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

Izmantojot UP un DOWN apli var veikt pulksteņa laika un datuma uzstādīšana (att. 3), lietotāja profila izveide 

uzstādot dzimumu, vecumu, augumu un svaru (att. 4-8). Ja lietotāju programmas jau ir izveidotas, monitors izlaidīs 

izvēlni ADD USER.  

 
 

 

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

monitoru ar taustiņiem RESET vai START/STOP, vai arī uzsākot pedāļu griešanu, vispirms tiek piedāvāta lietotāja 

izvēle, kurai ir uzstādīti personālie dati. 

Ja strāva izslēgta monitors rāda pulksteņa laiku, kalendāru un temperatūru, kā arī datumus, kuros ir patērēto kaloriju 

atmiņa. Svētdiena tiek parādīta vienmēr neatkarīgi no tā, vai tajā ir atmiņas dati, vai nē. 
 

Saglabāto datu atskaņošana: 
 

Miera režīmā nospiežot taustiņu RECORD DATA, tiek piedāvāta lietotāja izvēle U, ko apstiprina ar MODE. 

Kalendārā izgaismojas, datumi, kuros ir kaloriju patēriņa dati, ar izvēlnes apli, izvēloties datumu, redzams patērēto 

kaloriju daudzums. Nospiediet MODE, lai izvēlētos citu lietotāju. 

Gatavības režīmā, nospiežot RECORD DATA, lietotājs, var uzzināt savus aktuālos kaloriju patēriņa datus, 

nospiežot RESET, atgriezties gatavības režīmā. Gatavības režīmā datums, kurā ir ierakstītie kaloriju patēriņa dati 

mirgos, kamēr citi datumi būs vienkārši izgaismoti. 
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Treniņš ar manuālo vadību. 
Izvēloties MANUAL programmu un nospiežot START, tiek uzsākta rādītāju atskaite no 0 uz augšu. (att.15) 

Pabeidzot treniņu redzams uzraksts SAVE, lietotājs var izvēlēties MODE, lai saglabātu kaloriju patēriņa datus, 

RESET, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. 
  

Izvēloties MANUAL programmu, lietotājs var uzstādīt līmeņa, laika, distances, kaloriju un pulsa mērķa rādītājus, 

kas treniņa laikā samazināsies uz 0.  

 

 

 

 

Treniņš ar programmas izvēli 
 

PROGRAMMAS tiek veikta pagriežot izvēlnes apli un apstiprinot izvēli ar MODE. Nospiežot START, tiek 

uzsākta rādītāju atskaite no 0 uz augšu. (att.21-22) 

Pabeidzot treniņu redzams uzraksts SAVE, lietotājs var izvēlēties MODE, lai saglabātu kaloriju patēriņa datus, 

RESET, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. 
Izvēloties programmu, lietotājs var uzstādīt laika (att.23) rādītājus, kas treniņa laikā samazināsies uz 0 (att.24). 

 



 4

Treniņš ar Lietotāja programmu 
 

Lietotāja treniņu programmas izveide tiek veikta veicot pāreju no kolonnas uz nākošo pagriežot izvēlnes apli un 

apstiprinot izvēli ar MODE, parametra lieluma (kolonnas augstuma) izmaiņas tiek veiktas pagriežot izvēlnes apli un 

apstiprinot izvēli ar MODE. Aktuālā kolonna tiek izcelta,  apzīmējumam mirgojot. Programma ir 20 kolonnas. Ja 

vēlaties pārtraukt programmas izveidi pirms uzstādītas visas 20 kolonnas, nospiediet MODE uz 2sek. – programma 

tiks saglabāta līdz neuzstādītajam segmentam (att. 25 – 25). 

Izvēloties lietotāja programmu, nospiežot START, tiek uzsākta rādītāju atskaite no 0 uz augšu. Pabeidzot treniņu 

redzams uzraksts SAVE, lietotājs var izvēlēties MODE, lai saglabātu kaloriju patēriņa datus, RESET, lai atgrieztos 

galvenajā izvēlnē. 
Izvēloties programmu, lietotājs var uzstādīt palielinātas slodzes un laika rādītājus, kas treniņa laikā samazināsies uz 

0. 

