם ראש עגול  ¹₄-inch × 1¹₂-inchאחד
אל כל אחד משני הפתחים החיצוניים שבחלק הקדמי של
הכיסוי .הדק חלקית את שני הברגים.
הכנס בורג קודח עם ראש עגול  ¹₄-inch × ³₄-inchאחד אל
תוך כל אחד משני הפתחים הפנימיים שבחלק הקדמי של
הכיסוי .הדק חלקית את שני הברגים.
הדק לגמרי את כל ששת הברגים בעזרת מברג פיליפס
 ,#3כשאתה מתחיל בברגים הקדמיים.

הרכבת ההליכון

37

איזון היחידה

על מסלול ההליכון להיות במצב אופקי לחלוטין ,בין שני
צדיו ,כדי לשמור על יישור החגורה ולהבטיח פעולה תקינה.
אם העומס לא מחולק על-פני מסילת ההליכון באופן שווה,
המשתמשים עלולים לחוש בתנודות יתר או לראות חיווי לכך
במסוף .עליך לוודא שהמסילה מאוזנת לפני שתאפשר
שימוש בהליכון.

חשוב :בעת ביצוע ההליך הקפד על אמצעי הבטיחות הבאים:
 כוונן רק רגל אחורית אחת בכל פעם.
 אין להאריך את הרגלית המתכווננת ביותר מ2) ³₄ inch-
ס"מ(.
 יש להתקין את היחידה אך ורק על משטח ישר ויציב.
כוונון הרגליים האחוריות לא יכול לפצות על שינויי גובה
במשטח שמתחת ליחידה.
כדי לאזן את ההליכון:
 .1הנח פלס בנאים על חגורת הריצה כדי לבדוק אם
ההליכון מאוזן.

איור  :19פילוס על גבי רצועת הריצה

אם
ההליכון…

אז…

מאוזן

ודא שאומי הנעילה ברגלית המתכווננת
מהודקים לגמרי ,ולאחר מכן דלג אל הנוהל
הבא.

לא מאוזן

המשך לשלב .2

 .2עמוד לצד הרגליות האחוריות המתכווננות.
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 .3שחרר את אומי הנעילה ברגלית האחורית בעזרת מפתח
ברגים פתוח .³₄-inch
.4
.5
.6
.7
.8

חשוב :בביצוע השלב הבא ,ודא שמי שעוזר לך משתמש
בשיטות הרמה מתאימות.

בקש מהעוזר שלך להרים את החלק האחורי של
ההליכון.
כוון את הרגלית על פי הצורך ,בעזרת המפתח הפתוח
.³₄-inch
חזור על שלבים  2עד  ,5עד שההליכון יהיה מאוזן.
במקרה הצורך ,כוונן את הרגליות האחוריות כך שמשקל
המשתמש יחולק באופן שווה על ההליכון.
הדק את אומי הנעילה על שתי הרגליות המתכווננות
בעזרת מפתח פתוח  ,³₄-inchכך שתהיינה מהודקות על
מסגרת ההליכון.

פרק

2

התקנת לוח הבקרה
כדי לפשט את ההתקנה ,כל לוחות הבקרה של  Precorסדרת
 Experienceמשתמשים באותם חומרת התקנה ומיקומי
מחברים ,בכל מקום שניתן .רצף ההתקנה של כל אחד מהם
הוא כלהלן:
 השחלת מכלול כבלי המסוף
 חיבור הכבלים
 השלמת ההתקנה )הידוק בורגי ההרכבה וחיבור המכסה
האחורי(
הסעיפים הבאים מתארים כיצד לבצע את המשימות הללו.
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מיקום המסוף )(P80

בשלב מוקדם יותר של ההתקנה ,השחלת את הכבלים
הדרושים דרך מסגרת יחידת הבסיס והעברת אותה אל מחוץ
לפתח שבתושבת המסוף .כשאתה מיישר את לוחית הגב
שבמסוף יחד עם תושבת המסוף ,עליך לוודא שמכלול כבלי
המסוף עובר בצורה תקינה דרך הפתחים בשני הרכיבים.

חשוב :לפני שתתחיל בנוהל הבא ,הסר את המכסה האחורי
ממסוף הבקרה .להסרת הכיסוי ,שחרר את הקצה התחתון
בעזרת הציפורניים ולאחר מכן הנף את הכיסוי מעלה
והחוצה כמתואר בתרשים הבא.

איור  :20הוצאת מכסה הגישה מלוח הבקרה של P80

למיקום המסוף:
 .1העבר חלק כמה שיותר גדול מכל כבל דרך הפתח
שבמרכז תושבת המסוף ביחידת הבסיס.
 .2מקם את המסוף מעל לתושבת המסוף.
 .3הנח את המסוף על תושבת המסוף כך שהחריץ
שבתחתית לוח הגב של המסוף ימוקם מעל לוו המרובע
שבתחתית תושבת המסוף ,כפי שמוצג בתרשים הבא.
 .4הטה את לוח הבקרה קדימה עד שייעצר .השתמש ביד
אחת כדי לייצב את לוח הבקרה במצב זה ,או בקש
מהעוזר שלך לעשות זאת.

התקנת לוח הבקרה

חיבור הכבלים )(P80

לאחר מיקום המסוף בתושבת ,נתק את הכבלים
האינדיבידואליים אל מחוץ לקצה מכלול כבלי המסוף וחבר
אותם אל מחברי המעגל המתאימים שבתוך המסוף .היעזר
בטבלה ובתרשים הבאים לזיהוי הכבלים והמחברים.
חשוב :על כל הכבלים לעבור דרך הפתחים שבמרכז תושבת
המסוף.

