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TC650/900 دلیل مالكي

IMPORTANT:
All products shown are prototype. Actual product delivered may vary.
Product specifi cations, features & soft ware are subject to change without notice.
For the most up-to-date owner’s manual please visit www.truefi tness.com.
For documents in additional languages please visit www.truefi tness.com/resources/document-library/

IMPORTANTE:
Todos los productos mostrados son prototipos. La realidad el producto suministrado puede diferir. 
Especifi caciones de productos, características y soft ware están sujetas a cambios sin previo aviso.
Para la más actualizada de este manual del propietario, por favor visite www.truefi tness.com
Para los documentos en otros idiomas, por favor visite www.truefi tness.com/resources/document-library/

IMPORTANT: Tous les produits présentés sont prototype. Le produit réel livré peut varier. Spécifi cations du 
produit, caractéristiques et logiciels sont sujettes à modifi cation sans préavis. Pour la plus à jour le manuel du 
propriétaire s'il vous plaît visitez www.truefi tness.com. Pour documents dans des langues supplémentaires, 
veuillez www.truefi tness.com/resources/document-library/ de visite

:ماھ
.اھمیلست يلعفلا جتنملا فلتخت دق .جذومنلا يھ ةضورعملا تاجتنملا عیمج
.راعشإ نود رییغتلل ةلباق جماربلاو تازیملاو ،جتنملا تافصاوم
.www.truefi tness.com ةرایز ىجری كلاملا لیلد نآلا ىتح لصی ام مظعمل
/www.truefi tness.com/resources/document-library ةرایز ىجری ،ةیفاضإ تاغل يف تادنتسملل

WICHTIG: Alle hier gezeigten Produkte sind Prototypen. Das tatsächliche Produkt ausgeliefert wird, kann 
variieren. Produkt-Spezifi kationen, Funktionen und Soft ware können sich ohne vorherige Ankündigung 
ändern. In den meisten Fällen bis zu Bedienungsanleitung Bisher besuchen Sie bitte www.truefi tness.com. Für 
Dokumente in weiteren Sprachen fi nden Sie unter www.truefi tness.com/resources/document-library/

BELANGRIJK: Alle getoonde producten zijn prototype. Daadwerkelijke product geleverd kan verschillen. 
Product specifi caties, eigenschappen & soft ware zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Voor 
de meest actuele handleiding van de eigenaar kunt u terecht www.truefi tness.com. Voor documenten in andere 
talen kunt u terecht op www.truefi tness.com/resources/document-library/

ВАЖНО: Все товары указаны прототипа. Фактический продукт, поставляемый могут отличаться. 
Технические характеристики, особенности и программного обеспечения могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Для получения самой последней на сегодняшний день руководство по 
эксплуатации пожалуйста, посетите www.truefi tness.com
.Для документов на другие языки, пожалуйста, посетите www.truefi tness.com/resources/document-library/
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TC650/900 دلیل مالكي
رسالة إلى عمالئنا

أسس فرانك تروالسكي شركة  ®TRUE Fitness منذ أكثر من 35 عاًما بناًء على فلسفة بسیطة، وھي تقدیم المنتجات والخدمات والدعم في 
مجال اللیاقة البدنیة بجودة فائقة. والیوم تعد TRUE شركة عالمیة رائدة في إنتاج أجھزة اللیاقة البدنیة المتمیزة لالستخدامات التجاریة والمنزلیة. 
یتمثل ھدفنا في أن نكون رواًدا في التقنیة واالبتكار واألداء واألمان والشكل. ولقد حصلت شركة TRUE على العدید من الجوائز لمنتجاتھا على 
مدار السنوات، وما زالت تعتبر معیار أداء في الصناعة. وتستثمر منشآت اللیاقة البدنیة والمستھلكون في منتجات TRUE، بفضل البنیة المتینة 

التي تتمتع بھا جمیع منتجات الشركة، سواء أكانت مخصصة لالستخدام التجاري أم المنزلي على حد سواء.

أسھمت التقالید الصناعیة العریقة التي تقوم على الجودة وثقافة االبتكار في شركة TRUE في ظھور مجموعة كاملة من األجھزة الفائقة لتمارین 
القلب والقوة البدنیة. نتیجة لذلك، یستفید األشخاص في جمیع أنحاء العالم من خبرة TRUE. إن االبتكار عبر مجموعة المنتجات بالكامل حقق 

النجاح لشركة TRUE ویعد عالمة تجاریة تراثیة لشركة TRUE. وتعد تقنیة التحكم في معدل ضربات القلب من شركة TRUE، والحاصلة 
على براءة االختراع، إحدى الوسائل الرائعة التي نقدم من خاللھا أداًء بسیًطا وفائقًا یتمتع بھ المستخدمون، واألھم من ذلك، یحققون من خالل ھذه 

الوسیلة أھداف الصحة واللیاقة الشخصیة المرجوة.

وفي قلب نجاحنا تقع اختبارات الحیاة المنھجیة والصارمة لكل من منتجاتنا ومكوناتھا. ولدینا موظفون متفانون یدركون أن فلسفتنا تتمثل في تقدیم 
أفضل المنتجات في العالم.

إن ھدفنا یتلخص في تقدیم أفضل المنتجات تمیًزا في العالم لحلول الصحة واللیاقة لعمالئنا.
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الفصل األول: إرشادات السالمة
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قائمة فحص ما قبل التجمیع:

الكمیةالوصفالعنصر
A 1حامل وحدة التحكم
B 1اإلطار
C 1قاعدة ارتكاز – یسرى
D 1قاعدة ارتكاز – یمنى
E 1قضیب ید – أیسر
F 1قضیب ید – أیمن
G 1غطاء حامل وحدة التحكم السفلي
H1غطاء لوحة العرض السفلي – األیسر
I1غطاء لوحة العرض السفلي – األیمن
J1مجموعة مقبض الید – األیسر
K1مجموعة مقبض الید – األیمن
L1غطاء وحدة التحكم الخلفي
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قائمة فحص ما قبل التجمیع: 
TC650/900

الكمیةالوصفالعنصر

AM8 x P1.25 x 25 10مسمار ملولب

BM5 x P0.8 x 10 2برغي

CM8 10حلقة زنق

DM8 x P1.25 1صامولة زنق

E1برغي غطاء المحرك – الغطاء

F2سدادة الفتحة – غطاء المحرك

G 3 /4 × 20 - مسمار ملولب مقاس 4/ 1 بوصة
4بوصة

HM4 x P0.7 x 12 27برغي

الكمیةالوصفالعنصر

IM5 x P0.8 x 60 1مسمار ملولب

J × 24 - مسمار ملولب مقاس 16/ 5 بوصة
28/ 1-1 بوصة

K 5 /8 × 20 - مسمار ملولب مقاس 4/ 1 بوصة
8بوصة

LM8 8حلقة نجمیة بسن خارجیة

M8حلقة زنق مقاس 4/ 1 بوصة

N1مباعد

O1الماسك – سلك الطاقة

P2رباط سلكي

األدوات المطلوبة (غیر مرفقة):
مفاتیح ربط مفتوحة الطرف: 16/ 15 بوصة و8/ 7 بوصة و2/ 1 بوصة• 
مفاتیح سداسیة: 32/ 5 بوصة و16/ 3 بوصة و4 مم و8 مم• 
المفكات: مفكان فیلبس بطرف مستدق طویل مقاس 4 بوصات، • 

مفكان فیلبس بطرف مستدق طویل مقاس 8 بوصات، مفك مشقوق 

تنبیھ:  
• توخ الحذر عند تجمیع جھاز الجري. وینُصح أن یتولى شخصان مھمة تفریغ مكونات جھاز الجري وتجمیعھ.

• أخرج جمیع مكونات جھاز الجري من عبوة التغلیف.

مقاس 16 /5 بوصة بطرف طولھ 6 بوصات 
جلبة سداسیة مقاس 16/ 7 بوصة، وصلة قصیرة، سقاطة• 
زردیة طویلة الفكین، صغیرة (اختیاریة)• 
قاطعات أسالك، صغیرة (اختیاریة)• 
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خطوات تجمیع جھاز الجري:

أ) ثبِّت قواعد االرتكاز في إطار جھاز الجري 
 M8 x 25 باستخدام تسعة مسامیر ملولبة مقاس

 (a) وتسعة حلقات زنق مقاس M8  (c) وصامولة 
زنق واحدة مقاس M8  (d) كما یظھر في الشكل.

مالحظة: ال تُحكم ربط األدوات المستخدمة في 
ھذه الخطوة حتى اآلن.

مالحظة: تأكد من أن كابالت قاعدة االرتكاز موجودة 
بین إطار جھاز الجري ودعامة قاعدة االرتكاز.

األدوات المطلوبة: 

M8 الكمیة: 9 حلقات زنق مقاس

M8 x 25 الكمیة: 9 مسامیر ملولبة مقاس

M8 الكمیة: صامولة زنق مقاس

الخطوة 1 – فك غطاء المحرك: 

الخطوة 2 – تركیب قاعدة االرتكاز: 

أ) قم بفك البرغي (o) والحلقة (n) والبراغي 
السبعة المحددة المتبقیة من غطاء المحرك. 

واحتفظ بجمیع أدوات غطاء المحرك إلعادة 
تركیبھ بإطار جھاز الجري في الخطوة 11.

ب) أثناء سحب الجانبین للخارج برفق، قم 
بفك غطاء المحرك من إطار جھاز الجري 
(B) بسحبھ ألعلى. وستشعر بتحرر بعض 
الماسكات اإلطباقیة أثناء تنفیذ ھذه الخطوة.

 (a) ج) قم بفك مجموعة الواقي من السقوط
من إطار جھاز الجري. احتفظ بجمیع أدوات 
مجموعة الواقي من السقوط إلعادة تركیبھا 

بإطار جھاز الجري في الخطوة 4.
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 3 توصیالت كابالت اإلطار: 

أ) قم بتوجیھ الكابالت الخارجة من قاعدة االرتكاز 
الیمنى إلى نقطة التوصیل المناسبة كما یظھر 

في الشكل. وسیتم وضع عالمات على الكابالت 
للتعرف علیھا بسھولة.

ب) قم بفك الصامولة والحلقة (الوردة) المتصلتین 
بالكابل المحوري كما یظھر في الشكل.

ج) قم بتمریر مقدمة الكابل المحوري عبر الفتحة 
الموجودة في اللوحة الكھربائیة، ثم أعد تركیب 

الحلقة والصامولة في الكابل المحوري.
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 4 مجموعة الواقي من السقوط: 

الخطوة 5 مجموعات مقبض الید: 

أ) اربط البراغي مقاس M5 التي سبق فكھا والمسمار 
الملولب مقاس M8 x 25  (A) وحلقة الزنق مقاس 

.(C)  M8

ب) ثبِّت جمیع الكابالت األربعة الخاصة بقاعدة 
االرتكاز الیمنى في مجموعة الواقي من السقوط 

باستخدام رباط الكابالت في الموقع الموَضح بالشكل.

مالحظة: ال تقم بتشغیل جھاز الجري حال فك 
مجموعة الواقي من السقوط.

األدوات الالزمة: 

M8 الكمیة: حلقة زنق واحدة مقاس

M8 x 25 الكمیة: مسمار ملولب واحد مقاس

أ) قم بتوصیل األسالك الخارجة من أسفل مجموعة 
 (CHR) مقبض معدل ضربات القلب المتصل

بالسلك المقابل الموجود في ذراع قاعدة االرتكاز 
كما ھو موضح بالشكل.

 CHR ب) ثبِّت كل مجموعة من مجموعات مقبض
بذراع قاعدة االرتكاز باستخدام أربعة براغي 

وأربعة حلقات زنق.

مالحظة: تأكد من أن مجموعات المقبض مثبتة على 
قاعدة االرتكاز المناسبة باستخدام ملصقات التوجیھ 

للیمین أو الیسار الموجودة علیھا.

األدوات الالزمة:

8 مسامیر ملولبة مقاس 4⁄ ¹ بوصة – 20 ×
8⁄ ⁵ بوصة

8 حلقات زنق مقاس 4⁄ ¹ بوصة
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 6 حامل وحدة التحكم: 

أ) ثبِّت حامل وحدة التحكم على قواعد االرتكاز 
بوضع أنابیب حامل وحدة التحكم على الحوامل 

المخصصة لھا.

تنبیھ: تجنب الضغط على األسالك أثناء ھذه الخطوة.

ب) ثبِّت 8 مسامیر ملولبة مقاس 16/ 5 بوصة – 
24 × 2/ 1-1 بوصة و8 حلقات زنق ذات سن 

خارجیة عبر حامل أنابیب قاعدة االرتكاز وحامل 
وحدة التحكم، لكن ال تُحِكم ربطھا.

ج) أحكم ربط جمیع األدوات بدًءا من الخطوة 2أ 
حتى 6ج.

د) ثبِّت أربعة براغي مقاس M4 x 12  (H) ثم 
أحكم ربطھا.

األدوات المطلوبة:

M8 8 حلقات زنق مقاس

8 مسامیر ملولبة مقاس 16⁄ ⁵ بوصة - 24 × 
2⁄ ¹-¹ بوصة

M4 × 12 4 براغي مقاس
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة رقم 7 توصیالت كابالت وحدة التحكم: 

أ) قم بتوصیل جمیع األسالك الخارجة من أذرع 
قاعدة االرتكاز الیمنى والیسرى باألسالك الخارجة 
من غطاء حامل وحدة التحكم العلوي كما یظھر في 

الشكل (سیتم توصیل جمیع الكابالت بغض النظر عن 
خیار وحدة التحكم).

*تجنب زیادة العزم على كابل التلیفزیون المحوري. 

ب) قم بتمریر جمیع الكابالت عبر الجانب السفلي 
لغطاء حامل وحدة التحكم العلوي على النحو الموضح 

في الشكل لمنع الضغط على األسالك عند تركیب 
غطاء حامل وحدة التحكم السفلي.
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 8 – غطاء حامل وحدة التحكم السفلي: 

الخطوة 9 – مجموعة تزیین لوحة العرض: 

أ) أوالً، ضع الحافة الخلفیة لصرة الرفاص الطویلة 
برفق داخل حامل وحدة التحكم بحیث تكون متجھة 

ألعلى. ثم ارفع الحافة األمامیة بعنایة أثناء الضبط كي 
تمر دعامة تثبیت مشبك األمان وصرة الرفاص الطویلة 

عبر آلیة مفتاح األمان.

تحذیر: تجنب استخدام القوة عند تركیب الغطاء السفلي.

األدوات المطلوبة:

M4 × 12 9 مسامیر ملولبة مقاس

أ) ثبِّت مجموعات تزیین لوحة العرض 
الیمنى والیسرى بحامل وحدة التحكم باستخدام 

.M4 x 12 14 مسماًرا ملولبًا مقاس

األدوات المطلوبة:

M4 × 12 14 مسماًرا ملولبًا مقاس
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 10: مجموعة قضیب الید 

أ) أدخل المقود بالكامل، ثم ثبِّت المسامیر الملولبة 
بحیث تكون مرتخیة. وعند تدویر المقود برفق 
لتثبیتھ بالداخل ومحاذاة الوصالت على النحو 

األمثل، أحكم ربط المسامیر الملولبة.

تحذیر: عند بدء ربط المسامیر الملولبة، احرص 
أال تتم محاذاتھا.

األدوات المطلوبة:

4 مسامیر ملولبة مقاس 4⁄ ¹ بوصة - 20 × 
4⁄ ³ بوصة
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 11 – مجموعة مدخل الطاقة – 220 فولت (اختیاریة): 

أ) أزل أیة أسالك طاقة قد تكون متصلة بالوحدة. 
مالحظة: یمكن إجراء ھذه الخطوة دون فك غطاء 

المحرك. ویمكن سحب مجموعة مدخل الطاقة بأمان 
بمقدار 4 بوصات تقریبًا.

ب) قم بفك مجموعة مدخل الطاقة – 110 فولت – من 
مجموعة لوحة الطاقة. واحتفظ بالبراغي الثالثة مقاس 

M5 x .8 الستخدامھا الحقًا في ھذه الخطوة.

ج) قم بتركیب مجموعة مدخل الطاقة قدرة 220 فولت 
على النحو التالي: افصل األسالك واحًدا تلو اآلخر 
أثناء نقلھا من لوحة أصلیة قدرتھا 110 فولت إلى 

لوحة قدرتھا 220 فولت. مالحظة: یوجد على اللوحة 
220 فولت نقاط ذات لون أخضر وأزرق وبني. وھذه 
النقاط الملونة مطابقة أللوان الكابالت التي یلزم تثبیتھا 
في ھذه المواضع. ما علیك سوى البدء في نقل السلك 
األخضر/األصفر إلى النقطة الخضراء. ثم انقل السلك 
األزرق إلى النقطة الزرقاء. وأخیًرا، انقل السلك البني 

إلى النقطة البنیة.

د) ثبِّت مجموعة مدخل الطاقة – 220 فولت – في 
مجموعة لوحة الطاقة باستخدام البراغي الثالثة مقاس 

.M5 x .8

األدوات المطلوبة:

M5 × 8 3 براغي مقاس
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 12 – تحویل األسالك 220 فولت (اختیاري): 

أ) انظر أدناه لتحویل األسالك للتبدیل من 110 فولت إلى 220 فولت.



الفصل الثاني: دلیل التجمیع

Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100171 24 من

خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 13 – غطاء المحرك: 

أ) تأكد من أن حلقات الزینة 
المطاطیة الموجودة في قاعدة 

أذرع قاعدة االرتكاز تنزلق 
ألعلى بالقرب من حامل وحدة 

التحكم ثم تدور إلى الجانب 
لتظل باألعلى.

ب) من موضع مستخدم جھاز 
ك غطاء المحرك  الجري، حّرِ

إلى موضع أعلى حجرة 
المحرك. وعند ثني الجانبین 
للخارج برفق، اخفض غطاء 
المحرك إلى موضعھ بعنایة. 
وحاول تجنب إزاحة األغطیة 
المطاطیة لرؤوس المسامیر 

الملولبة. ثم اضغط على غطاء 
المحرك ألسفل بشدة لتعشیق 
مشبكي التعشیق ذوي الفعل 

اإلطباقي.

مالحظة: إذا خرج الغطاء المطاطي، فعندئٍذ قم بثني غطاء المحرك للخارج، ثم أعد إدخال الغطاء قبل تثبیت البراغي الجانبیة في غطاء المحرك.
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 O ج) أعد تركیب البرغي
والحلقة N في ھذا الوقت.

د) قم بثني جوانب غطاء 
المحرك على النحو الذي یلزم 

النزالق أغطیة المسامیر الملولبة 
المطاطیة فوق رؤوس المسامیر 
الملولبة األربعة، ثم أعد تثبیت 

البراغي مقاس M5 على 
الجانبین األیمن واألیسر.

ھـ) أعد تثبیت البراغي الثالثة 
مقاس M5 بالجانب األمامي 

لغطاء المحرك.

و) أعد تثبیت ملحقي غطاء 
 .M5 المحرك وبراغیھا مقاس

مالحظة: لتعشیق المشبكین 
الصغیرین أسفل الملحقات، قم 

بثنیھما ألعلى، ثم قم بتوجیھھما 
في المشابك بعنایة أثناء خفض 

جزء منھا.

ز) قم بتدویر حلقات الزینة المطاطیة واخفضھا لتثبُت في موضعھا المناسب بجوار غطاء المحرك. وقم بتعشیق وصالت االحتجاز في مالحق 
غطاء المحرك. مالحظة: یمكن أن تدور حلقات الزینة 180 درجة. وفي أحد المواضع ستثبُت دون فجوات. وفي االتجاه الخاطئ لن تثبُت بإحكام 

في غطاء المحرك.

ح) ثبِّت برغي الغطاء – غطاء المحرك الموجود ضمن مجموعة األدوات.

خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 13 – غطاء المحرك (تابع): 
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 14 مفتاح األمان: 

أ) عیِّن موضع مفتاح األمان المتصل بحامل 
وحدة التحكم.

ب) اربط مشبك مفتاح األمان بلوحة التثبیت 
الموجودة بحامل وحدة التحكم (عند عدم 

التمرین).

ج) اربط مشبك مفتاح األمان بالمالبس عند 
بدایة أي تمرین.

تنبیھ: اقرأ دلیل مالك جھاز الجري قبل 
محاولة القیام بأي تمرین.
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اربط مشبك األمان بمالبسك قبل أي تمرین وعندما یكون الجھاز قید االستخدام لضمان التوقف الفوري لنشاط سیر جھاز الجري تماًما إذا لم یكن 
المستخدم قادًرا على االستمرار. 

خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 15أ – نظرة عامة على مفتاح األمان (التوقف اإللكتروني): 

12

4

3

الرقممیزة مفتاح األمان
1مشبك مفتاح األمان

2رباط تشغیل مفتاح األمان
3صمام األمان

4حامل وحدة التحكم
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 15ب – استخدام مفتاح األمان (التوقف اإللكتروني): 

تعشیق مفتاح األمان (التوقف اإللكتروني):

فك تعشیق مفتاح األمان (التوقف اإللكتروني):
یظھر على الیسار وضع فك تعشیق مفتاح األمان 

(التوقف اإللكتروني). 
إذا كان الجھاز قید االستخدام أو المستخدم واقفًا على 

سیر ال یعمل، فیجب ربط مشبك مفتاح األمان بمالبس 
المستخِدم. ویسمح ھذا بتعشیق صمام األمان إذا تمكن 

مشبك األمان المتصل بالمستخدم من سحب رباط 
تشغیل مفتاح األمان ومن ثم إیقاف نشاط سیر جھاز 

الجري تماًما.

