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ELIPTERIS  E7000P+ 

 
INSTRUKCIJA 

 

 
Taustiņu funkcijas 

 

TOTAL RESET Lai atjaunotu monitora sākotnējos rādītājus 

 

 

Monitora funkcijas 
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Darbības uzsākšana 

 
Ieslēdzot strāvas padevi atskan monitora pīkstiens un rādījumi nomirgo (att. 1, 2). Uz ekrāna redzams spararata 

diametrs (Fig.1). Pirmo reizi ieslēdzot, tiek piedāvāta iespēja uzstādīt pulksteņa laiku. Izmantojot UP un DOWN apli 

var veikt pulksteņa laika un datuma uzstādīšanu. Pēc tam monitors paliek miera stāvoklī. 

Lietotājs var pagriezt UP un DOWN apli, lai izvēlētos treniņu programmu P1 – P12, izvēli apstiprina nospiežot 

MODE. 

Nesaņemot darbības signālu ilgāk nekā 4 minūtes, monitors iesnaužas un slodzes līmenis atgriežas uz 1. Monitors 

rādīs pulksteņa laiku un telpas temperatūru C
o
. 

 

Treniņš ar programmas izvēli 
 

PROGRAMMAS  izvēle tiek veikta pagriežot izvēlnes apli un apstiprinot izvēli ar MODE.  

1. Lietotājs var izvēlēties arī P1 – rokas vadības (Manual) programmu. Nospiežot START, tiek uzsākta rādītāju 

atskaite no 0 uz augšu. (att.21-22) 

Izvēloties programmu, lietotājs var uzstādīt Laika, Distances, Kaloriju vai/un Pulsa rādītājus, kas treniņa laikā 

samazināsies uz 0. Nospiežot START.STOP tiek uzsākts treniņš. Slodzes līmeni treniņa laikā var mainīt 

pagriežot izvēlnes apli UP-DOWN. 

 
 

 
 

2. Izvēloties iebūvētās programmas P2 – P11, uz monitora redzams piedāvātās programmas grafisks attēls. Kad 

izvēle izdarīta, nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Lietotājs var uzstādīt treniņa laiku un nospiest START, 

lai uzsāktu treniņu. Slodzes līmeni treniņa laikā var mainīt pagriežot izvēlnes apli UP-DOWN. 
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Programmu profili P2 – P11 
 

 
3. Lai izvēlētos programmu P 12 (Sirds darbības kontrole – HR control), nepieciešams ievadīt lietotāja vecumu. 

Vecumu var uzstādīt pagriežot UP-Down ripu un nospiežot MODE taustiņu. Pēc vecuma izvēlnes tiek 

piedāvāts sirds darbības līmenis 55%, 75%, 90% no maksimāli pieļaujamā, kā arī mērķa pulsa uzstādījums. 

 

 
 

 

 

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 nepieciešamas 4 gb. R14P sum2 size C 1,5V baterijas vai arī 9V, 500mA/1000mA 

strāvas adapteris. 

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


