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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.
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.
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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 האזהרות הבאות בעיון לפני שתתחיל בהרכבה,
ושמור אותן לעיון בעתיד.

אמצעי בטיחות

כאשר אתה משתמש בציוד זה ,פעל תמיד בהתאם לאמצעי
הזהירות הבסיסיים כדי להפחית את הסיכוי לפציעה ,שריפה
או נזק .סעיפים אחרים במדריך זה מספקים פרטים נוספים
על תכונות הבטיחות .הקפד לקרוא סעיפים אלה ולקיים את
כל הוראות הבטיחות .אמצעי זהירות אלה כוללים את
ההנחיות הבאות:
 קרא את כל ההוראות במדריך זה לפני שתתקין את
הציוד ותשתמש בו ופעל בהתאם לכל התוויות שעל
הציוד.
 הקפד שכל המשתמשים יערכו בדיקה פיזיולוגית מקיפה
אצל רופא לפני שיתחילו בכל תוכנית כושר.
 אל תאפשר לילדים או לאנשים שאינם יודעים כיצד
להשתמש בציוד ,להשתמש בו או להתקרב אליו .אל
תשאיר ילדים ללא השגחה בקרבת הציוד.
 ודא שכל המשתמשים לובשים בגדי ונעלי התעמלות
מתאימים במהלך האימונים ונמנעים מביגוד רופף או
תלוי .אסור למשתמשים לנעול נעליים עם עקבים או
סוליות עור ,ועליהם לבדוק את הסוליות כדי להסיר מהן
לכלוך ואבנים שננעצו בהן .על בעלי שיער ארוך לאסוף
אותו לאחור.
 אף פעם אין להשאיר את הציוד ללא השגחה כשהוא
מחובר לחשמל .נתק את הציוד ממקור מתח כאשר הוא
אינו בשימוש ,לפני ניקויו ולפני מתן טיפול מורשה .
הערה :מתאם החשמל האופציונלי נחשב כמקור חשמל
לציוד עם אספקת חשמל עצמית.
 השתמש במתאם החשמל שסופק עם הציוד .חבר את
מתאם החשמל לשקע חשמל מתאים ומוארק כפי
שמסומן על הציוד .
 יש להיזהר בעת העלייה על הציוד או הירידה ממנו.
 קרא ,הבן ובחן את נוהלי עצירת החירום לפני השימוש.
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הרחק את חוט החשמל או את מתאם החשמל והתקע
האופציונליים ממשטחים חמים.
צור מסילות לחוטים כדי שלא ידרכו עליהם ושלא ייצבטו
או יינזקו על-ידי פריטים שיונחו מעליהם ,לרבות הציוד
עצמו.
ודא שהציוד מאוורר היטב .אל תניח דבר על הציוד .אל
תשתמש במשטחים מרופדים שעשויים לחסום את פתחי
האוורור.
הרכב את הציוד והפעל אותו על משטח מוצק ומאוזן .
הצבת הציוד במיקום מתאים
 כל סוגי הציוד פרט להליכונים :מקם את הציוד כך
שצידיו יהיו במרחק לפחות מטר אחד ) 40אינץ'(
מקירות או רהיטים וחלקו האחורי יהיה במרחק מטר
אחד ) 40אינץ'( מחפצים שונים .
 עבור הליכונים :מקם את ההליכון כך שצידיו יהיו
במרחק לפחות מטר אחד ) 40אינץ'( מקירות או
רהיטים וחלקו האחורי יהיה במרחק  2מטר ) 80אינץ'(
מחפצים שונים .
חשוב :תקני מיקום אלה רלוונטיים גם להצבת הציוד במרחק
ממקורות אש ,כגון רדיאטורים ,מפזרי חום ותנורים .הימנע
מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות.
הרחק את הציוד ממים ולחות .הימנע מטפטוף או
משפיכה של נוזלים בציוד כדי למנוע הלם חשמלי או נזק
למערכת החשמל .
אל תשתמש בציוד המופעל בחשמל באזורים לחים או
רטובים.
אף פעם אל תשתמש בציוד אם אחד מכבליו או תקעיו
פגום ,אם הוא אינו פועל כראוי או אם נפל ,ניזוק או
נרטב .אם התרחש אחד מהתנאים הללו ,התקשר מיידית
לקבלת שירות.
תחזק את הציוד כדי לשמור על תנאי פעולה תקינים,
כמתואר בסעיף תחזוקה במדריך ההרכבה והתחזוקה.
התבונן בציוד לאיתור רכיבים רופפים ,בלויים או לא
שייכים ,ותקן ,החלף או הדק אותם לפני השימוש.
אם בכוונתך להזיז את הציוד ,השג עזרה והשתמש
בשיטות הרמה מתאימות .עיין בסעיף "הזזת הציוד"
במדריך ההרכבה והתחזוקה.
מגבלות משקל של המכשיר :השימוש בהליכון אפשרי
עבור בעלי משקל של עד  225ק"ג .הריצה על ההליכון
אפשרית עבור בעלי משקל של עד  160ק"ג .בכל שאר
מכשירי הכושר ,מגבלת המשקל היא  160ק"ג.
השתמש בציוד רק למטרה שאליה יועד כפי שמתואר
במדריך .אל תשתמש באביזרים מצורפים שלא אושרו
על-ידי  .Precorאביזרים כאלה עשויים לגרום לפגיעות.
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אל תפעיל את הציוד במקום שבו נעשה שימוש
בתרסיסים או במקומות שמסופק בהם חמצן.
אל תשתמש באוויר הפתוח.
אל תנסה לטפל בציוד בעצמך ,אלא אם אתה פועל
בהתאם להוראות התחזוקה שבמדריך זה.
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.

אזהרה :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.

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
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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 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:

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

הפרעה אלקטרו-מגנטית )(RFI
ציוד אימון זה של  Precorתואם לתקנים הבאים המגדירים
את ההגבלות המקובלות של הפרעה אלקטרו-מגנטית ).(RFI
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.
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WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by the manufacturer
could void the user's authority to operate
the equipment.

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

: 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 

מכשור אירופי

 הליכונים-  וולט240 - וולט ו120 :המלצות חשמל

 יש לפעול לפי הקווים המנחים של. זוהי המלצה בלבד:הערה
. )תקן חשמל לאומי( או לפי תקנות חשמל אזוריותNEC
המכשיר אמור להיות מסופק בצירוף כבל חשמל התואם
 יש לחבר את.לדרישות תקנות החשמל האזוריות שלכם
 למעגל חשמלי מסועף מבודד שלPrecor ההליכונים של
 אם. אחת בלבדPVS  שניתן לשתף אותו עם מערכת20 Amp
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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
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המלצות חשמל :כל המכשירים לא כולל הליכונים

הערה :זוהי המלצה בלבד .יש לפעול לפי הקווים המנחים של
) NECתקן חשמל לאומי( או לפי תקנות חשמל אזוריות.
עבור מכשירים בעלי לוח בקרה  P80או מסך מערכת צפיה
אישית ) ,(PVSנדרש חיבור נפרד לחשמל .ניתן לחבר עד 10
מסכים למעגל הסתעפות של  .20 Ampאם מחוברים
מכשירים אחרים למעגל ההסתעפות ,יש להפחית את מספר
המסכים לפי סה"כ הוואט של שאר המכשירים.
הערה :הקיבולת המרבית המומלצת עבור כבלי חשמל
מפוצלים טיפוסיים בעלי תקעים בתקן  IEC-320 C13וC14 -
היא חמישה מסכים.

איור  :3תקעי  C13ו C14-מסוג IEC-320
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אל תנסה לטפל בציוד ,למעט ביצוע משימות תחזוקה .אם
אחד מהפריטים חסר פנה לסוכן שלך .לקבלת מידע נוסף על
מספרי שירות הלקוחות או רשימת מרכזי שירות מורשים של
 ,Precorבקר באתר האינטרנט של  Precorבכתובת
.http://www.precor.com
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הפעלת ותחזוקת לוח הבקרה

של P30

פרק

1

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.

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.
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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.
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 לוח הבקרה

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

2
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טבלה  .1חלקי לוח הבקרה

מספר שם חלק

פרטים

מהירות ממוצעת
קצב
מרחק

השתמש בחצים ▲ או ▼ כדי
לשנות את הפריט שברצונך להציג.

קלוריות

מציג את מספר הקלוריות ששרפת

Heart Rate

מציג את קצב הלב שלך

Time Elapsed

השתמש בחצים ▲ או ▼ כדי
לשנות את צורת תצוגת הזמן

)קצב לב(

)זמן שחלף(

Time Remaining

)זמן שנותר(

תצוגת הטקסט
העליונה

מציג מידע להדרכת המשתמש

•

 Muscle MonitorEFX

•

•

Stride Length
)אורך צעד( -
AMT

•

•

Rate per Minute

•

)שער לדקה( -
מכשיר טיפוס
>- <blank
אופניים ,הליכון

התצוגה התחתונה

•

 Muscle Monitorמראה על אילו
שרירים מתבצע האימון.
 Stride Lengthמתאר את אורך
הצעדים שלך במהלך האימון.
 Rate per Minuteמציג את
מספר המטרים ,הרגליים או
הצעדים שצבר המשתמש
במהלך אימון.

מציגה מידע גרפי על התקדמות
האימון

P30
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מספר שם חלק
אימונים
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פרטים
•
•
•
•

) Manualידני( :זמין בכל
המכשירים
) Heart Rateקצב לב( :זמין בכל
המכשירים
) Intervalאינטרוולים( :זמין
בכל המכשירים
) Weight Lossהפחתת משקל(:
זמין בכל המכשירים ,למעט
AMT

•
•
•
Quick Start

) Varietyמגוון( :זמין בכל
המכשירים ,למעט AMT
) Performanceביצועים( :זמין
בכל המכשירים ,למעט AMT
) Fat Burnerשריפת שומן( -
 AMTבלבד

לחץ כדי להתחיל להתאמן

הפעלת ותחזוקת לוח הבקרה של
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מספר שם חלק

פרטים

) Optionsאפשרויות(  • -לחץ כדי להזין פרטי יעדים,
שפה ,משקל ,גיל ויעד קצב לב,
כל המכשירים ,למעט
AMT
וכן אפשרויות נוספות
• הקש על ) More Metricsמדדים
נוספים( כדי להציג פרטי
מדדים נוספים ,בכל
המכשירים למעט AMT
) Metricsמדדים(:
• %) Percent Complete
שהושלם(
• ) Time in Zoneמשך הזמן
בטווח(
• Segment Time Remaining
)משך הזמן שנותר במקטע(
• מהירות ממוצעת
• ) Paceקצב(  -הליכון בלבד
• ) Calories per Minuteקלוריות
לדקה(
• ) Calories per Hourקלוריות
לשעה(
• ) WATTSואט(
• ) METSיחידות מטבוליות(
• ) Target HRיעד קצב לב(
• ) Average HRקצב לב ממוצע(
• ) Elevationsהגבהות(  -הליכון
ומכשיר טיפוס בלבד
• ) Stride Lengthאורך צעד( -
 AMTבלבד
• ) Show Allהצג הכל(
) Metrics keyמפתח
מדדים(  AMT -בלבד

•

) Backהקודם(

מחזיר את המשתמש למסך הקודם

) Pauseהשהיה(

השתמש כדי לעצור את המכשיר
לזמן קצר במהלך אימון

) OKאישור( והחצים
מעלה ומטה

משמשים לניווט בין האפשרויות
וההגדרות

מחוון המהירות או
העוצמה

 ,AMTאופניים ,הליכון) EFX ,יחיד(
ו) EFX-כפול(

השתמש להצגת פרטי המדד
בAMT-

P30
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פרטים

מחוון שיפוע או
התנגדות

הליכון) EFX ,כפול( ומכשיר טיפוס

מקשי מספרים

משמשים להזנת פרטים מספריים,
כגון גיל ,משקל וסיסמאות.
הקש על ) Clearנקה( למחיקת
המספרים שהוזנו.
הקש על  Enterאחרי שהזנת
מספרים באמצעות מקשי
המספרים.
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פרק

2

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.

