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تحذير!
الجهاز. هذا  استخدام  في  البدء  قبل  الدليل  هذا  في  الواردة  والتعليمات  االحتياطات  جميع   اقرأ 

يبطل  أن  يمكن  مستقبلي.  مرجع  بمثابة  الدليل  بهذا  االحتفاظ  يرجى   
الكفالة. هذه  شروط  سليم  غير  نحوٍ  على  الصيانة  أو  االستخدام  أو  التركيب 

WWW.INDOORCYCLING.COM اإللكتروني  الموقع  على  أخرى  بلغات  للتنزيل  متوفر 

حاسوب  إل سي دي 
 الخاص بمعدل االستطاعة

رقم الجزء:01-00010-00-320 
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انتباه

لتنزيل الدليل الخاص بالمالكين بلغتك، يرجى 
زيارة قسم الدعم على الموقع اإللكتروني: 

www.teamicg.com

 Um das Handbuch in Ihrer Sprache
 herunterzuladen, besuchen Sie bitte

 den Support Bereich auf unserer
Webseite unter www.teamicg.com

 Pour télécharger le manuel
 d‘utilisation dans votre langue,

 consultez la section Assistance sur:
www.teamicg.com

 Per scaricare il manuale nella
 vostra lingua, visitate la sezione del
supporto per su: www.teamicg.com

 Ga om de gebruiksaanwijzing in
 uw taal te downloaden naar het

 :supportgedeelte onder
www.teamicg.com

 Para descargarse el manual de usuario
 en su idioma, por favor acceda a la
 sección de soporte técnico de la bici

en: www.teamicg.com

 Para transferir o manual de utilizador
 no seu idioma, visite a secção

„Suporte“ da em: www.teamicg.com

Besøg supportafsnittet www.
 teamicg.com for at downloade
 brugermanualen på dit sprog

 Lataa omistajan käsikirja omalla
 kielelläsi-ohjeosiosta sivustolta:

www.teamicg.com

 Du kan laste ned bruksanvisningen
 på ditt eget språk ved å gå til

støttesiden på: www.teamicg.com

 Du kan hämta bruksanvisningen på
ditt språk under-support på

www.teamicg.com 

 Aby pobrać podręcznik użytkowania
 w swoim języku, należy wejść na

 :zakładkę support na stronie
www.teamicg.com

 Kullanıcı kılavuzunu kendi dilinizde
 indirmek için www.teamicg.com

 sayfasının deste bölümünü ziyaret
edebilirsiniz

在的客户服务网站，您可以下载各种
语言的用户手册

www.teamicg.com

オーナーズマニュアルの各言語版
は、以下サイトの サポートページか

。らダウンロードいただけます
www.teamicg.com

 지원 센터(www.teamicg.com)에서
 해당 언어 버전의 사용설명서를

..다운로드할 수 있습니다

اللغة العربية

DE

FR

IT

NL

ES

PT

DK

FI

NO

SE

PL

TR

CN

JP

KR
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المحتويات

4.P احتياطات السالمة
ص.5 التركيب

ص.6 األساسيات
شروط التعريف واالختصارات  ص.8
ص.9 مناطق التدريب حسب اللون

ص.10 إخالء المسؤولية الطبية
ص.11 إعدادات الضبط العام

التوصيلص.12
13.P أوضاع التدريب/وضع اإليقاف المؤقت

ص.14 وضع بدء التشغيل السريع
ص.15 تدريب القوة

ص.18 تدريب معدل ضربات القلب
ص.21 اختبار منحدر االستطاعة الحدية الوظيفية
ص.22 اختبار استطاعة العتبة الوظيفية لـ 5 دقائق

ص.23 اإلعدادات
ص.24 اإلعدادات العامة 

ص.22 وضع بدء التشغيل السريع
ص.24 وضع تدريب القوة

ص.25 معايرة الفرامل / اإلعدادات - الموازنة
26.P النظام/تقنيةANT+ /البلوتوث

ص.27 أوضاع التدريب
ص.28 الوظائف الرئيسة

ص.29 نطاقات العرض القصوى
ص.30 إعالن المطابقة الخاص باإلتحاد األوروبي 

ص.31 المطابقة مع لجنة االتصاالت اإلتحادية
ص.33 التخلص من النفايات الكهربائية
ص.34 التركيب والتخلص من البطاريات 
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احتياطات
السالمة

تنبيه!
للحدّ من خطر اإلصابة الخطرة نتيجة االستخدام الخاطئ، اقرأ احتياطات السالمة والمعلومات بعنايةٍ والتزم 
بها قبل استخدام هذا الجهاز. يرجى أيضًا اإلحاطة علمًا  باإلحتياطات الواردة في دليل الدراجة الداخلية الذي 

سيستخدم معه هذا الحاسوب.

1. تقع على المالك مسؤولية ضمان إعالم جميع المستخدمين بجميع التنبيهات واالحتياطات الخاصة باالستخدام 
السليم وبأنه من المرخص لهم فقط استخدام الدراجة بمفردهم بعد إرشادهم من قبل مدرّبٍ أو موجّه مؤهل.

2. أبقِ على الدراجة الداخلية في الداخل بعيدًا عن الرطوبة والغبار. ال تضع الدراجة الداخلية في الخارج 
الدراجة  درجة حرارة  تقع  أن  يجب  السباحة.  أحواض  أو  الماء  قرب  أو  المغطى  الفناء  أو  المرأب  ضمن 

الداخلية ضمن المجال  C°40 ~ C°15 مئوية (F°104~F°59) عند رطوبة قصوى نسبتها %65.

3. ال يسمح لألطفال ممن هم دون سن الـ 14 باستخدام الدراجة الداخلية إال بموافقة الوالدين وإشراف مدربٍ 
أو موجهٍ مؤهل. ال يسمح لألشخاص ممن هم فوق سن الـ 14 باستخدام الدراجة إال بعد إرشادهم من قبل 
مدربٍ أو موجهٍ مؤهل. يجب اإلبقاء على األطفال غير الخاضعين لإلشراف بعيدًا عن جهاز التمرين طيلة الوقت.

4. جميع البيانات المعروضة على الشاشة، وال سيما قيم الواط التي يولّدها حساس االستطاعة المتكامل، 
تؤدي فقط دور معلوماتٍ الغرض منها توجيه عملية التمرين. ال تتمرن إال وفق الحدود الجسدية الخاصة بك.

5. إذا شعرت بالتعب أو الدوار أثناء التدريب، فتوقف على الفور. ومن المستحسن أن تستشير طبيبك إذا لم 
يهدأ األلم خالل مدةٍ زمنيةٍ مطولة.

6. قد ال تتمتع أجهزة قياس معدل ضربات القلب بالدقة. وقد يؤدي اإلفراط في التدريب إلى إصابةٍ خطرةٍ 
أو إلى الموت. فإذا شعرت بالوهن فتوقف عن التدريب على الفور!