איור  :21חיבורי כבלים ,מסוף P80

41

הרכבה ותחזוקה של הליכוני

42

TRM 800-Series

טבלה  .2חיבורי כבלים פנימיים של P80

כבל

סוג מחבר

(LAN) Ethernet

שקע מודולרי שמונה
מחברים ,בכבל שחור עגול

כניסת טלוויזיה

כבל קואקסיאלי סוג F

חשמל

תקע עם שני מגעים ,מקוטב
ונעול

נתונים מיחידת
הבסיס

שקע מודולרי שמונה
מחברים ,בכבל אפור שטוח

חיישני קצב לב

רצועה עם ארבעה מגעים ,עם
קוד

קוד בטיחות
)הליכונים בלבד(

רצועה עם שישה מגעים ,עם
קוד

CSAFE

שקע מודולרי שמונה
מחברים ,בכבל אפור שטוח

מיקום מחבר
המעגל

כדי לפשט את ההתקנה והתחזוקה ,נתב את כבלי החיבור 1
עד  5בהתאם להוראות שלהלן.
הערה :באיורים בסעיף זה ,חלק מהכבלים חסרים לשם
הבהירות.

חיבור כבל הטלוויזיה

טיונר הטלוויזיה של המסוף מורכב בתוך הפלטה האחורית
של המסוף .הטיונר כולל מתאם כבל קצר אשר מאפשר לחבר
את כבל הטלוויזיה מחוץ לפלטה האחורית.
כדי לחבר את כבל הטלוויזיה:
 .1משוך את הכבל החוצה דרך הפינה הימנית התחתונה של
הפלטה האחורית.
 .2סובב את הכבל ,נגד כיוון השעון ,סביב הצד החיצוני של
הפלטה האחורית.

חשוב :בשלב הבא ,על אחד משני מפתחות הברגים
להיות בעל מומנט .30 in-lb

 .3חבר את המחבר שבכבל למחבר שבכבל הטיונר והדק
את שני המחברים בבטחה באמצעות שני מפתחות ברגים
של  ⁷₁₆אינץ' עם קצה פתוח .מקם את שני המחברים מעל
הפינה הימנית העליונה של הפלטה האחורית.

התקנת לוח הבקרה

 .4השתמש באזיקון פלסטיק כדי לחבר את המחברים לחלק
העליון של הפלטה האחורית .השחל את הקשר דרך שני
החורים הקטנים שליד הפינה הימנית העליונה של
הפלטה האחורית ,ולאחר מכן כרוך אותו סביב המחברים
והדק היטב .חתוך והסר את הקצה הבולט של האזיקון.
האיור הבא מדגים כיצד הכבל ממוקם לאחר התקנתו.

איור  :22חיבור כבל הטלוויזיה
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חיבור כבל ה Ethernet-וכבלי הנתונים של יחידת הבסיס

הן כבל ה Ethernet-והן כבלי הנתונים של יחידת הבסיס
עוברים דרך הפתח החתוך שבפינה הימנית העליונה של
הפלטה האחורית ,ומתחברים לשקעים מודולריים קרובים
במסוף .לכן ,חשוב לנקוט זהירות בעת חיבור הכבלים .כבל
ה Ethernet-השחור מתחבר לשקע הממוקם מתחת לזווית
התומכת המתכתית המחוררת בחלקו העליון של הפתח
שבמסוף .כבל הנתונים האפור של יחידת הבסיס מתחבר
לשקע נמוך יותר ,קרוב יותר לפלטה האחורית.
עיין באיור הבא הממחיש את המיקום הנכון של שני
הכבלים.
זהירות :אם תחבר את כבל הנתונים של יחידת הבסיס לשקע הלא
נכון ,המכשיר לא יעבוד.

איור  :23חיבור כבל האתרנט וכבלי הנתונים של יחידת הבסיס

התקנת לוח הבקרה

חיבור הכבל עם חיישן קצב פעימות הלב

הכבל עם חיישן קצב פעימות הלב עובר דרך הפתח החתוך
שבפינה השמאלית העליונה של הפלטה האחורית ,ומשם
מטה אל המעגל החשמלי הקטן שבצד השמאלי התחתון של
המסוף .האיור הבא מדגים כיצד הכבל אמור להיראות לאחר
התקנתו.

איור  :24חיבור כבל קצב הלב
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חיבור כבל החשמל

השחל את כבל החשמל דרך הפתח החתוך שבפינה
השמאלית העליונה של הפלטה האחורית .בפתח הסמוך
שבתוך מסגרת המסוף מפלדה ,אתר את השקע התואם
לתקע כבל החשמל וחבר אליו את כבל החשמל.
הערה :ודא שמנגנון הנעילה בתקע מתקבע בנקישה למקומו
בתוך השקע.
האיור הבא מדגים כיצד הכבל אמור להיראות לאחר
התקנתו.

איור  :25חיבור כבל החשמל

השלמת התקנת המסוף )(P80

לפני שתבצע את השלבים האחרונים בהתקנה ,בדוק שנית
את החיבורים שביצעת .ודא שכל הכבלים מחוברים היטב
ובצורה מאובטחת ,ושכבלים שאינם נחוצים קשורים כהלכה
מאחורה.