הפעלת ותחזוקת לוח הבקרה של
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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.

BACK

חזרה לרמת התפריט הקודמת ללא שמירת שינויים.

 PAUSEיציאה ממצב הגדרות המערכת וחזרה לכיתוב .Welcome

הגדרת ערכי הפרמטרים של המועדון

השתמשו במידע זה כדי להתאים אישית את המכשיר
בהתאם לצורך.

הגדרת לוח הבקרה

) Safety Codeקוד בטיחות  -בהליכונים בלבד(
טווח ערכים) Enabled :פעיל( או ) Disabledלא פעיל(
)ברירת המחדל(Disabled :
כאשר המכשיר נשלח מהיצרן ,פונקציית ההגנה באמצעות
קוד בטיחות אינה פעילה .כאשר תפעילו את קוד הבטיחות,
המשתמשים יידרשו להזין מספר בעל ארבע ספרות כדי
להתחיל באימון וכדי להפעיל את רצועת הריצה .הקוד הוא
.4 3 2 1
) Select Languageבחירת שפה  -בכל המכשירים(
טווח ערכים) English :אנגלית() Deutsch ,גרמנית(Espanol ,
)ספרדית() Francais ,צרפתית() Netherlands ,הולנדית(,
) Portuguesפורטוגזית() Rucckijj ,רוסית( וItaliano -
)איטלקית(
)ברירת המחדל(English :
בחרו בשפה המועדפת עבור תצוגת לוח הבקרה.
הערה :הודעות תכנותיות אינן מושפעות מבחירת השפה.
ההודעות שבסעיף זה ימשיכו להופיע באנגלית.
) Set Unitsהגדרת יחידות  -בכל המכשירים(
טווח ערכים) U.S. :אמריקאית( או ) Metricמטרית(
)ברירת המחדל(U.S. :
המכשיר מאפשר הצגה של מידות בשיטה מטרית או בשיטה
אמריקאית רגילה.

חשוב :אם תשנו את תצוגת ) Unit of Measureיחידת מידה(
בהליכון ,זכרו גם לבדוק את הגדרת המהירות כדי לוודא
שהיא נכונה.
Set Max Workout Time
)הגדרת זמן אימון מרבי  -בכל המכשירים(
טווח ערכים 1 :עד  240דקות
)ברירת המחדל 60 :דקות(
באפשרותכם להגדיר זמן אימון מרבי לכל סט תרגול .בחרו
מגבלת זמן שבין  1ל 240 -דקות ,או בחרו ) No Limitללא
מגבלה( אם אינכם מעוניינים לקבוע מגבלת זמן .לדוגמה ,אם
תגדירו את מגבלת הזמן ל 20 -דקות ,המשתמשים יוכלו
להזין זמן אימון שבין דקה ל 20 -דקות בלבד.
בחרו  No Limitאם אינכם מעוניינים לקבוע מגבלת זמן.
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הערה :תוכניות ) Military Performance Programsביצועים
צבאיים( לא יושלמו כאשר מגבלת זמן האימון המרבית
נמוכה מ 40 -דקות .הגדירו מגבלת זמן מרבית של כ40 -
דקות אם הפעלתם תוכניות ביצועים אלו.
Set Max Pause Time
)הגדרת זמן השהיה מרבי  -בכל המכשירים(
טווח ערכים 1 :עד  120שניות
)ברירת המחדל 120 :שניות(
הגדרה זו מגבילה את משך הזמן שבו המכשיר יישאר במצב
השהיה במהלך אימון לפני שהוא מתאפס.
הערה :ספק הכוח האופציונלי צריך להיות מחובר במכשירים
בעלי הפעלה עצמית כדי לקיים מגבלת זמן השהיה מוגדרת.
אם ספק הכוח האופציונלי אינו מחובר וקצב התנועה יורד
מתחת לדרישות המינימום ,המכשיר מתחיל בספירה של 30
שניות לכיבוי ,ובכך מבטל באופן יעיל את מצב ההשהיה
) Set Cool Down Timeהגדרת זמן רגיעה  -בכל המכשירים(
טווח ערכים 0 :עד  5דקות
)ברירת המחדל 5 :דקות(
בחרו במשך הזמן המרבי שבו המכשיר יישאר במצב רגיעה.
זמן רגיעה הוא משך הזמן לאחר השלמת תוכנית שבו
המשתמש מתאמן בקצב פעילות מופחת.
יצירת אימון מותאם אישית
טווח ערכים) ON :פעיל( או ) OFFכבוי(
)ערך ברירת המחדל(OFF :
צרו תוכנית אימון מותאמת אישית.
הערה :אפשרות זו אינה זמינה בכל המכשירים.
כדי ליצור תוכנית מותאמת אישית:
 .1בהודעה ) SET CUSTOM PROGRAMהגדרת תוכנית
מותאמת אישית( ,לחצו על .OK
פרופיל התוכנית מופיע בתצוגה ועמודה מהבהבת
מציינת את נקודת ההתחלה.
 .2לחצו על החץ מטה בלוח לחצני הניווט כדי לבחור
בעמודה שברצונכם לשנות.
 .3כדי לשנות את גובה העמודה ,עיינו בטבלה הבאה.
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טבלה  .3לחצני תוכנית מותאמת אישית

מכשיר

שם לחצן

תיאור

הליכון

INCLINE

משנה את גובה העמודה
ומשפיע על שיפוע התוכנית
המותאמת אישית.

835) EFX
בלבד(

INCLINE

)שיפוע(

משנה את גובה העמודה
ומשפיע על שיפוע המסלול
בתוכנית המותאמת אישית.

אופניים

RESISTANCE

משנה את גובה העמודה
ומשפיע על התנגדות הדוושה
בתוכנית המותאמת אישית.

מכשירי
טיפוס

RESISTANCE

משנה את גובה העמודה
ומשפיע על התנגדות הצעידות
בתוכנית המותאמת אישית.

)שיפוע(

)התנגדות(
)התנגדות(

 .4לאחר שהגדרתם גובה עמודה ,לחצו על לחצן החץ מטה
בלוח לחצני הניווט כדי לעבור לעמודה הבאה .תוכלו
להשתמש בלחצן החץ מעלה כדי לחזור לעמודות
קודמות.
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 .5המשיכו להתאים את הפרופיל עבור כל אחת מהעמודות.
הערה :שתי תוכניות מותאמות אישית זמינות בהליכון.
כמה מהמכשירים של  Precorמאפשרים רק תוכנית
מותאמת אישית אחת .ההודעה מציינת לאיזו תוכנית
ניגשתם .כדי לבחור בתוכנית מותאמת אישית שניה
)בהליכונים בלבד( ,לחצו על לחצן החץ מטה בלוח לחצני
הניווט לפני שתלחצו על  OKבשלב .6
ערך ברירת המחדל של ) Set Custom Program 2הגדרת
תוכנית מותאמת אישית  (2הוא ) Disabledלא פעיל(.
 .6לאחר שתסיימו ליצור את התוכנית ,לחצו על  OKכדי
לשמור את פרופיל התוכנית ולאחר מכן חזרו לכיתוב
 .Welcomeלחצו על  ,BACKכדי לצאת מהגדרה זו בלי
לשמור את השינויים בפרופיל המותאם אישית.
) Set Speed Limitהגדרת מגבלת מהירות  -בהליכונים בלבד(
טווח ערכים :טווח המהירות המלא של המכשיר
)ברירת המחדל :מהירות מרבית(
הגדרה זו מגבילה את מהירות התנועה של רצועת הריצה
ועקב כך גם את מספר הגדרות המהירות הזמינות למשתמש.
השתמשו בה כדי להגדיר את המהירות המרבית שמשתמש
יוכל להזין בעת שימוש במכשיר.
המהירות מוצגת במיילים לשעה ) (mphאו קילומטרים לשעה
) ,(kphבהתאם להגדרת יחידת המידה שנבחרה מוקדם יותר
)אמריקאית סטנדרטית או מטרית( .טווח ערכי המהירות נע
בין  0.5לבין  16מייל לשעה ) 0.8עד  25.5קמ"ש(.
) Set Incline Limitהגדרת מגבלת שיפוע  -בהליכונים בלבד(
טווח ערכים :טווח הרמות המלא של המכשיר
)ברירת המחדל :הרמה המרבית(
הגדירו את אחוז השיפוע המרבי שמשתמש יוכל להזין בעת
שימוש במכשיר.
) Hidden Programsתוכניות נסתרות  -הליכונים בלבד(
טווח ערכים) Show Programs :הצג תוכניות( או Hide
) Programsהסתר תוכניות(
)ברירת המחדל(Hide Programs :
כאשר המכשיר מוגדר במצב  ,Show Programsכל תוכניות
הביצועים זמינות למשתמש דרך לחצן .PERFORMANCE
תוכניות אלו הן) Gerkin Fitness Test :מבדק הכושר של
גרקין() USAF PRT ,תוכנית הכנה לכושר קרבי של חיה"א
האמריקני() NAVY PRT ,תוכנית הכנה לכושר קרבי של חיל
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הים האמריקני() ARMY PFT ,מבדק כושר קרבי של הצבא(,
) USMC PFTמבדק כושר קרבי של חיל הנחתים האמריקני( ו-
) Federal Law Enfתוכנית כושר לגיוס פדרלי(.PEB .
כאשר ההגדרה היא ) HIDE PROGRAMSהסתר תוכניות(,
כאשר המשתמש לוחץ על  ,PERFORMANCEההודעה
) WORKOUT NOT AVAILABLEהאימון אינו זמין( תופיע
בתצוגת הטקסט העליונה.
Set Resistance Range
)הגדרת טווח התנגדות  -אופניים בלבד(
טווח ערכים) High :גבוה() Medium ,בינוני( או ) Lowנמוך(
)ברירת המחדל(High :
באפשרותכם להגדיר התנגדות בסיס נמוכה ,בינונית או
גבוהה באופני המשענת או אופני כושר רגילים .קיימות 25
רמות התנגדות בכל הגדרת בסיס ,אך הגדרת הבסיס
משפיעה על טווח ההתנגדות הכללי .הטווחים הבאים זמינים:
 :High מספק טווח התנגדות מלא
 :Medium מספק כשני שלישים מטווח ההתנגדות הזמין
בהגדרת טווח ההתנגדות הגבוה.
 :Low מספק כשליש אחד מטווח ההתנגדות הזמין
בהגדרת טווח ההתנגדות הגבוה.
) Set Crossramp Auto Levelהגדרת רמה אוטומטית של Crossramp
 במכשירי  EFX Dualבלבד(טווח ערכים 0 :עד 20
)ברירת המחדל(10 :
השתמשו בהגדרה זו כדי לבחור שיפוע מסלול ספציפי כדי
שה EFX -יחזור באופן אוטומטי לשיפוע זה בסופו של כל
אימון.