تحذير
إذا كنت تعاني من مشكالتٍ صحيةٍ قائمةٍ من قبل أو من إعاقة، فمن المستحسن أن تستشير طبيبك إليجاد 
طريقة تدريبٍ مالئمةٍ بالنسبة لك. فمن شأن التدريب الخاطئ أو المفرط أن يؤدي إلى إصاباتٍ صحيةٍ خطرة. 
ال يتحمّل المصنّع صراحةً أي مسؤوليةٍ عن المخاطر الصحية أو اإلصابات الشخصية أو اإلضرار بالممتلكات أو 
األضرار المترتبة عن استخدام هذا الجهاز أو من خالله، ما لم تكن الحالة ضررًا يمكن إرجاعه إلى عيبٍ في 

المواد و/أو التصنيع وتقع مسؤوليته على المصنع.
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التركيب

يرجى أوالً  التحقق من محتويات العبوة للتأكد من 
عدم نقصان أي قطعة.

تضم اإلرسالية

 01-00010-00-320 1x
1x حامل لمشبك تثبيت المقود
 20 x M4 1 برغي سداسيx

1x دليل المستخدم

ازلق الفاصل بين الحامل والمقود.

.1

ازلق حاسوب الدراجة ضمن الحامل الخاص بالحاسوب.

.2

ثبّت الحاسوب في مكانه من أسفل المقود بواسطة برغي 
واحد.

.3

 MM 3
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األساسيات

استخدم مفاتيح األسهم ضمن القوائم لالنتقال إلى 
األعلى أو األسفل إضافةً إلى مفتاح التأكيد للدخول 

إلى/تأكيد اختيارك.

مؤشر إشارة خماسي األلوان للتدريب 
حسب اللون

سهم إلى األسفل المستخدمضوء

تأكيد سهم إلى األعلى
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األساسيات

التشغيل
يكون الحاسوب في وضع السبات العميق إلى حين تحريك دوالب الموازنة. ولتشغيل الحاسوب من وضع االستعداد 

إلى وضع التشغيل، أدر الدواسة دورةً كاملةً واحدة ببساطة. وبعد 5 ثوانٍ تقريبًا، يعمل الحاسوب وتُنشّط الشاشة.

إيقاف التشغيل
يتم إيقاف الحاسوب آليًا إذا لم تكن العجلة تتحرك. ويُمدد زمن إيقاف التشغيل إذا شُغّلت لوحة التحكم أو 

إذا انتقلت إلى وضع اإليقاف المؤقت.

تتوقف وحدة التحكم بصورةٍ آليةٍ بعد دقيقتين في حال عدم تشغيلها وفي حال عدم تحريك عجلة الموازنة.  •
يستمر زمن إيقاف التشغيل لمدة 5 دقائق إذا كان الجهاز في وضع اإليقاف المؤقت ولم   •

تكن عجلة الموازنة تتحرك.  
في كل مرةٍ يضغط فيها زرّ ما، يعاد ضبط زمن إيقاف التشغيل إلى الفاصل    •

الزمني المدخل هنا.  

عرض حالة البطارية
إذا شارفت البطارية على االنتهاء، يعرض رمز بطارية في أعلى الشاشة.

يرجى مالحظة أنه طالما يكون عرض البطارية نشطًا، فيمكن أن تتوقف وحدة التحكم عن التشغيل فجأةً 
ويتطلب األمر استبدال البطارية. 

التغذية بالطاقة
تتطلب حواسيب IC5 بطاريات من طراز D 2 تركّب في دراجة IC5 الداخلية. 

يرجى الرجوع إلى دليل دراجة IC5 لالطالع على تعليمات تركيب البطارية.

الدقة
القيم المتوسطة المعروضة على IC5 تقع ضمن فاصل دقة يساوي ± 10 % عند 50 - 120 دورة في الدقيقة 

وعند استطاعة 50 - 900 واط.
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شروط
التعريف واالختصارات

التدريب حسب اللون®  (CBC) إرشادات للتمرين موجّه بالقوة (معدل االستطاعة®) أو بمعدل ضربات القلب يرتكز 
على اإلعدادات الخاصة بالمستخدم من خالل مناطق التدريب المرسومة باأللوان.

الواطوحدة لقياس االستطاعة تحسب بناءً على زمن أداء العمل. ويحسب باستخدام الصيغة: االستطاعة بالواط = 
القوة × السرعة. في سياق قيادة الدراجة يعني ذلك: 

الواط = الضغط الذي يطبقه قائد الدراجة على الدواسة/الجر × تردد استعمال الدواسة/الوتيرة.

عند القيادة الداخلية للدراجة، يتم تنظيم القوة المقدمة باستخدام  قرص مقاومة. تنظّم السرعة 
عبر الوتيرة.

معدل االستطاعة® قياس مباشر للطاقة المقدمة من قبل قائد الدراجة في الوقت الحقيقي.

FTP استطاعة العتبة الوظيفية®، تسمى أيضًا مؤشر FTP . االستطاعة المقدمة بالواط إلى استطاعة العتبة 
الوظيفية (FTP = 100% تقابل عتبة االستطاعة الهوائية/الالهوائية)

FTP% استطاعة العتبة الوظيفية ® بالنسبة المئوية. معلومات عن االستطاعة الحالية بالنسبة لقيمة FTP المئوية 
100 FTP) x / االستطاعة الحالية بالواط) = %FTP

)R/min) عدد الدورات في الدقيقة ،(PFQ) عدد الدورات ي الدقيقة، الوتيرة، تواتر استعمال الدواسة RPM

HR معدل ضربات القلب

HR MAX % معلومات عن المعدل الحالي لضربات القلب بالنسبة إلى معدل ضربات القلب األقصى كنسبة مئوية
100 HR max) x / الحالي HR MAX % = ( HR

 BPM
عدد الدقات في الدقيقة

يرتبط ذلك في هذا الدليل بمعدل ضربات قلب المستخدم.

TSS ® يتيح لرياضيي التحمل إمكانية تقييم تمارينهم بناءً على شدتها النسبية ومدتها وتردد التمرينات.

IF ® هو مؤشر عن مدى صعوبة القيادة بالنسبة إلى لياقتك الكلية

تحسب تقاط الجهد  لتمرينك اعتمادًا على زمن قيادة الدراجة ضمن مناطق التمرين الفردية. تعرض في الجزء 
العلوي األيسر من شاشة إل سي دي خالل تمرين االستطاعة أو  يمكن عرض معدل ضربات القلب ونقاط الجهد 

التراكمية خالل التمارين المتواصلة.