התקנת לוח הבקרה
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להשלמת ההתקנה:
 .1העבר כל חלק עודף בכבלים אל תוך חיפוי ההליכון.
 .2הטה את מסוף הבקרה אחורה )כלפיך( עד שהלשונית
שבחלק העליון של לוחית הגב שלו תחליק לאורך הקצה
העליון של תושבת המסוף ופתחי ההברגה יהיו
מיושרים.
 .3השחל ארבעה בורגי כתף  ¹₄-inch × ³₈-inchדרך הפתחים
שבתושבת המסוף וחבר אותם לפתחים שבלוחית הגב
במסוף .הדק לגמרי את בורגי הכתף בעזרת מפתח
ברגים משושה .³₁₆-inch

איור  :26הידוק המסוף

 .4יישר את שתי הלשוניות הקטנות שבחלק העליון של
כיסוי הגב של המסוף עם החריצים שבחלק העליון של
הפתחים במארז המסוף .הכנס את הלשוניות לחריצים.
 .5הכנס את הלשוניות הנותרות שבכיסוי הגב אל תוך
החריצים המתאימים במארז המסוף.
 .6לחץ בעדינות על הקצוות של כיסוי הגב כדי שיגיעו
למקומם בנקישה.
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מיקום המסוף ) P30ו(P10-

בשלב מוקדם יותר של ההתקנה ,השחלת את הכבלים
הדרושים דרך מסגרת יחידת הבסיס והעברת אותה אל מחוץ
לפתח שבתושבת המסוף .כשאתה מיישר את לוחית הגב
שבמסוף יחד עם תושבת המסוף ,עליך לוודא שמכלול כבלי
המסוף עובר בצורה תקינה דרך הפתחים בשני הרכיבים.

חשוב :לפני שתתחיל בנוהל הבא ,הסר את המכסה האחורי
ממסוף הבקרה .הנח את המכסה ואת חומרת ההרכבה שלו
בצד לשימוש בשלב מאוחר יותר.
אם אתה מתקין גם רכיב נוסף ,כגון  PVSאו מקלט שמע
אלחוטי ,עיין בהוראות ההתקנה שלו כדי לתאם את התקנתו
להתקנת המסוף.
למיקום המסוף:
 .1העבר חלק כמה שיותר גדול מכל כבל דרך הפתח
שבמרכז תושבת המסוף ביחידת הבסיס.
 .2מקם את המסוף מעל לתושבת המסוף.
 .3הנח את המסוף על תושבת המסוף כך שהחריץ
שבתחתית לוח הגב של המסוף ימוקם מעל לוו המרובע
שבתחתית תושבת המסוף ,כפי שמוצג בתרשים הבא.
 .4הטה את לוח הבקרה קדימה עד שייעצר .השתמש ביד
אחת כדי לייצב את לוח הבקרה במצב זה ,או בקש
מהעוזר שלך לעשות זאת.

התקנת לוח הבקרה

חיבור הכבלים ) P30ו(P10-

חשוב :העבר את כל הכבלים דרך הפתח בצורת חצי-העיגול
הנמצא ממש מעל מתלה לוח הבקרה ,כפי שמופיע בתרשים
הבא .אל תנסה לחווט אף כבל דרך פתחים אחרים או דרך
תעלת הפלדה שמעל למתלה.

איור  :27חיווט כבלים מהמתלה אל לוח הבקרה

לאחר מיקום המסוף בתושבת ,נתק את הכבלים
האינדיבידואליים אל מחוץ לקצה מכלול כבלי המסוף וחבר
אותם אל מחברי המעגל המתאימים שבתוך המסוף .היעזר
בטבלה ובתרשים הבאים לזיהוי הכבלים והמחברים.
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חשוב :על כל הכבלים לעבור דרך הפתחים שבמרכז תושבת
המסוף.

2

איור  :28חיבורי כבלים ,המסוף של  P30וP10-
טבלה  .3חיבורי כבלים פנימיים של  P30וP10-

כבל

סוג מחבר

קוד בטיחות
)הליכונים בלבד(

רצועה עם שישה מגעים ,עם
קוד

נתונים מיחידת
הבסיס

שקע מודולרי שמונה
מחברים ,בכבל אפור שטוח

חיישני קצב לב

רצועה עם ארבעה מגעים,
עם קוד

CSAFE

שקע מודולרי שמונה
מחברים ,בכבל אפור שטוח

מיקום מחבר
המעגל

התקנת לוח הבקרה
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השלמת התקנת המסוף ) P30ו(P10-

לפני שתבצע את השלבים האחרונים בהתקנה ,בדוק שנית
את החיבורים שביצעת .ודא שכל הכבלים מחוברים היטב
ובצורה מאובטחת ,ושכבלים שאינם נחוצים קשורים כהלכה
מאחורה.
להשלמת ההתקנה:
 .1העבר כל חלק עודף בכבלים אל תוך חיפוי ההליכון.
 .2הטה את מסוף הבקרה אחורה )כלפיך( עד שהלשונית
שבחלק העליון של לוחית הגב שלו תחליק לאורך הקצה
העליון של תושבת המסוף ופתחי ההברגה יהיו
מיושרים.
 .3השחל ארבעה בורגי כתף  ¹₄-inch × ³₈-inchדרך הפתחים
שבתושבת המסוף וחבר אותם לפתחים שבלוחית הגב
במסוף .הדק לגמרי את בורגי הכתף בעזרת מפתח
ברגים משושה .³₁₆-inch

איור  :29הידוק המסוף
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 .4יישר את שתי הלשוניות הקטנות שבחלק התחתון של
כיסוי הגב של המסוף עם החריצים שבחלק התחתון של
מארז המסוף .הכנס את הלשוניות לחריצים.
 .5הכנס את שני בורגי הפיליפס  #8–32 × ¹₂-inchששלפת
קודם לכן אל תוך הפתחים שבקצה העליון של כיסוי הגב
של המסוף .הברג את הברגים עד הסוף.

חשוב :במידה ואתה מתקין מסוף המצויד במערכת
צפייה אישית ) ,(PVSהיזהר שלא לצבוט כבלים בין כיסוי
הגב לראשי בורגי ההרכבה של .PVS

הרכבה מחדש של חיפוי ההליכון

אחרי שהמסוף נמצא במקומו ,הצמד מחדש את שני לוחות
הכיסוי של חיפוי ההליכון.