مالحظة: یسمح طول رباط تشغیل مفتاح األمان 
للمستخدم بأن یتحرك في نطاق حر في إطار معامالت 

التمرین العادیة المحددة داخل دلیل المالك ھذا.

یظھر على الیسار وضع تعشیق مفتاح األمان (التوقف 
اإللكتروني). والحظ أن الجلبة الخارجیة التي تغطي 

صمام األمان تشیر إلى موضع التعشیق. 

عند تعشیق صمام األمان، ستتوقف جمیع أنشطة 
سیر جھاز الجري وستظھر رسالة الخطأ التالیة على 

وحدة التحكم لتنصح بضرورة تعشیق صمام األمام 
" .INSERT SAFETY KEY" (أدخل مفتاح 

األمان.).

لحذف رسالة الخطأ المعروضة على وحدة التحكم 
وضبط صمام األمان على وضع فك التعشیق، اضغط 

على صمام األمان للداخل مرة واحدة. 

مالحظة: سیتم االنتقال بك إلى شاشة انتھاء التمرین 
بمجرد تبدیل صمام األمان إلى وضع فك التعشیق.
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 16 – مجموعة غطاء وحدة التحكم الخلفي: 

أ) ثبِّت مجموعة غطاء وحدة التحكم الخلفي بمجموعة 
صاري وحدة التحكم باستخدام مسمارین ملولبین مقاس 

.M5 x 10

تنبیھ: تأكد من أن الكابالت غیر مضغوطة أثناء التثبیت.

مالحظة: لالطالع على اإلرشادات الخاصة بتجمیع 
وحدة تحكم معینة، انظر القسم المقابل في نھایة الفصل 

الثاني: إرشادات التجمیع.

األدوات المطلوبة:

M5 x 10 مسماران ملولبان مقاس
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 17 ضبط مستوى األقدام الخلفیة: 

الخطوة 18 – ماسك سلك الطاقة:

أ) تأكد من إسناد عجالت حامل إمالة جھاز الجري 
واألقدام الخلفیة على األرضیة ولیس على ورق 

مقوى أو على مواد التغلیف، أو ما إلى ذلك.

ب) باستخدام مفتاح ربط مفتوح الطرف 16/ 15
بوصة، قم بفك الصامولة A الموجودة بالقدم
الخلفیة الیمنى (الجانب القابل للضبط فقط).

ج) باستخدام میزان تسویة أو بالتقدیر بالنظر، 
قم بتدویر الجزء B من القدم في اتجاه عقارب 

الساعة، أو في عكس اتجاه عقارب الساعة 
باستخدام مفتاح ربط مفتوح الطرف 8/ 7 بوصة 

لضمان استواء الجزء الخلفي لجھاز الجري.

د) أحكم ربط الصامولة A حتى یتم تثبیتھا 
بالجزء السفلي من جھاز الجري.

 (A) مالحظة: تُقدر الفجوة الموصى بھا بین
و(B) بـ 4/ 1 بوصة على أرضیة مستویة.

أ) ثبِّت مجموعة ماسك سلك الطاقة على النحو الموضح في 
الشكل لكن ال تُحِكم ربطھا.

ب) قم بتدویر ماسك سلك الطاقة ألسفل واربط البرغي لدفع 
الماسك ألعلى مقابل سلك الطاقة.

األدوات المطلوبة:

مباعد واحد
مالحظة:  یُقدر طول المباعد ذي القدرة 110 فولت بـ 

4/ 3-1 بوصة.
یُقدر طول المباعد ذي القدرة 220 فولت بـ 

4/ 1-1 بوصة.

ماسك واحد - سلك الطاقة

M5 x 60 مسمار ملولب واحد مقاس

تكوین
قدرتھ 110 فولت

تكوین
قدرتھ 220 فولت
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 19 تثبیت سلك الطاقة: 

قاطع الدائرة: إذا تجاوز التیار المستھلك من جھاز 
الجري قیمة معینة، فسیعمل جزء قاطع الدائرة 

الكھربائیة في مفتاح التشغیل/إیقاف التشغیل. 
وستتحرر الذراع المتأرجحة تلقائیًا لتثبُت في موضع 
یقع في المنتصف بین مفتاحي التشغیل واإلیقاف ومن 

ثم تفتح الدائرة الكھربائیة.

وإذا كان من الضروري حدوث ھذا، فیُرجى االنتظار 
10 دقائق ثم إعادة ضبط قاطع الدائرة الكھربائیة بدفع 

 (O) مفتاح الطاقة بالكامل إلى وضع إیقاف التشغیل
ثم إرجاعھ إلى وضع التشغیل (-). وإذا لم تتم إعادة 
الضبط، أو عاد قاطع الدائرة الكھربائیة للعمل مرة 

أخرى بشكل طبیعي، فیرجى االتصال بشركة
True Fitness على الرقم 1-800-883-8783 .

مالحظة: تشیر الصورة السابقة إلى مفتاح الطاقة عندما 
 .(O) یكون في وضع إیقاف التشغیل

أوضاع قاطع الدائرة الكھربائیة

110 فولت220 فولت
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 20 – مجموعة إمالة قدم االستواء (اختیاریة): 

أ) قم بفك قدم االستواء من إطار جھاز 
الجري على النحو الموضح بالشكل.
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 21 – مجموعة إمالة قدم االستواء (اختیاریة): 

أ) ثبِّت مجموعة اإلمالة االختیاریة في المناطق المحددة بإطار جھاز الجري 
باستخدام أربعة مسامیر ملولبة مقاس 4 /1 – 20 × 4 /3 بوصة لكل مجموعة.

ب) ثبِّت قدم االستواء في فتحات مجموعة اإلمالة االختیاریة على النحو 
الموضح بالشكل.

مالحظة: الدعامة حساسة للجانبین األیمن واألیسر، فتأكد من أنك تستخدم 
الدعامة الصحیحة.

األدوات المطلوبة:

8 مسامیر ملولبة مقاس 4/ 1 بوصة – 20 × 4/ 3 بوصة



الفصل الثاني: دلیل التجمیع

Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100171 34 من

خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 22 – إعداد جھاز الجري (اختیاري):

أ) قم بتشغیل جھاز الجري، ثم اضغط على مفتاح الوصول السریع الموجود في مقبض معدل ضربات القلب المتصل األیسر لزیادة اإلمالة بنسبة 
ستة بالمائة. وانزع سلك الطاقة من المقبس الجداري، األمر الذي یوفر مساحة عمل واسعة إلتمام إجراءات التثبیت. وضع وسادة واقیة على 

األرضیة لوضع جھاز الجري على جانبھ األیسر علیھا بعنایة. وقم بإرخاء البراغي األحد عشر المرقمة المثبتة بالفعل في إطار جھاز الجري، ثم 
اجعل الفتحات اإلحدى عشرة المقابلة الموجودة في أدوات التحكم في سلك الطاقة بین البراغي األحد عشر وإطار جھاز الجري.

مالحظة: یجب تجمیع TC900 بالفعل قبل االنتقال إلى الخطوة 1 (إعداد جھاز الجري). 

مالحظة: ضع مشابك ماسك األسالك على النحو الموضح في الشكل أدناه.

أدوات التحكم في السلك

براغي إطار جھاز الجري المسبق تركیبھا ألدوات التحكم في السلك

مشابك ماسك األسالك
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 23 – محاذاة أدوات التحكم األساسیة (اختیاري):

الخطوة 24 – قناة التوجیھ (اختیاریة):
أدخل الكابل المحوري وكابل اإلیثرنت وكابل سلك الطاقة في قناة التوجیھ الخاصة بأدوات التحكم في السلك. قم بتمریر الكابالت الثالثة عبر 

مشبكي ماسك األسالك عن طریق فك الشوكتین وتوسیع الفجوة بینھما. وأعد مشبكي ماسك األسالك إلى وضعھما المحاید بعد تمریر الكابالت 
الثالثة عبرھا.

مالحظة: لتثبیت الكابالت في قناة التوجیھ الخاصة بأدوات التحكم األساسیة بشكل أفضل، أدخل الكابالت الثالثة بالترتیب التالي اعتماًدا على قطر 
السلك: كابل اإلیثرنت والكابل المحوري وكابل الطاقة.

ضع أدوات التحكم في السلك للسماح بانتقال سلس بإطار جھاز الجري عند مشاھدتھ من الخارج. واربط البراغي األحد عشر من الخطوة 1 
(إعداد جھاز الجري) لتثبیت أدوات التحكم األساسیة في موضعھا.



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
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خطوات تجمیع جھاز الجري:
الخطوة 25 – موقع الخروج (اختیاري): 

الخطوة 26 – الوضع المحاید لجھاز الجري (اختیاري): 
تأكد من أن الكابالت تمر بشكل صحیح عبر مشبكي ماسك األسالك لمنع الضغط على الكابالت أعلى عجالت حامل اإلمالة. وضع جھاز الجري 

في وضع مستقیم إلعادتھ إلى الوضع المحاید. وقم بتوصیل األطراف الذكر لكابل اإلیثرنت والكابل المحوري وكابل الطاقة بالمنفذ (المنافذ) 
المقابل. وأعد درجة میالن منصة جھاز الجري إلى الصفر مع التأكد من أن الكابالت تحتفظ بوضعیة صحیحة بطول قناة التوجیھ في أدوات 

التحكم في السلك.

یظھر فیما یلي الموقع المقترح لخروج الكابالت بالقرب من قدم االستواء الخلفیة، ورغم ذلك قد تخرج الكابالت من مواقع أخرى بقناة التوجیھ 
اعتماًدا على موضع المنفذ (المنافذ) المقابل.

مالحظة: لمنع تشابك األسالك مع سیر الجري والبكرات ولتقلیل التعرض إلصابات نتیجة لمخاطر التعثر، یجب أال تخرج األسالك من/عبر 
الجانب الخلفي لجھاز الجري.



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
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مخططات األسالك:



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
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مخططات األسالك:



الفصل الثاني: دلیل التجمیع

Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100171 39 من

مخططات األسالك:
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الفصل الثاني: دلیل التجمیع
مخططات األسالك:



الفصل الثاني: دلیل التجمیع

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض1
2(USB) 1كابالت البیانات
1الكابل المحوري3

خطوات تجمیع جھاز الجري:
:Transcend تجمیع وحدة تحكم

الخطوة 1 (سلك التأریض وكابل البیانات والكابل المحوري):

2 3

1

عیِّن موضع سلك التأریض والكابل المحوري وكابل البیانات (USB) الخارجة 
من وحدة التحكم.

وقم بمحاذاة برغیي ربط وحدة التحكم السفلیین في وحدة التحكم.
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الخطوة 2 (تركیب وحدة التحكم):

مِرر سلك التأریض وكابل البیانات (USB) عبر مجموعة صاري وحدة التحكم. 

ضع برغیي تركیب وحدة التحكم السفلیین المثبتین جزئیًا 
في وحدة التحكم في الفتحات األساسیة بمجموعة صاري وحدة التحكم.

اربط برغیي تركیب وحدة التحكم العلویین بشكل جزئي، ثم أحكم ربط براغي تركیب 
وحدة التحكم األربعة باستخدام مفك فیلیبس طویل.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض4
5(USB) 1كابل البیانات

4

5

الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:

:Transcend تجمیع وحدة تحكم
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الخطوة 3 (كابل البیانات والكابل المحوري):

قم بتوصیل الكابل المحوري وكابل البیانات (USB) بنظیریھما على النحو 
الموضح أدناه.

مالحظة: ضع الغطاء المطاطي فوق نقطة توصیل الكابل المحوري.

الكمیةالوصفالعنصر
6(USB) 1كابل البیانات
1الكابل المحوري7

6

7

الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:

:Transcend تجمیع وحدة تحكم
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الخطوة 4 (أسالك وحدة التحكم):

الكمیةالوصفالعنصر
1كابل مصدر الطاقة الثانوي8
1كابل االتصال (إیثرنت)9

قم بتوصیل مصدر الطاقة الثانوي (AUXPS) وكابل االتصال (اإلیثرنت) 
بالمنافذ المقابلة لھما في وحدة التحكم مع وضع الفائض من السلك داخل 

وحدة التحكم.

8

9

الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:

:Transcend تجمیع وحدة تحكم
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الخطوة 5 (أربطة سلكیة):

ثبِّت قطعة الفریت من سلك التأریض بمجموعة صاري وحدة التحكم في 
 .M4 الموضع المحدد باستخدام برغي

ثبِّت طرف حلقة سلك التأریض بالموقع المقابل لھ في مجموعة صاري 
وحدة التحكم الموضوع علیھا عالمة "GND" باستخدام البرغي الموجود 

ھناك حالیًا.

ضع كابالت CSAFE وFan (المروحة) غیر المستخدمة داخل قاعدة االرتكاز.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض10
1الفریت11
1رباط سلكي12

12

11

10

الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:

:Transcend تجمیع وحدة تحكم
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الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:
 Escalate15 مجموعة وحدة تحكم
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عیِّن موضع سلك التأریض والكابل المحوري وكابل البیانات (USB) الخارجة 
من وحدة التحكم.

وقم بمحاذاة برغیي ربط وحدة التحكم السفلیین في وحدة التحكم.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض1
2(USB) 1كابل البیانات
1الكابل المحوري3

الخطوة 1 (سلك التأریض والكابل المحوري وكابالت البیانات):

2 1

3



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:
 Escalate15 مجموعة وحدة تحكم
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الخطوة 2 (تركیب وحدة التحكم):

مِرر سلك التأریض وكابل البیانات (USB) عبر مجموعة صاري وحدة التحكم. 

ضع برغیي تركیب وحدة التحكم السفلیین المثبتین جزئیًا 
في وحدة التحكم في الفتحات األساسیة بمجموعة صاري وحدة التحكم.

اربط برغیي تركیب وحدة التحكم العلویین بشكل جزئي، ثم أحكم ربط براغي تركیب 
وحدة التحكم األربعة باستخدام مفك فیلیبس طویل.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض4
5(USB) 1كابل البیانات

5

4



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:
 Escalate15 مجموعة وحدة تحكم
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الخطوة 3 (أسالك وحدة التحكم):

 (USB) وكابل البیانات (AUXPS) قم بتوصیل مصدر الطاقة الثانوي
وكابل االتصال (اإلیثرنت) والكابل المحوري بالمنافذ المقابلة لھا في وحدة 

التحكم مع وضع الفائض من السلك داخل وحدة التحكم.

مالحظة: ضع الغطاء المطاطي فوق نقطة توصیل الكابل المحوري.

الكمیةالوصفالعنصر
1كابل مصدر الطاقة الثانوي6
7(USB) 1كابل البیانات
1الكابل المحوري8
1كابل االتصال (إیثرنت)9

6

7

8

9



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:
 Escalate15 مجموعة وحدة تحكم
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الخطوة 4 (سلك التأریض):

ثبِّت قطعة الفریت من سلك التأریض بمجموعة صاري وحدة التحكم في 
 .M4 الموضع المحدد باستخدام برغي

ثبِّت طرف حلقة سلك التأریض بالموقع المقابل لھ في مجموعة صاري 
وحدة التحكم الموضوع علیھا عالمة "GND" باستخدام البرغي الموجود 

ھناك حالیًا.

ضع كابالت CSAFE وFan (المروحة) غیر المستخدمة داخل قاعدة االرتكاز.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض10
1الفریت11
1رباط سلكي12

12

11

10



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:
 Escalate9 مجموعة وحدة تحكم
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عیِّن موضع سلك التأریض وكابل البیانات (USB) الخارجین من وحدة 
التحكم.

وقم بمحاذاة برغیي ربط وحدة التحكم السفلیین في وحدة التحكم.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض1
2(USB) 1كابل البیانات

الخطوة 1 (سلك التأریض وكابل البیانات):

1

2



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:
 Escalate9 مجموعة وحدة تحكم
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الخطوة 2 (تركیب وحدة التحكم):

مِرر سلك التأریض وكابل البیانات (USB) عبر مجموعة صاري وحدة التحكم. 

ضع برغیي تركیب وحدة التحكم السفلیین المثبتین جزئیًا 
في وحدة التحكم في الفتحات األساسیة بمجموعة صاري وحدة التحكم.

اربط برغیي تركیب وحدة التحكم العلویین بشكل جزئي، ثم أحكم ربط براغي تركیب 
وحدة التحكم األربعة باستخدام مفك فیلیبس طویل.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض3
4(USB) 1كابل البیانات

3

4



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:
 Escalate9 مجموعة وحدة تحكم
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الخطوة 3 (تركیب وحدة التحكم):

قم بتوصیل كابل البیانات ([USB] الموجود في مجموعة صاري وحدة التحكم) بكابل 
المھایئ (الموجود في وحدة التحكم)، ثم ضع الموصالت وأي فائض من الكابل في الجانب 

السفلي من وحدة التحكم.

قم بتوصیل كابل مصدر الطاقة الثانوي (AUXPS) بالمنفذ المقابل لھ في وحدة التحكم.

الكمیةالوصفالعنصر
كابل مصدر الطاقة 5

الثانوي
1

6(USB) 1كابل البیانات

5

6



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:
 Escalate9 مجموعة وحدة تحكم
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الخطوة 4 (سلك التأریض):

ثبِّت قطعة الفریت من سلك التأریض بمجموعة صاري وحدة التحكم في 
 .M4 الموضع المحدد باستخدام برغي

ثبِّت طرف حلقة سلك التأریض بالموقع المقابل لھ في مجموعة صاري 
وحدة التحكم الموضوع علیھا عالمة "GND" باستخدام البرغي الموجود 

ھناك حالیًا.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض6
1الفریت7
2رباط سلكي8

6

7

8



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:
 Escalate9 مجموعة وحدة تحكم
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الخطوة 5 (أسالك وحدة التحكم):

 Fan(االتصال) و COMM(المحوري) و Coaxial ضع الكابالت
(المروحة) وCSAFE في الجانب السفلي من وحدة التحكم.

مالحظة: ضع الغطاء المطاطي فوق نقطة توصیل الكابل المحوري. 

الكمیةالوصفالعنصر
1الكابل المحوري9

1كابل االتصال (إیثرنت)10
1كابل المروحة11
12CSAFE 1كابل

10

12

11

9



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:

:Emerge تجمیع وحدة تحكم
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عیِّن موضع سلك التأریض وكابل البیانات (USB) الخارجین من 
وحدة التحكم.

وقم بمحاذاة برغیي ربط وحدة التحكم السفلیین في وحدة التحكم.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض1
2(USB) 1كابل البیانات

الخطوة 1 (سلك التأریض وكابالت البیانات):

1 2



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:

:Emerge تجمیع وحدة تحكم
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الخطوة 2 (تركیب وحدة التحكم):

مِرر سلك التأریض وكابل البیانات (USB) عبر مجموعة صاري وحدة التحكم. 

ضع برغیي تركیب وحدة التحكم السفلیین المثبتین جزئیًا 
في وحدة التحكم في الفتحات األساسیة بمجموعة صاري وحدة التحكم.

اربط برغیي تركیب وحدة التحكم العلویین بشكل جزئي، ثم أحكم 
ربط براغي تركیب وحدة التحكم األربعة باستخدام مفك فیلیبس طویل.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض3
4(USB) 1كابل البیانات

3

4



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:

:Emerge تجمیع وحدة تحكم
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:(AUXPSو USB كابالت) الخطوة 3

قم بتوصیل كابل البیانات ([USB] الموجود في مجموعة صاري وحدة التحكم) بكابل 
المھایئ (الموجود في وحدة التحكم)، ثم ضع الموصالت وأي فائض من الكابل في الجانب 

السفلي من وحدة التحكم.

قم بتوصیل كابل مصدر الطاقة الثانوي (AUXPS) بالمنفذ المقابل لھ في وحدة التحكم.

الكمیةالوصفالعنصر
كابل مصدر الطاقة 5

الثانوي
1

6(USB) 1كابل البیانات

5

6



الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:

:Emerge تجمیع وحدة تحكم
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الخطوة 4 (سلك التأریض):

ثبِّت قطعة الفریت من سلك التأریض بمجموعة صاري وحدة التحكم في 
 .M4 الموضع المحدد باستخدام برغي

ثبِّت طرف حلقة سلك التأریض بالموقع المقابل لھ في مجموعة صاري 
وحدة التحكم الموضوع علیھا عالمة "GND" باستخدام البرغي الموجود 

ھناك حالیًا.

الكمیةالوصفالعنصر
1سلك التأریض6
1الفریت7
2رباط سلكي8

8

7

6
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الفصل الثاني: دلیل التجمیع
خطوات تجمیع جھاز الجري:

:Emerge تجمیع وحدة تحكم
الخطوة 5 (أسالك وحدة التحكم):

 Fan(االتصال) و COMM(المحوري) و Coaxial ضع الكابالت
(المروحة) وCSAFE في الجانب السفلي من وحدة التحكم.

مالحظة: ضع الغطاء المطاطي فوق نقطة توصیل الكابل المحوري. 

الكمیةالوصفالعنصر
1الكابل المحوري9

1كابل االتصال (إیثرنت)10
1كابل المروحة11
12CSAFE 1كابل

9

10

11

12
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نظرة عامة على جھاز الجري:
الفصل الثالث: نظرة عامة على المنتج

وسادة معدل ضربات القلب المتصل

مجموعة وحدة التحكم

مفتاح األمان (التوقف اإللكتروني)

مسامیر ضبط السیر

أغطیة المداس السیر

مفتاح التشغیل/اإلیقاف، وقاطع الدائرة، 
أقدام االستواءوسلك الطاقة

وسادة معدل ضربات القلب المتصل
مفاتیح الوصول السریع

مفتاح األمان (التوقف اإللكتروني)

مسامیر ضبط السی

أغطیة المداس السیر
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الفصل الثالث: نظرة عامة على المنتج
نظرة عامة على جھاز الجري:

مجموعة وحدة التحكم:

 
تسمح وحدة التحكم للمستخدم أن یقوم بإعداد برنامج التمرین والتحكم في جھاز  أثناء أي تمرین )لالطالع على نظرة عامة على وحدة التحكم وإرشادات 

التشغیل، راجع الفصل 4(.