 

 
 

Treniņš ar pulsa darbības kontroli (H.R.C) 
 

Izvēloties HRC programmu, monitors automātiski veic aprēķinus atbilstoši lietotāja vecuma uzstādījumiem. 

Monitors uzrāda 55%, 75%, 90% un mērķa uzstādījumus. Uzstādījumus treniņam var izvēlēties pagriežot izvēlnes apli 

un apstiprinot izvēli ar MODE. Pabeidzot treniņu redzams uzraksts SAVE, lietotājs var izvēlēties MODE, lai 

saglabātu kaloriju patēriņa datus, RESET, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. 
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Treniņš konstantas slodzes apstākļos 
 

Slodzes programmas (WATT)  uzstādījumos kā sākuma slodze tiek piedāvāts 120. Pagriežot izvēlnes apli par 

pamata slodzi var izvēlēties parametrus 10 – 350. Apstipriniet izvēli ar taustiņu MODE. 

 
 

Ķermeņa tauku analīzes programma BODY FATT 
 

Gatavības režīmā nospiediet taustiņu BODY FATT lai uzsāktu ķermeņa tauku analīzes mērījumu. Mērīšanas laikā, 
lietotāja plaukstām jābūt uz pulsa sensoriem. Monitors parāda „_” „__” 8 sekundes, līdz mērījumi ir pabeigti. 

Displejā uz 30 sek. tiek parādīts BODY FATT padoma simbols, ķermeņa tauku procents un ķermeņa masas indekss 

(BMI). 

 

BMI –ķermeņa masas indeksu monitorā integrētie vērtējumi: 

 
 

Ķermeņa tauki: 
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Pulsa atjaunošanās programma (RECOVERY) 
 

Nospiest RECOVERY taustiņu un turēt rokas uz pulsa sensoriem. Tiek pārtraukta jebkuru funkciju vērtību atskaite, 

izņemot laiku (TIME), notiek skaitīšana no 00:60 uz 00:00. Uz ekrāna būs redzama pulsa atjaunošanās atskaite F1, 

F2...F6, kur F1 ir vislabākais vērtējums, bet F6 – vissliktākais. Nospiediet RECOVERY taustiņu atkārtoti, lai 

atgrieztos galvenajā izvēlnē. 
Lietotājs var turpināt treniņu, lai uzlabotu pulsa atjaunošanās spējas kvalitāti. 
Nesaņemot pulsa informāciju, RECOVERY tests netiek veikts! 

 
 

Atmiņas atskaņošana 
 

Gatavības režīmā lietotājs var nospiest RECORD taustiņu, lai apskatītu kaloriju patēriņa atmiņu ierakstu. Nav 

iespēja apskatīt cita lietotāja datus. 

 

 
 

Gatavības režīmā datums, kura ieraksts tiek apskatīts mirgo, citi datumi, kuros ir ieraksti ir vienkārši spilgtāki. 

 

Piezīmes: 
 

Informācija par baterijas jaudas samazināšanos. 
 

Pilnai komplektācijai nepieciešanas 4 gb. R14P (1,5V) tipa baterijas. To kopējai jaudai pazeminoties zem 4,2 V, uz 

displeja izgaismojas baterijas attēls, lai atgādinātu par nepieciešamo nomaiņu (att.56). 

Aizmugurējā korpusā ir izvietotas 2 gb. #4 tipa baterijas, kas uztur monitora pulksteni un atmiņu, kad bateriju jauda 

pazeminās līdz 2,7V. Lai atgādinātu par bateriju nomaiņu displejā izgaismojas samazināts baterijas attēls (att.57). Lai 

nomainītu šīs baterijas, vispirms jānomaina R14P (1,5V) tipa baterijas vai arī trenažieris jāpieslēdz pie strāvas ar 

adapteri. 

 

 
 

Pārtraucot trenažiera darbināšanu, pēc 4 minūtēm ieslēdzas enerģijas saudzēšanas režīms, visi uzstādījumi un 

vingrinājumu dati tiek uzkrāti līdz treniņš tiek atsākts. 

Saņemot no monitora nepareizu informāciju, lūdzu pārstartējiet monitora datoru pārliekot baterijas vai izslēdzot un 

ieslēdzot adapteri. 