חשוב :בעת ביצוע ההליך הבא ,אל תאפשר קריעה או לחיצה
של הכבלים על-ידי המהדקים.
כדי להרכיב מחדש את החיפוי:
 .1ודא שכל הכבלים מהודקים בתוך לולאות הכבלים.
 .2התקן את אחד ממכסי הגישה על הפתח שמעל לתומך
האנכי המתאים .החלק את שתי הלשוניות מתחת לקצה
הפתח כמתואר בתרשים הבא.

איור  :30מיקום לוח גישה

התקנת לוח הבקרה
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 .3סגור והדק את מכסה הגישה בעזרת שני בורגי ראש
כפתור .¹₄-inch × 1-inch
 .4חזור על שלבים  2ו 3-להתקנת מכסה הגישה האחר,
ולאחר מכן הדק את כל ארבעת הברגים בעזרת מפתח
ברגים משושה .⁵₃₂-inch

איור  :31חיבור לוח גישה

 .5הכנס את קצה הכיסוי האחורי אל תוך הכיסוי התחתון
של החיפוי .הרם את הכיסוי עד שתוכל להכניס שני
ברגים קודחים עם ראש עגול  ¹₄-inch × ³₄-inchאל תוך
שני פתחי הברגים התחתונים והדק אותם חלקית.

איור  :32מיקום מכסה אחורי
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 .6החזר את הכיסוי האחורי למקומו .הדק אותו בעזרת
ארבעה ברגים קודחים עם ראש עגול .¹₄-inch × ³₄-inch

איור  :33חיבור מכסה אחורי

חשוב :ודא שכל הקצוות של הכיסוי האחורי נמצאים
במקומם הנכון וחופפים ללוחות שסביבם לפני שתסגור
לגמרי את בורגי התושבת של הכיסוי.

 .7הדק את כל ששת בורגי הכיסוי בעזרת מברג פיליפס
.#3

חיבור כבל החשמל לחשמל
זהירות :השתמש בכבל החשמל שסופק .אל תסיר את התקע בעל
שלושת הפינים ואל תעקוף אותו באמצעות מתאם במטרה
להשתמש בשקע ללא הארקה .אל תחבר את היחידה לשנאי מתח
בניסיון לכוונן את דרישות המתח .אם לא תבצע את ההוראות
הללו כהלכה ,אתה עלול לגרום נזק למכשיר ולבטל את האחריות
המוגבלת של .Precor

לאחר השלמת ההתקנה ,חבר את כבל החשמל לשקע
מתאים.
חשוב :ההליכון מצריך מעגל בעל הסתעפות יחידה עם זרם

של  20אמפר והארקה בהתאם להנחיות ) NECתקן חשמל
לאומי( או תקן חשמל מקומי/אזורי.

בדיקת יישור ההליכון וכוונון חגורת הריצה

לפני שתאפשר להשתמש בהליכון עליך לבדוק את יישור
חגורת הריצה ולכווננה בהתאם לצורך .לקבלת מידע נוסף,
עיין ב בדיקת יישור חגורת הריצה ובפרק כוונון חגורת
הריצה תחזוקה.

התקנת לוח הבקרה

ביצוע פעולות בתוך המכשיר

המכשיר של  Precorאינו מצריך תקופות בהן יש לבצע
פעולות בתוך המכשיר .עם זאת ,ייתכן שרכיבים נעים כגון
רצועות ,גירים ומסבים יזוזו ממקומם כאשר המכשיר
מאוחסן או משונע .הדבר עלול לגרום לכך שהמכשיר יפעל
בצורה קצת קשה או שהוא יפיק רעש בהפעלה הראשונה.
לרוב המכשיר יחזור לפעולה חסרת שיבושים לאחר יום או
יומיים של שימוש רגיל .במידה ולא ,צור קשר עם המשווק
לקבלת עזרה .לפרטים נוספים ,ראה קבלת שירות.

אימות פעילות תצוגת קצב הלב
כדי לאמת שתצוגת קצב הלב פועלת:
 .1התחל להתאמן על הציוד.
 .2אחוז בשני מוטות היד הרגישים למגע.
הערה :קריאת קצב הלב אורכת עשר שניות .במשך זמן
זה ,סמל הלב בתצוגה מהבהב .עליך לשמור על מגע עם
כל אחת מלוחיות המתכת שעל מוטות היד כדי לוודא
שהקריאה מדויקת.
 .3התבונן בתצוגה ) HEART RATEקצב הלב( .לאחר מספר
שניות יופיע מספר המציין את קצב הלב שלך.
 .4אם המספר אינו מופיע בתצוגה ) HEART RATEקצב לב(,
בצע את הבדיקות הבאות:
 ודא שהכבל מחובר כראוי.
 בצע את הבדיקה שוב עם משתמש אחר .אף כי תצוגת
קצב הלב מדויקת מאוד בדרך כלל ,ייתכן שלא תפעל
כראוי עבור חלק קטן מהמשתמשים.
הערה :אם אתה משתמש בניטור קצב לב אלחוטי ,חזור
על בדיקה זו עם רצועת חזה או מדמה דופק אלחוטי
במקום לאחוז במוטות היד הרגישים למגע.