مفاتیح الوصول السریع:
تتیح للمستخدم إمكانیة البدء السریع ووقف وتنبیھ جھاز  أو إجراء تعدیالت سریعة ومریحة لمستوى المیالن أو سرعة . 

وسائد معدل ضربات القلب المتصل:
تتیح للمستخدم فحص معدل نبضات قلبھ دون ارتداء حزام صدر السلكي. 

*لزیادة مستوى السالمة والدقة یجب أن تستخدم ھذه المیزة فقط عندما تكون سرعة السیر أقل من 4 أمیال في الساعة.

مفتاح األمان (التوقف اإللكتروني):
جھاز أمان مقید مصمم للربط بین كل من المستخدم ووحدة تحكم جھاز r وتؤدي إزالة المفتاح من وحدة التحكم إلى إیقاف حركة السیر 

لتجنب اإلصابة في حالة الطوارئ. 
*یجب أن یكون مفتاح األمان في مكانھ بجھاز ، ویجب أن یكون مثبتًا بمالبس المستخدم. ولن یعمل جھاز  إذا كان 

مفتاح األمان غیر موصل بھ.

السیر:
سطح متحرك من جھاز  الذي یمشي ویجري علیھ المستخدم. 

أغطیة المداس:
ھي أغطیة ثابتة على كل من جانبي السیر تسمح للمستخدم أن یضع قدمیھ على السیر بأمان أثناء بدء التشغیل أو في حاالت الطوارئ. 

مسامیر ضبط السیر: 
نظام ضبط یتیح للمستخدمین تعدیل مسار السیر وشده حسب الحاجة. 

مفتاح التشغیل/اإلیقاف:
یتیح للمستخدمین والعاملین تشغیل وإیقاف جھاز  وإیقافھ. 

قاطع الدائرة:
جھاز أمان مصمم لحمایة جھاز  من التیار الكھربائي الزائد.

سلك الطاقة:
یوصل الطاقة من مأخذ الحائط إلى جھاز . 

أقدام االستواء:
نظام قابل للضبط یستخدم للمساعدة على ضبط مستوى .
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تنبیھ:
یجب أن یكون مفتاح األمان في مكانھ بجھاز ، ویجب أن یكون مثبتًا بمالبس المستخدم. لن یعمل جھاز  إذا كان مفتاح األمان غیر موصل.

مراقبة معدل ضربات القلب:
یستطیع جھاز  مراقبة معدل ضربات قلب المستخدم باستخدام إما حزام الصدر  ®raloP المتوافق أو المقابض المعدنیة على قضبان الیدین )یسمى معدل 

 RHC ینقل حزام الصدر معدل ضربات قلب المستخدم إلى جھاز  عبر اإلشارات الالسلكیة، وتتصل وسائد .)RHC ضربات القلب المتصل أو وسائد
بدائرة كمبیوتر خاصة الستخالص معدل ضربات قلب المستخدم.

مراقبة معدل ضربات القلب بحزام الصدر:
على الرغم من أن جھاز  ھذا یعمل جیًدا دون استخدام وظیفة مراقبة معدل ضربات القلب، فإن ھذا النوع من المراقبة یعطي 
مالحظات قیّمة عن مستوى الجھد المبذول من قبل المستخدم. كما تتیح المراقبة بحزام الصدر للمستخدم أن یستخدم التحكم في 

معدل ضربات القلب، وھو أكثر أنواع أنظمة التحكم في التمارین المتاحة تقدًما. 

عندما یرتدي المستخدمون حزام اإلرسال المتوافق  ®ÂraloP، سیعرض جھاز  معدل ضربات قلب المستخدم في 
صورة قراءة رقمیة لنبضات القلب في الدقیقة.   

یجب أن یرتدي المستخدم حزام اإلرسال على الجلد مباشرةً، تحت عضالت الصدر/خط الصدر بحوالي 1-2 بوصة. یجب أن 
تتوخى النساء الحذر عن طریق ارتداء جھاز اإلرسال تحت خط حمالة الصدر. 

في البدایة قد تكون إشارة جھاز اإلرسال لمعدل ضربات القلب غیر صحیحة أو غیر موجودة. یجب وضع مادة مرطبة بین 
الحزام وجلد المستخدم، للحصول على عملیة إرسال جیدة. قد یفي العرق الناتج من التمرین بالغرض، ولكن یمكن استخدام میاه 

الصنبور العادیة قبل التمرین عند الحاجة.

مالحظة عن مراقبة معدل ضربات القلب بحزام الصدر:
یصدر حزام الصدر إشارة السلكیة یقرؤھا جھاز  ویسجلھا كمعدل ضربات قلب المستخدم. قد تتأثر دقة القراءة في حالة وجود تداخل خارجي.

:(CHR) معدل ضربات القلب المتصل
یتیح نظام CHR للمستخدم مراقبة معدل ضربات قلبھ دون ارتداء حزام الصدر. عند استخدام نظام CHR، یجب على المستخدمین القبض برفق على وسائد 

CHR بكلتا الیدین. وخالل 30 ثانیة، سیتم عرض معدل ضربات قلب المستخدم كقراءة رقمیة للنبضات في الدقیقة (خالل الـ 30 ثانیة األولى یقوم النظام 
بتحلیل معدل ضربات قلب المستخدم والحفاظ علیھ). یجب أن یؤدي المستخدمون التمارین بحركات جسم سلسة مع التنفس بشكل منتظم. یفضل عدم التحدث 

أثناء استخدام نظام CHR، ألن الحدیث قد یؤدي إلى ظھور ضربات قلب غیر دالّة تبلغ من 5 إلى 10 ضربات في الدقیقة. لضمان الحصول على قراءة 
دقیقة، یجب أن تكون یدا المستخدم نظیفتین وخالیتین من كل من األوساخ والكریمات المرطبة. 

*لزیادة مستوى السالمة والدقة، یجب استخدام نظام CHR على سرعة 4 أمیال في الساعة أو أقل فقط (ألن قراءات CHR تكون أقل دقة بسبب حركات 
العضالت الكبیرة فوق ھذه السرعة).

:CHR مالحظة عن دقة
قد تكون دقة مراقبة CHR أقل دقة من مراقبة حزام الصدر، ویرجع ذلك إلى أن إشارات معدل ضربات القلب تكون أقوى كثیًرا عند الصدر. عند استخدام 

تمرین HRC، یفضل استخدام حزام صدر للحصول على قراءات أقوى وأكثر دقة.

تنبیھ:
تجنب استخدام مقابض معدل ضربات القلب المتصل كمقود أثناء التمرین.
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:(HRC) التحكم في معدل ضربات القلب

مقدمة: 
أنت اآلن المالك لواحد من أكثر أجھزة  ذات التحكم في معدل ضربات القلب المتاحة تعقیًدا. نظام التحكم في ضربات القلب من EURT ھو نظام متفرد 

ومسجل ببراءة اختراع. ألنھ یتناسب مع المستخدمین سواء كانوا یستخدمونھ إلعادة التأھیل أو التحضیر للمسابقات الریاضیة العالمیة، وكل من ھم بین ھذا 
وذاك. یتیح نظام CRH EURT للمستخدمین أداء التمارین "حرة الیدین" تماًما یتم فیھا التحكم في معدل ضربات القلب باستخدام السرعة أو المیالن أو 
المستخدمون التمرین بمستوى أكثر كفاءة فیما یتعلق بالقلب واألوعیة الدمویة.  كلیھما. من خالل التمرین بمعدل ضربات قلب محدد ومستھدف، یستطیع 

یعد نظام CRH EURT نظاًما فریًدا ألنھ یوجب على المستخدمین إدخال المعلمات الرئیسیة الخاصة بالتمرین؛ وھي معدل ضربات القلب المستھدف والحد 
األقصى للسرعة والمیالن والوقت؛ وذلك قبل البدء في تمارین CRH. وبینما یقترب المستخدمون من معدل ضربات القلب المستھدف الخاص بھم، یتولى 

الكمبیوتر الخاص بجھاز  التحكم أوتوماتیكیًا، ویقوم بتغییر السرعة و/أو المیالن تلقائیًّا إلبقاء المستخدمین بالقرب من معدل ضربات القلب المستھدف. وھو 
ما یسمح بتنفیذ التمرین والمستخدم "حر الیدین" تماًما. 

*یجب ارتداء حزام الصدر  ®Polar المتوافق لمراقبة معدل ضربات القلب أثناء تمارین HRC. لزیادة مستوى السالمة والدقة، ال یوصى بمراقبة معدل 
.HRC ضربات القلب المتصل لتمارین

معدل ضربات القلب المستھدف: 
تسمح تمارین EURT ذات التحكم في معدل ضربات القلب )CRH( لجھاز  بمراقبة الشدة النسبیة للتمرین عن طریق معدل ضربات قلب المستخدم، ثم 

ضبط شدة التمرین تلقائیًّا إلبقاء المستخدم على معدل ضربات القلب المستھدف الخاص بھ، ومن ثم إبقائھ على درجة شدة التمرین المطلوبة. یعد معدل ضربات 
القلب مقیاًسا جیًدا لمستوى جھد الجسم في التمارین. فھو یعكس االختالفات في الحالة البدنیة واإلرھاق والراحة في بیئة التمرین وحتى الحمیة الغذائیة والحالة 

العاطفیة للمستخدم. یجب أن یقارن المستخدمون بین معدل ضربات القلب وما یشعرون بھ لضمان سالمتھم وراحتھم.

استشر طبیبًا لتحدید معدل ضربات القلب المستھدف: 
إن استخدام معدل ضربات القلب للتحكم في أي تمرین یستبعد التخمین من عملیة ضبط إعدادات التمرین. استشر طبیبًا قبل استخدام التمارین التي یتم فیھا 

التحكم في معدل ضربات القلب للحصول على نصائح حول تحدید نطاق معدل القلب المستھدف. كما أنھ من الضروري استخدام جھاز  ألداء العدید من 
التمارین في الوضع الیدوي أثناء مراقبة معدل ضربات القلب. یجب أن یقارن المستخدمون بین معدل ضربات القلب وما یشعرون بھ لضمان سالمتھم 

وراحتھم. بعد أن یقضي المستخدمون بعًضا من الوقت في معرفة كیفیة استجابة قلوبھم لمستویات السرعة والمیالن المختلفة، یتحقق لدیھم فھم أكبر عن كیفیة 
تحدید أقصى سرعة وأقصى میالن مطلوب للوصول إلى معدالت ضربات القلب المستھدفة. 

اإلحماء:
في بدایة تمرین CRH، یكون جھاز  في وضع التحكم الیدوي الكامل. یجب أن یزید المستخدمون من شّدة التمرین تدریجیًّا لزیادة معدل ضربات القلب حتى 

یصل إلى 01 ضربات في الدقیقة من معدل ضربات القلب المستھدف. سیعمل جھاز  كأنھ في الوضع الیدوي خالل 
مرحلة اإلحماء. یتحكم المستخدمون في كل من السرعة والمیالن. یمكن للمستخدم أن یزید من السرعة والمیالن لتصل إلى القیم القصوى الحالیة التي تم 

إدخالھا. من المھم أن یبدأ المستخدمون بمستوى منخفض من الجھد المبذول المحسوس ثم زیادة شّدة التمرین تدریجیًا على مدى عدة دقائق حتى یصلوا إلى 
معدل ضربات القلب المستھدف. وھذا یسمح للجسم بأن یتكیف مع التمرین. ألن زیادة شّدة التمارین تدریجیًّا ستسمح للمستخدم بالدخول إلى مرحلة التحكم في 
معدل ضربات القلب المستھدف دون تجاوز حد المعدل المستھدف، مما یبقي معدل ضربات القلب في نطاق بضع ضربات في الدقیقة من المعدل المستھدف. 
*قد یسبب اإلحماء بسرعة أكبر من الالزم أن یتجاوز المستخدم معدل ضربات القلب المستھدف. إذا حدث ھذا، فقد یستغرق األمر عدة دقائق قبل أن یتمكن 

برنامج الكمبیوتر من التحكم في معدل ضربات القلب لدیھم. قد یتجاوز المستخدمون معدل ضربات القلب المستھدف أو یتخلفون عنھ لعدة دقائق قبل أن یصلوا 
إلى مرحلة التحكم فیھ.
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التحكم في معدل ضربات القلب:

مرحلة التحكم في معدل ضربات القلب:
یتحكم جھاز  في السرعة والمیالن، مع اإلبقاء على معدل ضربات قلب المستخدم في نطاق بضع ضربات في الدقیقة من معدل ضربات القلب المستھدف. 

عند التمرین باستخدام الفواصل الزمنیة لتمرینات CRH، یقوم جھاز  بالتبدیل بین فترات التمرین والراحة. 

االسترخاء: 
في نھایة وقت أو مسافة التمرین، یقلل جھاز  من شّدة التمرین حتى النصف ویعود إلى وضع التحكم الیدوي، حیث یتحكم المستخدمون مباشرةً في فترة 

استرخائھم.

وصف البرامج:
تختلف البرامج المتاحة تبعًا لخیار وحدة التحكم الذي یتم تحدیده. یرجى الرجوع إلى المخطط التالي للحصول على المساعدة في تحدید أي البرامج متاح على 

ھذه الوحدة.

خیارات 
وحدة التحكم

Transcend16Escalate15Escalate9Emerge

نعمنعمنعمنعم****

نعمنعمنعم***

نعمنعم**

نعم*

البدء السریع: **** 
تمرین یقوم المستخدم فیھ بالتحكم في اإلعدادات كافة. یستمر التمرین حتى یقوم المستخدم بإنھائھ. 

یدوي: **** 
یقوم المستخدمون بإدخال الوزن ومدة التمرین أو مسافتھ. یتحكم المستخدم في كل من سرعة ومیالن جھاز  خالل التمرین. 

الفواصل الزمنیة لتمرینات التالل: **** 
تقوم الفواصل الزمنیة لتمرین المشي على التالل بتغییرات في المیالن على مقاطع تمرین یستغرق المقطع الواحد منھا دقیقتین مع ثبات السرعة طوال 

التمرین. 

تمرینات التالل المتدحرجة: **** 
ھي سلسلة من التغیرات التدریجیة في "المیالن"، سواء بالتزاید أو التناقص، تحاكي التالل المتدحرجة.
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وصف البرامج: 

 **** :Single Hill تمرین
یزداد المیالن لیصل إلى أقصى حد لھ عند منتصف التدریب، ثم ینخفض حتى نھایة التدریب. 

تمرین التالل العشوائیة: **** 
وضع میالن یتغیر لمحاكاة المشي على تالل عشوائیة. ینضبط "المیالن" في أي وقت خالل التمرین لزیادة صعوبة المشي على ھذه التالل أو التقلیل من ھذه 

الصعوبة. 

تمرین العضالت األلویة: *** 
وضع میالن متغیر یحاكي التضاریس الملیئة بالتالل لتحسین االستخدام المكثف للعضلة األلویة. یستطیع المستخدمون إجراء تعدیالت في السرعة أثناء 

التمرین. 

السعرات الحراریة المستھدفة: ***
یتیح ھذا التمرین للمستخدمین اختیار عدد السعرات الحراریة التي یریدون حرقھا خالل فترة تمرین محددة. سیتحكم جھاز  بالسرعة والمیالن في نطاق 

الحدود التي قام المستخدم بإعدادھا لتحقیق ھذا الھدف. 

تمرین تحدي القلب: ****
تزداد السرعة والمیالن لیصال إلى أقصى حد عند منتصف التمرین، ثم ینخفضان حتى نھایة التمرین. 

تمرینات المسافة:
اختر أي تمرین من تمریناتنا األربعة الشائعة المحددة بمسافة 5 كم**** أو 01 كم**** أو 2 میل أو 4 أمیال***. یتحكم المستخدم في كل من سرعة ومیالن 

جھاز  خالل التمرین. 

التمرینات المحفوظة: ***
یمكنك الوصول إلى التمرینات المخصصة المحفوظة سابقًا. 

المیالن المخصص: **
قم بإنشاء مقاطع میالن مخصصة باستخدام ما یصل إلى 30 مقطعًا للتمرین. تتیح لك شاشات اإلعداد سھلة االستخدام إمكانیة إنشاء أیة مجموعة تمرینات 

محددة على التالل أو بنسبة میالن معیّنة. 

تمرین Custom Ultra المخصص: ***
إذا واجھ المستخدمون صعوبة في العثور على التمرین الذي یلبي احتیاجاتھم المحددة، فیمكنھم أن یجربوا تمرین Custom Ultra المخصص! یتیح لك 

إعداد التمرین ھذا القابل للتخصیص تماًما إمكانیة التحكم في كٍل من السرعة والمیالن من خالل ما یصل إلى 30 مقطعًا للتمرین. 

**** :HRC التحكم في بدء جولة
عندما تكون في أي برنامج، تتیح وظیفة التحكم في بدء الجولة للمستخدم ضبط معدل القلب الحالي كمعدل ضربات القلب المستھدف عبر الضغط على زر 

واحد. یتحكم برنامج "التحكم في بدء الجولة" في السرعة والمیالن بحیث یضمن الحفاظ على معدل ضربات القلب المستھدف للمستخدمین. إذا تجاوز معدل 
الضربات كل دقیقة المعدل المستھدف بأكثر من 12 ضربة/ دقیقة، فسیتوقف التمرین ویبدأ وضع االسترخاء. 
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وصف البرامج: 

 **** :HRC ھدف
یختار المستخدمون معدل ضربات القلب المستھدف الخاص بھم. یبدأ جھاز  ویتم التحكم فیھ في الوضع "یدوي"- ثم یقوم المستخدم تدریجیًا بزیادة شّدة 
التمرین حتى یصبح معدل ضربات القلب في نطاق 01 ضربات في الدقیقة من المعدل المستھدف. في ھذه المرحلة، یتولّى جھاز  التحكم في السرعة 

والمیالن للحفاظ على معدل ضربات القلب في نطاق عدد ضربات القلب المستھدفة للمستخدم. 

 *** :HRC Weight Loss تمرین
تمرین یتم فیھ التحكم في معدل ضربات القلب تبعًا للسّن، بحیث یصل إلى 56٪ من الحد األقصى لمعدل ضربات قلب المستخدم. یؤدي ھذا إلى حرق الدھون 

بفعالیة دون اللجوء إلى التمرین المفرط. یبدأ جھاز  ویتم التحكم فیھ في الوضع "یدوي"- ثم یقوم المستخدم تدریجیًا بزیادة شّدة التمرین حتى یصبح معدل 
ضربات القلب في نطاق 01 ضربات في الدقیقة من المعدل المستھدف. في ھذه المرحلة، یتولّى جھاز  التحكم في السرعة والمیالن للحفاظ على معدل 

ضربات القلب في نطاق عدد ضربات القلب المستھدفة للمستخدم. 

 *** :HRC ریاضات األیروبیكس
تمرین یتم فیھ التحكم في معدل ضربات القلب تبعًا للسّن، بحیث یصل إلى 08٪ من الحد األقصى لمعدل ضربات قلب المستخدم. یبقي ھذا المستخدم داخل 
نطاق االستفادة القصوى من تمرین األیروبكس لتحسین اللیاقة القلبیة لدیھ. یبدأ جھاز  ویتم التحكم فیھ في الوضع "یدوي"- ثم یقوم الجھاز تدریجیًا بزیادة 

شّدة التمرین حتى یصبح معدل ضربات القلب في نطاق 01 ضربات في الدقیقة من المعدل المستھدف. في ھذه المرحلة، یتولّى جھاز  التحكم في السرعة 
والمیالن للحفاظ على معدل ضربات القلب في نطاق عدد ضربات القلب المستھدفة للمستخدم.  

 *** :HRC الفواصل الزمنیة لتمرینات
یتم تحدید الفواصل الزمنیة للتمرین والراحة وفقًا لمعدل ضربات القلب الُمستھدف. یبدأ جھاز  ویتم التحكم فیھ في الوضع "یدوي"- ثم یقوم المستخدمون 

تدریجیًا بزیادة شّدة التمرین حتى یصبح معدل ضربات القلب في نطاق 01 ضربات في الدقیقة من المعدل المستھدف. في ھذه المرحلة، یتولّى جھاز  التحكم 
في السرعة والمیالن للحفاظ على معدل ضربات قلب المستخدم في نطاق عدد ضربات القلب المحددة للھدف. سیقوم مقطع الراحة بتقلیل 56٪ من شدة مقطع 

التمرین.

الفواصل الزمنیة لتمرینات Custom HRC المخصصة: ** 
یمكنك إعداد فواصل زمنیة مخصصة لمعدل ضربات القلب. حدد أھداف التمرین والراحة ودع جھاز  یتولّى القیام بعملیات الضبط الالزمة. یبدأ جھاز  ویتم 
التحكم فیھ في الوضع "یدوي"- ثم یقوم الجھاز تدریجیًا بزیادة شّدة التمرین حتى یصبح معدل ضربات قلب المستخدم في نطاق 01 ضربات في الدقیقة من 
المعدل المستھدف للمستخدم. في ھذه المرحلة، یتولّى جھاز  التحكم في السرعة والمیالن للحفاظ على معدل ضربات قلب المستخدم في نطاق عدد ضربات 

القلب المحددة للھدف. 