הצגת תצוגות המידע

הגדרות תצוגת המידע הן ערכים שמלמדים אותך על הציוד.
סוגי המידע הכלולים בקבוצת הגדרות זו כוללים יומן רישום
אירועים ,מספרים סידוריים של התוכנה והמכשיר ופרטים
על השימוש.
להצגת הגדרות המערכת:
 .1במסך קבלת הפנים הקש ) Pauseהשהיה(.
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 .2הקש ברצף על מקשי הספרות הבאים כדי להזין את
הסיסמה:
56
 .3הקש .Enter
השתמש בטבלה הבאה כדי להגדיר ערכי תצוגת מידע
מותאמים אישית.
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טבלה  .4ערכי תצוגות מידע

מוצר ערך
הכל

ODOMETER

הכל

HOUR METER

הכל

UPPER BOOT
SW PART
NUMBER

המידע הניתן
ערך מד הרוחק מותאם לסוג הציוד
ולתקן היחידות ,אמריקאי או מטרי,
שנבחר בתוכניות.
• הליכון :מציג את סה"כ המיילים
או הקילומטרים שנרשמו עד כה.
•  EFXאו  :AMTמציג את סה"כ
הצעדים שנרשמו עד כה.
• אופניים :מציג את סה"כ
הסיבובים שנרשמו עד כה.
• מכשיר טיפוס :מציג את מספר
הקומות הכולל.
•
•

מציג את מספר השעות הכולל
שבהן נעשה שימוש במכשיר.
המכשיר מנהל מעקב אחר מספר
הדקות שחלפו ,אולם הערך
המוצג עשוי להיות מקורב בלבד,
כדי להציג שעה עגולה.

מספר החלק והגרסה של תוכנת
יישום הלוח העליון

הכל  UPPER BASE SWגרסת תוכנת יישום הבסיס העליון
PART NUMBER

הכל

LOWER BASE
SW PART
NUMBER

גרסת תוכנת היישום התחתון

הכל

METRICS
BOARD

מספר התוכנה בלוח המדדים

 STRIDE DIAL SW AMTמספר תוכנת הStride Dial-
PART NUMBER

הפעלת ותחזוקת לוח הבקרה של
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מוצר ערך

המידע הניתן

הכל  SERIAL NUMBERמשמש לקביעת הדגם וסוג הציוד
והמדויקים
הכל

USAGE LOG

הכל

EVENT LOG

•
•

יומן האירועים

מספר הפעמים בהן נעשה
שימוש בכל אחת מהתוכניות,
כולל מספר הדקות המצטבר.
שימושי לקביעת הגדרות
המשתמש בבחירת תוכנית.

מציג את כל קודי האירועים שייתכן
שזוהו על-ידי התוכנה .לקבלת מידע
נוסף ,ראה יומן האירועים.

יומן האירועים יכול להכיל  30אירועים לכל היותר .כאשר
מספר האירועים ביומן האירועים מגיע ל ,30-האירועים
הישנים יותר נמחקים כדי לפנות מקום לחדשים.
כל רשומה ביומן האירועים כוללת את הפרטים הבאים:
 מספר אירוע
 הערך במד-המרחק בתחילת האירוע
 הערך במד-השעה בתחילת האירוע
 הזרם שהועבר במנוע בעת האירוע )הליכון בלבד(
הטבלה הבאה כוללת רשימת אירועים שהתוכנה מסוגלת
לזהות.
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טבלה  .5מספרי הרישום ביומן ותיאורים של האירועים

מספר
אירוע

תיאור האירוע

00

אירוע מיקום זיכרון של  PCAעליון

02

אירוע מיקום זיכרון RAM

03

אירוע בדיקת סיכום של EEPROM

05

מקש שקוע בעת ההפעלה

09

אירוע בדיקת זיכרון של  PCAתחתון

10

תדר הרשת מחוץ לטווח המקובל

11

הספק מתח נמוך של  PCA) Watchdogעליון(

12

הספק מתח נמוך של  PCA) Watchdogתחתון(

13

מהירות שגויה של מאוורר )בהליכונים מגירסה (1

14

כשל במאוורר ) PCAתחתון(

15

מתח הכניסה של זרם החילופין ) (ACגבוה מדי.

16

מתח הכניסה של זרם החילופין ) (ACנמוך מדי.

20

יותר מדי בקשות להפעלה מירבית בשניה אחת

21

יותר מדי בקשות להפעלה מירבית ברצף

22

אין פעימות מנוע בעת ההפעלה

23

חסרות פעימות מנוע לאחר ההפעלה

24

הוגשה בקשה להפחתת מהירות ,המהירות אינה
פוחתת

26

רוחב הפעימה של המנוע שגוי

27

יותר מדי זרם במנוע ההנעה

28

הטמפרטורה גבוהה מדי
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מספר
אירוע

תיאור האירוע

29

עודף של זרם מוצא AC

30

אירוע תקשורת בין הלוח התחתון ללוח העליון

31

אירוע של תקשורת שגויה בין הלוח העליון ללוח
התחתון

32

אירוע תקשורת בין הלוח העליון ללוח התחתון

33

אירוע תקשורת שגויה בין הלוח התחתון ללוח
העליון

40

זוהתה תנועת הרמה

42

ערך תנוחת ההרמה מחוץ לטווח

43

מתג האפס לא נמצא

44

בוצעה תנועת הרמה ללא פקודה

45

הרמה בכיוון שגוי

50

זרם רב מדי הופנה לבלם )מגנט(

53

לא ניתן לקרוא את היעד ,לא ניתן למצוא את מתג
הבית

54

פעימות היעד אבדו בזמן ההפעלה

55

מתג הבית של הבלם הופעל באופן בלתי צפוי

60

כשל של חיישן העצירה האוטומטית )הליכון(

61

תכונת העצירה אוטומטית לא נמצאת )הליכון(

הזנת מזהה משתמש עם מכשירי CSAFE

P30

מכשיר זה מותאם באופן מלא לפרוטוקולי  .CSAFEכאשר
המכשיר מחובר להתקן  CSAFEראשי ,המשתמש מקבל
הוראה להקיש  ENTERולהתחיל 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
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מקשים

פונקציה

לוח
מקשים
נומרי

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

CLEAR

מחיקת מספרים בודדים במזהה המשתמש ,מימין
לשמאל.

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

איפוס מסך קבלת הפנים.

בתצוגה מופיעה הודעה המציינת מתי התקן הCSAFE-
הראשי אישר את מזהה המשתמש .לאחר שבחירת התוכנית
הושלמה המשתמש יכול להתחיל באימון.
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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.
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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.
 בעת האחיזה בחיישנים ,אל תחזיק בחוזקה .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  :5טווחים לדופק היעד

זהירות :על קצב הלב שלך לא לעבור את הרמה של  85%מקצב
הלב האירובי המרבי שלך .קצב הלב המרבי שלך שווה ל220-
פחות הגיל השלך.
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שימוש במשדר רצועת חזה
אזהרה האותות שמשמשים את משדר רצועת החזה )או את

רצועת קצב הלב( עשויים להפריע לקוצבי לב או
להתקנים מושתלים אחרים .התייעץ עם הרופא שלך
ועם היצרנים של משדר רצועת החזה וההתקן
המושתל לפני שימוש במשדר רצועת החזה.

כריכת משדר רצועת חזה בזמן האימון מספקת מידע רציף
על קצב הלב .כדי שהציוד יזהה את קצב הלב ,עליכם לאחוז
בחיישני קצב הלב במגע או לכרוך רצועת חזה בזמן האימון.
כאשר מתקבלים גם נתונים אלחוטיים וגם נתוני מגע ,תינתן
עדיפות לנתוני המגע והם אלה שיוצגו.
הערה :כדי לקבל נתונים מדויקים ,על הרצועה ליצור מגע
ישיר עם העור בחלק התחתון של עצם החזה )ישר מתחת
לקו החזה אצל נשים(.
כיצד להשתמש במשדר רצועת חזה:
 .1הרטב בזהירות את גב הרצועה עם מי ברז.

חשוב :אל תשתמש במים נטולי יונים כבדים ).(deionized
הם לא מכילים את המינרלים והמלחים הדרושים
להעברת פולסים חשמליים.

 .2התאם את הרצועה והדק אותה סביב החזה .הרצועה
צריכה להיות נוחה ,לא מגבילה.
 .3ודא שהצד העליון של רצועת החזה מופנה כלפי מעלה,
שהיא מונחת בצורה אופקית ,ושהיא ממוקמת במרכז
החזה.
 .4בדוק את מיקום הרצועה על ידי בדיקת פונקציית קצב
הלב בציוד .אם קצב הלב נרשם ,רצועת החזה ממוקמת
באופן נכון .אם הציוד לא רושם קצב לב ,התאם מחדש
את הרצועה ובדוק שוב את פונקציית קצב הלב.

שימוש בתפס הבטיחות של ההליכון

ההליכון מצויד בשתי פונקציות עצר שונות ,שאופן הפעולה
שלהן מתואר להלן:
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אם המשתמש...

רצועת
ההליכון...

ולוח הבקרה...

לוחץ על לחצן STOP

מאטה עד
לעצירה

מראה שהאימון הושהה

מושך בחוט המחובר
לתפס הבטיחות
ומפעיל בכך את מתג

מאטה עד
לעצירה

מציג את המילים PUSH TO
) RESET SWITCHלחץ

האדום

Restart

לאיפוס המתג( וחץ

המצביע למתג Restart

מתג  Restartממוקם ממש מתחת ללוח הבקרה ומאחורי לחצן
 STOPהאדום ,כפי שמופיע באיור הבא .כאשר הוא מופעל,
הבריח קופץ ומציג את המילים PUSH TO RESET SWITCH
)לחץ לאיפוס המתג( בצדו הקדמי .ההליכון לא יפעל כל עוד
מילים אלו מוצגות.

2

איור  :6מתג Restart

הנחו את המשתמשים לגבי חשיבות השימוש בתפס
הבטיחות בזמן האימון על ההליכון ,והדגימו להם כיצד לחבר
את התפס לבגדים קרוב לקו המותניים.
אם מתג  Restartמופעל במהלך האימון ,בצעו את השלבים
הבאים:
 .1חברו מחדש את תפס הבטיחות במידת הצורך.

הצגת לוח הבקרה של
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 .2לחצו על לחצן  Restartמטה עד לנעילתו ,ובכך תחזירו
אותו למצב הרגיל.
הערה :אם מתג  Restartמופעל ,כל המידע אודות האימון
הנוכחי נמחק.
 .3התחילו את האימון מההתחלה ,והפחיתו את הזמן לפי
הנדרש בהתאם לזמן האימון שביצעתם עד כה.