55
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בדיקת תכונות בטיחות

לפני שתאפשר למתאמן להשתמש בהליכון ,ודא שמפסק
העצירה ,הלחצן ) STOPעצירה( והתכונה ) Auto Stopעצירה
אוטומטית( פועלים כולם כשורה.
לבדיקת מפסק ההפעלה מחדש:
 .1התחל אימון כלשהו בהליכון.
 .2משוך קלות בשרוך תופסן הבטיחות .מפסק ההפעלה
יקפוץ וההליכון אמור להאט מיד עד לעצירה.
 .3לחץ על מפסק ההפעלה מחדש והחזר אותו למקומו
הרגיל .המסוף יאפס את עצמו ויחזור אל מסך או אל
הודעת הפתיחה.
לבדיקת מפסק העצירה:
 .1התחל אימון כלשהו בהליכון.
 .2לחץ פעם אחת על ) STOPעצירה( .המסוף יציג חיווי על
כך שהאימון הושהה.
 .3לחץ פעם נוספת על ) STOPעצירה( .המסוף יציג סיכום
אימון.
 .4לחץ פעם שלישית על ) STOPעצירה( .המסוף יחזור אל
מסך או אל הודעת הפתיחה.
לבדיקה של תכונת העצירה האוטומטית:
 .1התחל אימון כלשהו בהליכון ,אך אל תעלה על רצועת
הריצה.
 .2המתן שתי דקות מבלי ללכת על רצועת הריצה .כעת ,או
קצת לפני כן ,ההליכון אמור להאט ולעצור והמסוף יציג
בקשה לאישור שהמשתמש עדיין נוכח .במידה ולא
יתקבל אישור ,המסוף יחזור אל מסך או הודעת הפתיחה.

פרק

3

תחזוקה
כדי לשמור על פעילות תקינה של הציוד ,בצע את משימות
התחזוקה הפשוטות שבסעיף זה במרווחי הזמן המוצגים
ברשימת התיוג לתחזוקה .אם לא תתחזק את הציוד כפי
שמתואר בסעיף זה ,האחריות המוגבלת של  Precorעשויה
להתבטל.

סכנה

ניקוי יומיומי

כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות ,נתק תמיד את
הציוד ממקור החשמל שלו לפני ניקויו או ביצוע משימות
תחזוקה כלשהן .אם הציוד מופעל בהנעה עצמית ,אך
משתמש גם במתאם הכוח האופציונלי ,נתק את המתאם.

 Precorממליצה שתנקה את הציוד לפני ואחרי כל פרק אימון.
כדי להסיר אבק ולכלוך מהציוד ,נגב את כל המשטחים
החשופים באמצעות מטלית רכה הספוגה באחד מחומרי
הניקוי הבאים:
 תמיסה בריכוז של  30יחידות מים על כל יחידה אחת של
®) Simple Greenלקבלת מידע נוסף בקר באתר
(www.simplegreen.com
 חומר ניקוי עם חמצן או תרכיז ניקוי רב-תכליתי מסוג
 ,ENVIR-O-SAFEמדולל בהתאם להוראות היצרן )לקבלת
מידע נוסף בקר באתר (www.daleyinternational.com
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לחלופין ,באפשרותך לנקות את הציוד באמצעות מגבונים
לניקוי ציוד כושר של ) Athletixלקבלת מידע נוסף בקר
באתר (www.athletixproducts.com
זהירות :קרא את הוראות היצרן ופעל על-פיהן ,ובמיוחד את
הוראות הדילול ,לפני שתשתמש בחומר ניקוי כלשהו על ציוד
כושר של  .Precorאל תשתמש בחומרי ניקוי מרוכזים מבלי לדללם,
או בחומרי ניקוי על-בסיס חומצה מכל סוג שהוא; חומרי ניקוי
אלה מחלישים את הגימור המגן על הציוד ויביאו לביטול האחריות
המוגבלת של  .Precorאף פעם אל תשפוך מים ואל תרסס נוזלים
על אף חלק של הציוד .הנח לציוד להתייבש לגמרי לפני השימוש.

שאב את הרצפה שמתחת לציוד לעתים קרובות כדי למנוע
הצטברות אבק ולכלוך שעשויה להפריע לפעולתו .השתמש
במברשת ניילון רכה כדי לנקות את חגורת ריצה.
זהירות :בהליכונים ,כאשר אתה מנקה את המכסה או את מסילות הצד,
שים לב לשלוחות המעקות כדי למנוע פציעה.

בדיקה יומית

בחן את הציוד לאיתור הבעיות הבאות לפחות פעם ביום:
 חגורות מחליקות
 מהדקים רופפים
 רעשים חריגים
 כבלי חשמל בלויים או שחוקים
 שרוכי בטיחות או תופסנים בלויים ,פגומים או חסרים
 כל סימן אחר לכך שהציוד עשוי להזדקק לטיפול

חשוב :אם תחליט שהציוד דורש טיפול ,נתק את כל חיבורי
החשמל )טלוויזיה ,אינטרנט וחשמל( והרחק את הציוד מאזור
האימון .הנח שלט 'לא בשימוש' על הציוד והבהר לכל
הלקוחות ולמשתמשים האחרים שאסור להם להשתמש בו.
כדי להזמין חלקים או ליצור קשר עם ספק שירות מורשה של
 Precorבאזורך ,ראה קבלת שירות.
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קריאת ) Active Status Lightנורית סטטוס פעילות(

נורית סטטוס הפעילות נמצאת בחלק הקדמי של מכסה
ההליכון ,כפי שמוצג בתרשים הבא .הנורית גדולה ובהירה
מספיק כך שתוכל לבדוק את מצבם של כל ההליכונים
ממרחק.

איור  :34מיקום חיווי סטטוס

במהלך פעולה רגילה ,נורית הסטטוס תדלוק קבוע בצבע
כחול .הנורית תשנה את צבעה ואת תבנית התאורה במידה
ויחידת ההנעה האלקטרונית של ההליכון תזהה בעיה מכנית
או חשמלית.
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טבלה  .4נוריות סטטוס פעילות ומשמעותן

נורית
סטטוס

משמעות

פעולה נדרשת

דולקת
קבוע
בצבע
כחול

ההליכון פועל כשורה
ואינו זקוק לתחזוקה.

ללא.