اختبار اللیاقة البدنیة: *** 
یستخدم اختبار اللیاقة البدنیة معدل ضربات القلب لتقدیر الحد األقصى الستھالك األكسجین (VO2) الخاص بالمستخدم. یقوم ھذا االختبار بزیادة السرعة 

والمیالن تدریجیًا كل دقیقة حتى ینتھي عند النقطة التي یصل فیھا معدل ضربات المستخدم إلى 85٪ من الحد األقصى للمعدل المحدد لعمره. 

تمرینات التسلق: *** 
كثِّف من تمریناتك بالسفر حول العالم وتسلق بعض الجبال الشھیرة. وستكون قادًر ا على تتبع تقدمك بینما تتسلق قمة قوس سانت لویس أو برج إیفل أو جبل 
إیفرست أو جبل رینیر أو كلیمنجارو. وستعرض المخرجات من  النسبة المئویة لما أكملتھ من درجات سلم حتى قمة الجبل أو النسبة المئویة الرتفاعك حتى 

قمة الجبل، متى كان ذلك ممكنًا.  
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
:TRANSCEND نظرة عامة على

شاشة عرض LCD إضافیة

مقبس USBمقبس سماعة الرأسملصق تحذیرحامل قراءة

شاشة عرض باللمس مروحة تبرید
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
:TRANSCEND نظرة عامة على

شاشة عرض باللمس:
شاشة لمس تكاثفیة (تعمل بالسعة) تستخدم للتحكم في التمرینات والتنقل بین المزایا.

مقبس سماعة الرأس:
مقبس صوت قیاسي مقاس 3.5 مم یستخدم لتوصیل سماعات الرأس بوحدة التحكم أثناء تشغیل الوسائط.

:USB مقبس
یتیح للمستخدمین تصدیر بیانات التمرین إلى محرك أقراص USB خارجي أو تحدیث برنامج وحدة التحكم.

شاشة عرض LCD إضافیة:
تعرض بیانات التمرین والتي یمكن عرضھا بسھولة بغض النظر عن الوضع المعروض على وحدة التحكم ذات شاشة اللمس.

*متوفرة في طراز 16 بوصة فقط.

حامل قراءة:
یمكن استخدام ھذا الرف من وحدة التحكم لحمل كتاٍب أو مجلٍة أو قارئ إلكتروني أو كمبیوتر لوحي أثناء التمرین.

مروحة تبرید:
مروحة مدمجة تبث تیاًرا بارًدا من الھواء أثناء التمرین.

ملصق تحذیر:
معلومات السالمة الھامة للمستخدمین لمراجعتھا قبل استخدام الجھاز.
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
مقدمة عن شاشة اللمس:

تستخدم وحدة Transcend شاشة لمس تكاثفیة مدمجة بالكامل وواجھة متعددة الشاشات لتقدیم تجربة التمرین على أفضل ما یكون مع سھولة االستخدام.

تعتمد تقنیة شاشة اللمس التكاثفیة على الخواص التوصیلیة للجسم البشري لتحدید وقت ومكان قیام المستخدم بلمس لوحة العرض. ولھذا السبب، تعد شاشات 
اللمس التكاثفیة من الشاشات عالیة االستجابة وال تحتاج الضغط لتسجیل لمسھ.

التنقل في شاشة اللمس:
توصي شركة TRUE المستخدمین بالتعرف بأنفسھم على مختلف الشاشات للتأكد من استفادتھم من جمیع المیزات التي یقدمھا الجھاز بشكل آمن.

مخطط الرموز:
تستخدم وحدة التحكم ھذه عدة رموز لتقدیم تجربة تمرین مبسطة وجمیلة من الناحیة البصریة. یمثل مخطط الرموز التالي مرجعًا سریعًا ألكثر الرموز 

المستخدمة شیوًعا.

السرعةالمیالن

مربع األدواتاسترخاء

لوحة المفاتیحرمز المروحة

الصفحة الرئیسیةتبدیل الشاشة

 ©Netpulseجھاز صوت

تلیفزیون
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
التنقل في شاشة اللمس:

الشاشة الرئیسیة
تظھر الشاشة الرئیسیة على وحدة التحكم عندما ال یكون ھناك تمرینات جاریة. من ھذه الشاشة یتمكن المستخدم من تحدید خیارات متعددة لبدء التمرین أو 

مشاھدة الوسائط.

أ

ب

ز

و

ھـ

د

ج

أ) البدء السریع
یبدأ تمرین البدء السریع حیث یقوم المستخدم بالتحكم في كافة اإلعدادات. یستمر التمرین حتى یقوم المستخدم بإنھائھ.

ب) إرشادات السالمة
یعرض قائمة تضم إرشادات السالمة للمستخدمین لمراجعتھا قبل البدء في التمرین. 

ج) البحث عن تمرین
یعرض قائمة بالتمرینات المحددة سابقًا. 

د) خیارات اللغة
یتیح للمستخدمین االختیار من بین 12 لغة. 

ھـ) جھاز صوت
یعرض واجھة جھاز الصوت دون بدء التمرین. 

و) تلیفزیون
یعرض واجھة تلیفزیون دون بدء التمرین. 

ز) قفل الشاشة
إذا ُضغط على قفل الشاشة لمدة 3 ثوان، تقفل وحدة التحكم ذات شاشة اللمس لمدة 20 ثانیة للسماح بتنظیفھا.
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
التنقل في شاشة اللمس:

تحدید تمرین معین مسبقًا:
یمكن الوصول إلى التمرینات المعینة مسبقًا من خالل لمس زر البحث عن تمرین في الشاشة الرئیسیة. ویتم سرد التمرینات أسفل الجانب األیمن للشاشة. لبدء 

التمرین، تنقل عبر قائمة التمرینات (أ) أو إطار المعاینة (ب) حتى یتم تحدید التمرین المطلوب ثم اضغط على التالي (ج).

أ

ب

ج

شاشات إدخال بیانات التمرین:
تتیح شاشات إدخال بیانات التمرین للمستخدم إدخال بیاناتھ الشخصیة أو أھداف التمرین قبل البدء في تمرین تم تعیینھ مسبقًا. لضبط قیمة ما، المس العنوان (أ) 

الخاص بالقیمة واضبط شریط التمریر (ب) إلى اإلعداد المطلوب أو أدخل القیمة یدویًا باستخدام لوحة المفاتیح (ج). 
*تختلف شاشات إدخال بیانات التمرینات باختالف تحدید البرنامج.

ب

أ

ج

تمریر

تمریر
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
التنقل في شاشة اللمس:

شاشات عرض التمرینات: 
أثناء أي تمرین، ستظھر شاشة عرض التمرین إلعطاء المستخدم نظرةً مرئیةً عامةً عن بیانات التمرین الحالیة. 

أ) شاشة عرض البیانات المخصصة #1:
تقوم شاشة العرض ھذه بالتبدیل بین نقاط البیانات خالل التمرین. لتحدید نقاط البیانات التي یجب عرضھا، اضغط على السھم أسفل شاشة عرض البیانات لفتح 

مربع أدوات التحدید (أ1).

ب) المیالن:
یعرض مستوى المیالن الحالي. 

ج) معلومات معدل ضربات القلب:
إذا كان المستخدم یرتدي حزام صدر لمراقبة معدل ضربات القلب أو یستخدم نظام معدل ضربات القلب المتصل، فسیظھر معدل ضربات القلب بمعدل عدد 

ضربات القلب في الدقیقة وعلى العداد البیاني. یستند العداد البیاني إلى السن وسیقوم بقیاس المعدل التقریبي لضربات القلب خالل 3 مستویات مستھدفة: فقدان 
الوزن أو األیروبكس أو األداء. 

د) السرعة:
یعرض السرعة الحالیة لسیر جھاز الجري. 

ھـ) شاشة عرض البیانات المخصصة #2:
تقوم شاشة العرض ھذه بالتبدیل بین نقاط البیانات خالل التمرین. لتحدید نقاط البیانات التي یجب عرضھا، اضغط على السھم أسفل شاشة عرض البیانات لفتح 

مربع أدوات التحدید (ھـ1).

أ1

ب جد

أ ھـ

ھـ1



Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100171 73 من

TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
التنقل في شاشة اللمس:

أزرار التحكم في شاشة عرض التمرین: 
تحتوي شاشات عرض التمرین على أزرار تحكم تتیح للمستخدمین تعدیل اإلعدادات أثناء التمرین.

أ) لوحات مفاتیح ضبط المیالن/السرعة:
تتیح لوحات المفاتیح ھذه للمستخدم إدخال تعدیالت على السرعة والمیالن یدویًا. ستفتح لوحات المفاتیح ھذه بالضغط على رموز لوحة المفاتیح (أ1) 

ج) المفاتیح السریعة:
ستظھر ھذه المفاتیح عند الضغط على زر إخفاء/إظھار (ب) وتتیح للمستخدم التبدیل السریع بین السرعات المحددة مسبقًا ومستویات المیالن. 

د) االسترخاء:
یظھر ھذا الزر عن طریق لمس زر إظھار/إخفاء األدوات (ب) ویتیح للمستخدم إنھاء التمرین الحالي من خالل التمرین لمدة دقیقتین بكثافة منخفضة 

لالسترخاء. عند تنشیط زر االسترخاء، تدخل الوحدة في الوضع الیدوي ویتحكم المستخدم مباشرة بأزرار التحكم كافة. 

ھـ) تشغیل/إیقاف المروحة:
یظھر ھذا الزر عن طریق لمس زر إظھار/إخفاء األدوات (ب) ویقوم بتشغیل أو إیقاف المروحة. 

و) توقف:
یوقف التمرین الحالي تماًما أو مؤقتًا.

:HRC ز) التحكم في بدء جولة
یشغل برنامج التحكم في معدل ضربات القلب لیتیح للجھاز الحفاظ على معدل ضربات قلب المستخدم من خالل تعدیالٍت آلیة للسرعة والمیالن (عند استعانة 

المستخدم بمراقبة معدل ضربات القلب). 

أ1

ز

أ

بو

أ

أ1

جدھـ
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
التنقل في شاشة اللمس:

التبدیل بین شاشات عرض التمرین: 
تتوافر العدید من شاشات بیانات التمرین لالختیار من بینھا. للتبدیل بین الشاشات، یقوم المستخدم بالضغط على زر التحدید (أ) الخاص بشاشة بیانات التمرین 

المعني التي یرغب في عرضھا أو أن یمرر إصبعھ عبر إطار العرض الرئیسي (ب) للتنقل بین الشاشات المتاحة. 

شاشة ملخص التمرین 
في نھایة التمرین، تعرض شاشة "ملخص" نظرةً عامةً على بیانات التمرین. یمكن حفظ بیانات التمرینات إلى تطبیق TRUE Fitness على الھاتف 

المحمول عبر تقنیة Bluetooth بلمس الزر Save (حفظ) (أ) ثم لمس الزر "Tap to Get Data from Device" (اللمس للحصول على البیانات من 
الجھاز) داخل التطبیق. یمكن أیًضا تصدیر بیانات التمرین إلى محرك أقراص USB من خالل إدخال محرك األقراص في منفذ USB الموجود في وحدة 
التحكم والضغط على الزر Save (حفظ) (أ). إذا كان المستخدم في حاجة إلى مزید من الوقت لمشاھدة الملخص أو حفظ التمرین إلى جھاز USB، یمكنھ 

لمس المؤقت (ب) لتمدید الوقت الذي یظل فیھ الملخص ظاھًرا على الشاشة.

ب

أ

تمریر

ب

أ
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
مستعرض الویب:

یتیح مستعرض الویب المدمج، عند تمكینھ، للمستخدمین متابعة األخبار العاجلة ومشاھدة األحداث الریاضیة وتفقد البرید اإللكتروني والتواصل مع األصدقاء 
عبر شبكات التواصل االجتماعي. یتیح إدماج ھذه الخاصیة في شاشة بیانات التمرین للمستخدمین القیام بعدة مھام بسھولة. 

أ) أزرار التنقل:
االنتقال لألمام أو للخلف إلى الصفحات المعروضة سابقًا. 

ب) تبدیل الشاشة:
یتیح للمستخدم التبدیل بین وضع ملء الشاشة والوضع العادي. 

ج) لوحة المفاتیح:
یعرض لوحة المفاتیح التي تظھر على الشاشة والتي تتیح للمستخدمین إدخال نصوص. 

د) الصفحة الرئیسیة:
تعرض الصفحة الرئیسیة للمستعرض. 

*انظر الخیارات المتقدمة لوحدة التحكم للتعرف على اإلرشادات حول كیفیة ضبط الصفحة الرئیسیة.

ھـ) شریط العنوان:
یعرض عنوان الویب الخاص بالصفحة المعروضة حالیًا ویتیح للمستخدمین إدخال عناوین الصفحات التي یرغبون في زیارتھا. 

و) مسح العنوان:
یمسح عنوان الویب الخاص بالصفحة المعروضة حالیًا لیتیح للمستخدمین إدخال عنوان الصفحة التي یرغبون في زیارتھا.

أ ھـ

و

ب

ج

د
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
BLUETOOTH وظائف

 :Bluetooth دفق الصوت عبر تقنیة
تحتوي وحدة التحكم ھذه على دعم مدمج لتقنیة Bluetooth لألجھزة الصوتیة. إلقران أحد األجھزة بوحدة التحكم، المس زر تحدید جھاز صوتي (أ). تأكد 

من أنھ یمكن اكتشاف الجھاز باستخدام تقنیة Bluetooth واضغط على زر تقنیة Bluetooth (ب) للبحث عن أجھزة.

ستقوم وحدة التحكم بإتمام مسح للبحث عن األجھزة المتاحة المزودة بتقنیة Bluetooth. وبمجرد إتمام المسح، المس فقط اسم الجھاز المطلوب (ج) لبدء 
عملیة االقتران. 

*إذا لم یكن الجھاز مدرًجا، فتأكد من أن تقنیة Bluetooth نشطة وأن الجھاز قابل لالكتشاف. ثم المس شعار تقنیة Bluetooth (ب) إلعادة المسح للبحث 
.Bluetooth عن أجھزة مزودة بتقنیة

أ

ب

د ج
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
BLUETOOTH وظائف

 :Bluetooth دفق الصوت عبر تقنیة
عند تحدید أحد األجھزة من القائمة، ستقوم وحدة التحكم بإرسال طلب اقتران إلى ھذا الجھاز. ال بد من الموافقة على طلب االقتران حتى یتسنى لتلك الخاصیة 

 ،Android اضغط على اقتران (ھـ) لقبول الطلب. وبالنسبة لألجھزة التي تعمل بنظام تشغیل ،iOS أن تعمل. بالنسبة لألجھزة التي تعمل بنظام تشغیل
اضغط على قبول (و) لقبول الطلب. 

بمجرد قبول طلب االقتران عبر تقنیة Bluetooth، ستظھر شاشة التشغیل. أثناء التشغیل، یمكن للمستخدم التحكم في مستوى الصوت (ز) أو إیقاف التشغیل 
مؤقتًا أو تقدیم أو إعادة المقاطع الموسیقیة باستخدام أزرار التنقل (ح) والتبدیل بین مصادر الصوت المتاحة من خالل لمس زر تغییر الصوت (ط). لفصل 

جھاز مزود بتقنیة Bluetooth، ما علیك سوى لمس زر الفصل (ك). 

ھـ و

ط

ز
ح

ك
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
BLUETOOTH وظائف

 :Bluetooth مراقبة معدل ضربات القلب عبر تقنیة
وحدة التحكم ھذه مزودة بمیزة لدعم مراقبة معدل ضربات القلب عبر تقنیة Bluetooth. وإلقران الجھاز بھذه الوحدة، فقط المس رمز القلب (أ) وحدد 

الجھاز المطلوب من اإلطار المنبثق. 

 :Bluetooth سماعات
بفضل میزة سماعة Bluetooth، یمكن للمستخدمین االستمتاع بالصوت السلكیًا من وسائط اإلنترنت وVirtual Active والتلیفزیون. إلقران سماعات 

Bluetooth، المس زر السماعة (أ) الموجود بأي شاشة بیانات تمرین تحتوي على عنصر صوت، ثم حدد الجھاز المطلوب من القائمة المنبثقة. 
.Bluetooth ھذه المیزة غیر متاحة حال إقران جھاز صوت مزود بتقنیة*

أ

أ
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
أزرار التحكم في التلیفزیون:

تحتوي وحدة التحكم ھذه أیًضا على موالف تلیفزیون مدمج عالي الوضوح والذي یتیح للمستخدم مشاھدة البرامج مباشرةً بصورة صافیة عالیة الوضوح. 
أزرار التحكم في التلیفزیون مدمجة في شاشة عرض التمرین للسماح للمستخدم بمراقبة التمرین أثناء استمتاعھ ببرامجھ المفضلة. 

أ) أزرار التحكم في مستوى الصوت:
تزید أو تخفض أو تكتم مستوى الصوت في برنامج التلیفزیون. 

ب) تغییر الصوت:
یبدل بین مصادر الصوت المختلفة. 

ج) أزرار التحكم في القنوات
تستخدم لعرض قائمة كاملة بالقنوات المتوافرة أو لتغییر القنوات بواقع قناة واحدة كل مرة. 

د) الترجمة التوضیحیة
یبدل بین تشغیل أو إیقاف عرض الترجمة التوضیحیة. 

*لن یظھر ھذا الزر إال إذا كان البرنامج المعروض یدعم میزة الترجمة التوضیحیة.

ھـ) تبدیل الشاشة:
یتیح للمستخدم التبدیل بین وضع ملء الشاشة والوضع العادي. 

و) توقف:
یوقف إرسال التلیفزیون/صوت التلیفزیون الحالي.

أ

ب

ج

د

ھـ

و
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

الدخول في وضع الخدمة: 
یمكن الدخول في وضع الخدمة من خالل الضغط باستمرار على شعار TRUE (أ) في الزاویة العلویة الیسرى من الشاشة الرئیسیة. عندما تبدأ كلمة 

"TRUE" (ب) في الومیض، توقف عن الضغط على الشعار ثم اضغط باستمرار على الزاویة السفلیة الیمنى من الشاشة (ج). 

القائمة الرئیسیة:
بعد الدخول بنجاح إلى وضع الخدمة، ستظھر الشاشة الموضحة أدناه. من ھذه القائمة یمكن للمستخدمین الوصول إلى جمیع مزایا وضع الخدمة من خالل 

التنقل بین مختلف القوائم.

أ

ب

ج

یمكن الوصول إلى القوائم من خالل لمس 
أزرار التحدید.

المس "خروج" للرجوع
إلى الشاشة الرئیسیة.
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

شاشة ملخص: 
ستكون شاشة "ملخص" ھي أول شاشة تظھر بعد الدخول إلى وضع الخدمة. توفر لك ھذه الشاشة نظرةً عامةً على إعدادات الوحدة. 

أ) طراز المنتج:
رقم الطراز الذي تم تكوین وحدة التحكم من أجلھ حالیًا. 

ب) الرقم التسلسلي:
الرقم التسلسلي الخاص بوحدة التحكم (ولیس الوحدة األساسیة). 

ج) نوع الموالف:
نوع موالف التلیفزیون المثبت في وحدة التحكم. 

:Bios / إصدار المنتج / Nucleus د) إصدار البرنامج / إصدار البرامج الثابتة / إصدار البرامج الثابتة لـ
اإلصدارات الحالیة للبرامج والبرامج الثابتة المثبتة على وحدة التحكم.

ھـ) مجموع برامج النظام:
یعرض بیانات نظام التشغیل المستخدم في إنتاج وحدة التحكم. 

و) إعادة تعیین إعدادات المصنع االفتراضیة:
تعید تعیین جمیع إعدادات وحدة التحكم إلى اإلعدادات االفتراضیة للمصنع.

أ
ب
ج

د

ھـ

و
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد:
یمكن الوصول إلى قائمة اإلعدادات من خالل لمس زر اإلعداد في الشاشة الرئیسیة. تنقسم قائمة اإلعداد إلى فئات فرعیة وتتیح للمستخدم تكوین وحدة التحكم 

وإعداد مختلف الوظائف الخاصة بالوحدة.

قائمة اإلعداد - إعداد المنتج:
تتیح شاشة إعداد المنتج للمستخدمین عرض تكوین وحدة التحكم الحالیة. لعرض تكوین وحدة التحكم، حدد زر إعداد المنتج (أ).

یمكن الوصول إلى الفئات الفرعیة
من خالل لمس أزرار التحدید.

المس "خروج" للرجوع إلى الشاشة الرئیسیة.
المس "رجوع" للعودة إلى القائمة الرئیسیة.

أ
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - المعایرة:
ستقوم المعایرة بإجراء اختبار رئیسي للتدویر وأنظمة المیالن للتأكد من عملھا بشكل صحیح. یمكن أیًضا استخدام المعایرة بواسطة الفنیین الكتشاف أعطال 

النظام وإصالحھا. 

تحذیر:  
ستقوم ھذه العملیة بالتحكم الكامل في جھاز الجري وقد تمثل خطوة إذا لم تتم مراعاة الحذر الشدید.

قد تستغرق المعایرة حتى دقیقتین لالكتمال.• 
ال تقم بالوقوف على جھاز الجري أثناء إجراء المعایرة.• 
تحقق من خلو الجھاز من كافة األجزاء واألدوات.• 
یجب إبقاء األطفال والحیوانات بعیًدا عن الجھاز بمسافة آمنة.• 

خطوات المعایرة:
من القائمة الرئیسیة، اضغط على زر اإلعداد.• 
من قائمة اإلعداد، اضغط على معایرة (أ)• 
اضغط على مفتاح المعایرة (ب)• 
عند االستكمال، ستقوم وحدة التحكم بعرض "تمت المعایرة بنجاح".• 

تحذیر:  
یجب ضبط قیمة مقیاس الجھد (ج) فقط بواسطة أحد متخصصي الخدمة المدربین. قد یؤدي إجراء أیة تغییرات في قیمة مقیاس الجھد إلى أخطاء غیر متوقعة 

أو حدوث تلف في نظام المیالن. 