איור  :7חיבור תפס הבטיחות

)Treadmill Auto Stop™ (Automatic Stop
Function
חשוב :הגדרת ברירת המחדל עבור תכונה זו היא ) ONפעיל(.
מנהל מכשיר יכול לכבות תכונה זו בהגדרות המערכת; עם
זאת Precor ,ממליצה להשאיר אותה פעילה.
התכונה ™) Auto Stopעצירה אוטומטית( מיועדת לגרום
לעצירה הדרגתית של ההליכון כאשר הוא אינו בשימוש.
פעולה זו עשויה להתבצע כאשר משתמש יורד מההליכון
לפני סיום אימון ומשאיר אותו פועל.
שישים שניות לאחר שאימון הליכון מתחיל או מתחדש,
מתחילה להתבצע בקרה של עצירה אוטומטית .אם מזוהה
משתמש ,אז לא מופיעה שום הודעה ,והאימון שנבחר
ממשיך.
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אם לא מזוהה משתמש לאחר  30שניות נוספות ,לוח הבקרה
יציג את ההודעה לא זוהה משתמש ,עוצר תוך  10שניות
כהתראה לעצירה הקרבה .בעת הצגת הודעה זו ,תחל ספירה
לאחור של עשר שניות .אם משתמש לא יבטל את הספירה
לאחור ,הרצועה תתחיל לעצור באופן הדרגתי בתום הספירה
לאחור.
הערה :משתמשים ששוקלים יותר מ 41-קילוגרם )90
ליברות( מזוהים בהתאם למגבלות המהירות והתנוחה של
התכונה .ייתכן שמשתמשים ששוקלים בין  22.7קילוגרם
) 50ליברות( ו -40.5קילוגרם ) 89ליברות( לא יזוהו ,הדבר
תלוי במהירות ובמיקום שלהם .עליך לשים לב תמיד
להוראות בלוח הבקרה ולבצע אותן כדי להבטיח הפעלה
תקינה.

פרק

4

תחילת אימון
זהירות :אם אתה משתמש בהליכון ,ודא שהצמדת את תופסן
הבטיחות לבגדיך לפני תחילת האימון.
המכשיר נמצא במצב קבלת הפנים כאשר המילים SELECT A
) WORKOUT OR PRESS QUICKSTART TO BEGINבחר אימון
או לחץ על  QUICKSTARTכדי להתחיל( נעות על תצוגת
הטקסט העליונה והכיתוב  PRECORנע על תצוגת הטקסט
התחתונה.
כאשר המכשיר מחובר ל ,CSAFE-המילים SELECT A
WORKOUT, PRESS QUICKSTART, OR ENTER TO BEGIN

)בחר אימון או לחץ על  QUICKSTARTכדי להתחיל( נעות על
תצוגת הטקסט העליונה.
אם כל יתר הפרטים יופיעו במסך ,הקש ) Pauseהשהיה( כדי
להציג את מסך קבלת הפנים.
כשאתה במסך זה יש שתי דרכים להתחיל אימון:
 הקש על ) GOשיטת ™.(Quick Start
פעולה זו תפעיל את התוכנית ) Manualידני( .החישובים,
כגון מספר הקלוריות שנשרפו ,מבוססים על אדם בן 35
במשקל  68ק"ג .תוכל להשלים את התוכנית עם הערכים
שנקבעו כברירת מחדל או לשנות את הגדרות האימון.
 הקש על אחד מהאימונים המוגדרים מראש.
כאשר משתמש מגיע למגבלת הזמן שקבע המועדון באמצע
אימון ,מגבלת הזמן לאימון מוצגת ,בדקות ,לפני הכיתוב
) CLUB TIME LIMIT REACHED, WORKOUT ENDINGהגעת
למגבלת הזמן שקבע המועדון ,האימון מסתיים( ,בתצוגת
הטקסט העליונה.

התחלת אימון בתוכנית מוגדרת מראש

תוכניות מוגדרות מראש הן דרך נהדרת להתאים את
האימונים ליעדי הכושר שלך ,להמשיך לאתגר את עצמך
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ולגוון את האימונים שלך .ה P30-כולל את התוכניות
המוגדרות מראש הבאות ,בהתאם לסוג הציוד:
) Manual ידני(
) Heart Rate קצב לב(
) Interval אינטרוולים(
) Weight Loss הפחתת משקל(
) Fat Burner שריפת שומנים(
) Variety מגוון(
) Performance ביצועים(

הגדרת אפשרויות

לפני תחילת האימון תוכל להגדיר את אפשרויות היעד,

השפה והיחידה .לאחר תחילת האימון או לחיצה על Quick
) Startהתחלה מהירה( ,תוכל גם להזין את גילך ומשקלך ואת

יעד קצב הלב שלך.

לבחירת יעד אימון לפני תחילת האימון:
 .1במסך קבלת הפנים הקש  OPTIONSאפשרויות.
האפשרות הראשונה היא ) Goalיעד(.
 .2לבחירת אפשרות זו ,הקש ) OKאישור(.
אפשרויות היעד הן ) Timeזמן() Distance ,מרחק(
ו) Calories-קלוריות(.
 .3השתמש בחצים מעלה ומטה כדי להגדיל או להקטין את
ערכי יעדי הזמן ,המרחק או הקלוריות.
 .4אחרי שהזנת יעד ,הקש ) OKאישור(.
 .5כדי להמשיך לקטגוריית האפשרויות הבאה ,הקש על
) OPTIONSאפשרויות( פעם נוספת.
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לבחירת הגדרת שפה לפני תחילת האימון:
 .1במסך קבלת הפנים הקש  OPTIONSאפשרויות.
 .2הקש על ) OPTIONSאפשרויות( פעם נוספת לבחירת
האפשרות ) Languageשפה( ואז הקש על ) OKאישור(.
 .3השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לנווט ברשימת השפות
הזמינות .לבחירת שפה הקש על ) OKאישור(.
אפשרויות השפה הן,Espanol ,Deutsch ,English :
.Italiano ,Rucckijj ,Portugues ,Nederlands ,Francais
 .4כדי להמשיך לקטגוריית האפשרויות הבאה ,הקש על
החצים מעלה או מטה.
לבחירת יחידת מידה לפני תחילת האימון:
 .1במסך קבלת הפנים הקש  OPTIONSאפשרויות.
 .2הקש פעמיים על ) OPTIONSאפשרויות( כדי לעבור אל
) UNITSיחידות(.
 .3השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לבחור יחידת מידה.
 .4אחרי שבחרת יחידת מידה ,הקש ) OKאישור(.
הגדרת אפשרויות לאחר תחילת האימון
אחרי שהתחלת אימון ) Quick Startהתחלה מהירה( או
שבחרת אימון ,באפשרותך להזין את גילך ומשקלך ואת יעד
קצב הלב שלך .ההגדרות ) Languageשפה( ו) Units-יחידות(
זמינות אף הן.
כדי להזין את גילך ומשקלך תוך כדי אימון:
 .1הקש על ) OPTIONSאפשרויות(.
 .2האפשרות הראשונה היא ) Weight/Ageמשקל/גיל(.
לבחירת אפשרות זו ,הקש ) OKאישור(.
 .3השתמש בחצים מעלה ומטה כדי להגדיל ולהקטין את
ערכי המשקל.
 .4אחרי שבחרת את משקלך ,הקש ) OKאישור(.
 .5חזור על שלבים  4 - 1כדי להזין את גילך.
 .6כדי להמשיך לקטגוריית האפשרויות הבאה ,הקש על
החצים מעלה או מטה.
האפשרות ) Target Heart Rateיעד קצב לב( מופיעה.
 .7הזן את יעד קצב הלב והקש על ) OKאישור(.
ברגע זה תוכל להגדיר את היחידות והשפה ,אם לא
בחרת באפשרויות אלו 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.

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
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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.
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 קצב לב(
 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(

תוכניות

תוכניות מוגדרות מראש הן דרך נהדרת להתאים את
האימונים ליעדי הכושר שלך ,להמשיך לאתגר את עצמך
ולגוון את האימונים שלך .רוב מכשירי ה P30-כוללים מספר
אימונים מוגדרים מראש .אימונים אלה כוללים:
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) Manual ידני(
) Heart Rate קצב לב(
) Interval אינטרוולים(
) Weight Loss הפחתת משקל(
) Variety מגוון(
) Performance ביצועים(
שני יוצאים מן הכלל הם ה AMT-ומכשיר הטיפוס .הAMT-
לא כולל את האימון  Varietyאו  ,Performanceוהאימון
 Weight Lossהוחלף באימון ) Fat Burnerשריפת שומן(.
מכשיר הטיפוס כולל סדרת אימונים נוספת ,ספציפית
למכשיר.
) Manualידני(

במהלך אימון זה ,שינויי ההתנגדות והמהירות נמצאים
בשליטתכם המלאה .הפרופיל מציג באופן ראשוני קו שטוח.
כל עלייה או ירידה המתבצעת במקטע אחד של התוכנית
תגביר או תפחית את כל יתר החלקים באותה מידה.

) Heart Rateקצב לב(
אימון זה מחשב את קצב הלב המהווה יעד בהתאם לחישוב
של  60%מ 220 -פחות גילכם; עם זאת ,ניתן לעקוף ערך זה.
המכשיר מתאים את ההתנגדות ו/או את השיפוע כדי לשמור
על יעד קצב הלב בזמן האימון.
כאשר אות קצב לב אינו מתקבל במכשיר ,צורה של לב עם
סימן שאלה מופיעה בתצוגת הטקסט העליונה .בדקו מחדש
את תפס היד בחיישני היד או את מיקום רצועת החזה שלכם.
כדי שהמכשיר יזהה את קצב הלב ,עליכם לאחוז את חיישני
קצב הלב הידניים או לכרוך רצועת חזה בזמן האימון .כאשר
מתקבלים נתונים אלחוטיים ונתונים מחיישן היד גם יחד,
הנתונים מחיישן היד מקבלים עדיפות ומוצגים.
) Intervalאינטרוולים(
אימון האינטרוולים נועד בעיקר לצורך ויסות המערכת
הקרדיו-וסקולרית .אימון זה נועד להעלאת והורדת קצב הלב
באופן חזרתי למשך פרק זמן הנקבע על-ידי המשתמש
על-ידי מעבר בין פרקי זמן של מנוחה ומאמץ לחלופין.
עוצמת האימון ניתנת להתאמה.