הבהוב
בצבע
כחול

בצע את התחזוקה הדרושה,
יש לבצע תחזוקה
ולאחר מכן אפס את נורית
מתוזמנת בהליכון
)מסוף  P80בלבד( ,או הסטטוס.
שיש להחליף את
רצועת ההליכון
)פרט לדגמי .(230V

דולקת
קבוע
בצבע
צהוב

ההליכון זיהה שגיאה
והצליח להתאושש
ממנה .ניתן להשתמש
בהליכון ,אך ייתכן
שפונקציות מסוימות
בו לא תהיינה זמינות.

מהבהבת
בצבע
צהוב

ההליכון זיהה שגיאה ,כבה את ההליכון ,המתן 30
לא הצליח להתאושש שניות ולאחר מכן הפעל אותו
בחזרה .במידה והשגיאה
ממנה והוציא את
חוזרת ,בדוק את יומן
עצמו משירות.
האירועים של המסוף לקבלת
פרטים נוספים ,ולאחר מכן
צור קשר עם מחלקת שירות
הלקוחות של .Precor

לפרטים נוספים ,עיין ביומן
האירועים של המסוף.
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תחזוקה שבועית

בצע את המשימות התחזוקה הבאות כל שבוע:
 .1הרם את ההליכון לשיפוע המרבי ,העבר את מתג
ההפעלה המפסק האוטומטי למצב כבוי ,ונתק את תקע
היחידה מהשקע.
 .2נקה את הרצפה שתחת הציוד באמצעות שואב אבק או
סמרטוט רטוב.
 .3כאשר הרצפה יבשה לגמרי ,חבר מחדש את והחזר את
ההליכון למצב האופקי.
 .4התבונן בכבל החשמל כדי לוודא שלא נלחץ תחת הציוד
או בין שני חלקים נעים.
 .5בדוק את כל פונקציות לוח הבקרה ,לרבות תכונות ניטור
קצב הלב.
 .6ודא שהיחידה ניצבת אנכית לרצפה .על כל רגליות
היחידה לגעת ברצפה ,והיחידה לא אמורה לנוע או
לרעוד כשנעשה בה שימוש .אם תנאי זה לא מתקיים ,אזן
אותה מחדש כמתואר ב איזון היחידה.
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בצע את המשימות התחזוקה הבאות כל חודש:
 .1העבר את מתג ההפעלה או המפסק האוטומטי למצב
כבוי ולאחר מכן נתק את תקע היחידה מהשקע.
 .2התבונן במצע ובחגורת הריצה לאיתור בלאי.
 .3נקה את מסגרת ההליכון באמצעות בד ספוג במים או
בחומר ניקוי מאושר.
 .4השתמש במים ובמברשת ניילון רכה כדי לנקות את פני
השטח החיצוניים של חגורת הריצה.
 .5נגב את חלקו החיצוני של לוח הבקרה באמצעות ספוגית
לחה או מטלית רכה ונגב אותו במגבת יבשה .הרחק
רכיבים חשמליים ממים למניעת התחשמלות או נזק.
 .6נקה את מסך המגע באמצעות מטלית רכה ונטולת סיבים
הספוגה בתמיסת אלכוהול איזופרופילי ) 91%כפי
שמסופק או מדולל בכמות שווה של מים(.
 .7הסר את המכסה הקדמי והוצא חלקי מוך או לכלוך.
כשאתה עושה זאת ,היזהר שלא לפגוע במאוורר.
 .8שאב שאריות לכלוך והיזהר שלא לקרב את פיית שואב
האבק קרוב מדיי למעגלים החשמליים )אלא אם שואב
האבק שלך מוגן מפני הצטברות חשמל סטטי(.
 .9נקה ושמן את בורג מנוע ההרמה באמצעות שמן שאושר,
כגון ® SuperLubeעם ® Teflonאו שמן סינתטי ®.Mobil 1
 .10ודא שכל המהדקים מסובבים ומהודקים כראוי.
 .11החזר את כל המכסים למקומם.
 .12ודא שהיחידה ניצבת אנכית לרצפה .על כל רגליות
היחידה לגעת ברצפה ,והיחידה לא אמורה לנוע או
לרעוד כשנעשה בה שימוש .אם תנאי זה לא מתקיים ,אזן
אותה מחדש כמתואר בתוך איזון היחידה.
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בדיקת יישור חגורת הריצה

יישור הולם מאפשר הישארות של החגורה במרכז ומבטיח
פעולה חלקה .יישור חוזר של החגורה כרוך במספר כוונונים
פשוטים .אם אינך בטוח לגבי נוהל זה ,צור קשר עם תמיכת
הלקוחות של ) Precorקרא עודקבלת שירות(.
זהירות :אל תכוונן את חגורת הריצה כאשר עומד עליה מישהו.

כדי לבדוק את יישור חגורת הריצה:
 .1ודא שמשטח הריצה מאוזן ככל שניתן .במידת הצורך,
כוון את הרגליות האחוריות כדי לפלס את ההליכון
)קרא עודאיזון היחידה(.
הערה :כוונון הרגליות האחוריות לא יכול לפצות על
מקרים של משטחים שאינם מאוזנים באופן קיצוני .אם
אינך יכול להביא את משטח הריצה למצב מאוזן ויציב,
העבר את ההליכון למקום אחר.
 .2הפעל את ההליכון.
 .3לחץ על  GOאו ) Quick Startהפעלה מהירה( במסוף,
כשאתה עומד ליד ההליכון )ולא עליו(.
 .4אם יש צורך ,הזן את קוד הבטיחות על-ידי הקשה על
מקשי המספרים ברצף המתאים .חגורת הריצה תתחיל
לפעול באופן אוטומטי לאחר  3שניות ,שבמהלכן יופיע
מונה ספירה לאחור במסוף.
 .5הקש על לחצן הגברת המהירות עד שבמסוף תוצג
מהירות של  5קמ"ש ) 3מייל לשעה(.
זהירות :אם תשמע קול חיכוך או אם ייראה כאילו נגרם
נזק לחגורת הריצה ,לחץ על לחצן העצירה כדי לעצור
את חגורת הריצה באופן מידי .צור קשר עם תמיכת
הלקוחות של .Precor
 .6בחן את החגורה מחלקו האחורי של ההליכון למשך
מספר דקות .על החגורה להישאר במרכז ,על מצע
הריצה .אם היא סוטה מהמרכז ,כוונן אותה )קרא עוד
כוונון חגורת הריצה(.

