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ELIPTERIS  E5000 
STEPERIS MST 8100P 

VELOTRENAŽIERIS B1100P 
 

INSTRUKCIJA 
 

 
Taustiņu funkcijas 

 
 
Galvenā informācija 
 

1. Uzsāciet darbināt pedāļus vai nospiediet jebkuru taustiņu, lai iedarbinātu monitoru. 

2. Nesaņemot darbības signālu ilgāk nekā 4 minūtes, monitors iesnaužas un rāda istabas temperatūru. Uzsāciet 

darbināt pedāļus vai nospiediet jebkuru taustiņu, lai iedarbinātu monitoru. 

3. Lai pārstartētu monitoru, nospiediet un turiet vismaz 2 sek. taustiņus MODE vai RESET. 
4. Lai uzsāktu darbu, nenorādot nekādus izejošos rādītājus (Ātrais Starts), kad monitors ir iedarbināts, 

nospiediet START/STOP. Slodzi palielina/ samazina treniņa laikā nospiežot ▲▼ taustiņus. 
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Piezīme: Monitora aprēķinātie lielumi un noteiktie rādītāji ir paredzēti tikai treniņa vajadzībām un nav 

lietojami medicīniskos nolūkos. 

 

Monitora funkcijas 

 

MANUAL – rokas vadības programma. 

PROGRAM – programmu izvēle. 

WATT – stabilas jaudas treniņa programma. 

USER SETTING – lietotāja programmas režīms. 

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

MALE/FEMALE – Lietojiet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos lietotāja dzimumu. 

AGE – vecuma uzstādījums diapazonā 10-99. Piedāvātais uzstādījums 25. 

HEIGHT – auguma uzstādījums diapazonā 100 – 200cm. Piedāvātais uzstādījums 160cm. 

WEIGHT - svara uzstādījums diapazonā 20-150kg. Piedāvātais uzstādījums 50kg. 

 

 

 

KALORIJAS – Ja netiek norādīts mērķa uzstādījums kaloriju patēriņam, 

kalorijas tiek skaitītas no 0 līdz 999. Trenējoties ar mērķa kaloriju patēriņu, 

kalorijas tiks skaitītas no uzstādītā mērķa uz 0. Lai uzstādītu patērējamo 

kaloriju mērķi, lietojiet ▲▼ taustiņus. Uzstādījuma solis 10 kalorijas, 

iespējamais diapazons 0-990. 

 

LAIKS - Ja netiek norādīts mērķa uzstādījums treniņa laikam, laiks tiek 

skaitīts no 00:00 līdz 99:59. Trenējoties ar uzstādītu treniņa ilgumu, laiks 

tiks skaitīts no uzstādītā mērķa uz 00:00. Lai uzstādītu treniņa ilgumu,  

lietojiet ▲▼ taustiņus. Uzstādījuma solis 1minūte, iespējamais diapazons 

00:00-99:00. 

 

ĀTRUMS – Monitors parāda konkrētā brīža treniņa ātrumu 0.0 – 99,9 

km/h 

APGRIEZIENI (apļi/minūtē) – uzskaita apgriezienu skaitu minūtē 0-999. 

 

PULSS - lai uzstādītu  mērķa pulsa lielumu, lietojiet ▲▼ taustiņus. 

Uzstādījuma solis sit./min., iespējamais diapazons 30-240. 

H.R.C. - lai izvēlētos nepārsniedzamo pulsa skaitu, lietojiet ▲▼ taustiņus. 

Ir 4 dažādas programmas – sirds darbības 55% HRC, 75% HRC, 90% 

HRC un TAG HRC (lietotāja norādītais) 

 

DISTANCE - Ja netiek norādīts mērķa uzstādījums treniņa laikā 
paveicamajai distancei, tā tiek skaitīta no 0.00 līdz 99.99. Trenējoties ar 

uzstādītu treniņa distanci, tā tiks skaitīta no uzstādītā mērķa uz 0.00. Lai 

uzstādītu treniņa distanci,  lietojiet ▲▼ taustiņus. Uzstādījuma solis 0.5 

kilometri, iespējamais diapazons 0.00-99.50km. 