أ

ب

ج
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - الساعة:
إن الضبط الدقیق للساعة من شأنھ أن یؤكد أن جمیع بیانات التمرین التي یقوم المستخدم بتصدیرھا مسماة على نحو صحیح. كما أن دقة الوقت مھمة جًدا 

الكتشاف األعطال وإصالحھا عند عرض سجل أعطال النظام. 

ضبط الساعة:
من القائمة الرئیسیة، اضغط على زر اإلعداد.• 
من قائمة اإلعداد، اضغط على زر الساعة (أ).• 
المس األسھم (ب) لضبط التاریخ والوقت واستخدم زر شریط التمریر (ج) لتحدید AM (ص) أو PM (م).• 
وبمجرد إدخال الوقت والتاریخ الصحیحین، المس مفتاح التالي (د).• 
استخدم شریط التمریر (ھـ) أو مرر عبر قائمة المناطق الزمنیة حتى تظھر المنطقة الزمنیة الصحیحة بخٍط عریض (و).• 
المس مفتاح الحفظ (ز).• 

أ

ھـ

د

و

ز

ج

ب
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - شاشة التوقف
یمكن للمستخدمین تحمیل صور بصیغة JPG الستخدامھا في وحدة التحكم كشاشة توقف مخصصة. ولكي یمكن رفع الصور إلى وحدة التحكم، فال بد من 

وضعھا في محرك أقراص USB في مجلد یسمى "screen saver" (حساس لحالة األحرف). 

استیراد صور شاشة التوقف:
المس زر شاشة التوقف (أ)• 
أدخل محرك أقراص USB الذي یحتوي على الصور إلى منفذ USB الموجود في وحدة التحكم.• 
تحقق من الصور في إطار المعاینة (ب)• 
المس زر حفظ (ج) لحفظ الصور في وحدة التحكم.• 

خیارات إضافیة لشاشة التوقف:
یمكن حذف صور شاشة التوقف المخصصة من خالل لمس زر مسح (د).• 
یمكن تعدیل مقدار الوقت الذي ینبغي أن تبقى فیھ وحدة التحكم في وضع الخمول قبل أن یجري تنشیط شاشة التوقف باستخدام شریط تمریر وقت • 

شاشة التوقف (ھـ).
مؤقت السكون ھي وظیفة تقوم بإیقاف اإلضاءة الخلفیة في وحدة التحكم بعد فترةٍ من الوقت لتوفیر الطاقة. یمكن تعدیل مقدار الوقت الذي ینبغي أن • 

تبقى فیھ وحدة التحكم في وضع الخمول قبل أن تدخل في وضع السكون باستخدام شریط تمریر مؤقت السكون (و).

تحذیر:  
إن تحریك شریط تمریر وقت شاشة التوقف إلى الیسار بالكامل سیعطل شاشة التوقف. ال یوصى بتعطیل شاشة التوقف ألن ھذا قد یتسبب في إحداث تلف 

بالشاشة ویلغي ضمان جھة التصنیع. 

أ ب

د

ج

ھـ
و
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - صور المنشأة: 
تدعم وحدة Transcend عرض صوٍر مخصصة للمنشأة للمساعدة في ترویج العروض الخاصة أو الفعالیات أو مساندة إحدى العالمات التجاریة. ولكي 

یمكن رفع الصور إلى وحدة التحكم، فال بد من وضعھا في محرك أقراص USB في مجلد یسمى "facility" (حساس لحالة األحرف). 

استیراد صور المنشأة: 
المس زر صور المنشأة (أ)• 
أدخل محرك أقراص USB الذي یحتوي على الصور إلى منفذ USB الموجود في وحدة التحكم.• 
تحقق من الصور في إطار المعاینة (ب)• 
المس زر حفظ (ج) لحفظ الصور في وحدة التحكم.• 

*یمكن حذف صور المنشأة من خالل لمس زر مسح (د).

بمجرد تحمیل ھذه الصور بشكل صحیح، فإنھا تظھر على شاشة بیانات تمرین المنشأة (كما ھو موضح أدناه).

أ ب

د

ج
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - إعداد التلیفزیون: 
تحتوي وحدة التحكم Transcend أیًضا على موالف تلیفزیون مدمج عالي الوضوح والذي یتیح للمستخدم مشاھدة البرامج مباشرةً بصورة صافیة عالیة 
الوضوح. قبل أن یمكن مشاھدة أي برنامج، ال بد من إعداد إشارة التلیفزیون. (لن تظھر خیارات التلیفزیون على الشاشة الرئیسیة أو على شاشات بیانات 

التمرین حتى یجري استكمال خطوات إعداد التلیفزیون بالكامل) 

خطوات إعداد التلیفزیون التقلیدیة: 
من قائمة اإلعداد، المس إعداد التلیفزیون (أ).• 
حدد زر بدء المسح (ب).• 

حدد نوع اإلشارة للبحث عن (ج)؛ تناظري أو رقمي أو كلیھما. (یتم تحدید رقمي بشكل افتراضي)• 
*عند تحدید تناظري، یتم تلقائیًا تحدید المعیار التناظري الحالي (NTSC-M في الوالیات المتحدة).  

المس شریط تمریر المصدر (د) لالختیار بین الھوائي والكابل.• 
تحقق من أن الدولة الصحیحة مدرجة في القائمة (ھـ).• 
المس بدء المسح بحثًا عن القنوات (و) للبدء في البحث عن القنوات.• 
بمجرد اكتمال المسح بحثًا عن القنوات، سیتم عرض قائمة بالقنوات التي تم العثور علیھا.• 

ج

د
ھـ
و

أ

ب
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - إعداد التلیفزیون (تابع): 
 ،IPTV قادرة على عرض محتوى Transcend ھو بروتوكول إنترنت یسمح بإرسال إشارة التلیفزیون الحیة عبر شبكة كمبیوتر. ووحدة تحكم IPTV

لكن العدید من مزودي IPTV یطلبون استخدام جھاز فك تشفیر خاص. 

:IPTV خطوات إعداد
أكمل إعداد الشبكة في الصفحة 57.• 
من قائمة اإلعداد، المس إعداد التلیفزیون (أ).• 
 •.IPTV وستبحث وحدة التحكم تلقائیًا عن قنوات IPTV (ب) لتمكین IPTV المس زر شریط تمریر

*یمكن تمكین إدخاالت AUX عن طریق لمس زر "تمكین إدخال AUX؟" إذا لزم األمر.  

بمجرد أن تنھي وحدة التحكم البحث، ستظھر قائمة القنوات المتاحة.• 
لتحدیث قائمة القنوات، المس زر تحدیث القائمة (ج).• 
لتعطیل IPTV، فقط المس زر تعطیل IPTV (د).• 
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ب
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - إعداد التلیفزیون (تابع): 
 .USB یمكن للمستخدمین توفیر الوقت عند إعداد عدة وحدات أو االحتفاظ بنسخة احتیاطیة من بیانات إعداد التلیفزیون وذلك بتصدیرھا إلى محرك أقراص

:USB تصدیر بیانات إعداد التلیفزیون إلى محرك أقراص
أكمل عملیة إعداد التلیفزیون.• 
أدخل محرك أقراص USB خالیًا إلى منفذ USB الموجود في وحدة التحكم.• 
عند إدراج جمیع القنوات المطلوبة في قائمة القنوات (أ)، المس زر تصدیر البحث إلى USB (ب)• 

:USB استیراد بیانات إعداد التلیفزیون من محرك أقراص
انتقل إلى شاشة إعداد التلیفزیون.• 
أدخل شریحة USB المجھزة إلى منفذ USB الموجود في وحدة التحكم.• 
استیراد البحث من USB (أ).• 
وبمجرد اكتمال عملیة االستیراد، تحقق من أن جمیع القنوات مدرجة في قائمة القنوات (ب).• 

أب

أ

ب
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - اإلعداد المتقدم للتلیفزیون: 
تتیح قائمة اإلعداد المتقدم للتلیفزیون للمستخدمین موالفة إعدادات التلیفزیون الخاصة بھم على نحو دقیق وذلك بإضافة قنوات وحذف أخرى وإضافة شعارات قنوات. 

إضافة قناة: 
انتقل إلى شاشة اإلعداد المتقدم للتلیفزیون (أ).• 
اضغط على زر إضافة قناة (ب) للوصول إلى شاشة إضافة قناة.• 
استخدام األسھم ألعلى/ألسفل (ج) لضبط القیم (المعیار والتردد والشبكة ورقم القناة).• 

*یجب الحصول على ترددات القنوات من مزود خدمة التلیفزیون.  
عندما تكون جمیع القیم صحیحة، اضغط على موافق (د) لحفظ القناة.• 

حذف القنوات:
المس القناة التي ترغب في حذفھا لتحدیدھا.• 
اضغط على زر حذف قناة (أ)• 
اضغط على حذف قناة (ب) لحذف القناة المحددة أو اضغط على حذف كل القنوات (ج) لحذف جمیع القنوات.• 

ب
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - اإلعداد المتقدم للتلیفزیون: 
یتیح استخدام شعارات القنوات للمستخدمین التعرف على قنواتھم التلیفزیونیة المفضلة وتحدیدھا بسرعة وبأقل توقف عن التمرین. 

إضافة شعارات القنوات: 
انتقل إلى شاشة اإلعداد المتقدم للتلیفزیون (أ).• 
المس القناة المطلوبة في قائمة القنوات (ب) لتحدیدھا.• 
المس القناة مرة أخرى إلدخال شعار القناة.• 

:C.A.B. قائمة اإلعداد - إعداد
وحدة التحكم ھذه متوافقة مع نظام Broadcast Vision CAB. ویجب أن تظل ھذه الخیارات غیر نشطة ما لم یتم شراء النظام عبر 

Broadcast Vision. ویرجى اإلشارة إلى اإلرشادات المرفقة مع نظام CAB لالطالع على إرشادات اإلعداد. 

المس الشعار (ج) الذي یطابق القناة المحددة.• 
كرر ھذه الخطوات لكل قناة لھا شعار متوفر.• 
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - إعداد الشبكة: 
تعرض شاشة إعداد الشبكة معلومات الشبكة الحالیة الخاصة بوحدة التحكم. كما تتیح ھذه الشاشة أیًضا للمستخدمین أن یقوموا بإعداد اتصال سلكي أو السلكي 
باإلنترنت وتمكین مستعرض الویب وإتاحة تكوین خدمة  ®Netpulse (في بیئة بھا خدمة  ®Netpulse ممّكنة). لالتصال بإحدى الشبكات، فقط المس زر 

إعداد االتصال (أ) وحدد الشبكة المطلوبة من القائمة (وأدخل كلمة المرور عند الحاجة) ثم اضغط على اتصال. 

:Netpulse تكوین
المس زر التمریر "تمكین Netpulse" (ب) لتمكینھ.• 
المس زر "تكوین Netpulse" (ج)• 
في الشاشة التي تظھر بعد ذلك، المس زر اختبار الشبكة.• 
بمجرد أن تعرض الشاشة الرسالة "تم تجاوز كل اختبارات الشبكة"، حدد الزر تثبیت.• 
بعد ذلك ستظھر على الشاشة الرسالة "تم التثبیت بنجاح".• 
المس زر رجوع للعودة إلى شاشة إعداد الشبكة.• 

تمكین مستعرض الویب:
المس شریط التمریر "تمكین مستعرض الویب" (د) لتمكینھ.• 
وافق على اتفاقیة خدمة اإلنترنت.• 
حدد الصفحة الرئیسیة من خالل لمس شریط عنوان الصفحة الرئیسیة (ھـ) واكتب عنوان الویب الخاص بالصفحة التي تریدھا واضغط إدخال لتأكید • 

الصفحة.
تأكد من عرض المنطقة (و) الصحیحة.• 
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة الخیارات: 
تتیح قائمة الخیارات للمستخدمین تخصیص اإلعدادات في وحدة التحكم بالطریقة التي تلبي احتیاجاتھم. یجري حفظ اإلعدادات في القائمة تلقائیًا. 

أ) الوحدات المتریة:
تقوم وحدة التحكم بعرض الوحدات المتریة عند تمكینھا بدالً من وحدات القیاس األمریكیة. 

ب) تمكین حفظ التمرین:
یتیح تشغیل ھذه المیزة للمستخدمین حفظ التمرینات المخصصة إلى وحدة التحكم. 

ج) معدل ضربات القلب المتصل لھ األولویة:
عند تمكینھ، ستقوم وحدة التحكم بمحاولة قراءة بیانات معدل ضربات القلب من مقابض معدل ضربات القلب المتصل قبل قراءة البیانات من حزام الصدر الالسلكي. 

*عند إلغاء تمكین ھذا الخیار، سیكون للخیار قیاس معدل ضربات القلب عن بُعد لھ األولویة.

د) تمكین منظم الحد األقصى للسرعة:
عند التمكین، یمكن تحدید الحد األقصى لسرعة الوحدة من خالل استخدام شریط تمریر السرعة القصوى. 

:LCD ھـ) سطوع شاشة
استخدم شریط التمریر لتعدیل سطوع شاشة العرض التي تعمل باللمس. 

و) مستوى صوت النظام:
استخدم شریط التمریر لضبط مستوى صوت اإلشعارات واإلشارات الصوتیة الصادرة عن وحدة التحكم. 

ز) اللغة االفتراضیة:
المس رمز العلم لتحدید اللغة االفتراضیة. بمجرد تحدید لغة افتراضیة جدیدة، ستظھر جمیع القوائم والخیارات وبیانات التمرین بھذه اللغة. 
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة المؤقتات: 
تتیح قائمة المؤقتات ضبط حدود الوقت للعدید من مزایا ووظائف وحدة التحكم. 

أ) وقت االسترخاء: 
استخدم شریط التمریر لضبط طول مقطع االسترخاء في نھایة أحد التمرینات. 

ب) الحد األقصى لوقت التمرین:
سیقوم ھذا اإلعداد بتقیید مقدار الوقت الذي یمكن لجمیع التمرینات أن تستغرقھ (ال یسري ھذا اإلعداد على تمرینات البدء السریع أو التمرینات الیدویة أو 

تمرینات المسافة). 

ج) مھلة إعداد التمرین:
اختر المدة التي ستظل فیھا شاشة إدخال بیانات التمرین ظاھرةً على الشاشة دون أن یقوم المستخدم بأي تفاعل. عند اختیار اإلعداد "إیقاف 

التشغیل"، تظھر شاشة إدخال البیانات حتى یقوم المستخدم بغلقھا. 

د) مھلة ملخص التمرین:
یحدد مقدار الوقت الذي ستظل فیھ شاشة ملخص التمرین ظاھرة على الشاشة. عند اختیار اإلعداد "إیقاف التشغیل"، یظھر الملخص على الشاشة حتى یقوم 

المستخدم بغلقھا. 

ھـ) إیقاف المؤقت مؤقتًا:
سیقوم ھذا اإلعداد بتقیید مقدار الوقت الذي یمكن خاللھ إیقاف التمرین مؤقتًا قبل أن یتم إنھاؤه تلقائیًا. عند تحدید الخیار "إیقاف التشغیل" ستظل الوحدة متوقفة 

مؤقتًا حتى یقوم المستخدم باستئناف التمرین أو إنھائھ. 

و) اكتشاف وجود المستخدم (أنظمة التدویر التي تعمل بالتیار المتردد فقط):
عند تمكین اكتشاف وجود المستخدم سیتوقف جھاز الجري مؤقتًا إذا لم یكتشف سحب أمبیر عادي مما قد یشیر إلى وزن المستخدم على سیر الجھاز. سیقوم 

المؤقت 1 بتعیین مقدار الوقت قبل قیام الوحدة بعرض إشعار وجود المستخدم وسیقوم المؤقت 2 بتعیین مقدار الوقت الذي یتم عرض اإلشعار خاللھ قبل 
توقف سیر الجھاز.
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلحصاءات: 
تقدم قائمة اإلحصاءات نظرةً عامة على كیفیة استخدام الوحدة ومدة استخدامھا. بلمسة على زر الملخص (أ)، سیظھر ملخص االستخدام. ساعات التشغیل (ب) 

ھي إجمالي عدد الساعات التي تم خاللھا استخدام الوحدة. مسافة الجھاز (ج) ھي إجمالي المسافة التي قطعھا السیر مقدرة باألمیال. المسافة (د) ھي مقدار 
المسافة التي قطعھا السیر منذ آخر مرة تم فیھا الضغط على زر مسح عدد األمیال (ھـ). 

تعتبر میزة المسافة/مسح عدد األمیال مفیدة عند تتبع عدد األمیال في جدول الصیانة الوقائیة.

سیؤدي لمس زر استخدام البرنامج (و) إلى إظھار قائمة بالبرامج التي جرى استخدامھا على الوحدة وعدد المرات التي استخدمت فیھا ھذه البرامج. یمكن 
إعادة تعیین ھذه اإلحصاءات من خالل لمس زر مسح (ز)، ولكن ال یوصى بالقیام بھذا. 
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة التشخیص: 
تحتوي قائمة التشخیص على أدوات تُستخدم للمساعدة على تشخیص األخطاء ومشكالت األداء. أول شاشة تظھر ھي شاشة االختبارات: 

أ) معدل ضربات القلب المتصل:
یتأكد أن الوحدة تستقبل البیانات من خالل عرض معدل ضربات قلب المستخدم عند اإلمساك بوسائد معدل ضربات القلب المتصل. 

ب) قیاس معدل ضربات القلب عن بُعد:
یستخدم حزام معدل ضربات القلب الالسلكي أو المحاكي الختبار ما إذا كانت الوحدة تستقبل بیانات معدل ضربات القلب الالسلكیة. إذا كان ھناك قراءة ظاھرة 

دون استخدام حزام معدل ضربات القلب أو المحاكي، فھذا یعني أن ھناك تداخالً قد حدث من مصدٍر آخر. 
*ھذه الوحدة مصممة الستقبال اإلرسال غیر المشفر بتردد 5 كیلوھرتز فقط.

ج) ضغطة مفتاح:
عند الضغط على مفتاح وصول سریع على الوحدة، ستتغیر كلمة "بال" لتشیر إلى المفتاح الذي یجري الضغط علیھ. وفي حالة وجود مفتاح معلّق، فسیظھر 

المفتاح المعشق على الشاشة. 

د) التحكم في سرعة المروحة:
یتیح استخدام شریط التمریر للمستخدم اختبار المروحة بشكل مستقل عن البرنامج. 

ھـ) التحكم في دائرة األمان:
یستخدم الختبار ما إذا كانت وحدة التحكم قادرة على قراءة مفتاح األمان. 

و) تبدیل الفرامل الثابتة:
یُستخَدم الختبار وظیفة الفرامل الثابتة. 

ز) سرعة السیر:
استخدم شریط تمریر السرعة الھدف إلصدار األمر لسیر الجھاز بالحركة ألغراض تتعلق باكتشاف األعطال وإصالحھا. 

ح) قیمة ADC/المیالن:
یستخدم الكتشاف أعطال نظام المیالن وإصالحھا من خالل إصدار األمر للوحدة للمیالن باستخدام شرط تمریر المیالن وقراءة قیمة ADC للمیالن.
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TRANSCEND الفصل الرابع أ: تشغیل

قائمة التشخیص - اإلعداد المتقدم:
تحتوي شاشة اإلعداد المتقدم على عدة أدوات یمكن استخدامھا إلنتاج لوحة العرض وألغراض توضیحیة. یوصى بترك ھذه اإلعدادات في أوضاعھا االفتراضیة. 

الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة التشخیص - سجل األعطال: 
سیؤدي لمس زر سجل األعطال في قائمة التشخیص إلى عرض قائمة موسومة بالوقت تضم أحدث أكواد األعطال التي یمكن أن تكون مفیدة في عملیة 

اكتشاف األعطال وإصالحھا. یمكن إعادة ضبط سجل األخطاء من خالل لمس زر مسح، ولكن ال یوصى بالقیام بھذا. 

قائمة التشخیص - تحدیث البرنامج:
قد تقوم TRUE بإصدار تحدیثات للبرنامج بشكل دوري، وذلك لضمان تمتع المستخدمین بأفضل تجربة تدریبیة متاحة. ونظًرا للطبیعة المعقدة لھذا اإلجراء، 

 .TRUE یوَصى بأن یتم إكمال أیة تحدیثات متعلقة بالبرامج بواسطة محترف معتَمد لدى

قائمة التشخیص - شاشة اللمس: 
سیؤدي لمس زر شاشة اللمس (أ) إلى فتح أداة معایرة شاشة اللمس. في الشاشة التي تظھر أوالً، یمكن للمستخدمین أن یلمسوا أي موضع في المساحة البیضاء 

(ب) وسیظھر مربع أحمر صغیر (ب) للتحقق من عمل الشاشة. وعند لمس زر معایرة (د) ستبدأ معایرة شاشة اللمس. أثناء ھذه العملیة، ستظھر األھداف 
على الشاشة وینبغي للمستخدم عندئذ الضغط باستمرار على كل ھدف حتى یتحول إلى اللون األحمر وتنتھي المعایرة. 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
escalate15 نظرة عامة على

زّرا التحدید
للیسار/للیمین

TFT شاشة مروحة تبرید

زّرا التحدید
ألعلى/ألسفل

أزرار
التنقل

البدء زر التلیفزیون

مقبس 
USB

مقبس سماعة 
الرأس

زر
الرجوع

حامل قراءة

إدخال توقف
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
:ESCALATE15 نظرة عامة على

 :TFT شاشة
تُستخدم لمراقبة التمرین والتحكم فیھ وكذلك لعرض التنقل. 