תחילת אימון

) Weight Lossהפחתת משקל(
זמן האימון נקבע מראש ל 28 -דקות .האימון מורכב
מארבעה אינטרוולים ,כאשר כל אחד נמשך שמונה דקות.
ניתן לשנות את ההתנגדות בכל זמן במהלך האימון.
) Varietyמגוון(
במהלך האימון ,התנגדות ומהירות משתנות לכל אורך
האימון באופן רנדומלי.
) Performanceביצועים(
הערה :כאשר המשתמש לוחץ על PERFORMANCE
)ביצועים( ,ההודעה ) WORKOUT NOT AVAILABLEאימון
אינו זמין( תופיע בתצוגת הטקסט העליונה אם לוח הבקרה
מוגדר כ) HIDE PROGRAMS -הסתר תוכניות( בתפריט
ההגדרות.
) Fitness Testמבדק כושר( ,הזמין על-ידי לחיצה על לחצן
 ,PERFORMANCEמספק אמצעי להשוואת רמת הכושר שלכם
עם מבדק הכושר הרשמי של איחוד הכבאים הבינלאומי
) .(IAFFהמבדק נכתב באמצעות פרוטוקול גרקין ,המהווה
את הבסיס של מבדקי הכושר הרשמיים של ה IAFF -וכן
מהווה חלק מיוזמן הכושר והבריאות של הארגון.
במהלך המבדק ,המכשיר יגדיל באופן הדרגתי את השיפוע
ואת המהירות בשלבים מסוימים .לחצני המכשיר אינם
פעילים במצב זה .השלב שבו תימצאו בעת סיום המבדק
יקבע את היכולות האירוביות שלכם ויקבע את ערך הVO2 -
המרבי שלכם .לאחר השלמת המבדק ,ניקוד כושר יופיע
כחלק מסיכום האימון.
) City Stepsמכשיר טיפוס בלבד(
התוכנית  City Stepsמעלה ומורידה את קצב הצעדים שלך
בשלבים .בכל שלב הקצב עולה בהדרגה עד לשיא ואז צונח
במהירות בחזרה לקצב ההתחלתי .דפוס זה חוזר על עצמו.
תוכל לבטל את ההגדרות עבור כל אחת מהעמודות .כל
עלייה או ירידה המתבצעת במקטע אחד של התוכנית תגביר
או תפחית את כל יתר החלקים באותה מידה.
) Fat Burnמכשיר טיפוס בלבד(
תוכנית נמרצת זו תוכננה לשריפת שומן ולאימון המערכת
הקרדיו-וסקולרית .קצב הצעדים עולה ויורד חליפות אך
נשאר בטווח העוצמה הגבוהה .במהלך ביצוע התוכנית תוכל
לבטל את ההגדרות בכל עת ,ועמודות הפרופיל שנותרו
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ישתנו בהתאם .השינויים יוחלו על החלק שנותר להשלמת
התוכנית.
) Rolling Hillמכשיר טיפוס בלבד(
תוכנית זו ,המיועדת לאימון הלב ,מציעה קצב צעדים מהיר.
בדומה לתוכנית האירובית ,קצב הצעדים של תוכנית זו כולל
מספר "שיאים" ו"עומקים"; עם זאת ,הירידות בעוצמה
במהלך פרקי ה"מנוחה" קטנות יותר ,ולכן העוצמה קבועה
יותר .תוכל לבטל את ההגדרות עבור כל אחת מהעמודות.
השינויים גם מעלים או מורידים את העמודות במקטע שנותר
בפרופיל התוכנית.
) Steady Climbמכשיר טיפוס בלבד(
התוכנית  Steady Climbמעלה באיטיות את קצב הצעדים עד
לשיא הקצב ,אשר מגיע בסוף התוכנית .תוכל לבטל את
ההגדרות עבור כל אחת מהעמודות .השינויים גם מעלים או
מורידים את העמודות במקטע שנותר בפרופיל התוכנית.
) Pyramidמכשיר טיפוס בלבד(
התוכנית  Pyramidמעלה באיטיות את קצב הצעדים ל"שיא"
ואז מורידה אותו באיטיות לקצב איטי יותר .עם העלייה
בקצב הצעדים ההתנגדות יורדת ,ולאחר מכן ,כאשר קצב
הצעדים יורד ,ההתנגדות עולה .כל עלייה או ירידה
המתבצעת במקטע אחד של התוכנית תגביר או תפחית את
כל יתר החלקים באותה מידה.

פרק

5

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.

ניקוי לוח הבקרה והתצוגה

לוח הבקרה דורש תחזוקה מועטה לאחר ההתקנה.
 Precorממליצה לנקות את הציוד לפני ואחרי כל אימון.

כדי להסיר אבק ולכלוך מלוח הבקרה:
 נגב את כל המשטחים החשופים באמצעות מטלית רכה
שטבולה בתמיסה ביחס של  30יחידות מים ליחידה אחת
של ®) Simple Greenלמידע נוסף ,בקר בכתובת
.(www.simplegreen.com

50

הפעלת ותחזוקת לוח הבקרה של

חשוב :אין להשתמש בתכשירי ניקוי חומצתיים למניהם.
הדבר עלול לגרום לדהיית הצבע או הציפוי האבקתי ולהפר
את האחריות המוגבלת של  .Precorלעולם אין לשפוך מים או
להתיז נוזלים ישירות על לוח הבקרה או מסך לוח הבקרה.
 חשוב להימנע משימוש בכימיקלים מאכלים על לוח
הבקרה או המסך.
 תמיד יש להרטיב תחילה את המטלית ורק לאחר מכן
לנקות את המסך .זכרו להתיז את נוזל הניקוי על
המטלית ,ולא על המסך ,כדי שטיפות לא יחלחלו לתוך
לוח הבקרה.
 נקו באמצעות מטלית רכה ונקיה .הימנעו משימוש
במטליות גסות.

P30

הערות

הערות:
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 Copyright © June 2011 Precor Incorporated.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.
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 האזהרות הבאות בעיון לפני שתתחיל בהרכבה,
ושמור אותן לעיון בעתיד.

אמצעי בטיחות

כאשר אתה משתמש בציוד זה ,פעל תמיד בהתאם לאמצעי
הזהירות הבסיסיים כדי להפחית את הסיכוי לפציעה ,שריפה
או נזק .סעיפים אחרים במדריך זה מספקים פרטים נוספים
על תכונות הבטיחות .הקפד לקרוא סעיפים אלה ולקיים את
כל הוראות הבטיחות .אמצעי זהירות אלה כוללים את
ההנחיות הבאות:
 קרא את כל ההוראות במדריך זה לפני שתתקין את הציוד
ותשתמש בו ופעל בהתאם לכל התוויות שעל הציוד.
 הקפד שכל המשתמשים יערכו בדיקה פיזיולוגית מקיפה
אצל רופא לפני שיתחילו בכל תוכנית כושר.
 אל תאפשר לילדים או לאנשים שאינם יודעים כיצד
להשתמש בציוד ,להשתמש בו או להתקרב אליו .אל
תשאיר ילדים ללא השגחה בקרבת הציוד.
 ודא שכל המשתמשים לובשים בגדי ונעלי התעמלות
מתאימים במהלך האימונים ונמנעים מביגוד רופף או
תלוי .אסור למשתמשים לנעול נעליים עם עקבים או
סוליות עור ,ועליהם לבדוק את הסוליות כדי להסיר מהן
לכלוך ואבנים שננעצו בהן .על בעלי שיער ארוך לאסוף
אותו לאחור.
 אף פעם אין להשאיר את הציוד ללא השגחה כשהוא
מחובר לחשמל .נתק את הציוד ממקור מתח כאשר הוא
אינו בשימוש ,לפני ניקויו ולפני מתן טיפול מורשה.
הערה :מתאם החשמל האופציונלי נחשב כמקור חשמל

לציוד עם אספקת חשמל עצמית.






השתמש במתאם החשמל שסופק עם הציוד .חבר את
מתאם החשמל לשקע חשמל מתאים ומוארק כפי שמסומן
על הציוד.
יש להיזהר בעת העלייה על הציוד או הירידה ממנו.
קרא ,הבן ובחן את נוהלי עצירת החירום לפני השימוש.
הרחק את חוט החשמל או את מתאם החשמל והתקע
האופציונליים ממשטחים חמים.
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UBK 800-Series

צור מסילות לחוטים כדי שלא ידרכו עליהם ושלא ייצבטו
או יינזקו על-ידי פריטים שיונחו מעליהם ,לרבות הציוד
עצמו.
ודא שהציוד מאוורר היטב .אל תניח דבר על הציוד .אל
תשתמש במשטחים מרופדים שעשויים לחסום את פתחי
האוורור.
הרכב את הציוד והפעל אותו על משטח מוצק ומאוזן.
הצבת הציוד במיקום מתאים
 כל סוגי הציוד פרט להליכונים :מקם את הציוד כך
שצידיו יהיו במרחק לפחות מטר אחד ) 40אינץ'(
מקירות או רהיטים וחלקו האחורי יהיה במרחק מטר
אחד ) 40אינץ'( מחפצים שונים.
 עבור הליכונים :מקם את ההליכון כך שצידיו יהיו
במרחק לפחות מטר אחד ) 40אינץ'( מקירות או
רהיטים וחלקו האחורי יהיה במרחק  2מטר )80
אינץ'( מחפצים שונים.
חשוב :תקני מיקום אלה רלוונטיים גם להצבת הציוד

במרחק ממקורות אש ,כגון רדיאטורים ,מפזרי חום
ותנורים .הימנע מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות.













הרחק את הציוד ממים ולחות .הימנע מטפטוף או
משפיכה של נוזלים בציוד כדי למנוע הלם חשמלי או נזק
למערכת החשמל.
אל תשתמש בציוד המופעל בחשמל באזורים לחים או
רטובים.
אף פעם אל תשתמש בציוד אם אחד מכבליו או תקעיו
פגום ,אם הוא אינו פועל כראוי או אם נפל ,ניזוק או
נרטב .אם התרחש אחד מהתנאים הללו ,התקשר מיידית
לקבלת שירות.
תחזק את הציוד כדי לשמור על תנאי פעולה תקינים,
כמתואר בסעיף תחזוקה במדריך ההרכבה והתחזוקה.
התבונן בציוד לאיתור רכיבים רופפים ,בלויים או לא
שייכים ,ותקן ,החלף או הדק אותם לפני השימוש.
אם בכוונתך להזיז את הציוד ,השג עזרה והשתמש
בשיטות הרמה מתאימות .עיין בסעיף "הזזת הציוד"
במדריך ההרכבה והתחזוקה.
מגבלות משקל של המכשיר :השימוש בהליכון אפשרי
עבור בעלי משקל של עד  225ק"ג .הריצה על ההליכון
אפשרית עבור בעלי משקל של עד  160ק"ג .בכל שאר
מכשירי הכושר ,מגבלת המשקל היא  160ק"ג.
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.

הוראות בטיחות חשובות







אל תשתמש באוויר הפתוח.
אל תנסה לטפל בציוד בעצמך ,אלא אם אתה פועל
בהתאם להוראות התחזוקה שבמדריך זה.
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.

אזהרה :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.

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.
 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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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 .

התראות תקינה בדבר מודול הRFID-

כאשר ציוד זה כולל לוח בקרה כמתואר במסמך זה ,הוא

עשוי לכלול מודול זיהוי תדרי רדיו ) .(RFIDמודול הRFID-
אושר לפעולה בטמפרטורות של  -20°Cעד  -4°F) 85°Cעד
.(185°F
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(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.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by the manufacturer could
void the user's authority to operate the
equipment.

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
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יישומים אירופאיים

נטענת תאימות ל CE-בתקנות הבאות:
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 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:

) EN 60335-1 ,IEC ,CAN/CSA 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.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by Precor could void the
user’s authority to operate the equipment.