 

JAUDA - Lai uzstādītu mērķa slodzi treniņam,  lietojiet ▲▼ taustiņus. 

Uzstādījuma solis 5 vati, iespējamais diapazons 10-350. 

LĪMENIS - Lai uzstādītu treniņa slodzes līmeni,  lietojiet ▲▼ taustiņus. 

Uzstādījuma solis 1.-16. līmenis, piedāvātais līmenis - 1. 
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Darba uzsākšana. 
 

Pirmoreiz ieslēdzot monitoru, lietotājs var izvēlēties un uzstādīt savu profilu. Iespējams izveidot četrus 

profilus U1 – U4. Katrs profils ļauj ierakstīt informāciju par dzimumu, vecumu, augumu u svaru. 

Lai uzstādītu, izvēlieties profilu U1 – U4. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Vispirms tiek 

piedāvāta dzimuma norādes izvēle. Lietojiet ▲▼ taustiņus, lai veiktu izvēli. Nospiediet MODE, lai 

apstiprinātu izvēli.  
Tiek piedāvāta vecuma norādes izvēle. Lietojiet ▲▼ taustiņus, lai veiktu izvēli. Nospiediet MODE, lai 

apstiprinātu izvēli.  
Tiek piedāvāta auguma norādes izvēle. Lietojiet ▲▼ taustiņus, lai veiktu izvēli. Nospiediet MODE, lai 

apstiprinātu izvēli.  
Visbeidzot, tiek piedāvāta svara norādes izvēle. Lietojiet ▲▼ taustiņus, lai veiktu izvēli. Nospiediet 

MODE, lai apstiprinātu izvēli. Uzstādījumi tiek saglabāti, kamēr trenažieris ir pieslēgts strāvai. Strāvas 

padevei pārtrūkstot, monitors atgriežas pie iebūvētajiem rādītājiem. 

 
 

Programmu instrukcijas 
 

Pēc lietotāja profila izveides, var tikt veikta nepieciešamās programmas izvēle. Iespējamās programmas: 

manuālā, iebūvētās programmas (12), WATT, HRC un lietotāja izveidota programma. 

 

Manuālā programma 
 

Pēc lietotāja profila izveides, nospiediet ▲▼ taustiņus līdz iemirgojas sarkana gaismiņa līdzas 

MANUAL uzrakstam. Manuālā (rokas vadības) programma ļauj brīvi mainīt slodzi treniņa laikā. 
Piedāvātais slodzes līmenis ir 1. Jūs varat izveidot mērķa uzstādījumus laikam, distancei, kalorijām, 

pretestībai un pulsa skaitam rokas vadības treniņam. Ja vēlaties varat neveikt mērķa uzstādījumus un 

nospiežot START/STOP uzsākt treniņu ar Ātro Startu. 

Ja uzstādījumus vēlaties veikt, līdzās uzstādāmajam rādītājam mirgojot sarkanai lampiņai, izmantojot 

▲▼ taustiņus, izmainiet lielumus, atbilstoši Jūsu vajadzībām. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. 
Un tā ar visiem rādītājiem, kurus vēlaties uzstādīt. START/STOP var nospiest jebkurā brīdī, kad esat 

veikuši visus sev vēlamos uzstādījumus. Programma ļauj brīvi mainīt slodzi treniņa laikā, izmantojot 