חשוב :כשל ביישור החגורה עלול לגרום לקריעתה או
לשחיקתה ,נזקים שאינם מכוסים במסגרת האחריות
המוגבלת של .Precor

 .7לחץ על לחצן העצירה האדום כדי לעצור את החגורה.
 .8כבה את ההליכון.
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כוונון חגורת הריצה

אם אינך בטוח כיצד לכוונן את חגורת הריצה ,צור קשר עם
תמיכת הלקוחות של ) Precorראה קבלת שירות(.

זהירות :נקוט משנה זהירות בעת יישור חגורת הריצה .כבה את
ההליכון בעת כוונון או עבודה ליד הרולר האחורי .אל תלבש
בגדים רופפים ואסוף את שיערך בעת ביצוע ההליך .אל תכוונן
את חגורת הריצה כאשר עומד עליה מישהו .הקפד להרחיק את
אצבעותיך וחפצים אחרים מהחגורה ומהרולרים ,במיוחד מול
הרולר ומאחורי המסילה .אם חפץ מסוים ייתפס בחגורה או
ברולרים ,ההליכון לא יעצור באופן מידי.

חשוב :בצע את כל הכוונונים בבורגי הכוונון שבפינות
האחוריות של ההליכון באמצעות מפתח האלן הכלול ,ואל
תסובב אף אחד מהברגים יותר מרבע סיבוב לפני שתבדוק
פעם נוספת את יישור חגורת הריצה .הידוק יתר של בורגי
הכוונון עלול לגרום נזק להליכון.
כדי לכוונן את חגורת הריצה:
 .1אתר את בורגי הכוונון במכסי הקצה שבפינות האחוריות
של ההליכון ,כמוצג בתרשים הבא.

איור  :35מיקום בורג הכיוון

 .2השתמש במפתח האלן כדי להדק את בורג הכוונון
שהחגורה נוטה לכיוונו .סובב את הבורג  ¹₄סיבוב עם
כיוון השעון.
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 .3בדוק פעם נוספת את מיקום החגורה כמתואר בסעיף
בדיקת יישור חגורת הריצה.
אז...
אם החגורה...
ממשיכה לנטות
לכיוון המקורי

סובב את אותו בורג כוונון  ¹₄סיבוב
נוסף עם כיוון השעון.

מתחילה לנטות
לכיוון ההפוך

סובב את אותו בורג כוונון  ¹₈סיבוב או
פחות נגד כיוון השעון.

הערה :אם החגורה משתחררת לאחר שכווננת אותה ,הדק
את שני בורגי הכוונון באופן שווה ¹₄ ,סיבוב בכל פעם ,עד
שהחגורה תפסיק להשתחרר .אל תהדק את החגורה יתר על
המידה.

אחסון רצועת החזה

אם רכשת את רצועת החזה האופציונלית לניטור קצב הלב,
אחסן אותה במקום שיגן עליה מפני אבק ולכלוך )לדוגמה
בארון או במגירה( .הקפד להגן על רצועת החזה מפני תנאי
טמפרטורה קיצוניים .אל תאחסן אותה במקום שבו היא
עשויה להיחשף לטמפרטורות שנמוכות מ.(32°F) 0°C-
כדי לנקות את רצועת החזה ,השתמש בספוג או במטלית
רכה הספוגה בסבון עדין ומים .יבש את המשטח היטב
באמצעות מגבת נקייה.

הרכבה ותחזוקה של הליכוני
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הזזת הציוד

הציוד כבד מאוד .אם בכוונתך להזיזו למיקום חדש ,היעזר
בעוזר מבוגר והשתמש בשיטות הרמה מתאימות .אם הציוד
כולל גלגלי רולר ,הממוקמים בצד אחד שלו ,השתמש
בגלגלים כדי להפחית את העומס עליך ועל העוזר.
חשוב :מכסי הפלסטיק שבקצוות ההליכונים של Precor
תוכננו במיוחד להרמה .בסיוע העוזר שלך ,הניחו את ידיכם
מתחת כל אחד ממכסי הקצה .לאחר מכן ,בשיטות הרמה
מתאימות ,הרימו את חלקו האחורי של ההליכון ,כך
שיתגלגל על גלגליו הקדמיים.

ניתן להזיז את ההליכון בקלות רבה יותר כאשר הוא במצב
מוטה.
כדי להטות את ההליכון לצורך הזזה:
 .1לחץ על ) GOהתחל( בלוח הבקרה.
 .2העלה את רמת השיפוע לדרגה  4או יותר.
 .3תוך כדי פעולת ההליכון ,העבר את מתג ההפעלה
הראשי למצב כבוי.
 .4נתק את כבל החשמל של ההליכון.

אחסון ארוך-טווח

אם אינך צופה שימוש בציוד לאורך זמן ,בצע את הפעולות
הבאות כדי להכינו לאחסון:
 כבה את המכשיר.
 אם יש לציוד כבל חשמל ,נתק את הכבל.
 אם יש לו מתאם כוח אופציונלי ,חבר את המתאם כדי
למנוע נזק לסוללה הפנימית.
 מקם אותו כך שלא יינזק ולא יפריע לאנשים או לציוד
אחר.