أزرار التحدید: 
 .LCD تستخدم للتنقل عبر القوائم ولعمل التحدیدات عبر شاشة

أزرار التنقل: 
تستخدم للتنقل عبر القوائم ووظائف التحكم الخاصة بوحدة التحكم. 

البدء: 
یتیح للمستخدم بدء تمرین بدء سریع أو تمرین تم ضبطھ مسبقًا. 

زر التلیفزیون: 
یعرض واجھة التلیفزیون. 

 :USB مقبس
یتیح للمستخدمین تصدیر بیانات التمرین إلى محرك أقراص USB خارجي أو تحدیث برنامج وحدة التحكم. 

مقبس سماعة الرأس: 
مقبس صوت قیاسي مقاس 3.5 مم یستخدم لتوصیل سماعات الرأس بوحدة التحكم أثناء تشغیل الوسائط. 

زر رجوع 
یستخدم للتنقل للخلف داخل وظائف وحدة التحكم المختلفة. 

حامل قراءة: 
یمكن استخدام ھذا الرف من وحدة التحكم لحمل كتاٍب أو مجلٍة أو قارئ إلكتروني أو كمبیوتر لوحي لقراءتھ أثناء التمرین. 

إدخال: 
یستخدم لتأكید التحدیدات. 

توقف: 
یوقف التمرین تماًما أو مؤقتًا. اضغط باستمرار على ھذا المفتاح لمدة 5 ثواٍن إلعادة تعیین الوحدة. 

مروحة تبرید: 
مروحة مدمجة تبث تیاًرا بارًدا من الھواء أثناء التمرین. 
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التنقل عبر الوحدة:

الشاشة الرئیسیة
تظھر الشاشة الرئیسیة على وحدة التحكم عندما ال یكون ھناك تمرینات جاریة. من ھذه الشاشة یتمكن المستخدم من تحدید خیارات متعددة لبدء التمرین أو 

مشاھدة الوسائط. لتحدید أحد العناصر، استخدم زري التحدید للیمین/الیسار (أ) لتمییز العنصر ثم اضغط على زر إدخال (ب). 

ج) البدء السریع: 
یبدأ تمرین البدء السریع حیث یقوم المستخدم بالتحكم في كافة اإلعدادات. یستمر التمرین حتى یقوم المستخدم بإنھائھ. 

د) البحث عن تمرین:
یعرض التمرینات المعدة مسبقًا مصنفة تبعًا لفئات تركز على الھدف. 

ھـ) إرشادات السالمة:
یعرض قائمة تضم إرشادات السالمة للمستخدمین لمراجعتھا قبل البدء في التمرین. 

و) جھاز صوت:
یعرض واجھة جھاز الصوت دون بدء التمرین. 

ز) تلیفزیون:
یعرض واجھة تلیفزیون دون بدء التمرین. 

ح) خیارات اللغة:
یتیح للمستخدمین االختیار من بین 12 لغة. 

ج

ھـ

ب

ز

ح

و

د

أ
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التنقل عبر الوحدة:

تحدید تمرین معین مسبقًا: 
یمكن الوصول إلى التمرینات المعینة مسبقًا من تحدید خیار البحث عن تمرین في الشاشة الرئیسیة. یتم تصنیف التمرینات إلى 5 فئات. لعرض التمرینات 

الموجودة في إحدى الفئات، حدد الفئة (أ) باستخدام زّري التحدید للیسار/للیمین (ب) ثم اضغط على زر إدخال (ج). كما یمكن عرض التمرینات في قائمة غیر 
مصنفة من خالل تحدید "إظھار كل التمرینات" (د). 

شاشات إدخال بیانات التمرین:
تتیح شاشات إدخال بیانات التمرین للمستخدم إدخال بیاناتھ الشخصیة أو أھداف التمرین قبل البدء في تمرین تم تعیینھ مسبقًا. لضبط قیمة ما (أ)، حدد ھذه 
القیمة باستخدام زّري التحدید للیمین/للیسار (ب) ثم استخدم زّري التحدید ألعلى وألسفل (ج) لضبط القیمة على اإلعداد المطلوب. بعد ضبط جمیع القیم، 

اضغط على البدء لبدء التمرین. 
*تختلف شاشات إدخال بیانات التمرینات باختالف تحدید البرنامج.

أ

ب ج

أ

ب د

ج



102 من 171 ٦۳٦٫۲۷۲٫۷۱۰۰ / ۸۰۰٫٤۲٦٫٦٥۷۰ / Truefitness.com

ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
التنقل عبر الوحدة:

شاشات عرض التمرینات: 
أثناء أي تمرین، ستظھر شاشة عرض التمرین إلعطاء المستخدم نظرةً مرئیةً عامةً عن بیانات التمرین الحالیة. یستطیع المستخدمون التبدیل بین شاشات 

عرض التمرینات المتاحة باستخدام زّري التحدید للیمین/الیسار (و). 

أ) شاشة عرض البیانات #1:
تقوم شاشة العرض ھذه بالتبدیل بین عدة نقاط بیانات خالل التمرین. تختلف ھذه النقاط تبعًا لكل برنامج، ولكنھا تتضمن الوقت والمسافة والسرعة. 

ب) المیالن:
یعرض مستوى المیالن الحالي. 

ج) معلومات معدل ضربات القلب:
إذا كان المستخدم یرتدي حزام صدر لمراقبة معدل ضربات القلب أو یستخدم نظام معدل ضربات القلب المتصل، فسیظھر معدل ضربات القلب بمعدل عدد 

ضربات القلب في الدقیقة وعلى العداد البیاني. یستند العداد البیاني إلى السن وسیقوم بقیاس المعدل التقریبي لضربات القلب خالل 3 مستویات مستھدفة؛ فقدان 
الوزن أو األیروبكس أو األداء. 

د) السرعة:
یعرض السرعة الحالیة لسیر جھاز الجري. 

ھـ) شاشة عرض البیانات #2:
تقوم شاشة العرض ھذه بالتبدیل بین عدة نقاط بیانات خالل التمرین. تختلف ھذه النقاط تبعًا لكل برنامج، ولكنھا تتضمن السعرات الحراریة والمسافة 

ومكافئات األیض. 

أ ھـ

بد

ج

و
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التنقل عبر الوحدة:

أزرار التحكم في شاشة األدوات: 
تحتوي شاشة األدوات على أزرار تحكم تتیح للمستخدمین تعدیل اإلعدادات أثناء التمرین. یمكن الوصول إلى شاشة األدوات عبر استخدام زّري التحدید 

للیمین/الیسار (أ) أثناء أي تمرین. تُستخدم أزرار التنقل (ب) في شاشة األدوات للتحدید من بین الخیارات المتاحة. بمجرد تحدید األداة المطلوبة، اضغط زر 
إدخال (ج) لتأكید التحدید. 

د

أ

ج
ب

و

ز

ھـ

د) المروحة: 
تقوم ھذه األداة بالتبدیل بین تشغیل مروحة التبرید وإیقاف تشغیلھا. 

ھـ) استرخاء:
یتیح للمستخدم إنھاء تمرینھ الحالي بفترة تمرین ذات شّدة منخفضة لمدة دقیقتین لالسترخاء. عند تنشیط زر االسترخاء، تدخل الوحدة في الوضع الیدوي 

ویتحكم المستخدم مباشرة بأزرار التحكم كافة. 

و) تغییر الوحدات:
یتیح للمستخدم تغییر قراءات البیانات بین وحدات القیاس اإلنجلیزیة القیاسیة والوحدات المتریة.

:HRC ز) التحكم في بدء جولة
یشغل برنامج التحكم في معدل ضربات القلب لیتیح للجھاز الحفاظ على معدل ضربات قلب المستخدم من خالل تعدیالٍت آلیة للسرعة والمیالن (عند استعانة 

المستخدم بمراقبة معدل ضربات القلب).  
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
التنقل عبر الوحدة:

شاشة ملخص التمرین 
في نھایة التمرین، تعرض شاشة "ملخص" نظرةً عامةً على بیانات التمرین. یمكن تصدیر بیانات التمرینات إلى تطبیق TRUE Fitness عبر تقنیة 

Bluetooth أو إلى محرك أقراص USB موّصل إلى منفذ USB في وحدة التحكم. لتصدیر بیانات التمرین، استخدم زرّي التحدید للیمین/للیسار (أ) لتحدید 
حفظ (ب)، ثم اضغط على زر إدخال (ج). إذا كان المستخدم في حاجة إلى مزید من الوقت لمشاھدة الملخص أو تصدیر بیانات التمرین، فیمكنھ تحدید وقت 

إضافي (د) والضغط على زر إدخال (ج) لتمدید الوقت الذي یظل فیھ الملخص ظاھًرا على الشاشة.  

أ

ب

د

ج

التنقل عبر الوحدة:
تحتوي وحدة التحكم ھذه أیًضا على موالف تلیفزیون مدمج عالي الوضوح والذي یتیح للمستخدم مشاھدة البرامج مباشرةً بصورة صافیة عالیة الوضوح. 

أزرار التحكم في التلیفزیون مدمجة في شاشة عرض التمرین للسماح للمستخدم بمراقبة التمرین أثناء استمتاعھ ببرامجھ المفضلة.  أثناء مشاھدة التلیفزیون، 
یستطیع المستخدمون التحكم في مستوى الصوت باستخدام زّري التحدید ألعلى/ألسفل (أ)، وتغییر القنوات باستخدام أزرار التنقل (ب)، أو عبر تحدید إحدى 

القنوات من قائمة القنوات المتاحة بالضغط على زر التلیفزیون (ج). للدخول إلى وضع ملء الشاشة، اضغط على زر إدخال (د). 

أ

ب

د

ج
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:Blutooth الصوت عبر تقنیة

تحتوي وحدة التحكم Escalate15 ھذه على دعم مدمج لتقنیة Bluetooth لألجھزة الصوتیة الشخصیة. إلقران أحد األجھزة بوحدة التحكم، استخدم زّري 
التحدید ألعلى/ألسفل (أ) لتحدید شاشة الجھاز الصوتي. تأكد من أنھ یمكن اكتشاف الجھاز باستخدام تقنیة Bluetooth واضغط على زر إدخال (ب) للبحث 

عن أجھزة. 

ستقوم وحدة التحكم بإتمام مسح للبحث عن األجھزة المتاحة المزودة بتقنیة Bluetooth. بمجرد اكتمال المسح، استخدم زّري التحدید ألعلى/ألسفل (ج) 
لتحدید الجھاز المطلوب من قائمة األجھزة المتاحة واضغط على إدخال (د). 

*إذا لم یكن الجھاز مدرًجا، فتأكد من أن تقنیة Bluetooth نشطة وأن الجھاز قابل لالكتشاف.  استخدم زّري التحدید ألعلى/ألسفل (ج) لتحدید قائمة التحدیث 
.Bluetooth واضغط زر إدخال (د) إلعادة المسح بحثًا عن أجھزة مزودة بتقنیة

ب

أ

د

ج
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
:Blutooth الصوت عبر تقنیة

عند تحدید أحد األجھزة من القائمة، ستقوم وحدة التحكم بإرسال طلب اقتران إلى ھذا الجھاز. ال بد من الموافقة على طلب االقتران حتى یتسنى لتلك الخاصیة 
 ،Android اضغط على اقتران (ھـ) لقبول الطلب. وبالنسبة لألجھزة التي تعمل بنظام تشغیل ،iOS أن تعمل. بالنسبة لألجھزة التي تعمل بنظام تشغیل

اضغط على قبول (و) لقبول الطلب. 

وبمجرد قبول طلب االقتران عبر تقنیة Bluetooth، ستظھر شاشة التشغیل. أثناء التشغیل، یمكن للمستخدمین التحكم في مستوى الصوت باستخدام زّري 
التحدید ألعلى/ألسفل (ز)، وتقدیم المقطع الصوتي أو إعادة تشغیلھ عبر استخدام زرّي التنقل (ح). 

ز ح

ھـ و
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الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

الدخول في وضع الخدمة: 
یمكن الدخول في وضع الخدمة من خالل الضغط باستمرار على زر التنقل للخلف (أ). عندما یبدأ شعار TRUE (ب) في الومیض، قم بتحریر زر التنقل 

واضغط باستمرار على زر إدخال (ج).

القائمة الرئیسیة للخدمة:
بعد الدخول بنجاح إلى وضع الخدمة، ستظھر القائمة الرئیسیة. من ھذه القائمة یمكن للمستخدمین الوصول إلى جمیع مزایا وضع الخدمة من خالل التنقل بین 

مختلف القوائم.

ب

أ ج

یمكن تحدید القوائم باستخدام 
زّري التحدید ألعلى/ألسفل.

المس رجوع للعودة إلى الشاشة 
الرئیسیة.
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

شاشة ملخص: 
ستكون شاشة "ملخص" ھي أول شاشة تظھر بعد الدخول إلى وضع الخدمة. توفر لك ھذه الشاشة نظرةً عامةً على إعدادات الوحدة.

أ ب
د
و

ح

ج

ھـ
ز

أ) طراز المنتج: 
رقم الطراز الذي تم تكوین وحدة التحكم من أجلھ حالیًا. 

ب) الرقم التسلسلي:
الرقم التسلسلي الخاص بوحدة التحكم (ولیس الوحدة األساسیة). 

ج) نوع الموالف:
نوع موالف التلیفزیون المثبت في وحدة التحكم. 

د) إصدار البرنامج:
اإلصدار الحالي للبرنامج المثبت على وحدة التحكم.

ھـ) إصدار البرامج الثابتة:
اإلصدار الحالي من البرامج الثابتة المثبتة على وحدة التحكم.

:BIOS و) إصدار
إصدار BIOS المثبت على وحدة التحكم.

ز) مجموع برامج النظام:
یعرض بیانات نظام التشغیل المستخدم في إنتاج وحدة التحكم. 

ح) إعادة تعیین إعدادات المصنع االفتراضیة:
تعید تعیین جمیع إعدادات وحدة التحكم إلى اإلعدادات االفتراضیة للمصنع. 
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الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد: 
یمكن الوصول إلى قائمة اإلعدادات من خالل لمس زر اإلعداد في الشاشة الرئیسیة. تنقسم قائمة اإلعداد إلى سبع فئات فرعیة وتتیح للمستخدمین تكوین وحدة 

التحكم وإعداد مختلف الوظائف الخاصة بالوحدة. 

قائمة اإلعداد - إعداد المنتج:
تتیح شاشة إعداد المنتج للمستخدمین عرض تكوین وحدة التحكم الحالیة. 

یمكن تحدید الفئات الفرعیة 
باستخدام زّري التحدید ألعلى/

ألسفل.

المس "رجوع" للعودة إلى 
القائمة الرئیسیة.
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الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - المعایرة: 
ستقوم المعایرة بإجراء اختبار رئیسي للتدویر وأنظمة المیالن للتأكد من عملھا بشكل صحیح. یمكن أیًضا استخدام المعایرة بواسطة الفنیین الكتشاف أعطال 

النظام وإصالحھا. 

تحذیر:
ستقوم ھذه العملیة بالتحكم الكامل في جھاز الجري وقد تمثل خطورة إذا لم تتم مراعاة الحذر الشدید.

قد تستغرق المعایرة حتى دقیقتین لالكتمال.• 
ال تقم بالوقوف على جھاز الجري أثناء إجراء المعایرة.• 
تحقق من خلو الجھاز من كافة األجزاء واألدوات.• 
یجب إبقاء األطفال والحیوانات بعیًدا عن الجھاز بمسافة آمنة.• 

تحذیر:
یجب ضبط قیمة مقیاس الجھد (ج) فقط بواسطة أحد متخصصي الخدمة المدربین. قد یؤدي إجراء أیة تغییرات في قیمة مقیاس 

الجھد إلى أخطاء غیر متوقعة أو حدوث تلف في نظام المیالن. 

خطوات المعایرة:
من القائمة الرئیسیة، اضغط على زر اإلعداد.• 
من قائمة اإلعداد، حدد معایرة (أ).• 
اضغط على الزر إدخال (ب) لبدء المعایرة.• 
عند االستكمال، ستقوم وحدة التحكم بعرض "تمت المعایرة بنجاح".• 

ج

أ

ب
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - الساعة: 
إن الضبط الدقیق للساعة من شأنھ أن یؤكد أن جمیع بیانات التمرین التي یقوم المستخدم بتصدیرھا مسماة على نحو صحیح. كما أن دقة الوقت مھمة جًدا 

الكتشاف األعطال وإصالحھا عند عرض سجل أعطال النظام. 

ضبط الساعة: 
من القائمة الرئیسیة، حدد زر اإلعداد.• 
من قائمة اإلعداد، حدد الساعة (أ).• 
استخدم زّري التحدید للیمین/للیسار (ب) لتحدید القیمة المطلوبة (ج).• 
استخدم زّري التحدید ألعلى/ألسفل (د) لضبط قیمة اإلعداد المطلوب.• 
بمجرد إدخال الوقت والتاریخ الصحیحین، حدد التالي (ھـ) واضغط على إدخال (و).• 

استخدم زّري التحدید ألعلى/ألسفل (ز) للتمریر عبر قائمة المناطق الزمنیة حتى تظھر المنطقة الزمنیة الصحیحة بخٍط عریض (ح).• 
استخدم زر التحدید للیمین (ط) لتمییز حفظ (ك) واضغط على إدخال (ل).• 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - شاشة التوقف: 
یمكن للمستخدمین تحمیل صور بصیغة JPG الستخدامھا في وحدة التحكم كشاشة توقف مخصصة. ولكي یمكن رفع الصور إلى وحدة التحكم، فال بد من 

وضعھا في محرك أقراص USB في مجلد یسمى "screen saver" (حساس لحالة األحرف). 

استیراد صور شاشة التوقف:
حدد شاشة التوقف (أ) من قائمة اإلعداد واضغط على إدخال (ب).• 
أدخل محرك أقراص USB الذي یحتوي على الصور إلى منفذ USB الموجود في وحدة التحكم.• 
تحقق من الصور في إطار المعاینة (ج)• 
حدد حفظ (د) واضغط على إدخال (ب) لحفظ الصور إلى وحدة التحكم.• 

خیارات إضافیة لشاشة التوقف:
یمكن حذف صور شاشة التوقف المخصصة عبر تحدید مسح الشرائح الحالیة (ھـ) والضغط على إدخال (ب).• 
یمكن تعدیل مقدار الوقت الذي ینبغي أن تبقى فیھ وحدة التحكم في وضع الخمول قبل أن یجري تنشیط شاشة التوقف عبر تحدید وقت شاشة التوقف (و) • 

واستخدام زّري التنقل للیمین/للیسار (ز) لتحدید الوقت المطلوب.
مؤقت السكون ھي وظیفة تقوم بإیقاف اإلضاءة الخلفیة في وحدة التحكم بعد فترةٍ من الوقت لتوفیر الطاقة. یمكن تعدیل مقدار الوقت الذي ینبغي أن تبقى • 

فیھ وحدة التحكم في وضع الخمول قبل أن تدخل في وضع السكون عن طریق تحدید مؤقت السكون (ح) واستخدام زّري التنقل للیمین/للیسار لتحدید 
الوقت المطلوب.

أ ج

و

ب

ح
د

ز
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تحذیر:
إن تعیین وقت شاشة التوقف على الصفر سیعطل شاشة التوقف. ال یوصى بتعطیل شاشة التوقف! فقد یتسبب ذلك في حدوث تلف 

بالشاشة وإلغاء الضمان الذي تقدمھ جھة التصنیع. 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - صور المنشأة: 
تدعم وحدة Escalate15 عرض صوٍر مخصصة للمنشأة للمساعدة في ترویج العروض الخاصة أو الفعالیات أو مساندة إحدى العالمات التجاریة. ولكي 

یمكن رفع الصور إلى وحدة التحكم، فال بد من وضعھا في محرك أقراص USB في مجلد یسمى "facility" (حساس لحالة األحرف). 

استیراد صور المنشأة:
قم بتحدید صور المنشأة (أ) والضغط على إدخال (ب).• 
أدخل محرك أقراص USB الذي یحتوي على الصور إلى منفذ USB الموجود في وحدة التحكم.• 
تحقق من الصور في إطار المعاینة (ج)• 
حدد حفظ (د) باستخدام زّري التحدید ألعلى/ألسفل (ھـ) واضغط على إدخال (ب) لحفظ الصور في وحدة التحكم.• 

* یمكن حذف صور المنشأة عبر تحدید مسح (و) والضغط على إدخال (ب).