▲▼ taustiņus. 
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Programmas 
 
Monitora  piedāvājumā ir 12 programmas. Pēc lietotāja profila izveides, nospiediet RESET vienreiz un 

tad ▲▼ taustiņus līdz iemirgojas sarkana gaismiņa līdzas PROGRAM uzrakstam. Nospiediet MODE, 

lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet ▲▼ taustiņus līdz atrodat programmu P1-P12 ar Jums piemērotāko 

slodzes grafiku, kuru var redzēt uz monitora. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Monitors ļauj 

modificēt programmas slodzi (L1-L10) ar ▲▼ taustiņiem. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. 
Monitors sekojoši piedāvā treniņa laika uzstādīšanu. Izmantojot ▲▼ taustiņus, izmainiet lielumus, 

atbilstoši Jūsu vajadzībām. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Atkārtojiet šo procesu, lai 

uzstādītu mērķa rādītājus treniņa distancei, kaloriju patēriņam un pulsa līmenim. 

START/STOP var nospiest jebkurā brīdī, kad esat veikuši visus sev vēlamos uzstādījumus. Programma 

ļauj brīvi mainīt slodzi treniņa laikā, izmantojot ▲▼ taustiņus. 

 

Programmu profili: 

 

 
 

WATT programma 
 

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

profila izveides, nospiediet RESET vienreiz un tad ▲▼ taustiņus līdz iemirgojas sarkana gaismiņa 

līdzas WATT uzrakstam. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Programma ļauj lietotājam manuāli 
mainīt WATT uzstādījumus treniņa laikā. Tiek dota iespēja arī uzstādīt mērķa rādītājus treniņa laikam, 

distancei, kaloriju patēriņam un pulsa līmenim, līdzīgi kā PROGRAMMU uzstādījumos. START/STOP 

var nospiest jebkurā brīdī, kad esat veikuši visus sev vēlamos uzstādījumus. Programma ļauj brīvi mainīt 
WATT uzstādījumus treniņa laikā, izmantojot ▲▼ taustiņus. 

 

Lietotāja programmas izveide 
 

Monitors dod iespēju izveidot lietotāja programmu. Treniņš tiek sadalīts 15 segmentos. Slodzi var 

uzstādīt atšķirīgu katram no segmentiem. Pēc izveides programmu var saglabāt monitora atmiņā. Pēc 

lietotāja profila izveides, nospiediet RESET vienreiz un tad ▲▼ taustiņus līdz iemirgojas sarkana 

gaismiņa līdzas USER SETTING uzrakstam. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Monitora 

centrālajā logā mirgos pirmais segments. Lietojiet ▲▼ taustiņus, lai palielinātu/ samazinātu slodzes 

līmeni segmentā. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli un pārietu uz nākošo segmentu. Turpiniet 

līdz visos 15 segmentos ir norādīta Jums nepieciešamā slodze. 
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H.R.C. (Sirds ritma kontroles) programma 
 

Programma ir izveidota, lai trenažiera slodze automātiski mainītos, 

lai saglabātu 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.  
Sk. Sirds ritma analīze. 

 

Pēc lietotāja profila izveides, nospiediet RESET vienreiz un tad ▲▼ taustiņus līdz iemirgojas sarkana 

gaismiņa līdzas HRC uzrakstam. Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet ▲▼ taustiņus 

līdz atrodat piemērotāko programmu. Tiek piedāvātas 4 dažādas programmas – sirds darbības 55% HRC, 

75% HRC, 90% HRC un TAG HRC (lietotāja norādītais pulss). Nospiediet MODE, lai apstiprinātu 

izvēli. 
Izvēloties Tag HRC, lietojiet ▲▼ taustiņus, lai palielinātu/ samazinātu pulsa lielumu, ko nevēlaties 

pārsniegt.  Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Tiek dota iespēja uzstādīt mērķa rādītājus treniņa 

laikam, distancei un kaloriju patēriņam, līdzīgi kā PROGRAMMU uzstādījumos. START/STOP var 

nospiest jebkurā brīdī, kad esat veikuši visus sev vēlamos uzstādījumus. 

Piezīme. Precīzākiem nolasījumiem, lūdzu turiet abas plaukstas uz pulsa sensoriem.  
 

 