النقاط المعطاة للدقيقة الواحدة من القيادة في كل منطقة.
0-55% من معدل FTP الخاص بك / 50 – 59% من معدل HRM الخاص بك  نقطة جهد واحدة 

56-75% من معدل FTP الخاص بك / 60 – 69% من معدل HRM الخاص بك  نقطتا  جهد  
76-90% من معدل FTP الخاص بك / 70 – 79% من معدل HRM الخاص بك  3 نقاط جهد  

91-105% من معدل FTP الخاص بك / 80 – 89% من معدل HRM الخاص بك  4 نقاط جهد  
106-120% من معدل FTP الخاص بك / 90 – 95% من معدل HRM الخاص بك  5 نقاط جهد  

121+150% من معدل FTP الخاص بك / 96 – 100% من معدل HRM الخاص بك  5.5 نقاط جهد  
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مناطق التدريب 
حسب اللون ®

%150> 5-10 ثوان %100> االستطاعةأقصى
العصبية العضلية

%150–106 1-10 دقائق  %100 – 91 السعة أقصى
الالهوائية

%105 – 91 10-60 دقيقة %90 – 81 عتبة الالكتاتقاسي
VO2  األقصى

56 – 75%خفيف 3 ساعات-أسابيع التحمل61 – %70

%90 – 76 3-8 ساعات %80 – 71 درجة النشاطمتوسط

التدريب حسب اللون- المناطق الـ 5

المناطق الملونة الـ5 

االنتعاش النشط %55 < ال نهائي %60< خفيف جدًا

FTP % االستطاعة الزمن % HR األقصى  الحمل

مفهوم التدريب حسب اللون®
يمكن استخدام مناطق األلوان الـ 5 من قبل ICG (األبيض واألزرق واألخضرواألصفر واألحمر) بناءً على 
 FTP استطاعة كل مستخدم للدراجة بالواط. ترتكز مناطق التدريب على االستطاعة الحالية بالعالقة بقيمة
الفردية (استطاعة العتبة الوظيفية  ®) ينطبق مبدأ حساب مناطق التدريب عند استخدام معدل ضربات القلب 
 FTP وحزام الصدر المتوافق. حالما يعرف المعدل األقصى لضربات القلب أو قيمة (األقصى HR) األقصى
الفردية، فيمكن التدرب ضمن مناطق التدريب الفردية تبعًا لذلك وخالل القيام بذلك يمكن عرض الشدة بناءً 

على األلوان خالل الجلسة التدريبية بناءً على معدل ضربات القلب أو االستطاعة بالواط.

باستخدام اختبار FTP لالستطاعة (اختبار المنحدر المتكامل ضمن الحاسوب)، فلدى المستخدم خيار مراقبة 
األداء الحالي والتقدم.

تحذير
يجب أداء اختبار االستطاعة فقط بإشراف مدربٍ أو موجهٍ مؤهل.

في حالتي تمرين القوة ومعدل ضربات القلب فلدى المستخدم خيار إيقاف الدليل اإلرشادي للتدريب حسب 
اللون عبر اختيار إيقاف النمط اللوني عندما يرغب المستخدم بذلك. 
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إخالء المسؤولية الطبية

تحذير
يرتكز تقسيم منطقة التدريب وفقًا لالستطاعة أو معدل ضربات القلب على أداءٍ متوسطٍ للشخص. ويمكن 
تتناول  كنت  إن  (إي  الصحية  وحالتك  التدريب  طبيعة  على  اعتمادًا  كبيرةٍ  بصورةٍ  المناطق  تلك  تختلف  أن 
الخاص  لتدريبك الشخصي  المستحسن أن تحسب معلّماتٍ معقولةً  البدنية. ومن  أدوية) وعلى قدراته  أي 

بإشرافٍ طبي، وأن تخطط لتدريبك الشخصي بناءً على هذه البيانات.

تنبيه
ال تتدرّب بما يفوق قدراتك.  •

إذا شعرت بعدم الراحة أو الدوار، توقّف عن التدريب واستشر طبيبك.  •
الغرض من مناطق األلوان إرشادي فقط.  •

إذا احتاج المستخدم إلى دواءٍ له أثر في قدرات أدائه و/أو جهازه القلبي الوعائي، فيصبح لزامًا   •
عليه أن يستشير طبيبًا من أجل ضبط المدخالت الشخصية تبعًا لذلك.  
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بعد تركيب الحاسوب على الدراجة، فسوف يرشدك آليًا عبر اإلعدادات العامة. اختر تبعًا لتفضيالتك الشخصية أو اإلقليمية.

اللغة: قائمة االختيار

وحدات الوزن كيلوجرام/رطل

وحدات المسافة كيلومتر/ميل

وضعية األلوان: نشطة/غير نشطة
عند ضبط وضعية األلوان على الوضعية غير النشطة، فسيتوقف مؤشر التدريب بحسب اللون ولن يكون من 

الممكن إجراء ذلك النوع من التدريب.

QR عرض رمز
عند تفعيله، سيعرض رمز QR مع معلومات تنزيل تطبيق ICG App خالل بدء تشغيل الدراجة. 

وضعية ICG للتدريب الحراري.
تنشّط مناطق لونية إضافية بناءً على قيمة FTP الخاصة بك أو المعدل األقصى لضربات قلبك.

معايرة الفرامل
تعاير اإلعدادات الميكانيكية من خالل المعلومات المعروضة.

الرقم التعريفي للدراجة
أثناء التنصيب، يمكن إعطاء كل دراجة رقمها التعريفي الخاص. الرقم التعريفي مطلوب لالستخدام خالل 

.ICG App و  ICG Connect الربط بين تطبيقي

إتمام اإلعداد
حالما تجري االختيارات، فستنتقل إلى شاشة عرض اإلعدادات.

بعد اتباع التعليمات على الشاشة، اضغط زر (USER) إلتمام الضبط األولي.

إعدادات الضبط العام

المستخدم
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  ،+ANT للتدريب أو نقل بيانات التدريب إلى أجهزة ICG إذا أردت استخدام تطبيق
 .+BLE/ANT تحقق من تشغيل

أحزمة الصدر

الوضعية التشابهية
شاشات مراقبة تشابهية متوافقة لمعدل ضربات القلب عند تواتر 5.5 كيلوهرتز (يوصى بالشاشات المرمّزة)

تطبيق ICG للتدريب
يتيح لك تطبيق ICG ربط هاتفك النقال بحاسوب الدراجة الداخلية خالل جلسات تدريب الطاقة وتدريب 

معدل ضربات القلب. ويمنحك التطبيق الحسنات التالية خالل التمرين.

المعلومات الشخصية
يعثر التطبيق على معلوماتك الشخصية في هاتفك النقال، كنوع المستخدم وجنسه وعمره ووزنه وقيمة 

FTP الخاصة به ويستخلصها.

تسجيل البيانات
تُسجل تفاصيل التدريب الخاصة بك من قبل التطبيق لمراجعتها من قبلك.

* تعتمد بعض الوظائف على اإلصدار المنصّب لبرنامج حاسوب Wattrate TFT الخاص بك.

**تستطيع جميع المنتجات أو التطبيقات التي تدعم تقنية ANT+ أن تستخلص من حيث المبدأ معلومات 
ANT+ التي نقدّمها. ويجب أن تدعم األجزاءُ والتطبيقات المقابلة أيضًا تقنية ANT+ كي تعمل 

:+ANT يتيح نظامنا استقبال البيانات التالية عبر تقنية

معدل ضربات القلب  •
الوتيرة  •

االستطاعة  •

التوصيل*
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وضع اإليقاف المؤقت
إليقاف الزمن مؤقتًا خالل التدريب، اضغط زر إشارة الصح للدخول إلى وضع اإليقاف المؤقت حين تكون 

في إحدى شاشات التدريب الرئيسة 

v

إذا لم يضغط على أي زر خالل 1 دقائق، يتوقف الحاسوب عن العمل. وتُفقد القيم المدخلة أو المسجلة. 

االستئناف
بالضغط على زر التأكيد، يستأنف التمرين الحالي.

موجز
عند اختيار هذا الخيار، يعرض موجزٌ لجلستك التدريبية.

إعادة التمرين
يبدأ تمرينًا جديدًا ويحافظ على إعدادات المستخدم.