وبمجرد تحمیل ھذه الصور بشكل صحیح، فإنھا تظھر على شاشة بیانات تمرین المنشأة (كما ھو موضح أدناه). 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - إعداد التلیفزیون: 
تحتوي وحدات التحكم Escalate15 أیًضا على موالف تلیفزیون مدمج عالي الوضوح والذي یتیح للمستخدم مشاھدة البرامج مباشرةً بصورة صافیة عالیة 

الوضوح. قبل أن یمكن مشاھدة أي برنامج، ال بد من إعداد إشارة التلیفزیون. (لن تظھر خیارات التلیفزیون على الشاشة الرئیسیة أو على شاشات بیانات 
التمرین حتى یجري استكمال خطوات إعداد التلیفزیون بالكامل) 

خطوات إعداد التلیفزیون:
من قائمة اإلعداد، حدد إعداد التلیفزیون (أ) واضغط على إدخال (د).• 
استخدم زري التحدید ألعلى/ألسفل (ب) لتمییز بدء المسح بحثًا عن القنوات (ج)• 

*قم بتمییز تمكین إدخال AUX واضغط على إدخال لتمكین أو تعطیل إدخاالت AUX لوحدة التحكم

استخدم زّري التحدید ألعلى/ألسفل (ب) لتمییز نوع اإلشارة التي یجري استخدامھا (ج). ثم اضغط على إدخال (د) لتحدید نوع اإلشارة المالئم؛ سواء • 
تناظري أو رقمي أو كلیھما. (یتم تحدید رقمي بشكل افتراضي)

*عند تحدید تناظري، یتم تلقائیًا تحدید المعیار التناظري الحالي (NTSC-M في الوالیات المتحدة).  
قم بتمییز شریط تمریر المصدر (و)، واضغط على إدخال (د) للتبدیل بین الھوائي والكابل.• 
تحقق من أن الدولة الصحیحة مدرجة في القائمة (ز).• 
قم بتمییز "بدء المسح بحثًا عن القنوات" (ح) واضغط على إدخال (د) لبدء المسح بحثًا عن قنوات.• 
بمجرد االنتھاء من البحث عن القنوات، ستظھر قائمة القنوات والتي تحتوي على القنوات المتاحة.• 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - إعداد التلیفزیون: 
  .USB یمكن للمستخدمین توفیر الوقت عند إعداد عدة وحدات أو االحتفاظ بنسخة احتیاطیة من بیانات إعداد التلیفزیون وذلك بتصدیرھا إلى محرك أقراص

:USB تصدیر بیانات إعداد التلیفزیون إلى محرك أقراص
أكمل عملیة إعداد التلیفزیون.• 
أدخل محرك أقراص USB فارًغا إلى منفذ USB الموجود في وحدة التحكم.• 
عند إدراج جمیع القنوات المطلوبة في قائمة القنوات (أ)، استخدم زرّي التحدید ألعلى/ألسفل (ب) لتمییز • 

تصدیر البحث إلى USB (ج) واضغط على إدخال (د).

:USB استیراد بیانات إعداد التلیفزیون من محرك أقراص
انتقل إلى شاشة إعداد التلیفزیون.• 
أدخل شریحة USB المجھزة إلى منفذ USB الموجود في وحدة التحكم.• 
قم بتمییز استیراد البحث من USB (أ) باستخدام زرّي التحدید ألعلى/ألسفل (ب) واضغط على زر إدخال (ج).• 
بمجرد اكتمال عملیة االستیراد، تحقق من إدراج جمیع القنوات في قائمة القنوات (د).• 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - اإلعداد المتقدم للتلیفزیون:
تتیح قائمة اإلعداد المتقدم للتلیفزیون للمستخدمین موالفة إعدادات التلیفزیون الخاصة بھم على نحو دقیق وذلك بإضافة قنوات وحذف أخرى وإضافة شعارات 

قنوات. 

إضافة قناة:
انتقل إلى شاشة اإلعداد المتقدم للتلیفزیون (أ).• 
اضغط على زر التنقل لألمام (ب) للوصول إلى شاشة إضافة قناة.• 
استخدم سھمي التنقل للیمین/للیسار (ج) للتحدید من بین القیم المتاحة (المعیار والتردد والشبكة ورقم القناة).  *یجب الحصول على ترددات القنوات من • 

مزود خدمة التلیفزیون.
استخدم زّري التحدید ألعلى/ألسفل (د) لضبط كل قیمة.• 
عندما تكون جمیع القیم صحیحة، اضغط على إدخال (ھـ) لحفظ القناة.• 

حذف القنوات:
قم بتمییز القناة التي ترید حذفھا.• 
اضغط على زر التنقل للخلف (أ).• 
اضغط على إدخال (ب) لحذف القناة المحددة أو زر التنقل لألمام (ج) لحذف كل القنوات.• 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلعداد - اإلعداد المتقدم للتلیفزیون:
یتیح استخدام شعارات القنوات للمستخدمین التعرف على قنواتھم التلیفزیونیة المفضلة وتحدیدھا بسرعة وبأقل توقف عن التمرین.  

إضافة شعارات القنوات:
انتقل إلى شاشة اإلعداد المتقدم للتلیفزیون (أ).• 
حدد القناة المطلوبة في قائمة القنوات (ب) واضغط على زر إدخال (ج).• 

حدد الشعار (د) الذي یطابق القناة المحددة. واضغط على إدخال (ج) لحفظھا.• 
كرر ھذه الخطوات لكل قناة لھا شعار متوافر.• 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة الخیارات:
تتیح قائمة الخیارات للمستخدمین تخصیص اإلعدادات في وحدة التحكم بالطریقة التي تلبي احتیاجاتھم. استخدم زّري التحدید ألعلى/ألسفل (أ) لتحدید الخیار 

المطلوب، وزّري التحدید للیمین/للیسار (ب) لضبط القیمة.  
*یجري حفظ اإلعدادات في القائمة تلقائیًا.

ج) الوحدات المتریة:
تقوم وحدة التحكم بعرض الوحدات المتریة عند تمكینھا بدالً من وحدات القیاس األمریكیة. 

د) تمكین حفظ التمرین:
یتیح تشغیل ھذه المیزة للمستخدمین حفظ التمرینات المخصصة إلى وحدة التحكم. 

ھـ) معدل ضربات القلب المتصل لھ األولویة:
عند تمكینھ، ستقوم وحدة التحكم بمحاولة قراءة بیانات معدل ضربات القلب من مقابض معدل ضربات القلب المتصل قبل قراءة البیانات من حزام الصدر 

الالسلكي. 
*عند إلغاء تمكین ھذا الخیار، سیكون للخیار قیاس معدل ضربات القلب عن بُعد لھ األولویة.

:LCD و) سطوع شاشة
 .TFT یقوم بضبط درجة سطوع شاشة

ز) مستوى صوت النظام:
یقوم بضبط مستوى صوت اإلشعارات واإلشارات الصوتیة الصادرة عن وحدة التحكم. 

ح) اللغة االفتراضیة:
یحدد لغة مختلفة. بمجرد تحدید لغة افتراضیة جدیدة، ستظھر جمیع القوائم والخیارات وبیانات التمرین بھذه اللغة. 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة المؤقتات:
تتیح قائمة المؤقتات ضبط حدود الوقت للعدید من مزایا ووظائف وحدة التحكم. استخدم زّري التحدید ألعلى/ألسفل (أ) لتحدید الخیار المطلوب، وزّري التحدید 

للیمین/للیسار (ب) لضبط القیمة.  

ج) وقت االسترخاء:
یقوم بضبط طول مقطع االسترخاء في نھایة أحد التمرینات. 

د) الحد األقصى لوقت التمرین:
سیقوم ھذا اإلعداد بتقیید مقدار الوقت الذي یمكن لجمیع التمرینات أن تستغرقھ (ال یسري ھذا اإلعداد على تمرینات البدء السریع أو التمرینات الیدویة أو 

تمرینات المسافة). 

ھـ) مھلة إعداد التمرین:
اختر المدة التي ستظل فیھا شاشة إدخال بیانات التمرین ظاھرةً على الشاشة دون أن یقوم المستخدم بأي تفاعل. عند اختیار اإلعداد "إیقاف التشغیل"، تظھر 

شاشة إدخال البیانات حتى یقوم المستخدم بغلقھا. 

و) مھلة ملخص التمرین:
یحدد مقدار الوقت الذي ستظل فیھ شاشة ملخص التمرین ظاھرة على الشاشة. عند اختیار اإلعداد "إیقاف التشغیل"، یظھر الملخص على الشاشة حتى یقوم 

المستخدم بغلقھا. 

ز) إیقاف المؤقت مؤقتًا:
سیقوم ھذا اإلعداد بتقیید مقدار الوقت الذي یمكن خاللھ إیقاف التمرین مؤقتًا قبل أن یتم إنھاؤه تلقائیًا. عند تحدید الخیار "إیقاف التشغیل" ستظل الوحدة متوقفة 

مؤقتًا حتى یقوم المستخدم باستئناف التمرین أو إنھائھ. 

ح) اكتشاف وجود المستخدم (أنظمة التدویر التي تعمل بالتیار المتردد فقط):
عند تمكین اكتشاف وجود المستخدم سیتوقف جھاز الجري مؤقتًا إذا لم یكتشف سحب أمبیر عادي مما قد یشیر إلى وزن المستخدم على سیر الجھاز. سیقوم 

المؤقت 1 بتعیین مقدار الوقت قبل قیام الوحدة بعرض إشعار وجود المستخدم وسیقوم المؤقت 2 بتعیین مقدار الوقت الذي یتم عرض اإلشعار خاللھ قبل 
توقف سیر الجھاز. 

ج

ھـ

ز

ح

و

د

ب



120 من 171 ٦۳٦٫۲۷۲٫۷۱۰۰ / ۸۰۰٫٤۲٦٫٦٥۷۰ / Truefitness.com

ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة اإلحصاءات:
تقدم قائمة اإلحصاءات نظرةً عامة على كیفیة استخدام الوحدة ومدة استخدامھا. 

قائمة اإلحصاءات – ملخص: 
بتحدید شاشة ملخص (أ)، سیظھر ملخص االستخدام. ساعات التشغیل (ب) ھي إجمالي عدد الساعات التي تم خاللھا استخدام الوحدة. مسافة الجھاز (ج) ھي 
إجمالي المسافة التي قطعھا السیر مقدرة باألمیال. المسافة (د) ھي مقدار المسافة التي قطعھا السیر منذ آخر مرة تم فیھا استخدام زر مسح عدد األمیال (ھـ).  

تعتبر میزة المسافة/مسح عدد األمیال مفیدة عند تتبع عدد األمیال في جدول الصیانة الوقائیة.

قائمة اإلحصاءات – استخدام البرنامج: 
سیؤدي تحدید شاشة استخدام البرنامج (أ) إلى إظھار قائمة بالبرامج التي جرى استخدامھا على الوحدة وعدد المرات التي استخدمت فیھا ھذه البرامج. یمكن 

إعادة تعیین ھذه اإلحصاءات من خالل تمییز زر مسح (ب) والضغط على إدخال (ج)، ولكن ال یوصى بالقیام بھذا 

أ

ج
د

ب

ھـ

أ

ب
ج
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة التشخیص:
تحتوي قائمة التشخیص على أدوات تُستخدم للمساعدة على تشخیص األخطاء ومشكالت األداء. 

قائمة التشخیص - االختبارات: 
تُستخدم شاشة االختبارات من قبل الفنیین للمساعدة على اكتشاف األعطال وإصالحھا، وتحتوي على اختبارات شائعة االستخدام الكتشاف األعطال وإصالحھا.

ب

د

و

أ
ج

ھـ

ز

أ) معدل ضربات القلب المتصل:
یتأكد أن الوحدة تستقبل البیانات من خالل عرض معدل ضربات قلب المستخدم عند اإلمساك بوسائد معدل ضربات القلب المتصل. 

ب) قیاس معدل ضربات القلب عن بُعد:
یستخدم حزام معدل ضربات القلب الالسلكي أو المحاكي الختبار ما إذا كانت الوحدة تستقبل بیانات معدل ضربات القلب الالسلكیة. إذا كان ھناك قراءة ظاھرة 

دون استخدام حزام معدل ضربات القلب أو المحاكي، فھذا یعني أن ھناك تداخالً قد حدث من مصدٍر آخر.  
*ھذه الوحدة مصممة الستقبال اإلرسال غیر المشفر بتردد 5 كیلوھرتز فقط.

ج) التحكم في سرعة المروحة:
یتیح للمستخدم اختبار المروحة بشكل مستقل عن البرنامج. 

د) ضغطة مفتاح:
عند الضغط على مفتاح وصول سریع على الوحدة، ستتغیر كلمة "بال" لتشیر إلى المفتاح الذي یجري الضغط علیھ.  وفي حالة وجود مفتاح معلّق، فسیظھر 

المفتاح المعشق على الشاشة. 

ھـ) السرعة الھدف/السرعة الفعلیة:
إصدار األمر لسیر الجھاز بالحركة والتحقق من تحرك السیر بالسرعة المحددة باستخدام قراءة السرعة الفعلیة. 

و) المیالن/قیمة ADC للمیالن:
یستخدم الكتشاف أعطال نظام المیالن وإصالحھا من خالل إصدار األمر للوحدة للمیالن وقراءة قیمة ADC للمیالن. 

ز) مفتاح األمان:
یستخدم للتحقق من قدرة الوحدة على قراءة مفتاح األمان. 
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ESCALATE۱الفصل الرابع ب: تشغیل ٥
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة التشخیص - سجل األعطال:
سیعرض سجل األعطال (أ) قائمة موسومة بالوقت تضم أحدث أكواد األعطال التي یمكن أن تكون مفیدة في عملیة اكتشاف األعطال وإصالحھا. یمكن تصدیر 
سجل األعطال إلى محرك أقراص USB عبر تمییز الخیار تصدیر (ب) والضغط على إدخال (ج). یمكن إعادة تعیین ھذا السجل أیًضا عن طریق تمییز زر 

مسح (د) والضغط على إدخال (ج)، لكن ال یوصى بالقیام بھذا. 

قائمة التشخیص - تحدیث البرنامج:
قد تقوم TRUE بإصدار تحدیثات للبرنامج بشكل دوري، وذلك لضمان تمتع المستخدمین بأفضل تجربة تدریبیة متاحة. ونظًرا للطبیعة المعقدة لھذا اإلجراء، 

 .TRUE یوَصى بأن یتم إكمال أیة تحدیثات متعلقة بالبرامج بواسطة محترف معتَمد لدى

قائمة التشخیص - اإلعداد المتقدم: 
تحتوي شاشة اإلعداد المتقدم على عدة أدوات یمكن استخدامھا إلنتاج لوحة العرض وألغراض توضیحیة. یوصى بترك ھذه اإلعدادات في أوضاعھا 

االفتراضیة. 

أ

د

ب

ج
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
escalate9 نظرة عامة على

TFT شاشة

USB منفذ ملصق 
تحذیر

توقف

مقبس
سماعة الرأس

لوحة مفاتیح
رقمیة

أزرار التحدید

حامل قراءة

مفاتیح 
المیالن

مفاتیح 
السرعة

البدء

أزرار التحدید
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
:ESCALATE9 نظرة عامة على

 :TFT شاشة
تُستخدم لمراقبة التمرین والتحكم فیھ وكذلك لعرض التنقل. 

أزرار التحدید: 
 .TFT تستخدم للتنقل عبر القوائم ولعمل التحدیدات عبر شاشة

مفاتیح المیالن: 
تزید وتقلل میالن جھاز الجري بشكل یدوي. 

البدء: 
یتیح للمستخدم بدء تمرین بدء سریع أو تمرین تم ضبطھ مسبقًا. 

حامل قراءة: 
رف في وحدة التحكم یمكن استخدامھ لحمل كتاب أو مجلة أو قارئ إلكتروني أو كمبیوتر لوحي أثناء التمرین. 

 :USB منفذ
یتیح للمستخدمین تصدیر بیانات التمرین إلى محرك أقراص USB خارجي أو تحدیث برنامج وحدة التحكم. 

لوحة المفاتیح الرقمیة: 
لوحة مفاتیح صغیرة على وحدة التحكم تتیح للمستخدم إدخال البیانات الرقمیة بسرعة. 

مقبس سماعة الرأس: 
مقبس صوت قیاسي مقاس 3٫5 مم یستخدم لتوصیل سماعات الرأس بوحدة التحكم أثناء تشغیل الوسائط. 

ملصق تحذیر: 
معلومات السالمة الھامة للمستخدمین لمراجعتھا قبل استخدام الجھاز. 

توقف: 
یوقف التمرین تماًما أو مؤقتًا. اضغط باستمرار على ھذا المفتاح لمدة 5 ثواٍن إلعادة تعیین الوحدة. 

مفاتیح السرعة: 
تزید وتقلل سرعة السیر بشكل یدوي. 
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
التنقل عبر الوحدة: 

الشاشة الرئیسیة
تظھر الشاشة الرئیسیة على وحدة التحكم عندما ال یكون ھناك تمرینات جاریة. من ھذه الشاشة یتمكن المستخدم من تحدید خیارات متعددة لبدء التمرین. 

أ) البحث عن تمرین:
یعرض اختیارات التمرینات المعدة مسبقًا حسب الفئة 

ب) البدء السریع:
یقوم ببدء تمرین بدء سریع حیث یقوم المستخدم بالتحكم في كافة اإلعدادات حتى نھایة التمرین. 

ج) خیارات اللغة:
یتیح للمستخدمین االختیار من بین 12 لغة. 

أ ب
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
التنقل عبر الوحدة:

تحدید تمرین معین مسبقًا:
یمكن الوصول إلى التمرینات المعینة مسبقًا من خالل تحدید خیار البحث عن تمرین في الشاشة الرئیسیة. لعرض التمرینات الموجودة في إحدى الفئات، حدد 

الفئة (أ) باستخدام أزرار تحدید التمریر (ب) ومن ثم اضغط على زر التحدید التالي (ج). 
*اضغط باستمرار على زر التحدید التالي للعودة إلى الشاشة السابقة.

شاشات إدخال بیانات التمرین:
تتیح ھذه الشاشات للمستخدم إدخال بیاناتھ الشخصیة أو أھداف التمرین قبل البدء في التمرین. لتعیین قیمة، اضغط على زر التحدید حتى تصل للقیمة التي ترید 

تغییرھا (أ) واستخدم مفتاحي + و- (ب) لضبط القیمة على اإلعداد المطلوب. یمكن للمستخدمین أیًضا إدخال قیمة یدویًا باستخدام لوحة المفاتیح الرقمیة (ج). 
*تختلف شاشات إدخال بیانات التمرینات باختالف تحدید البرنامج.

أ

ب

أ

ج
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
التنقل عبر الوحدة:

شاشات بیانات التمرین: 
أثناء أي تمرین، ستظھر شاشة بیانات التمرین إلعطاء المستخدم نظرةً مرئیةً عامةً عن بیانات التمرین الحالیة. 

أ) شاشة عرض البیانات المخصصة #1:
ستعرض ھذه الشاشة بشكل افتراضي المسافة الخاصة بالتمرین الحالي.  یمكن أن یقوم المستخدمون كذلك باختیار نقاط بیانات مخصصة یمكن رؤیتھا في ھذه 

الشاشة. 
*انظر أزرار التحكم في شاشة بیانات التمرین؛ و) قسم إظھار األدوات.

ب) الوقت:
یعرض الوقت المنقضي للتمرین الحالي. 

ج) المیالن:
تعرض المیالن الحالي لجھاز الجري. 

د) السرعة:
یعرض السرعة الحالیة لسیر جھاز الجري. 

ھـ) شاشة عرض البیانات المخصصة #2:
ستعرض ھذه الشاشة بشكل افتراضي عدد السعرات الحراریة الخاصة بالتمرین الحالي.  یمكن أن یقوم المستخدمون كذلك باختیار نقاط بیانات مخصصة 

یمكن رؤیتھا في ھذه الشاشة. 
*انظر أزرار التحكم في شاشة بیانات التمرین؛ و) قسم إظھار األدوات.

و) معدل ضربات القلب:
یعرض معدل ضربات قلب المستخدم في شكل قراءة رقمیة لضربات القلب كل دقیقة. 

أ

ج

ب

و

د
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
التنقل عبر الوحدة:

أزرار التحكم في شاشة بیانات التمرین: 
تحتوي شاشة بیانات التمرین على أزرار تحكم متنوعة تتیح للمستخدمین تعدیل إعدادات التمرین وتخصیص التجربة التمرینیة ككل. یتم الوصول إلى أزرار 

التحكم ھذه عبر الضغط على زر التحدید الخاص بزر التحكم المراد استخدامھ.

د ج

و

ھـ

أ

أ) تغییر طریقة العرض:
یتنقل بین شاشات بیانات التمرین المتاحة. 

ب) استرخاء:
یتیح الضغط على ھذا الزر للمستخدم إنھاء تمرینھ الحالي بفترة تمرین ذات شّدة منخفضة لمدة دقیقتین لالسترخاء. عند تنشیط زر االسترخاء، تدخل الوحدة 

في الوضع الیدوي ویتحكم المستخدم مباشرة بأزرار التحكم كافة. 

:HRC ج) جولة
یشغل برنامج التحكم في معدل ضربات القلب لیتیح للجھاز الحفاظ على معدل ضربات قلب المستخدم من خالل تعدیالٍت آلیة للسرعة والمیالن (عند استعانة 

المستخدم بمراقبة معدل ضربات القلب).  
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
التنقل عبر الوحدة:

د) المصدر:
یبدل بین مصادر الصوت المختلفة التي تتضمن؛ صوت Bluetooth والتلیفزیون* ورادیو FM*. عند تحدید مصدر صوت، یكون بإمكان المستخدم التحكم 

في تعدیالت مستوى الصوت (أ) والقنوات (ب). إلقران جھاز صوت Bluetooth، حدد اسم وحدة التحكم (ج) من قائمة المصادر على جھازك. 
*یتطلب التلیفزیون ورادیو FM مستقبل Broadcast Vision اختیاریًا.

ھـ) تنشیط السرعة الحادة:
عند الضغط على زر تحدید تنشیط السرعة الحادة، ستظھر سرعات متعددة محددة مسبقًا. سیتیح الضغط على واحد من أزرار تحدید السرعة (أ) للمستخدم 

التبدیل السریع وبشكل مریح لتلك السرعة المحددة مسبقًا. سیؤدي الضغط على زر التحدید (ب) مرة أخرى إلى عرض أزرار المیالن السریع. وللرجوع إلى 
شاشة بیانات التمرین، اضغط على زر التحدید (ب) مرة ثالثة.