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

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 

הרכבת ותחזוקת אופני אימון לרכיבה זקופה
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המלצות חשמל :כל המכשירים לא כולל הליכונים

הערה :זוהי המלצה בלבד .יש לפעול לפי הקווים המנחים של
) NECתקן חשמל לאומי( או לפי תקנות חשמל אזוריות.
עבור מכשירים בעלי לוח בקרה  P80או מסך מערכת צפיה
אישית ) ,(PVSנדרש חיבור נפרד לחשמל .ניתן לחבר עד 10
מסכים למעגל הסתעפות של  .20 Ampאם מחוברים
מכשירים אחרים למעגל ההסתעפות ,יש להפחית את מספר
המסכים לפי סה"כ הוואט של שאר המכשירים.
הערה :הקיבולת המרבית המומלצת עבור כבלי חשמל
מפוצלים טיפוסיים בעלי תקעים בתקן  IEC-320 C13וC14 -
היא חמישה מסכים.

איור  :1תקעי  C13ו C14-מסוג IEC-320

קבלת שירות

אל תנסה לטפל בציוד ,למעט ביצוע משימות תחזוקה .אם
אחד מהפריטים חסר פנה לסוכן שלך .לקבלת מידע נוסף על
מספרי שירות הלקוחות או רשימת מרכזי שירות מורשים של
 ,Precorבקר באתר האינטרנט של  Precorבכתובת
.http://www.precor.com/corp/contact

קבלת תיעוד עדכני

התיעוד העדכני עבור לוחות הבקרה של Experience Series
ועבור תוכנות  Networked Fitnessשל  Prevaזמין בכתובת
 .http://www.precor.com/productmanualsייתכן שתרצה

להירשם לקבלת מידע עדכני ,הנשלח מעת לעת ,כאשר קשת
התכונות של  Prevaמתרחבת.
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הרכבת אופני האימון
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.
כדי להכין את אופני האימון להרכבה:
 פתח את הקופסה והרכב את החלקים לפי הסדר המוצג
במדריך זה.
 הרכב והפעל את הציוד על משטח קשה ואופקי ,באזור
שבו ייעשה בהם שימוש.

חשוב :בעת הרמת או הזזת היחידה ,אל תאחוז בחלקי
הפלסטיק שלה .חלקי הפלסטיק הם מכסים שאינם
שייכים למבנה ואין באפשרותם לתמוך במשקל היחידה.

 הרכב את הציוד בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי
להבטיח שהאחריות המוגבלת של  Precorלא תבוטל.

חשוב :האחריות המוגבלת של  Precorאינה מכסה שום
נזק שייגרם במהלך ההתקנה.

 הצמד את כל המהדקים וחזק אותם באופן חלקי .אל
תהדק את המהדקים עד הסוף עד שתקבל הוראה לכך.

אזהרה

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

הרכבת ותחזוקת אופני אימון לרכיבה זקופה
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הוצאת הציוד מהאריזה

מכל המשלוח של אופני האימון לרכיבה קופה Precision
 Seriesכולל את הפריטים הבאים:

 משטח שינוע מעץ
 בסיס קרטון
 כיסוי קרטון

אזהרה

אל תנסה להזיז את הציוד ממשטח השינוע בעצמך.
קבל עזרה מאדם אחד לפחות והשתמש בשיטות
הרמה בטוחות.

כדי להוציא את האופניים מאריזתם:
 .1הסר היטב את כל המהדקים המחברים את המכסה
לבסיס הקרטון.
 .2הרם את המכסה מעלה והנח אותו בצד.
 .3הסר היטב את כל המהדקים המחזיקים את מפרידי
הקרטון במקומם בקצוות המכל.
 .4משוך את מפרידי הקרטון להרחקתם מהציוד והנח אותם
בצד.
 .5חתוך את כל חוטי הקשירה מהפלסטיק אשר שומרים על
הציוד במקומו.
 .6הוצא את התומך האנכי מהמכל והנח אותו ליד המקום
שבו בכוונתך להתקין את הציוד.
 .7בעזרתו של אדם נוסף אחד לפחות ,הרם את מכלול הגוף
והעבר אותו קדימה ,עד שניתן יהיה להנמיך את רגליו
הקדמיות לגובה הרצפה.
 .8בעזרתו של אדם נוסף אחד לפחות ,הטה את מכלול הגוף
בזהירות קדימה ,עד שיעמוד על הגלגלים המחוברים
לרגליים הקדמיות .גלגל אותו למקום שבו בכוונתך
להתקין אותו ,ולאחר מכן הטה אותו בחזרה עד שימוקם
אופקית על הרצפה.
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ערכת חומרה )קנה מידה לא מדויק(

לפני שתתחיל בהרכבה ,ודא שפריטי החומרה הבאים נארזו
עם הציוד.
כמות

מהדקים
בורגי אלן  ⁵₁₆אינץ' ³₄ x

4

בורג מכונה בעל ראש
שטוח  ¹₄אינץ'  ⁵₈ xאינץ'

4

בורג קודח מס'  ⁵₈ x 8אינץ'

2

בורג הרכבה של התומך
האנכי

2

דיסקיות שטוחות  ⁵₁₆אינץ'

4

אינץ'

הכלים הדרושים






מפתח אלן  ³₈אינץ'
מפתח אלן  ¹₄אינץ'
מפתח אלן  ⁵₃₂אינץ'
מברג פיליפס מס' 2
קוצץ כבלים
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התקנת התומך האנכי והכבלים
סכנה

אל תנסה לחבר למתח חשמלי לפני שהשלמת את כל
הליכי ההרכבה ולוח הבקרה מותקן כהלכה.

לפני שתתחיל בהליך זה ,אתר את הכבלים של לוח הבקרה
שבכוונתך להתקין באופני האימון .הכבלים ארוזים עם לוח
הבקרה.
הערה :בעת ביצוע הליך זה תידרש לך עזרה של אדם נוסף.
כדי להכין את האופניים להתקנת התומך האנכי:
 .1אתר את הכבלים בקופסה שבה לוח הבקרה נשלח.
 .2באמצעות מברג פיליפס מס'  ,2הסר את שני ברגים
קודחים מס'  1 x 10אינץ' מחזיקים את הכיסוי האחורי
במקומו .משוך את הכיסוי האחורי האנכי לאחור כדי
להסירו ,ואז הנח אותו בצד.

איור  :2הסרת המכסה האחורי

 .3הוצא את שני הברגים הקודחים מס'  1 x 10אינץ' מחזיק
את הכיסוי העליון במקומו ,ואז הרם והרחק אותו.

איור  :3הסרת המכסה העליון
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 .4הוצא את ארבעת הברגים מס'  1 x 10אינץ'הברגים
הקודחים המחזיקים את הכיסוי הצידי השמאלי במקומו,
לאחר מכן משוך את הכיסוי להרחקתו ממכלול הגוף.
העבר את המכסה סביב גלגל ההנע של הדוושה ואז הסר
אותו והנח אותו בצד.

איור  :4הסרת המכסה הצדי

 .5הוצא את סרט ההדבקה המחזיק את כבל הנתונים של
יחידת הבסיס במקומו בתוך ערוץ התומך האנכי.
 .6הסט את לוח השקעים כלפי מעלה והחוצה מהזווית
התומכת שלו בכיסוי הצידי הימני.
כדי להתקין את התומך האנכי ולהכין את הכבלים לחיבור
ללוח הבקרה:
 .1הצמד את הקצוות הנמוכים יותר של הכבלים הבאים לצד
הפנימי של לוח השקעים:
 כבל אתרנט
 כבל טלוויזיה )ללוח בקרה של (P80
 כבל חשמל )ללוח בקרה של (P80
 .2הסט את לוח השקעים בחזרה אל תוך הזווית התומכת
שלו ,בכיסוי הצידי הימני.
 .3באמצעות פיסת סרט הדבקה או חוט קשירה מפלסטיק,
אגד את הקצוות העליונים של כל הכבלים יחד.
 .4בעוד העוזר שלך מחזיק את התומך האנכי במקומו מעל
מכלול הגוף ,השחל את הכבלים דרך התומך כלפי מעלה.
כשתסיים ,השתמש בפיסת סרט הדבקה כדי להצמיד את
המחברים העליונים של הכבלים לחלקו העליון של
התומך.
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 .5הסט את התומך האנכי למקומו כך שחורי הברגים שלו
ייושרו בקו אחד עם החורים המתאימים של מכלול הגוף,
כמוצג באיור הבא.
הערה :כאשר התומך ממוקם כהלכה ,הוא מונח על
לשונית מתכת בערוץ התומך האנכי.

איור  :5הכנסת תומך אנכי

חשוב :בשלב הבא ,היזהר במיוחד לא ללכוד או ללחוץ
את הכבלים בין בורגי ההרכבה ומקומותיהם הייעודיים.

 .6הכנס את שני בורגי ההרכבה של התומך האנכי דרך
פתחי התומך ולתוך חורי הבורג שבמכלול הגוף .הדק
את בורגי ההרכבה עד הסוף באמצעות מפתח אלן ³₈
אינץ'.

איור  :6הברגת התומך האנכי למקומו

חשוב :בשני השלבים הבאים ,היזהר במיוחד לא ללכוד
או ללחוץ את הכבלים בין מסגרת האופניים לבין אחד
מהכיסויים שלה.
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 .7החזר את הכיסוי הצידי השמאלי למקומו במכלול הגוף,
ולאחר מכן הצמד מחדש והדק את הברגים הקודחים מס'
 1 x 10אינץ' השומרים אותו במקומו.
 .8חזור על השלב הקודם כדי להתקין מחדש את הכיסויים
העליון והאחורי.

התקנת המתקן לבקבוק מים

המתקן לבקבוק המים נצמד לתומך הפלסטיק שהורכב על
התומך האנכי על-ידי היצרן.
כדי להתקין את המתקן לבקבוק המים:
 .1מקם את המתקן לבקבוק המים בתומך שלו ,כך ששלוש
הלשוניות שבמתקן הבקבוק ייכנסו אל שלושת החורים
המלבניים בתומך.
 .2חבר את מתקן הבקבוק לתומך שלו באמצעות שני ברגים
קודחים מס'  8 x ⁵₈אינץ' ,כמוצג באיור הבא.

איור  :7התקנת המתקן לבקבוק מים

הרכבת ותחזוקת אופני אימון לרכיבה זקופה
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התקנת מוטות היד

אחרי שהתומך האנכי והמתקן לבקבוק חוברו למקומם,
התקן את מכלול מוט היד והעבר את הכבל עם חיישן קצב
הלב דרך התומך.

כדי להתקין את מוטות היד:
 .1מקם את מוטות היד מעל הזוויות התומכות ,ליד חלקו
העליון של התומך האנכי ,כמוצג באיור הבא .על הקצוות
הפתוחים של המכלול לפנות מעלה וקדימה.