إنهاء التمرين
ينهي التمرين ويسجل بياناته عند الربط مع جهازٍ نقال.

ف  يقا إل ا
المؤقت

التشغيل السريع
التشغيل السريع دون دخول أي إعدادات للمستخدم.

تدريب الطاقة
إدخال مفصل إلعدادات المستخدم بما فيها قيم المؤشرات (الخاصة باستطاعة العتبة الوظيفية والمعدل 
األقصى لضربات القلب) إضافةً إلى التوصيل االختياري إلى حزام للصدر. إرشادات منطقة التدريب بناءً 

على عدد الواطات (االستطاعة) 

تدريب معدل ضربات القلب 
يتطلب حزام صدر متوافق وإدخال مفصل لإلعدادات وقيم المؤشرات (الخاصة باستطاعة العتبة الوظيفية 

والمعدل األقصى لضربات القلب). تعتمد إرشادات منطقة التدريب على معدل ضربات القلب

اختبار االستطاعة
تستطيع االختيار بين اختبارين لالستطاعة. يرجى العودة إلى صفحتنا رقم 21 للحصول على معلومات إضافية.

أوضاع التدريب
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وضع بدء التشغيل السريع

اختر وضع بدء التشغيل السريع وابدأ بالتمرين. 
عند البدء، تُعرض المعلومات التالية على الشاشة.

عدد الدورات في 
لدقيقة

الوتيرة الحالية
المستوى

المقاومة (100-0(

الواط
خرج االستطاعة 

الحالي

الكيلوكالوري
عدد وحدات 
الكيلوكالوري 

المحروقة

المسافة
المسافة المقطوعة

السرعة
كيلومتر في الساعة - 

ميل في الساعة
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تدريب الطاقة

جهازٍ  إلى  الحاسوب  ربط  ومن  للمستخدم  إضافيةٍ  إعداداتٍ  إلى  الدخول  من  الطاقة  تدريب  وضع  يمكنك 
صدريٍ متوافق. عند  هذا الوضع، يمكن إدخال العتبة الفردية (االستطاعة الحدية الوظيفية والمعدل األقصى 
وحدة  في  المدخلة  الحيوية  البيانات  على  بناءً  تحسب  فإنها  معروفة،  تكن  لم  وإن  بدقة،  القلب)  لضربات 

التحكم. ويمكن أيضًا اإلرشاد التدريبي بحسب اللون بناءً على االستطاعة.
 

تنبيه!
قد ال تكون أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب دقيقةً تمامًا.   •

يمكن أن يؤدي التمرين المفرط إلى ضررٍ كبيرٍ بالصحة، وربما يصل األمر إلى الموت.   •
إذا شعرت بالدوار أو الضعف، توقف عن التمرين على الفور.  •

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص (بمن فيهم األطفال) ذوي القدرات   •
الحسية أو العقلية المحدودة أو  ناقصي الخبرة و/أو المعرفة، وذلك ما لم يشرف عليهم شخص   

مسؤول للخفاظ على سالمتهم وما لم يتلقوا تعليماتٍ من ذلك الشخص عن كيفية استخدام الجهاز   
(أي من قبل طبيبٍ أو مدربٍ أو غير ذلك)  

يجب اإلشراف على األطفال في جميع األوقات لضمان عدم عبثهم باألداة.  •
يقدم المستخدم موافقةً أخرى عند الموافقة على إخالء المسؤولية الطبية عبر ضغط الزر في بداية   •

جلسة التمرين خالل تمرين الطاقة أو وضع تدريب معدل ضربات القلب.  

تحذير:
القيم المحسوبة لالستطاعة الحدية الوظيفية إرشادية فقط، وللحصول على القيم الدقيقة، 

فإننا نوصي بإجراء اختبار االستطاعة احدية الوظيفية.
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اختيار الشاشة

تدريب الطاقة

اتبع اإلرشادات بعنايةٍ وخطوةً بخطوةٍ وفق ما تعرضه الشاشة للبدء بجلسة تدريب.

الشاشات عبر  بين  انتقل  التدريب.  الطاقة 4 شاشاتٍ تعرض معلومات مختلفة خالل  تدريب  تضم وضعية 
ضغط أزرار األسهم. 

% 
النسبة المئوية من 
المعدل األقصى 

لضربات القلب

الكيلوكالوري
السعرات المحروقة 

ميل/كيلومتر
المسافة

ميل في الساعة/
كيلومتر في الساعة

السرعة

الواط/الكيلوجرام
االستطاعة بالواط لكل 

كيلوجرام من وزن 
الجسم

الواط/الساعة
االستطاعة الوسطية 

بالواط بالنسبة للمعدل 
الوسطي لضربا تالقلب

عدد الدورات في 
لدقيقة

الوتيرة الحالية
المستوى

المقاومة (100-0(

الواط 
خرج االستطاعة الحالي

% من االستطاعة 
الحدية اوظيفية

المنطقة
منطقة التدريب الحالية

اإلشارة حتى 
المنطقة التالية

الشاشة 2الشاشة 1



17

غة
الل

ية
رب

لع
 ا

االستطاعة القصوى 
بالواط

االستطاعة القصوى 
التي تم بلوغها بالواط

االستطاعة الوسطى 
بالواط

خرج االستطاعة 
الوسطي بالواط

   األقصى
المعدل األقصى 

لضربات القلب

   الوسطي
المعدل الوسطي 

لضربات القلب

العدد األقصى للدورات 
في الدقيقة 

الوتيرة القصوى التي 
تم بلوغها 

العدد الوسطي 
للدورات في الدقيقة 
الوتيرة المتوسطة 

المنجزة

 MPH/KMH MAX
السرعة القصوى التي 

يتم بلوغها

 MPH/KMH AVG
السرعة الوسطى 

المنجزة

االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية             أحمر/ المنطقة 5

الزمن في المنطقة         النسبة المئوية للزمن في المنطقة 5 

االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية            أصفر/ المنطقة 4

الزمن في المنطقة        النسبة المئوية للزمن في المنطقة 4

االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية           أخضر/ المنطقة 3

الزمن في المنطقة        النسبة المئوية للزمن في المنطقة 3

االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية            أزرق/ المنطقة 2

الزمن في المنطقة        النسبة المئوية للزمن في المنطقة 2

االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية            أبيض/ المنطقة 1

الزمن في المنطقة         النسبة المئوية للزمن في المنطقة 1

الشاشة 4الشاشة 3

تدريب الطاقة

موجز ديناميكي لمناطق التدريب والزمن. 

يعرض الوقت المطلق المنفق والنسبة المئوية من 
الزمن للتدريب في كل منطقة.
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تدريب معدل ضربات القلب

يمكّنك وضع تدريب معدل ضربات القلب من الدخول إلى إعداداتٍ إضافيةٍ للمستخدم ومن ربط الحاسوب إلى 
جهازٍ صدريٍ متوافق. عند  هذا الوضع، يمكن إدخال العتبة الفردية (االستطاعة الحدية الوظيفية والمعدل 
األقصى لضربات القلب) بدقة، وإن لم تكن معروفة، فإنها تحسب بناءً على البيانات الحيوية المدخلة في 

وحدة التحكم. ويمكن أيضًا اإلرشاد التدريبي بحسب اللون بناءً على معدل ضربات القلب. 
 

