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ELIPTERIS  E450 

 
INSTRUKCIJA 

 

 
Taustiņu funkcijas 

Nospiest, lai palielinātu lielumu funkciju izvēlē, vai palielinātu slodzi treniņa 

laikā. 
Nospiest, lai samazinātu lielumu funkciju izvēlē, vai samazinātu slodzi treniņa 

laikā. 
Lai apstiprinātu izvēli. 
Lai uzsāktu vai pārtrauktu treniņu. 

Miera stāvoklī pagriežot vadības ripu, tas var būt ātrā starta taustiņš manuālajai 

programmai. 

Lai nodzēstu uzstādījumus un liktu monitoram pārslēgties uz izvēles iespēju 

treniņu režīmā. Miera režīmā turiet taustiņu 2 sek., lai nodzēstu visus 

iepriekšējos uzstādījumus. 

Lai iedarbinātu Atjaunošanās testa funkciju. 

 

 

Monitora funkcijas 
TIME – LAIKS - Ja netiek norādīts mērķa uzstādījums treniņa laikam, laiks tiek skaitīts no 00:00 līdz 

99:00. Trenējoties ar uzstādītu treniņa ilgumu, laiks tiks skaitīts no uzstādītā mērķa uz 00:00. Lai 

uzstādītu treniņa ilgumu,  lietojiet vadības ripu. Uzstādījuma solis 1minūte, iespējamais diapazons 

00:00-99:00. 

SPEED - ĀTRUMS – Monitors parāda konkrētā brīža treniņa ātrumu 0.0 – 99,9 km/h 

RPM - APGRIEZIENI (apļi/minūtē) – uzskaita apgriezienu skaitu minūtē 0-100. 

DISTANCE - DISTANCE - Ja netiek norādīts mērķa uzstādījums treniņa laikā paveicamajai distancei, tā 
tiek skaitīta no 0.00 līdz 99.9. Trenējoties ar uzstādītu treniņa distanci, tā tiks skaitīta no uzstādītā mērķa 

uz 0.00. Lai uzstādītu treniņa distanci,  lietojiet vadības ripu. Uzstādījuma solis 0,1 kilometrs, 

iespējamais diapazons 0.00-99.9 km. 

CALORIES - KALORIJAS – Ja netiek norādīts mērķa uzstādījums kaloriju patēriņam, kalorijas tiek 

skaitītas no 0 līdz 990. Trenējoties ar mērķa kaloriju patēriņu, kalorijas tiks skaitītas no uzstādītā mērķa 

uz 0. Lai uzstādītu patērējamo kaloriju mērķi, lietojiet vadības ripu. Uzstādījuma solis 10 kkalorijas, 

iespējamais diapazons 0-990. 
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PULSE - PULSS - lai uzstādītu  mērķa pulsa lielumu, lietojiet vadības ripu. Uzstādījuma solis sit./min., 

iespējamais diapazons 30-230. 

WATTS - JAUDA - Lai uzstādītu mērķa slodzi treniņam,  lietojiet vadības ripu. Iespējamais diapazons 

0-999. 

 

Lietotie termini: 
LEVEL -LĪMENIS - Lai uzstādītu treniņa slodzes līmeni,  lietojiet vadības ripu.  

H.R.C. - lai izvēlētos nepārsniedzamo pulsa skaitu, lietojiet vadības ripu. Ir 4 dažādas programmas – 

sirds darbības 55% HRC, 75% HRC, 90% HRC un TAG HRC (lietotāja norādītais). 

MANUAL – rokas vadības programma. 

PROGRAM – programmu izvēle. 

WATT – stabilas jaudas treniņa programma. 

USER SETTING – lietotāja programmas režīms. 

H.R.C. – sirds ritma kontroles programma. 

♀/♂ – dzimuma izvēlne. 

AGE – vecuma uzstādījums . 

HGT – auguma uzstādījums. 

WGT - svara uzstādījums. 

 

Darba uzsākšana 
 

1. Pieslēgt strāvu vai nospiest RESET uz 2 sek.. Monitorā iedegas visi sektori un atskap garš pīkstiens, 

skaitlis 78.0 redzams apakšējā kreisajā stūrī. (Fig.1,2). 

2. Pagrieziet vadības ripu, lai izvēlētos lietotāju U1-U4, nospiediet ENTER, lai apstiprinātu (Fig.3-4). 

3. Uzstādiet lietotāja informāciju (dzimums, vecums, augums, svars), katram rādītājam nospiediet 

ENTER, lai apstiprinātu. (Fig.4-7). 
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Programmu instrukcijas 
 

1. Iespējamās programmas: manuālā → iebūvētās programmas (12) →lietotāja programma →H.R.C. 

→ WATT (Fig.8-12). 