איור  :8התקנת מוטות היד

 .2העבר את כבל קצב הלב דרך הקצה הקרוב ביותר של
הזווית התומכת ולתוך התומך האנכי.
 .3בקש מהעוזר שלך למשוך את הקצה של כבל קצב הלב
דרך כן לוח הבקרה בחלקו העליון של התומך האנכי.
 .4מקם את מכלול מוט היד בזוויות התומכות וחבר ארבעה
בורגי אלן  ⁵₁₆אינץ'  ³₄ xאינץ' .הדק את הברגים עד הסוף
באמצעות מפתח אלן  ¹₄אינץ'.
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וידוא יציבות היחידה

ודא שהיחידה מאוזנת לפני שתאפשר להשתמש בה.
זהירות :כדי למנוע תזוזה ,ודא שהרגליות המתכווננות נוגעות
ברצפה.

כדי לאזן את היחידה:
 .1הנע בעדינות את היחידה .אם יש תזוזה כלשהי ,בקש
מהעוזר שלך להטות את היחידה על צידה ואתר את
הרגליות המתכווננות.
 .2תקן את הגובה של כל אחת מהרגליות המתכווננות
באופן הבא.
סובב את הרגל המתכווננת…
אם ברצונך…
להרים את היחידה

נגד כיוון השעון

להנמיך את היחידה עם כיוון השעון

חשוב :מקם את היחידה על גבי משטח שטוח .סיבוב
הרגליות המתכווננות לא יכול לפצות על מקרים של משטחים
שאינם מאוזנים באופן קיצוני.
אחרי שתסיים לכוונן את היחידה ,הנח אותה על הרצפה
ובדוק מחדש אם היא מאוזנת.
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תחילת העבודה עם הציוד
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לציוד של  Precorלא נדרש פרק זמן מסוים לפני שניתן יהיה
להתחיל לעבוד עמו .עם זאת ,רכיבים נעים דוגמת חגורות,
הילוכים ומיסבים ,עשויים להיעצר כאשר הציוד מאוחסן או
נשלח .הדבר עלול לגרום לציוד לפעול בנוקשות מסוימת או
להשמיע רעשים בעת הפעלתו בפעם הראשונה.
בדרך-כלל ,הציוד חוזר לפעולה חלקה לאחר יום או יומיים
של שימוש רגיל .אם זה לא קורה ,פנה למשווק לקבלת עזרה.
לקבלת מידע נוסף ,ראה קבלת שירות .

פרק

2

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

השחלת מכלול הכבל )(P80

בשלב מוקדם יותר של ההתקנה ,השחלת את הכבלים
הדרושים דרך המסגרת של יחידת הבסיס ומחוץ לפתח
המעבר שבכן לוח הבקרה .כאשר אתה מיישר בקו אחד את
הפלטה האחורית ואת כן לוח הבקרה ,עליך לוודא שמכלול
הכבלים עובר כהלכה דרך הפתחים בשני הרכיבים.
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חשוב :לפני שתתחיל בהליך הבא ,הסר את בורגי ההרכבה
מכן לוח הבקרה ואת הכיסוי האחורי מלוח הבקרה .כדי
להסיר את המכסה ,שחרר את הקצה התחתון בעזרת
ציפורניך ואז טלטל את המכסה כלפי מעלה והחוצה ,כמוצג
באיור הבא.

איור  :9הוצאת מכסה הגישה מלוח הבקרה של P80

כדי להשחיל את מכלול הכבלים:
 .1ודא שכל הכבלים עוברים ,לכל אורכם או במידה הרבה
ביותר האפשרית ,דרך הפתח שבמרכז כן לוח הבקרה
ביחידת הבסיס.
 .2מקם את לוח הבקרה על כן לוח הבקרה.
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 .3הנח את לוח הבקרה על כן לוח הבקרה כך שהחריץ
שבתחתית הפלטה האחורית של לוח הבקרה יונח על הוו
המלבני בתחתית כן לוח הבקרה ,כמוצג באיור הבא.

איור  :10הצבת לוח הבקרה ביחידת הבסיס

 .4הטה את לוח הבקרה קדימה עד שייעצר .השתמש ביד
אחת כדי לייצב את לוח הבקרה במצב זה ,או בקש
מהעוזר שלך לעשות זאת.
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כבלי חיבור )(P80
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אחרי שלוח הבקרה קובע למקומו ,הוצא את הכבלים
הבודדים החוצה מקצה מכלול הכבלים וחבר אותם למחברי
המעגל המתאימים בלוח הבקרה .עיין בתרשים ובטבלה
הבאים לזיהוי הכבלים והמחברים.

איור  :11חיבורי כבלים ,לוח בקרה של P80
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טבלה  .1חיבורי כבלים פנימיים של P80

כבל

סוג מחבר

אתרנט )(LAN

שקע מודולרי שמונה
מחברים ,בכבל שחור עגול

כניסת טלוויזיה

כבל קואקסיאלי סוג F

הנעה עם כבל מפצל

תקע עם שני מגעים,
מקוטב ונעול

מיקום
מחבר
המעגל

נתונים מיחידת הבסיס שקע מודולרי שמונה
מחברים ,בכבל אפור
שטוח
חיישני קצב לב

רצועה עם ארבעה מגעים,
עם קוד

קוד בטיחות )הליכונים רצועה עם שישה מגעים,
עם קוד
בלבד(
CSAFE

שקע מודולרי שמונה
מחברים ,בכבל אפור
שטוח

חיישן עצירה
אוטומטית )הליכונים
בלבד(

רצועה עם ארבעה מגעים,
עם קוד

כדי לפשט את ההתקנה והתחזוקה ,נתב את כבלי החיבור 1
עד  5בהתאם להוראות הבאות.
הערה :בהוראות של סעיף זה ,חלק מהכבלים חסרים לשם
הבהירות.

חיבור כבל הטלוויזיה

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

חשוב :התקן את הכבל הקואקסיאלי באמצעות מפתח
מומנט עם מומנט פיתול מרבי של  0.9ניוטון מטר .אם
אין ברשותך מפתח מומנט ,התקן את הכבל הקואקסיאלי
באמצעות מפתח ברגים עד למצב של הצמדה מספקת +
רבע סיבוב .ניתן להשתמש במפתח ברגים על האום
הפנימי כדי לסייע בתהליך ההידוק.

 .4השתמש בחוט קשירה מפלסטיק 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 הקשר.
האיור הבא מדגים כיצד הכבל ממוקם לאחר התקנתו.

איור  :12חיבור כבל הטלוויזיה

התקנת לוח הבקרה

חיבור כבל האתרנט וכבלי הנתונים של יחידת הבסיס

הן כבל האתרנט והן כבלי הנתונים של יחידת הבסיס עוברים
דרך הפתח החתוך שבפינה הימנית העליונה של הפלטה
האחורית ,ומתחברים לשקעים מודולריים קרובים בלוח
הבקרה .עקב כך ,חשוב להיזהר בעת חיבור הכבלים .כבל
האתרנט השחור מתחבר לשקע מתחת לזווית התומכת
המתכתית המחוררת בחלקו העליון של הפתח שבלוח
הבקרה .כבל הנתונים האפור של יחידת הבסיס מתחבר
לשקע נמוך יותר ,קרוב יותר לפלטה האחורית.
עיין באיור הבא לצפייה במיקום הנכון של שני הכבלים.
זהירות :אם תחבר את כבל הנתונים של יחידת הבסיס לשקע הלא
נכון ,הציוד לא יעבוד.

איור  :13חיבור כבל האתרנט וכבלי הנתונים של יחידת הבסיס
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חיבור הכבל עם חיישן קצב הלב

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

איור  :14חיבור כבל קצב הלב

חיבור כבל החשמל

כבל מפצל מספק חשמל לטיונר ולתצוגה .כדי לחבר את כבל
החשמל ,העבר אותו דרך הפתח החתוך שבפינה השמאלית
העליונה של הפלטה האחורית ,וחבר אותו למתאם זה.
האיור הבא מדגים כיצד הכבל אמור להיראות לאחר
התקנתו.

איור  :15חיבור כבל החשמל

התקנת לוח הבקרה

השלמת התקנת לוח הבקרה )(P80

לפני שתשלים את שלבי ההתקנה הסופיים ,בדוק שוב את
החיבורים שביצעת .ודא שכל הכבלים מחוברים באופן מלא
ובבטחה ,ושכל הכבלים שאינם נחוצים קשורים מאחור
באופן הולם.

כדי להשלים את ההתקנה:
 .1הטה את לוח הבקרה לאחור )לכיוונך( עד שהלשונית
שבקצה העליון של הפלטה האחורית שלו תחליק על
הקצה העליון של כן לוח הבקרה וחורי הברגים ייושרו
בקו אחד כהלכה.
 .2הכנס את ארבעת בורגי ה ⁵₈-אינץ' בעלי הראש השטוח
דרך החורים שבלוח הבקרה והשחל אותם לחורים
שבפלטה האחורית של לוח הבקרה .הדק את הברגים עד
הסוף באמצעות מפתח אלן  ⁵₃₂אינץ'.
 .3ישר בקו אחד את שתי הלשוניות הקטנות בחלקו העליון
של המכסה האחורי של לוח הבקרה עם החריצים בחלקו
העליון של הפתח במארז לוח הבקרה .הכנס את
הלשוניות לחריצים.
 .4הכנס את הלשוניות שנותרו במכסה האחורי לחריצים
המתאימים במארז לוח הבקרה.
 .5לחץ בעדינות על קצוות המכסה האחורי כדי שייכנסו
למקומם בנקישה.
 .6במידת הצורך ,התקן מחדש את כל לוחות גוף המכשיר
שהסרת מיחידת הבסיס.
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השחלת מכלול הכבל ) P30ו(P20-

בשלב מוקדם יותר של ההתקנה ,השחלת את הכבלים
הדרושים דרך המסגרת של יחידת הבסיס ומחוץ לפתח
המעבר שבכן לוח הבקרה .כאשר אתה מיישר בקו אחד את
הפלטה האחורית ואת כן לוח הבקרה ,עליך לוודא שמכלול
הכבלים עובר כהלכה דרך הפתחים בשני הרכיבים.

חשוב :לפני שתתחיל בהליך הבא ,הסר את בורגי ההרכבה
מכן לוח הבקרה ואת הכיסוי האחורי מלוח הבקרה .הנח את
המכסה ואת חומרת ההרכבה שלו בצד לשימוש מאוחר יותר.
כדי להשחיל את מכלול הכבלים:
 .1ודא שכל הכבלים עוברים ,לכל אורכם או במידה הרבה
ביותר האפשרית ,דרך הפתח שבמרכז כן לוח הבקרה
ביחידת הבסיס.
 .2מקם את לוח הבקרה על כן לוח הבקרה.
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 .3הנח את לוח הבקרה על כן לוח הבקרה כך שהחריץ
שבתחתית הפלטה האחורית של לוח הבקרה יונח על הוו
המלבני בתחתית כן לוח הבקרה ,כמוצג באיור הבא.

איור  :16הצבת לוח הבקרה ביחידת הבסיס

 .4הטה את לוח הבקרה קדימה עד שייעצר .השתמש ביד
אחת כדי לייצב את לוח הבקרה במצב זה ,או בקש
מהעוזר שלך לעשות זאת.
 .5משוך את כל הכבלים כלפי מעלה וקדימה ,עד שתוכל
לתלות אותם בריפיון מעל חלקה העליון של הפלטה
האחורית של לוח הבקרה.