تنبيه!
قد ال تكون أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب دقيقةً تمامًا.   •

يمكن أن يؤدي التمرين المفرط إلى ضررٍ كبيرٍ بالصحة، وربما يصل األمر إلى الموت.   •
إذا شعرت بالدوار أو الضعف، توقف عن التمرين على الفور.  •

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص (بمن فيهم األطفال) ذوي القدرات الحسية أو   •
العقلية المحدودة أو  ناقصي الخبرة و/أو المعرفة، وذلك ما لم يشرف عليهم شخص مسؤول للخفاظ   

على سالمتهم وما لم يتلقوا تعليماتٍ من ذلك الشخص عن كيفية استخدام الجهاز   
(أي من قبل طبيبٍ أو مدربٍ أو غير ذلك)  

يجب اإلشراف على األطفال في جميع األوقات لضمان عدم عبثهم باألداة.  •
يقدم المستخدم موافقةً أخرى عند الموافقة على إخالء المسؤولية الطبية عبر ضغط الزر في بداية   •

جلسة التمرين خالل تمرين الطاقة أو وضع تدريب معدل ضربات القلب.  

تحذير:
القيم المحسوبة لالستطاعة الحدية الوظيفية إرشادية فقط، وللحصول على القيم الدقيقة، 

فإننا نوصي بإجراء اختبار االستطاعة احدية الوظيفية.
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تدريب معدل ضربات القلب

اختيار الشاشة

اتبع اإلرشادات بعنايةٍ وخطوةً بخطوةٍ وفق ما تعرضه الشاشة للبدء بجلسة تدريب.

بين  انتقل  التدريب.  مختلفة خالل  معلومات  تعرض  4 شاشاتٍ  القلب  معدل ضربات  تدريب  وضعية  تضم 
الشاشات عبر ضغط أزرار األسهم. 

الواط%
االستطاعة بالواط 
كنسبة مئوية بناءً 

على قيمة االستطاعة 
الحدية الوظيفية.

الواط
استطاعة الخرج 

الحالية بالواط

الكيلوكالوري
السعرات المحروقة 

ميل/كيلومتر
المسافة

ميل في الساعة/
كيلومتر في الساعة 

السرعة

الواط/الكيلوجرام
االستطاعة بالواط 
لكل كيلوجرام من 

وزن الجسم

الواط/الساعة
االستطاعة الوسطية 

بالواط بالنسبة  
إلى المعدل الوسطي 

لضربات القلب

عدد الدورات في 
لدقيقة الوتيرة الحالية

المستوى
المقاومة (100-0(

   الدقات في الدقيقة
• معدل ضربات القلب

المنطقة
منطقة التدريب الحالية

اإلشارة حتى المنطقة 
التالية

الشاشة 2الشاشة 1
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االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية           أبيض/ المنطقة 5

الزمن في المنطقة        النسبة المئوية للزمن في المنطقة 5 

االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية            أبيض/ المنطقة 4

الزمن في المنطقة         النسبة المئوية للزمن في المنطقة 4

االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية            أبيض/ المنطقة 3

الزمن في المنطقة         النسبة المئوية للزمن في المنطقة 3

االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية            أبيض/ المنطقة 2

الزمن في المنطقة         النسبة المئوية للزمن في المنطقة 2

االستطاعة الحدية الوظيفية المئوية            أبيض/ المنطقة 1

الزمن في المنطقة         النسبة المئوية للزمن في المنطقة 1

الشاشة 4الشاشة 3

االستطاعة القصوى 
بالواط

االستطاعة القصوى 
التي تم بلوغها بالواط

االستطاعة الوسطى 
بالواط 

خرج االستطاعة 
الوسطي بالواط

   األقصى
المعدل األقصى 

لضربات القلب

   الوسطي
المعدل الوسطي 

لضربات القلب

العدد األقصى للدورات 
في الدقيقة

الوتيرة القصوى التي 
تم بلوغها 

العدد الوسطي 
للدورات في الدقيقة
الوتيرة المتوسطة 

المنجزة

 MPH/KMH MAX
السرعة القصوى التي 

يتم بلوغها

 MPH/KMH AVG
السرعة الوسطى 

المنجزة

تدريب معدل 
ضربات القلب

التمرين  مناطق  من  واحدة  تضاء  التمرين،  خالل 
تتمرن  التي  التمرين  منطقة  على  اعتمادًا  الخمس 

فيها في الوقت الحالي.
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اختبار منحدر االستطاعة 
الحديّة الوظيفية

يمكن اختبار االستطاعة الحدية الوظيفية من تحديد قيمة االستطاعة الحدية الوظيفية للمستخدم خالل اختبار 
التقييم أو من مراقبة تقدم التدريب. 

االختبار مصمم باسم "اختبار المنحدر". حالما يبدأ االختبار، يتم تحديد قيمة هدف تساوي 75 واط (+/- 15 
واط) يطلب من المستخدم الذي يجري االختبار اآلن أن يحافظ على وتيرة ثابتة ومريحة بين 70 و 95 دورة 
في الدقيقة خالل االختبار بمكامله وأن يدير قرص المقاومة لضبط المقاومة بحيث يتم إنجاز القيمة الهدف.

يجب بلوغ القيمة الهدف ضمن انحرافٍ أقصى يساوي +/- 15 واط، وإال يتغير لون الضوء الخاص  بمؤشر 
التدريب حسب اللون إلى األحمر. عند تحقيق الهدف، يتغير لون مؤشر التدريب حسب اللون إلى األخضر. 
تزداد القيمة الهدف كل 4 دقائق بمقدار 25 واط ويمكن إنهاء االختبار في أي وقت. بعد بلوغ القيمة الهدف 
انقطاع االختبار  انتهاء االختبار. عند  النتيجة بعد  أول مرة بعد 4 دقائق (75 واط لمدة 4 دقائق)، تعرض 

بصورةٍ مسبقة، فإنه يخفق. 
إذا أعلمت أنك خارج المجال ألكثر من 24 ثانية خالل منحدرٍ لمدة 4 دقائق، إذًا فستحسب قيمة الطاقة الحدية 

الوظيفية ولكنا نقترح عليك إعادة االختبار للحصول على نتيجة أدق.

يرجى مالحظة أن المنحدرات التامّة فقط (4 دقائق) تؤخذ في الحسبان في نتائج االختبار.

تحذير!
يمثل اختبار الطاقة الحدية الوظيفية (االستطاعة) في صيغة "اختبار منحدر" لمدة 4 دقائق اختبارًا   •

شخصيًا، حيث يستطيع المستخدم إنهاءه في أي لحظة.  
يجب إجراء اختبار الطاقة الحدية الوظيفية (االستطاعة) فقط تحت إشراف مدرب أو موجه مؤهل وخبير.  •

من المستحسن أن تراقب معدل ضربات قلبك على الدوام خالل االختبار كي تضبط الجهد البدني الناتج   •
عن طاقة الخرج. ويجب عدم بذل جهد مفرط بأي حال من األحوال.  