פרק

4

תכונות הבטיחות של ההליכון
לפני שתאפשר למשתמשים לעלות על ציוד של  ,Precorעיין
בהוראות בטיחות חשובות במדריך זה .כמו כן ,עליך ללמד
את הלקוחות כיצד להשתמש בציוד באופן בטוח ובהתאם
להנחיות בהזנת קוד הבטיחות.

הזנת קוד הבטיחות

כאשר הציוד נשלח מהמפעל ,ההגנה באמצעות קוד בטיחות
אינה פעילה.
אחרי שהפעלת את קוד הבטיחות ,עליך ליידע את לקוחותיך
כי הציוד מצריך קוד בטיחות כדי למנוע שימוש בלתי
מורשה .כדי להשתמש בציוד עליהם להשלים את ביצוע
השלבים הבאים.
כדי להזין את קוד הבטיחות ולהפעיל את ההליכון:
 .1היכנס למצב ההתחלתי ,כאשר יד אחת חופשית להזין
את הקוד והשנייה אוחזת בהליכון.

חשוב :בעת ביצוע השלבים הבאים ,החזק את המעקה
בבטחה ביד אחת לפחות.

 .2כאשר תראה את טקסט הכותרת בלוח הבקרה ,בחר
תוכנית או לחץ על ) GOהתחל(.
 .3כאשר תוצג לך הנחיה להזין את קוד הבטיחות ולבטל את
נעילת ההליכון ,הקש על המקשים  3 ,2 ,1ו ,4-בסדר זה.
אם הזנת את הקוד כראוי ,האימון יתחיל .אם לא ,הציוד
יושהה למשך שתי שניות ואז יציג לך הנחיה להזין את
הקוד פעם נוספת .הקשה על חמישה מקשים או יותר
תחזיר אותך להנחיה הראשונית לקוד הבטיחות.
הערה :לפני שחגורת הריצה של ההליכון מתחילה לזוז ,בלוח
הבקרה מופיע מונה עם ספירה לאחור של  3שניות.

הרכבה ותחזוקה של
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שימוש בתופסן הבטיחות של ההליכון

ההליכון מצויד בשלוש פונקציות עצירה שונות ,אשר פועלות
באופן הבא:
אם המשתמש…

אז רצועת
ההליכון...

והמסוף...

מושך את השרוך
המחובר אל תופסן
הבטיחות ומפעיל את
מפסק ההפעלה מחדש

מאט עד
לעצירה

מציג את ההודעה
PUSH THE RESET SWITCH

)לחץ על מפסק האיפוס(.
בדגמים מסוימים של
המסוף ,חץ יצביע על
מפסק ההפעלה מחדש.

לוחץ על לחצן העצירה מאט עד
האדום
לעצירה

מציג הודעה על כך
שהאימון הושהה.

מאט עד
יורד מרצועת הריצה
לפרק זמן מוגדר מראש לעצירה

מציג הודעה על כך
שהאימון הושהה.

מפסק ההפעלה מחדש ולחצן העצירה האדום נמצאים מתחת
למסוף ,כפי שמוצג בתרשים הבא .כאשר המפסק מופעל,
הלחצן יקפוץ מעלה .ההליכון לא יפעל עד להחזרה של
הלחצן למצבו הרגיל.

איור  :36מפסק הפעלה מחדש

תכונות הבטיחות של ההליכון

יידע את המשתמשים אודות חשיבות השימוש בתופסן
הבטיחות תוך כדי התרגול על גבי ההליכון ,והדגם כיצד
עליהם לחבר אותו אל הביגוד שלהם באזור המותניים.
במידה ומפסק ההפעלה מחדש מופעל במהלך האימון ,בצע
את הפעולות הבאות:
 .1חבר מחדש את תופסן הבטיחות ,אם יש צורך בכך.
 .2לחץ מטה את מפסק ההפעלה מחדש עד שתישמע
נקישה ,והחזר אותו למיקום הרגיל שלו.
הערה :במידה ומפסק ההפעלה מחדש מופעל ,כל המידע
אודות האימון הנוכחי יימחק.
 .3התחל את האימון מחדש ,וקצר את הזמן הדרוש לסיום
האימון בהתאם לזמן האימון שכבר בוצע.

איור  :37חיבור תופסן הבטיחות
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טיפ :הלשונית הקטנה והגמישה שמאחורי מפסק ההפעלה
מחדש מיועדת לאחסון תופסן הבטיחות .במידה וההליכון
אינו בשימוש ,חבר את תופסן הבטיחות אל הלשונית כפי
שמוצג בתרשים הבא.

איור  :38אחסון תופסן הבטיחות

תכונות הבטיחות של ההליכון

הדלקת וכיבוי ההליכון

כדי להדליק ולכבות את ההליכון ,השתמש במתג ההפעלה
שמתחת למכסה ,לצד כלי הקיבול של כבל החשמל.
חשוב :כאשר ההליכון לא נמצא בשימוש ,כבה אותו.

הגבלת משקל

השימוש בהליכון אפשרי עבור בעלי משקל של עד  180ק"ג
) 400ליברות( .אם אתה שוקל מעל  160ק"ג ) 350ליברות(,
אל תרוץ על ההליכון.

71

72

מיקום

הרכבה ותחזוקה של

הליכוני TRM 800-Series

על האזור שסביב ההליכון להיות פתוח וחופשי מהפרעה של
חפצים ,כגון ציוד אחר ,כל הזמן .כמו כן ,למען בטיחות
המשתמשים ותחזוקה הולמת ,יש להשאיר מאחורי חגורת
הריצה שטח שרוחבו מטר אחד ) 3רגל( ואורכו  2מטר
) 6רגל( ,שיהיה פתוח ונקי מהפרעה ישירה.
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