הרכבת ותחזוקת אופני אימון לרכיבה זקופה
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אחרי שלוח הבקרה קובע למקומו ,הוצא את הכבלים
הבודדים החוצה מקצה מכלול הכבלים וחבר אותם למחברי
המעגל המתאימים בלוח הבקרה .עיין בתרשים ובטבלה
הבאים לזיהוי הכבלים והמחברים.

2

איור  :17חיבורי כבלים ,לוח בקרה של P30
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טבלה  .2חיבורי כבלים פנימיים של P30

כבל

סוג מחבר

קוד בטיחות )הליכונים
בלבד(

רצועה עם שישה מגעים,
עם קוד

חיישן עצירה אוטומטית רצועה עם ארבעה מגעים,
עם קוד
)הליכונים בלבד(
נתונים מיחידת הבסיס

שקע מודולרי שמונה
מחברים ,בכבל אפור
שטוח

חיישני קצב לב

רצועה עם ארבעה מגעים,
עם קוד

C-Safe

יציאה

מיקום מחבר
המעגל

הרכבת ותחזוקת אופני אימון לרכיבה זקופה
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אחרי שלוח הבקרה קובע למקומו ,הוצא את הכבלים
הבודדים החוצה מקצה מכלול הכבלים וחבר אותם למחברי
המעגל המתאימים בלוח הבקרה .עיין בתרשים ובטבלה
הבאים לזיהוי הכבלים והמחברים.

איור  :18חיבורי כבלים ,לוח בקרה של P20
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טבלה  .3חיבורי כבלים פנימיים של P20

כבל

סוג מחבר

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

מיקום מחבר
המעגל

חיישן עצירה אוטומטית רצועה עם ארבעה מגעים,
עם קוד
)הליכונים בלבד(

השלמת התקנת לוח הבקרה ) P30ו(P20-

לפני שתשלים את שלבי ההתקנה הסופיים ,בדוק שוב את
החיבורים שביצעת .ודא שכל הכבלים מחוברים באופן מלא
ובבטחה ,ושכל הכבלים שאינם נחוצים קשורים מאחור
באופן הולם.
כדי להשלים את ההתקנה:
 .1הטה את לוח הבקרה לאחור )לכיוונך( עד שהלשונית
שבקצה העליון של הפלטה האחורית שלו תחליק על
הקצה העליון של כן לוח הבקרה וחורי הברגים ייושרו
בקו אחד כהלכה.
 .2הכנס את ארבעת בורגי ה ⁵₈-אינץ' בעלי הראש השטוח
דרך החורים שבלוח הבקרה והשחל אותם לחורים
שבפלטה האחורית של לוח הבקרה .הדק את הברגים עד
הסוף באמצעות מפתח אלן  ⁵₃₂אינץ'.
 .3ישר בקו אחד את שתי הלשוניות הקטנות חלקו התחתון
של המכסה האחורי של לוח הבקרה ,עם החריצים
בתחתית מארז לוח הבקרה .הכנס את הלשוניות
לחריצים.
 .4הכנס את שני בורגי הפיליפס מס'  8-32 x ¹₂אינץ' מס' ,2
שהוצאת מוקדם יותר ,לחורים שבקצה העליון במכסה
האחורי של לוח הבקרה .הברג את הברגים עד הסוף.
 .5במידת הצורך ,התקן מחדש את כל לוחות גוף המכשיר
שהסרת מיחידת הבסיס.
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אימות פעילות תצוגת קצב הלב
כדי לאמת שתצוגת קצב הלב פועלת:
 .1התחל להתאמן על הציוד.
 .2אחוז בשני מוטות היד הרגישים למגע.
הערה :כדי להבטיח תוצאה מדויקת של קצב הלב ,עליך
לשמור על קצב פעילות מתון למשך מספר שניות.
 .3התבונן בתצוגה ) HEART RATEקצב הלב( .לאחר מספר
שניות יופיע מספר המציין את קצב הלב שלך.
 .4אם לא מופיע מספר בתצוגת קצב הלב ,בדוק את חיבור
הכבל כדי לוודא שהוא מחובר כראוי.

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
לחלופין ,באפשרותך לנקות את הציוד באמצעות מגבונים
לניקוי ציוד כושר של ) Athletixלקבלת מידע נוסף בקר
באתר (www.athletixproducts.com

הרכבת ותחזוקת אופני אימון לרכיבה זקופה
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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 חריצים בציוד עם
דוושות הרגליים.

בדיקה יומית

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

חשוב :אם תחליט שהציוד דורש טיפול ,נתק את כל חיבורי
החשמל )טלוויזיה ,אתרנט 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.

תחזוקה רבעונית

 Precorממליצה על ניקוי ובדיקה חזותית של הציוד באופן
מקיף יותר אחת לשלושה חודשים.

לביצוע התחזוקה הרבעונית:
 .1הוצא את לוחות הכיסוי.
 .2שאב שאריות לכלוך והיזהר שלא לקרב את פיית שואב
האבק קרוב מדיי למעגלים החשמליים )אלא אם שואב
האבק שלך מוגן מפני הצטברות חשמל סטטי(.
 .3בדוק את המתח של שתי החגורות.
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 .4החזר את לוחות הכיסוי למקומם.
 .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%בעוצמה
מלאה או מדולל בכמות שווה של מים(.

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.

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.
כדי להזיז את אופני האימון ממקום למקום:
 .1נתק ,הוצא מהשקע והסר את כל החיבורים החיצוניים
)טלוויזיה ,אתרנט וחשמל(.
 .2הרם את הרגליות האחוריות כדי להעמיד את האופניים
בשיפוע לפנים כך שיעמדו על גלגלי הרולר.
 .3דחף את האופניים למיקומם החדש.
 .4הנמך את הרגליות האחוריות לרצפה.
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אם אינך צופה שימוש בציוד לאורך זמן ,בצע את הפעולות
הבאות כדי להכינו לאחסון:
 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 ההנעה העצמית
חשוב :פרק זה במדריך מתאר את ציוד הכושר של Precor

שניתן להפעלה ללא צורך בחיבור למקור זרם חילופין.
כלולות בכך יחידות המצוידות בלוחות בקרה של  P30או
 .P20עם זאת ,כדי שלוחות הבקרה של  P80יפעלו ,יש לחבר
אותם למקור זרם חילופין דרך ספקי הכוח שלהם .עקב כך,
פרק זה אינו חל על יחידות המצוידות בלוחות בקרה של
.P80
בציוד עם הנעה עצמית ,המערכת מאותחלת ומציגה את מסך
קבלת הפנים כאשר משתמש מתחיל להתאמן .כדי שטקסט
הכותרת יופיע נדרש קצב תנועה מינימלי ,כמוצג בטבלה
הבאה .כאשר אדם מסוים עומד בדרישות ,הכוח המופעל
מאפשר פעולה תקינה של הציוד.
טבלה  .4דרישות מינימום להפעלה

ציוד

קצב תנועה

AMT

 56צעדים בדקה )(SPM

EFX

 40צעדים בדקה )(SPM

מכשיר טיפוס  30צעדים בדקה
אופניים

 20סיבובים בדקה )(RPM

תצוגות מידע מופיעות כאשר הסוללה עומדת להתרוקן או
כאשר קצב התנועה צונח אל מתחת לדרישות המינימום.
התצוגה מסבירה מה יש לעשות כדי לשמר את הכוח
החשמלי .כאשר מתעלמים מההודעות ,הציוד מתחיל בהליכי
כיבוי כדי לשמר את טעינת הסוללה .ראה תצוגות מידע לפני
הכיבוי.
ניתן לרכוש מתאם כוח אופציונלי שיספק לציוד מתח חשמלי
לאורך זמן .אם בכוונתך לשנות את הגדרות המועדון ,מומלץ
ביותר להשתמש במתאם הכוח .ברר עם המשווק שלך כיצד
לרכוש את מתאם הכוח האופציונלי .ראה קבלת שירות.
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תצוגות מידע לפני הכיבוי

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.

חשוב :אם הציוד מחובר להתקן  CSAFEראשי ,תהליך הכיבוי
שלו שונה במקצת .עשר שניות לפני שהציוד כבה ,הוא
מסיים את פרק האימון ומציג הודעת איפוס בעת התנתקותו
מהתקן ה CSAFE-הראשי .בעשר השניות האחרונות הללו הוא
מתעלם מכל ההקשות על המקשים.

סימנים להתרוקנות הסוללה

אם לא נעשה שימוש בציוד לאורך זמן ממושך ,ייתכן
שהסוללה תצריך טעינה מחדש.
הסימנים להתרוקנות הסוללה הם:
 תצוגה מהבהבת או לא יציבה
 אובדן פרטי המשתמש והתוכנית אחרי שהמשתמש עצר
את התרגיל ,ללא תצוגה של סיכום אימון או התראה על
כיבוי קרב.

חשוב :כדי לשמור על מקור חשמל קבוע ,השתמש במתאם
הכוח האופציונלי.

תכונות ההנעה העצמית

השימוש במתאם הכוח האופציונלי

לאחר חיבור מתאם הכוח לציוד ,חבר את קצהו הנגדי למקור
המתח המתאים ) 120 Vאו .(240 V

זהירות :בעת שימוש במתאם הכוח האופציונלי ,ודא שכבל ספק
הכוח לא מציב סכנת בטיחות .הרחק אותו מתנועה ומחלקים
נעים .אם כבל ספק הכוח או מודול המרת המתח נפגמו ,יש
להחליפם.

כאשר מתאם הכוח מחובר ,לוח הבקרה פועל באופן שונה.
מאחר שמתאם הכוח מספק מקור חשמל קבוע ,המשתמש
יכול לשהות לפרק זמן קצר מבלי שיתחילו הליכי כיבוי.
כאשר זמן השהייה מסתיים מבלי שהמשתמש חידש את
האימון ,לוח הבקרה חוזר למסך קבלת הפנים .זמן השהייה
שנקבע כברירת מחדל הוא  30שניות ,לכל ציוד כושר .עיין
במדריך של לוח הבקרה שברשותך לקבלת הוראות על
הגדרת או שינוי הגבלת זמן השהייה .לקבלת פרטים כיצד
להתקין את מתאם הכוח ,ראה ערכת ספק הכוח האופציונלי.

ערכת ספק הכוח האופציונלי

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.
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החלפת הסוללה

סוללת הציוד מותאמת לשימוש ממושך .עם זאת ,אם אתה
סבור שיש להחליף את הסוללה ,פנה לטכנאי שירות מורשה
כדי לבדוק זאת .ראה קבלת שירות.
זהירות :הסוללה שבתוך הציוד כוללת חומרים מסוכנים ויש
להשליכה בהתאם לתקנות הנוגעות לפסולת מסוכנת .ראה
חומרים מסוכנים וסילוק הולם.

הערות

הערות:

47

48
הערות:

הרכבת ותחזוקת אופני אימון לרכיבה זקופה

UBK 800-Series

הרכבת ותחזוקת אופני אימון
UBK 800-Series לרכיבה זקופה

UBK PAG/OM 300715-601 rev A, he
2011  יוני1

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE
P.O. Box 7202
Woodinville, WA USA 98072-4002