يرجى أيضًا اإلحاطة علمًا بإخالء المسؤولية الطبية.  •

وتيرتك الحالية

عدد الدورات في 
لدقيقة

مقاومتك الحالية

المستوى

خرج االستطاعة 
الحالي الخاص بك

الواط

خرج االستطاعة 
الهدف

الهدف

الزمن حتى بلوغ 
المنحدر التالي

زمن المنحدر

رقم المنحدر الحالي

المنحدر
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اختبار استطاعة العتبة 
الوظيفية لـ 5 دقائق

يحدد اختبار االستطاعة الحدية الوظيفية قيمة االستطاعة الحدية الوظيفية الخاصة بك وعطي قيمة شخصية 
لضبط الشدة بما يجعل تمارينك أكثر فعاليةً وبما يتيح لك مراقبة ارتقاء لياقتك. 

 
يجري االمتحان عبر القيادة عند جهد المقاومة المستدام األقصى لمدة 5 دقائق كاملة وعبر البقاء ضمن 
مجال الوتيرة الهدف البالغ 80-100 دورة في الدقيقة. سيضيء مؤشر التدريب حسب اللون باللون األخضر 
إذا كنت تقود ضمن مجال الوتيرة وباألحمر إذا كنت تقود بسرعة أقل أو أكبر. ويمكنك خالل االختبار تعديل 
المقاومة لتحقق خرج االستطاعة األقصى ضمن مجال الوتيرة 80-100 دورة في الدقيقة. من شأن البقاء 

ضمن مجال الوتيرة ألطول زمنٍ ممكنٍ نتائج أدق لالختبار. 
 

وقبل أن تبدأ االختبار، تحقق من أدائك إلحماء كامل.
وسيُستهلّ بدءُ االختبار بعدٍّ تنازليٍ مدته 60 ثانية.

ابدأ الدوس واضبط المقاومةوحافظ على الوتيرة الصحيحة.
حالما تنتهي من االختبار، هدّئ جسمك بصورة مناسبة.

دوّن قيمة االستطاعة الحدية الوظيفية لالستخدام المستقبلي عند تدريب الطاقة حسب اللون ومراقبة ارتقاء لياقتك.

تحذير!
يمثل اختبار الطاقة الحدية الوظيفية (االستطاعة) في صيغة "اختبار منحدر" لمدة 5 دقائق اختبارًا   •

شخصيًا، حيث يستطيع المستخدم إنهاءه في أي لحظة.  
يجب إجراء اختبار الطاقة الحدية الوظيفية (االستطاعة) فقط تحت إشراف مدرب أو موجه مؤهل وخبير.  •

من المستحسن أن تراقب معدل ضربات قلبك على الدوام خالل االختبار كي تضبط الجهد البدني الناتج   •
عن طاقة الخرج. ويجب عدم بذل جهد مفرط بأي حال من األحوال.  

يرجى أيضًا اإلحاطة علمًا بإخالء المسؤولية الطبية.  •

وتيرتك الحالية

عدد الدورات
 في لدقيقة

مقاومتك الحالية

المستوى

خرج االستطاعة 
الحالي الخاص بك

الواط

الوسطي  خرج 
االستطاعة 

الواط/الوسطي
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اإلعدادات
من  اإلعدادات  قائمة  لحماية  األزرار  من  خاصة  تشكيلة  ضغط  فيجب  الحاسوب،  إعدادات  إلى  للدخول 

االستخدام غير المرخص له.

استخدم أزرار األسهم لالنتقال إلى األعلى أو األسفل 
واستخدم زر التثبيت للدخول إلى االختيار ذي اصلة/تثبيته.

لفتح قائمة اإلعدادات:

تحقق من كونك ضمن شاشة اختيار الوضعية (شاشة بدء التشغيل)  .1

اضغط زر االنتقال نحو األسفل وزر الضوء الخلفي في الوقت نفسه لمدة 3 ثوانٍ على األقل.  .2

المستخدم  
الزر

الضوء 
الخلفي

الزر

إعدادات المستخدم

الوضعية

تدريب الطاقة
ضربات  معدل  تدريب 

القلب
اختبار االستطاعة

التشغيل السريع
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اإلعدادات
العامة

عند اختيار هذا الخيار، يمكن تغيير اإلعدادات العامة حسب ما كانت عليه عند استخدام الدراجة ألول مرة. 
يرجى مالحظة التالي:  عند اختيار شريط اإلعدادات العامة، 

فسوف يتم إرشادك عبر اإلعدادات خطوةً بخطوة. 

اللغة: قائمة االختيار

وحدات الوزن كيلوجرام/رطل

وحدات المسافة كيلومتر/ميل

وضعية األلوان: نشطة/غير نشطة
عند ضبط وضعية األلوان على الوضعية غير النشطة، فسيتوقف مؤشر التدريب 

بحسب اللون ولن يكون من الممكن إجراء ذلك النوع من التدريب.

QR عرض رمز
عند تفعيله، سيعرض رمز QR مع معلومات تنزيل تطبيق ICG App خالل بدء تشغيل الدراجة. 

تدريب ICG الحراري
ينشّط الرسومات اإلضافية في المنطقة 5 تظهر حلقة حالما تبلغ 121% من 

قيمة استطاعتك الحدية الوظيفية ويظهر نفق عند بلوغك 151% منها

الرقم التعريفي للدراجة
أثناء التنصيب، يمكن إعطاء كل دراجة رقمها التعريفي الخاص. 
.ICG App و  ICG Connect الرقم التعريفي مطلوب لالستخدام خالل الربط بين تطبيقي
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معايرة 
الفرامل

اإلعدادات
 - الموازنة

أجري قياس موازنة كامل في الخلفية. 
اتبع اإلرشادات بعنايةٍ وخطوةً بخطوةٍ وفق ما تعرضه الشاشة.

يجب معايرة الفرامل إذا لم يبلغ مستوى المقاومة المعروض 0% أو 100% في الموضعين النهائيين أو إذا 
ظهرت إشارة تعجب (!) بدالً من المستوى في صورة إشارة % على الشاشة.

اتبع اإلرشادات بعنايةٍ وخطوةً بخطوةٍ وفق ما تعرضه الشاشة.

إذا وقعت القيمة خارج مجال محدد، فقد تخفق المعايرة وستظهر شاشة حمراء. 
أعد محاولة المعايرة وتحقق من اتباعك لإلرشادات بعناية. 

وإذا أخفقت المعايرة من جديد، فيجب ضبط نظام المقاومة ميكانيكيًا. يرجى الرجوع إلى 
الخدمة الفنية في هذه الحالة.
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ANT+ / بلوتوث
اطلع على االتصال في الصفحة 12

باختيار النظام، يمكنك الدخول إلى ما يلي:

االستخدام
يعرض عدد الساعات التي استخدمت خاللها الدراجة الداخلية.

البرامج الثابتة
 +Ble/Ant يعرض تفاصيل التطبيق ووحدة المكابح وتقنية

إعدادات المصنع
يمكن إعادة ضبط الدراجة إلى إعدادات المصنع عبر التأكيد ضمن قائمة إعدادات المصنع.

تفحص النظام
يؤدي تفحص النظام دور وسيلة لتشخيص أخطاء فريق الخدمة  التقنية. 