2. Lietojot vadības ripu, izvēlieties programmu, nospiediet ENTER, lai apstiprinātu izvēli. Vai 

nospiediet START/STOP taustiņu, lai uzsāktu Rokas vadības treniņu nekavējoties. 

 
Ātrais starts Manuālajā programmā 

1. Nospiediet ENTER, lai ieietu MANUAL (Rokas vadības) programmā. Ekrāns mirgo (Fig.13). 

2. Nospiediet START/STOP, lai uzsāktu treniņu. Slodzes līmeni ar vadības ripu var mainīt treniņa laikā 
(Fig.14). 

3. Lietotājs var nospiest START/STOP, lai pārtrauktu treniņu. 

 
Manuālā (rokas vadības) programma 
1. Pēc Rokas vadības programmas izvēles (Fig.13), lietotājs var lietot vadības ripu, lai izmainītu treniņa 

slodzi 16 līmeņos. Jānospiež ENTER, lai apstiprinātu izvēli. 
2. Lietotājs var uzstādīt treniņa mērķa uzstādījumus (laiku, distanci, kalorijas, pulsu), nospiežot 

ENTER. Izvēle notiek pagriežot vadības ripu un nospiežot ENTER, lai apstiprinātu izvēli. Nospiežot 

START/STOP treniņš var sākties. Lietotājs var nospiest RESET, lai atgrieztos sākotnējos 

uzstādījumos. 

3. Treniņa slodzi var mainīt nepārtraucot treniņu. 
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Programmas 

 
1. Monitora  piedāvājumā ir 12 programmas. Pēc lietotāja profila izveides, pagrieziet vadības ripu, lai 

izvēlētos programmas profilu no P1 – P12, nospiediet ENTER, lai apstiprinātu. 

2. Lietotājs var izvēlēties Laika mērķa uzstādījumu, nospiest START/STOP, lai uzsāktu treniņu. 

3. Pēc treniņa uzsākšanas, laiks tiks skaitīts atpakaļ. Kad laiks atskaitīts līdz 0, ekrāns mirgo un 

dzirdams skaņu signāls. Lietotājs var nospiest jebkuru taustiņu, lai signālu pārtrauktu. 

 

 
 

 

Lietotāja programmas izveide 
 

Monitors dod iespēju izveidot lietotāja programmu. Treniņš tiek sadalīts 20 segmentos. Slodzi var 

uzstādīt atšķirīgu katram no segmentiem. Pēc izveides programma saglabājas monitora atmiņā.  
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1. Pēc lietotāja profila izveides, pagrieziet vadības ripu, lai izvēlētos Lietotāja (User) programmu, 

nospiediet ENTER, lai apstiprinātu. Programmas pirmā kolonna mirgo, pagrieziet vadības ripu, lai 

izvēlētos slodzi pirmajam programmas etapam. 

2. Pēc tam kad visas kolonnas (1-20) ir izveidotas, nospiediet ENTER uz 2 sek, lai izietu no profila 

uzstādījumiem un uzstādītu treniņa laiku. 

3. Veidojot programmu, lietotājs jebkurā brīdī var atgriezties galvenajā izvēlnē. 
4. Uzsākot treniņu, laiks tiks skaitīts atpakaļ. Kad laiks atskaitīts līdz 0, ekrāns mirgo un dzirdams 

skaņu signāls. Lietotājs var nospiest jebkuru taustiņu, lai signālu pārtrauktu. 

 

 
H.R.C. (Sirds ritma kontroles) programma 
Programma ir izveidota, lai trenažiera slodze automātiski mainītos, saglabājot 

lietotāja sirds ritmu noteiktā līmenī, atbilstoši izvēlētajai Sirds ritma 

programmai. Katra no programmām ir izveidota, lai sasniegtu noteiktu mērķi. 
Piezīme. Programmu aprēķini tiek balstīti uz lietotāja norādīto vecumu, tāpēc 

šiem datiem jābūt korektiem Jūsu lietotāja profilā.  
1. Pēc lietotāja profila izveides, pagrieziet vadības ripu, lai izvēlētos 

Lietotāja Sirds darbības kontroles (Heart Rate Control – H.R.C.) 

programmu, nospiediet ENTER, lai apstiprinātu. Uz ekrāna būs redzama izvēlne: 55% HRC, 75% 

HRC, 90% HRC un TAG HRC (lietotāja norādītais pulss). Pagrieziet vadības ripu, lai izvēlētos. 

2. Lietotājs var izvēlēties Laika mērķa uzstādījumu, nospiest START/STOP, lai uzsāktu treniņu. 

3. Pēc treniņa uzsākšanas, laiks tiks skaitīts atpakaļ. Kad laiks atskaitīts līdz 0, ekrāns mirgo un 

dzirdams skaņu signāls. Lietotājs var nospiest jebkuru taustiņu, lai signālu pārtrauktu. 

