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  ELIPTERIS       EEC – 1500 
INSTRUKCIJA 
 
Pogas:  
MODE Lai sāktu vai pārtrauktu treniĦu. 
SET Lai izvēlētos iepriekš noteicamās laika, distances, pulsa funkcijas. 
RESET  Lai atsāktu programmu un sākotnējo izvēles režīmu  
Atgūšana Lai iedarbinātu atgūšanas funkciju.. 

 
Funkcijas:  

TIME Saskaitīšana – Dators sāk skaitīt no 00:00 – 99:59 treniĦa laikā. 
Skaitīšana atpakaĜ – Dators skaitīs atpakaĜ no uzstādītā laika līdz 00:00. 

SPEED Parāda pašreizējo ātrumu no 0.0 līdz maksimāli 99.9 km vai jūdzēm. 
DISTANCE Saskaitīšana – Dators saskaitīs kopējo noieto distanci no 0:00 – max. 99.90 km 

vai jūdzēm treniĦa laikā. 
Skaitīšana atpakaĜ – Dators skaitīs atpakaĜ no iepriekš uzstādītās distances līdz 
0.00. 

CALORIES Saskaitīšana – Dators saskaitīs kopējo kaloriju patēriĦu no 0 – max. 990 cal. 
treniĦa laikā.  
Skaitīšana atpakaĜ – Dators skaitīs atpakaĜ no iepriekš uzstādītām kalorijām līdz 
0. 
Šie ir aptuveni dati, ko var izmantot, lai salīdzinātu dažādu treniĦa nodarbības, 
bet tos nevar izmantot medicīnas vajadzībām.   

PULSE 
(rokas pulss) 

Sirdsdarbības skaitĜi parādās ar simbolu, kas mirgo lauciĦa apakšdaĜā pēc tam, 
kad jūs turaties pie rokturiem ar abām rokām. Sirdsdarbības rādītāji  doti robežās 
no 0 – 240 sitieniem minūtē. Jūs varat iepriekš noteikt plānoto pulsa ātrumu, kas  
palīdzēs treniĦā. Jūs varat izmantot šādus variantus:  
Brīdinājums – Ja jūs uzstādīsiet plānoto pulsu iepriekš, trenējoties  rokas vadības 
vai 1. programmas režīmā, dators raidīs brīdinājumu, tiklīdz jūsu pašreizējais 
pulsa ātrums sasniegs iepriekš noteiktos rādītājus. 
Sprieguma slodze  - Ja jūs iepriekš uzstādīsiet plānoto pulsu, trenējoties 2. 
programmas režīmā, sprieguma slodzes pakāpe tiks kontrolēta, salīdzinot jūsu 
pašreizējo pulsa ātrumu ar iepriekš uzstādīto plānoto. (Skatīt treniĦš 2. 
programmas režīmā).  

ATGŪŠANA Pēc zināma laika treniĦa turieties pie rokturiem un nospiediet “RECOVER” pogu. 
Tiks pārtraukta visu funkciju rādīšana, izĦemot “Time”. Laiks tiks skaitīts atpakaĜ 
no 00:59 – 00:58 – 00:00. Sasniedzot 00:00, LCD apakšējā daĜā parādīsies jūsu 
sirdsdarbības normalizēšanās stāvoklis no F1, F2....F6. F1 ir vislabākais, bet F6 
vissliktākais stāvoklis. Jūs varat turpināt trenēties, lai no dienas dienā uzlabotu 
sirdsdarbības normalizēšanos no F6 līdz F1.  
** V ēlreiz nospiediet RECOVERY pogu, lai atkal iestādītu galveno displeju.  

Piezīme: 1. Ja 4 minūšu laikā uz datora netiek noraidīts nekāds signāls, LCD displejs 
automātiski izslēgsies, bet tiks saglabāti visi iepriekšējie treniĦa rezultāti. 
Jūs varat nospiest jebkuru pogu, lai no jauna iedarbinātu datoru.  

2. Ja LCD displejs nedarbojas pienācīgā veidā,  izĦemiet baterijas un 
ielieciet no jauna. 

 