في حال حدوث خطأ في األجزاء اإللكترونية، فيوصى بإجراء تفحص النظام. إذا ظهرت رسائل خطأ (رموز 
خطأ) على الشاشة، فيمكن إعادة ضبطها عبر  ضغط السهم السفلي وزر التأكيد لمدة ثانيتين بعد إعادة 

ضبط رسالة الخطأ، يُفحص النظام من جديد.
إذا ظهرت رسائل الخطأ (رموز خطأ) مجددًا، فيرجى إبالغها إلى فريق الخدمة الفنية.

تحديث البرامج الثابتة
إذا لزم تحديث البرامج الثابتة، فسيتم إبالغك من قبل ICG. لتثبيت تحديثٍ ما، اختر تحديث البرامج الثابتة واتبع 

التعليمات المرافقة للتحديث. 

حساسيةاللمس
يمكن ضبط حساسية لمس أزرار الحاسوب تبعًا لتفضيالتك الشخصية

معايرة الفرامل
فقط من قبل فني الخدمة

النظام
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أوضاع التدريب

القيم المتاحة في أنماط التدريب المتعددة
التدريب  أنماط  في  تعرض  التي  المتاحة  القيم  عن  عامة  فكرة  على  أدناه  الجدول  في  الحصول  يمكنك 

المختلفة.

عدد الدورات في لدقيقة

نمط التدريب

المستوى%

الواط

االستطاعة الحدية الوظيفية%

معدل ضربات القلب

الكيلوكالوري

كيلومتر/ميل

الزمن

الشاشة 1

الشاشة 2

الشاشة 3

الشاشة 4

وظيفة اإليقاف المؤقت

اللون  حسب  التدريب 
(معدل الواط)

التدريب حسب اللون 
(معدل ضربات القلب)

الفردية  القيمة  ضبط 
الحدية  لالستطاعة 

الوظيفية القيمة

الشخصي  المعدل  ضبط 
األقصى لضربات القلب

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

--- X X

X X

X X

- - -

X

X X X

التشغيل السريع

- - -

- - - اختياري

---

- - -

- - - X

- - - - - -

- - - X

- - - اختياري

X

X

اختياري

تدريب الطاقة تدريب معدل ضربات القلب



www.indoorcycling.com  |  2017 اإلصدار 1 حاسوب إل سي دي الخاص بمعدل االستطاعة  |  حقوق الطبع والنشر لصالح إندور سايكلنغ جروب - شركة ذات مسؤولية محدودة

الوظائف الرئيسة
الوظائف الرئيسة ضمن الوضعيات المختلفة هي كالتالي:

السهم إلى األسفل

االلسهم إلى األسفل

السهم إلى األعلى

السهم إلى األعلى

المستخدم

التأكيد

االلسهم إلى األسفل

االلسهم إلى األسفل

السهم إلى األعلى

السهم إلى األعلى

المستخدم

التأكيد

االلسهم إلى األسفل

االلسهم إلى األسفل

السهم إلى األعلى

السهم إلى األعلى

المستخدم

التأكيد

المستخدم والتأكيد الضغط المستمر لـ 3 ثوان فتح قائمة اإلعدادات

المستخدم والتأكيد

المستخدم والتأكيد

الضغط

الضغط المستمر

الضغط

الضغط المستمر

الضغط

الضغط

الضغط

الضغط

الضغط

الضغط

الضغط المستمر

الضغط المستمر

الضغط

الضغط المستمر

الضغط

الضغط

الضغط

الضغط المستمر

الضغط المستمر لـ 3 ثوان

الضغط المستمر لـ 3 ثوان

التمرير إلى األسفل / تقليل القيمة

تقليل القيمة بصورة تراكمية

التمريرإلى األعلى / زيادة القيمة

زيادة القيمة بصورة تراكمية

ال وظيفة / الخروج من القائمة، العودة

تأكيد المُدخل

التمرير إلى األسفل / تقليل القيمة

تقليل القيمة بصورة تراكمية

التمريرإلى األعلى / زيادة القيمة

زيادة القيمة بصورة تراكمية

الخروج

تأكيد المُدخل

العودة إلى الشاشة السابقة

ال وظيفة

االنتقال إلى الشاشة التالية

ال وظيفة

فتح قائمة المستخدم

بدء وضعية اإليقاف المؤقت

فتح قائمة اإلعدادات

فتح قائمة اإلعدادات

وضعية الضبط

وضعية المستخدم

وضعية التدريب
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قيم التدريب

إعدادات المستخدم

المجاالت القصوى للشاشة

المسافة

السرعة

مدة التدريب
المدة في مناطق التدريب

االستطاعة الحدية الوظيفية%

معدل ضربات القلب - الدقات في الدقيقة

المستوى

دورة في الدقيقة (1(

الواط (2(

استهالك الحريرات

العمر

الوزن

التمارين في األسبوع

مؤشر االستطاعة الحدية الوظيفية (3(

العدد األقصى لضربات القلب (4(

القيمة على الشاشة

القيمة على الشاشة

معدل ضربات القلب%

999.9

99.9

24:00:00

غير محدود

250 – 30

100 – 0

230 – 30

2500 – 0

9999 – 0

99 – 14

34 – 150 أو  75 - 331

10 – 0

2500 – 0

250 – 30

مجال القيم

مجال القيم

غير محدود

كيلومتر/ميل

كيلو متر/ساعة أو ميل/ساعة

س س: دد:ث ث

%

الدقات في الدقيقة

%

عدد الدورات في لدقيقة

الواط

)CAL كيلو كالوري (معروضة بالصورة

السنوات

الكيلوجرام أو الليبرا (الرطل)

الساعات

الواط

الدقات في الدقيقة

الوحدات

الوحدات

%
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المجاالت 
القصوى للشاشة

نبذة (1(
بدءًا من القيمة 150 دورة في دقيقة للوتيرة، تبدأ القيمة بالومض. والغرض من ذلك اإلشارة إلى تخطيك 
لمجال التدريب الذي صممت ألجله الدراجة. بدءًا من القيمة 23 دورة في الدقيقة للوتيرة، يتم إلغاء تنشيط 

شاشة الدورات في الدقيقة
يرجى مالحظة التالي:

إذا استخدمت الدراجة عند وتيرة أعلى من 180 دورة في الدقيقة لمدة زمنية طويلة، تبطل جميع شروط 
الكفالة.
نبذة (2(

تعرض االستطاعة فقط بدءًا من سرعة دورانية 50 دورة في الدقيقة
نبذة (3(

يمكن ضبط القيمة فقط في وضعي االستطاعة ومعدل ضربات القلب
نبذة (4(

يمكن ضبط القيمة فقط في وضعي االستطاعة ومعدل ضربات القلب، وإذا اختير "الربط بحساس معدل 
ضربات القلب" من خالل "نعم" في القائمة.

يرجى مالحظة التالي:
إذا بُلغت القيمة القصوى، تعاد القيمة المقابلة إلى "0".