Ja monitors nesaņem pulsa datus 5 sek. LCD monitors parāda , līdz dati tiek saņemti. 
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Konstantas slodzes (WATT) programma 
 

WATT ir jaudas mērījums, kuru patērē lietotājs atkarībā no slodzes līmeņa un ātruma. Pēc lietotāja 

profila izveides, pagrieziet vadības ripu, lai izvēlētos Konstantas slodzes (WATT) programmu, 

nospiediet ENTER, lai apstiprinātu. 

1. Piedāvātais lielums ir 120, lietotājs to var mainīt ar vadības ripu amplitūdā 10-350. Nospiediet 

START, lai sāktu treniņu.  

2. Lietotājs var izvēlēties Laika mērķa uzstādījumu, nospiest START/STOP, lai uzsāktu treniņu. 

3. Pēc treniņa uzsākšanas, laiks tiks skaitīts atpakaļ. Kad laiks atskaitīts līdz 0, ekrāns mirgo un 

dzirdams skaņu signāls. Lietotājs var nospiest jebkuru taustiņu, lai signālu pārtrauktu. 

4. Programma ļauj lietotājam manuāli mainīt slodzi treniņa laikā. Lietotājs var mainīt slodzi sekojot 

monitora instrukcijām: 

▲: reālais slodzes rādītājs > uzstādīto slodzes rādītāju 25% --- kustības ātrums jāsamazina (vai 

uzstādītais slodzes rādītājs jāsamazina); 

● : reālais slodzes rādītājs = uzstādīto slodzes rādītāju 25% --- jāsaglabā kustības ātrums; 

▼: reālais slodzes rādītājs < uzstādīto slodzes rādītāju 25% --- kustības ātrums jāpalielina (vai 

uzstādītais slodzes rādītājs jāpalielina); 

 

 
 

Atjaunošanās tests 
Pēc paveikta treniņa, turiet rokas uz pulsa sensoriem un nospiediet Recovery taustiņu. Tisk pārtrauktas 

visas monitora funkcijas, izņemot Laiks, sāks uzskaiti no 00:60 līdz 00:00. Uz ekrāna tiks parādīts sirds 

darbības atjaunošanās iespējas ar apzīmējumiem F1, F2... līdz F6. F1 – vislabākais, F 6 – vissliktākais. 

Lietotājs var turpināt treniņu, lai uzlabotu sirds darbības atjaunošanās rādītājus – nospiežot Recovery 

taustiņu atkārtoti, notiek atgriešanās monitora galvenajā izvēlnē. 
 

PIEZĪMES: 
  

1. Pārtraucot pedāļu mīšanu uz 4 min. monitorā ieslēdzas strāvas taupīšanas režīms. Visi uzstādījumi un 

treniņa dati saglabājas līdz lietotājs atsāk treniņu. 

2. Trenažierim nepieciešams 9V, 1A strāvas adapteris. 

3. Ja monitors rāda nepareizi pārstartējiet datoru atslēdzot un pēc pauzes pieslēdzot strāvu. 
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Pedāļu un monitora bloķēšana 
 

Kad trenažieris ir miera stāvoklī, pagrieziet elektronisko 

slēdzi A3 LOCK pozīcijā. Pedāļi tiks bloķēti, veicot ar 

tiem pilnu apgriezienu, bloķēts tiks arī monitors, līdz 

slēdzis netiks atgriezts pozīcijā UNLOCK. Trenažieris 

jāatstāj LOCK pozīcijā vienmēr, kad netiek lietots, lai 

izvairītos no no iespējas bērniem tikt savainotiem. 

Elektrisko slēdzi var darbināt tikai, ja trenažieris ir 

pieslēgts strāvai. Slēdža radītais LOCK efekts turpinās 

arī atslēdzot trenažieri no strāvas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Soļa garuma maiņa 
 

Solis 1. Pēc personīgās vajadzības soļu 

garums maināms pozīcijās – 46, 51, 56, 

61 un 66 cm. Uzstādītais soļa garums 

redzams uz LED sensora. 

Solis 2. Atveriet slēdzi uz pārbīdāmā 
stieņa. Tagad Jūs varat virzīt slēdzi pa 

stieni, tā mainot soļa garumu atbilstoši 

savai izvēlei. Slēdža pozīcija tiek parādīta 

uz LED displeja. 

Solis 3. Pēc soļa garuma izvēles rūpīgi 

aizveriet slēdzi, lai to kārtīgi piefiksētu. 

 

UZMANĪBU!  
Jūsu drošībai -  nekad nemainiet soļa 

garumu un pat neatveriet slēdzi, kamēr 
trenažieris ir kustībā, vai nav pilnībā 
apstājies. 

Jūsu veselībai – izvēlieties abās pusēs 

vienādu soļa garumu. 

  