إعالن المطابقة
 الخاص باإلتحاد األوروبي

 DIN EN وتوجيه  ،EC/519/99  EMV Directive األوروبي والتوجيه   EC/108/204 توجيه األجزاء  تحقق 
60335-1 الخاصة بالسالمة الكهربائية.

www.indoorcycling.com يمكن عرض إعالن المطابقة على الموقع
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المطابقة مع لجنة 
االتصاالت اإلتحادية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت االتحادية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: 
)1)  أال يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويشٍ مستقبل، بما في ذلك 
التشويش الذي يمكن أن يسبب التشغيل غير المالئم. مالحظة: اختبر هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الحدود 
الخاصة باألجهزة الرقمية من الفئة B، وذلك وفق الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت اإلتحادية. هذه الحدود 
مصممة لتوفير حماية كافية ضد التشويش الضار في وضعية التركيب الداخلية. يمكن أن يولد هذا الجهاز 
طاقةً  ذات تردد ال سلكي ويستخدمها ويشعها، وإن لم يركب ويستخدم وفقًا للتعليمات، فقد يسبب تشويشًا 
ضارًا باالتصاالت الالسلكية. ولكن ليست هناك ضمانة بأن التشويش لن يحدث في وضعية تركيب محددة. إذًا 
لم يسبب الجهاز تشويشًا ضارًا الستقبال اإلشارات الراديوية أو التلفزيونية، والذي يمكن تحديده عبر إيقاف 
التدابير أو أكثر: • إعادة  الجهاز وتشغيله، فيشجع المستخدم على محاولة إصالح التشويش عبر واحدٍ من 
توجيه هوائي االستقبال أو تعديل موضعه. • زيادة الفراغ بين الجهاز والمستقبل. • ربط الجهاز بمصدر التيار 
في دارة مختلفة عن الدارة الموصول بها المستقبل. • استشر الموزع أو فني المذياع / التلفزيون للمساعدة. 
مالحظة هامة: إن التغييرات أو التعديالت غير مصرح بها من قبل مجموعة إندور سايكلينغ في هذا المنتج 
 يمكن أن تبطل التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) واالمتثال الالسلكي وتنفي صالحيتكم لتشغيل المنتج.

تضمن  التي  الشروط  في   EMC الكهرومغناطيسي  التوافق  المنتج  هذا  أثبت   
النظام. مكونات  بين  تربط  محمية  وكابالت  المتوافقة  الطرفية  األجهزة   استخدام 

للحد  النظام  مكونات  بين  محمية  وكابالت  متوافقة  طرفية  أجهزة  تستخدم  أن  المهم  من   
اإللكترونية. األجهزة  من  وغيرها  والتلفاز،  المذياع  أجهزة  تشويش  في  التسبب  إمكانية   من 

 

 RSS  البيان التنظيمي الكندي يتوافق هذا الجهاز مع المواصفة القياسية الخاصة بوزارة الصناعة الكندية
الخاصة باستثناء الترخيص يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1)  أال يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و 
)2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويشٍ مستقبل، بما في ذلك التشويش الذي يمكن أن يسبب التشغيل 
غير المالئم.

 Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils
 radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes
 l’utilisateur de l’appareil doit  (2)  l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et  (1)  :
 accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement
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التخلص 
من النفايات الكهربائية

االتحاد األوروبي فقط
يشير هذا الرمز إلى أنه ال يجوز التخلص من المنتج مع الفضالت المنزلية العادية. فإذا أردت التخلص من هذا 

الجهاز، فال تطرحه مع الفضالت العادية! هناك نظام جمع منفصل للمنتجات التي تنتمي إلى هذا الوصف.

البلدان خارج االتحاد األوروبي
السارية في دولتك والتشريعات األخرى في  بالقوانين  االلتزام  المنتج، فيرجى  التخص من هذا  إذا وددت 

بالدك بشأن التعامل مع األجهزة اإللكترونية.

زبائن القطاع التجاري

إذا وددت التخلص من هذا المنتج، فيرجى التواصل مع قسم الخدمة لدينا.

بالنسبة للبطاريات، ال يجوز ما يلي:
• تعريضها للهب

• وضعها على تماس مع قطع نقدية أو أجسام معدنية أخرى
• االستخدام مع بطاريات قديمة

• االستخدام مع أنواع أخرى مختلفة.

ال يسمح إال باستخدام بطاريات LR6 (القلوية). إذا لم تستخدم هذا الجهاز لمدة زمنية طويلة،
فيرجى نزع البطاريات لمنع أي ضرر بالتسرب أو الصدأ. إذا حدث تفريغ للبطاريات، أدخل بطاريات جديدة 
حدث  إذا  عينيك  لمس  تجنب  الفور.  على  الفضالة  فانزع  البطاريات،  في  تسرب  خدث  إذا  الحاسوب.  في 
الكمبيوتر. من  البطاريات  سحب  يرجى  الجهاز،  من  التخلص  قبل  جيدًا.  واغسلهما  الفضالة  مع   تماس 

إخطار رخصة البرنامج
و   MyRidePlus و   MyRide V3 الحصر  ال  المثال  سبيل  على  فيها  محددة(بما   ICG منتجات  تتضمن 
MyRide VX, ICG Connect وWattrate LCD Computer وغيرها.) برامج مفتوحة المصدر.  للمزيد 
اإللكتروني  البريد  إلى  اإلرسال  أو   https://support.teamicg.com الموقع  زيارة  يرجى  التفاصيل،  من 

support@indoorcycling.com

هذا الرمز صالح فقط في اإلتحاد األوروبي

mailto:support%40indoorcycling.com
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التركيب والتخلص من 
البطاريات

يتطلب جهاز يور اليف فيتنس JC5 بطاريتين من الحجم D (غير محتويتين) 

بالنسبة للبطاريات، ال يجوز ما يلي:

• التماس مع اللهب
• وضعها على تماس مع قطع نقدية أو أجسام معدنية أخرى

أقحم البطاريتين مع التحقق من توضع القطبين الموجب والسالب حسب
اإلشارات الموجودة داخل حجرة البطاريات استخدم بطاريات خاليا D  (V 1.5). ال تخلط بين البطاريات

المستخدمة والجديدة.

من  للتخلص  العادية.  المنزلية  الفضالت  مع  الرمز  بهذا  الموسومة  البطاريات  أو  المنتجات  طرح  يجوز  ال 
البطاريات بصورة صحيحة، فيرجى الرجوع إلى القوانين السارية أو اإلرشادات الخاصة باألجهزة اإللكترونية 

والبطاريات في منطقتك وااللتزام بها.

ال يجوز طرح المنتجات أو البطاريات الموسومة بهذا الرمز مع الفضالت المحلية العادية. يرجى االطالع على 
القوانين المحلية أو اإلرشادات ذات الصلة للتخلص من األجهزة الكهربائية والبطاريات والتصرف تبعًا لها.

BATTERY

BATTERY
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 Manufactured by: Indoor Cycling Group® GmbH
Nuernberg Germany 90482 86 .Happurger Str

INFO@INDOORCYCLING.COM البريد اإللكتروني
WWW.INDOORCYCLING.COM :الموقع اإللكتروني

Indoor Cycling Group 2017 ©

تحذير:
الدليل هذا  في  والتعليمات  االحتياطات  جميع  اقرأ 
الدليل  بهذا  االحتفاظ  يرجى  الجهاز  هذا  باستخدام  البدء  قبل 
يبطل  أن  يمكن  مستقبلي  مرجع  بمثابة 
الكفالة. نحوٍ غير سليم شروط هذه  الصيانة على  أو  االستخدام  أو  التركيب 