ب أ

ب
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
التنقل عبر الوحدة:

و) إظھار األدوات:
سیؤدي الضغط على زر تحدید إظھار األدوات (أ) إلى عرض الخیارات المتنوعة. سیؤدي الضغط على زر التحدید تغییر البیانات (ج) إلى تبدیل نقاط 

البیانات في شاشة عرض البیانات المخصصة 1(1) بین المسافة والسرعة. ستقوم البیانات الموجودة في شاشة عرض البیانات المخصصة 2 (2) بالتبدیل بین 
السعرات الحراریة ومكافئات األیض. یتیح الضغط على زر التحدید "تمریر البیانات" (ب) لشاشات عرض البیانات المخصصة التبدیل تلقائیًا بین البیانات. 

إلقران شریط یعمل بتقنیة Bluetooth لحساب معدل ضربات القلب، اضغط على زر معدل ضربات القلب عبر تقنیة Bluetooth (د) وحدد الشریط 
المطلوب من القائمة. سیؤدي الضغط على زر التحدید "الوحدة" (ھـ) إلى تغییر وحدات القیاس المعروضة بین وحدات القیاس اإلنجلیزیة والمتریة. 

شاشة ملخص التمرین
في نھایة التمرین، تعرض شاشة "ملخص" نظرةً عامةً على بیانات التمرین. یمكن تصدیر بیانات التمرین إلى محرك أقراص USB من خالل إدخال محرك 
 Bluetooth عبر TRUE Fitness الموجود في وحدة التحكم والضغط على الزر "حفظ" (أ)، أو یمكن حفظ البیانات في تطبیق USB األقراص في منفذ

باتباع اإلرشادات أسفل الشاشة.  للرجوع إلى الشاشة الرئیسیة، اضغط على زر تحدید الشاشة الرئیسیة (ب).

1
ب

ج

د

2
ھـ

أ
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الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

الدخول في وضع الخدمة:
یمكن الدخول في وضع الخدمة من خالل الضغط باستمرار على زر التحدید العلوي األیسر (أ) لمدة 3-5 ثوان أو إلى أن یومض رمز "البحث عن تمرین" 

(ب). عندما یومض رمز "البحث عن تمرین"، قم بالتحریر ثم الضغط على زر التحدید "البحث عن تمرین" (ج) حتى تظھر شاشة الخدمة.  

قائمة الخدمة:
أول شاشة تظھر بعد الدخول إلى وضع الخدمة ھي قائمة الخدمة. من ھذه القائمة یمكن للفنیین الوصول إلى جمیع مزایا وضع الخدمة من خالل تحدید فئات 
مختلفة. لتحدید إحدى الفئات، استخدم أزرار تحدید التمریر (أ) لتمییز إحدى الفئات (ب). إذا تم اختیار إحدى الفئات، فاضغط على زر التحدید "إدخال" (ج) 

لتأكید التحدید. 

أ

ج

ب

أ
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

شاشة ملخص:
توفر شاشة ملخص نظرة عامة على إعدادات الوحدة الحالیة (ال یمكن تغییر القیم الموجودة في ھذه الشاشة).

أ ب

د

و

ح

ج

ھـ

أ) طراز المنتج:
رقم الطراز الذي تم تكوین وحدة التحكم من أجلھ حالیًا. 

ب) إصدار البرنامج:
اإلصدار الحالي للبرنامج المثبت على وحدة التحكم.

ج) الوحدات:
تعرض الوحدات التي تستخدمھا وحدة التحكم بشكل افتراضي (وحدات القیاس األمریكیة أو الوحدات المتریة). 

د) الحد األقصى للسرعة:
الحد األقصى للسرعة التي یمكن للوحدة الوصول إلیھا. 

ھـ) الحد األدنى للسرعة:
الحد األدنى للسرعة التي یمكن للوحدة الحفاظ علیھا. 

و) الحد األقصى للمیالن:
الحد األقصى للنسبة التي یمكن للوحدة المیالن وفقًا لھا. 

ز) الحد األدنى للمیالن:
الحد األدنى للنسبة التي یمكن للوحدة المیالن وفقًا لھا. 

ھـ) الحد األقصى لوزن الجسم:
مقدار وزن المستخدم الذي یمكن للوحدة دعمھ. 
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة األدوات المساعدة: 
تحتوي قائمة األدوات المساعدة على شاشات متعددة تتیح للفنیین تغییر اإلعدادات المتنوعة لوحدة التحكم. تنقسم اإلعدادات إلى ثالث فئات. لتعدیل اإلعدادات، 

قم بتمییز إحدى الفئات (أ) باستخدام أزرار التحدید "تمریر" (ب) والضغط على زر التحدید "إدخال" (ج) لتأكید التحدید. 

قائمة األدوات المساعدة—إعداد المنتج:
عرض معلومات تكوین الطراز. 

قائمة األدوات المساعدة—تحدیث البرنامج:
قد تقوم TRUE بإصدار تحدیثات للبرنامج بشكل دوري، وذلك لضمان تمتع المستخدمین بأفضل تجربة تدریبیة متاحة. ونظًرا للطبیعة المعقدة لھذا اإلجراء، 

 .TRUE یوَصى بأن یتم إكمال أیة تحدیثات متعلقة بالبرامج بواسطة محترف معتَمد لدى

أ

ب
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

 :B-Vision قائمة األدوات المساعدة - إعداد
عند تزویدھا بجھاز استقبال Broadcast Vision اختیاري، تستطیع وحدة التحكم Escalate9 تشغیل الصوت السلكیًا من مصادر الفیدیو المزودة بجھاز 

إرسال متوافق مع Broadcast Vision. لتكوین ھذه المیزة، اتبع الخطوات التالیة. 
* قبل البدء في ھذه الخطوات، تأكد أن مصدر الصوت متصل بجھاز اإلرسال الالسلكي وأن كالً من مصدر الصوت وجھاز اإلرسال في وضع التشغیل.

1. استخدم أزرار تحدید التمریر (أ) لتمییز سلسلة جھاز اإلرسال المطلوب من القائمة (سلسة تلیفزیون BV من 1 إلى 9) (ب).

Broadcast Vision أجھزة إرسال BV 2 سلسلة تلیفزیون
Fantaay© و Mye©  أجھزة إرسال BV 4 سلسلة تلیفزیون

Cardio Theatre© LCS أجھزة إرسال BV 8 سلسلة تلیفزیون

مالحظة: وحدة التحكم Escalate9 مصممة لتعمل مع أجھزة إرسال Broadcast Vision. قد تحدث مشكالت في التوافق إذا تم استخدام جھاز إرسال من 
 .Broadcast Vision نوع آخر بخالف

.BV TV 2. اضغط على زر التحدید "تحدید" (ج) لتأكید تحدید سلسلة

أ

ج
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة األدوات المساعدة - إعداد B-Vision (تابع): 
قم بتوصیل سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس وارتِدھا للقیام بالخطوات المتبقیة.  .3

استخدم أزرار تحدید القناة (د) للتنقل عبر القنوات المتاحة.  .4
إذا كان صوت القناة مسموًعا بوضوح، فاضغط على زر التحدید "حفظ" (ھـ) لحفظ القناة.  .5

مالحظة: إن ترتیب حفظ القنوات یحدد الترتیب الذي تظھر بھ ھذه القنوات في وضع المستخدم القیاسي.
كرر الخطوتین 4 و5 مع كل مصدر صوت إضافي.  .6

إذا احتجت إلى حذف قناة، فاستخدم أزرار تحدید القناة (د) للتمریر إلى القناة ثم اضغط على زر التحدید إلغاء الحفظ (و)  .7
.BV وبمجرد حفظ جمیع القنوات المطلوبة، اضغط على زر التحدید "خروج" (ز) للخروج من إعداد  .8

* أثناء إعداد القناة یمكن استخدام مفاتیح حمل العمل + و- (ح) لتعدیل مستوى الصوت.

د
ھـ

و

ز
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة الخیارات:
تحتوي قائمة الخیارات على 12 إعداًدا یشتمل كل إعداد منھا على خیارات متنوعة. للحصول على قائمة كاملة باإلعدادات والخیارات، یرجى الرجوع 

إلى الجدول الموجود في الصفحة التالیة. للتنقل عبر قائمة الخیارات، استخدم أزرار تحدید التمریر (أ) لتمییز الخیار الذي ترید تغییره (ب) واستخدم مفاتیح 
السرعة (ج) أو مفاتیح المیالن (د) لتعدیل الخیارات. وعند اكتمال التغییرات، اضغط على زر التحدید "رجوع" (ھـ) وسیتم حفظ التغییرات تلقائیًا. 

أ

ب

ھـ

اللغة:
حدد لغة افتراضیة للوحدة. ستظھر جمیع اإلعدادات وبیانات التمرین بھذه اللغة. 

الوحدات: 
اختر طریقة عرض بیانات التمرین بشكل افتراضي. 

حفظ التمرین: 
قم بتشغیل میزة التمرین المحفوظ أو إیقاف تشغیلھا. 

أولویة معدل ضربات القلب: 
تحدد الترتیب الذي تقرأ بھ الوحدة بیانات معدل ضربات القلب. 

استرخاء: 
یعدل طول مدة االسترخاء في نھایة أي من التمرینات. 

وقت وضع السكون: 
مقدار الوقت الذي یمكن للوحدة أن تستمر فیھ في وضع الخمول قبل أن تدخل في وضع السكون. عند اختیار اإلعداد "إیقاف التشغیل"، ستظل الوحدة متصلة 

بالطاقة. 



Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100171 137 من

ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة الخیارات (تابع) 
الحد األقصى لوقت التمرین: 

یحدد ھذا اإلعداد مقدار الوقت الذي تستغرقھ جمیع التمرینات. عند اختیار اإلعداد "إیقاف التشغیل"، سیكون الوقت غیر محدود (ھذا اإلعداد ال ینطبق على 
التمرینات الیدویة أو تمرینات المسافة. 

مھلة البحث: 
اختر المدة التي ستظل فیھا میزة البحث عن تمرین ظاھرة على الشاشة دون أن یقوم المستخدم بأي تفاعل. عند اختیار "إیقاف التشغیل"، ستظل میزة البحث 

عن تمرین نشطة إلى أن یتم إیقافھا بواسطة المستخدم. 

مھلة اإلعداد: 
اختر المدة التي ستظل فیھا شاشة إدخال بیانات التمرین ظاھرةً على الشاشة دون أن یقوم المستخدم بأي تفاعل. عند اختیار اإلعداد "إیقاف التشغیل"، تظھر 

شاشة إدخال البیانات حتى یقوم المستخدم بغلقھا.

مھلة الملخص: 
تحدد مقدار الوقت الذي ستظل فیھ شاشة ملخص التمرین ظاھرة على الشاشة. عند اختیار اإلعداد "إیقاف التشغیل"، یظھر الملخص على الشاشة حتى یقوم 

المستخدم بغلقھا. 

وقت اإلیقاف المؤقت: 
سیقوم ھذا اإلعداد بتقیید مقدار الوقت الذي یمكن خاللھ إیقاف التمرین مؤقتًا قبل أن یتم إنھاؤه تلقائیًا. عند تحدید الخیار "إیقاف التشغیل" ستظل الوحدة متوقفة 

مؤقتًا حتى یقوم المستخدم باستئناف التمرین أو إنھائھ. 

إعدادات المصنع االفتراضیة: 
قم بإعادة تعیین جمیع اإلعدادات في قائمة الخیارات إلى إعدادات المصنع االفتراضیة. 

قائمة التشخیص: 
تحتوي قائمة التشخیص على أدوات تُستخدم للمساعدة على تشخیص األخطاء ومشكالت األداء.  تنقسم األدوات إلى ثالث فئات. الستخدام أداة، قم بتمییز 

إحدى الفئات (أ) باستخدام أزرار تحدید التمریر (ب) والضغط على زر التحدید إدخال (ج) لتأكید التحدید. 

أ

ب
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة التشخیص - معایرة/اختبار: 
تشتمل ھذه القائمة على أدوات الختبار والتحقق من تشغیل جھاز الجري. 

أ ب

د

ھـ

أ) اختبار المفاتیح:
عند الضغط على مفتاح على وحدة التحكم، ستتغیر كلمة "بال" لتشیر إلى المفتاح الذي یتم الضغط علیھ.  وفي حالة وجود مفتاح معلّق، فسیظھر المفتاح 

المعشق على الشاشة (یتم استثناء مفاتیح التحدید من ھذا االختبار). 

ب) قیاس معدل ضربات القلب عن بُعد:
یستخدم حزام معدل ضربات القلب الالسلكي أو المحاكي الختبار ما إذا كانت الوحدة تستقبل بیانات معدل ضربات القلب الالسلكیة. إذا كان ھناك قراءة ظاھرة 

دون استخدام حزام معدل ضربات القلب أو المحاكي، فھذا یعني أن ھناك تداخالً قد حدث من مصدٍر آخر.  

ج) معدل ضربات القلب المتصل:
یتأكد أن الوحدة تستقبل البیانات من خالل عرض معدل ضربات قلب المستخدم عند اإلمساك بوسائد معدل ضربات القلب المتصل. 

د) معایرة السرعة/المیالن:
یتم تحدید معایرة السرعة/المیالن (المعایرة) بشكل افتراضي في ھذه القائمة. لتشغیل معایرة اضغط على زر التحدید إدخال (ھـ) ثم قم بإتباع اإلرشادات التي 

تظھر على الشاشة. 

اختبار المنتج:
تستخدم شاشة اختبار المنتج أثناء عملیة اإلنتاج وال تستخدم للخدمة أو اكتشاف األعطال وإصالحھا. 

ستقوم ھذه العملیة بالتحكم الكامل في جھاز الجري وقد تمثل خطوة إذا لم تتم مراعاة الحذر الشدید.
قد تستغرق المعایرة حتى دقیقتین لالكتمال.• 
ال تقم بالوقوف على جھاز الجري أثناء إجراء المعایرة.• 
تحقق من خلو الجھاز من كافة األجزاء واألدوات.• 
یجب إبقاء األطفال والحیوانات بعیًدا عن الجھاز بمسافة آمنة.• 

تحذیر:
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ESCALATE۹ الفصل الرابع ج: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة التشخیص - سجل األخطاء: 
تعتبر أكواد األعطال جزًءا ھاًما الكتشاف أي مشكالت خاصة بجھاز الجري وإصالحھا. عند ظھور أي خطأ في أي وقت، فإنھ یدخل في سجل األخطاء لكي 

یستعرضھ أحد متخصصي الخدمة. وحدة التحكم ھذه قادرة على تخزین أحدث عشرة أخطاء. یمكن مسح سجل األخطاء من خالل الضغط على زر التحدید 
"إدخال" (أ)، لكن ال یوصى بالقیام بھذا. 

اإلحصاءات
تعرض قائمة اإلحصاءات نظرة عامة حول بیانات الجري على جھاز الجري. تشتمل النظرة العامة على المسافة والوقت ومتوسط السرعة والحد األقصى 
للسرعة وعدد البرامج الیدویة وعدد البرامج المعینة مسبقًا وتوصیالت جھاز apple. یمكن تصدیر ھذه اإلحصائیات لمحرك أقراص USB عن طریق 

استخدام أزرار تحدید التمریر (أ) لتمییز خیار تصدیر USB (ب) والضغط على زر التحدید إدخال (ج). یمكن مسح البیانات من خالل تحدید تحكم بالمسافة/
الوقت/السرعة (د) أو تحكم یدوي/برنامج/Apple (ھـ)، لكن ال یوصى بالقیام بھذا. 

أ

ج

د

ھـ
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EMERGE الفصل الرابع د: تشغیل
:EMERGE نظرة عامة على

 LED شاشة
الخاصة بالمیالن

 LED شاشة
العلویة

 LED شاشة
السفلیة

 LED شاشة
الخاصة بالسرعة

التحكم في بدء 
HRC جولة

البحث عن إدخال
تمرین

USB منفذ

حامل قراءة

البدء

مفاتیح 
السرعة

مفاتیح 
المیالن

توقف

ملصق 
تحذیر
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EMERGE الفصل الرابع د: تشغیل
:EMERGE نظرة عامة على

مفاتیح المیالن: 
تزید وتقلل میالن جھاز الجري بشكل یدوي. 

البدء: 
یتیح للمستخدم بدء تمرین بدء سریع أو تمرین تم ضبطھ مسبقًا. 

حامل قراءة: 
رف في وحدة التحكم یمكن استخدامھ لحمل كتاب أو مجلة أو قارئ إلكتروني أو كمبیوتر لوحي أثناء التمرین. 

 :USB منفذ
یتیح للمستخدمین تصدیر بیانات التمرین إلى محرك أقراص USB خارجي أو تحدیث برنامج وحدة التحكم. 

البحث عن تمرین: 
یؤدي الضغط على ھذا الزر إلى التمریر عبر التمرینات المتاحة. عند عرض التمرین المطلوب، یجب أن یضغط المستخدم على إدخال إلدخال بیاناتھ وعلى 

البدء لیبدأ التمرین.  

إدخال: 
اضغط على ھذا المفتاح لتأكید تحدید في أحد التمرینات المعینة مسبقًا. 

 :HRC التحكم في بدء جولة
یشغل برنامج التحكم في معدل ضربات القلب لیتیح للجھاز الحفاظ على معدل ضربات قلب المستخدم من خالل تعدیالٍت آلیة للسرعة والمیالن (عند استعانة 

المستخدم بمراقبة معدل ضربات القلب).  

ملصق تحذیر: 
معلومات السالمة الھامة للمستخدمین لمراجعتھا قبل استخدام الجھاز. 

توقف: 
یوقف التمرین تماًما أو مؤقتًا. اضغط باستمرار على ھذا المفتاح لمدة 5 ثواٍن إلعادة تعیین الوحدة. 

مفاتیح السرعة: 
تزید وتقلل سرعة السیر بشكل یدوي. 

شاشات LED الخاصة بالسرعة والمیالن: 
تعرض ھذه الشاشات القیم الحالیة لمیالن وسرعة الوحدة. 

شاشة LED السفلیة: 
تعرض ملف التمرین الخاص بالبرنامج الحالي. 

شاشة LED العلویة: 
تعرض بیانات التمرین الحالي؛ الوقت والمسافة والسعرات الحراریة ومعدل ضربات القلب.
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EMERGE الفصل الرابع د: تشغیل
التنقل عبر الوحدة:

تحدید تمرین معین مسبقًا: 
لبدء تمرین معین مسبقًا، اضغط على زر البحث عن تمرین (أ) حتى یظھر البرنامج المطلوب في شاشة LED العلویة (ب) ومن ثم اضغط على الزر إدخال (ج). 

*لبدء تمرین HRC مستھدف، اضغط على زر التحكم في جولة HRC (د) واتبعھ بالضغط على الزر إدخال (ج).

إدخال بیانات التمرین:
قبل البدء في تمرین معین مسبقًا، ستطلب وحدة التحكم بعض المعلومات من المستخدم وذلك إلعطاء بیانات أكثر دقة عن التمرین. لتعدیل قیمة البیانات (أ)، 

استخدم مفاتیح السرعة + و– (ب). في حالة عرض القیمة المطلوبة، اضغط على إدخال (ج) لالنتقال لقیمة البیانات التالیة. وفي حالة إتمام إدخال جمیع 
البیانات، اضغط على البدء (د) لبدء التمرین. 

ج

أ

د

أ

ب

د
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EMERGE الفصل الرابع د: تشغیل
التنقل عبر الوحدة:

ملخص التمرین:
یمكن إنھاء التمرینات بضغط المستخدم على زر توقف (أ) أو باستكمال الوقت أو المسافة المضبوطین في التمرین المعد مسبقًا. بمجرد انتھاء التمرین، 

ستعرض وحدة التحكم ملخًصا لھ یعرض للمستخدم نظرة عامة على التمارین وتتضمن؛ الوقت ومتوسط معدل ضربات القلب والحد األقصى لمعدل ضربات 
القلب ومتوسط السرعة والحد األقصى للسرعة والمسافة والسعرات الحراریة. لمسح الملخص والعودة إلى الشاشة الرئیسیة، اضغط على زر توقف (أ). 

:USB تصدیر بیانات التمرین إلى محرك أقراص
وحدة التحكم Emerge تمنح المستخدمین القدرة على تصدیر بیانات تمرینھم إلى محرك أقراص USB. عند تمكین ھذا الخیار ستظھر الشاشة التالیة قبل 
ظھور ملخص التمرین.  لتصدیر البیانات، قم بإدخال محرك أقراص USB في منفذ USB الخاص بوحدة التحكم واضغط على مفتاح المیالن ألعلى (أ). 

لتخطي تصدیر البیانات، اضغط على مفتاح المیالن ألسفل (ب) وسیتم عرض ملخص التمرین من دون تصدیره. 

أ
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EMERGE الفصل الرابع د: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

الدخول في وضع الصیانة: 
اضغط باستمرار على زر المیالن ألعلى (أ) حتى تطلق الوحدة إشارة صوتیة (لمدة 3 ثوان تقریبًا). بعد ذلك، حرر مفتاح المیالن ألعلى واضغط فوًرا مع 
 LED االستمرار على الزر إدخال (ب) حتى تصدر الوحدة إشارة صوتیة مرةً أخرى (لمدة 3 ثوان تقریبًا). ثم حرر الزر إدخال وحین تظھر على شاشة

العلویة (ج) عبارة "وضع الصیانة"، اضغط على زر إدخال (ب) للدخول في وضع الصیانة. 

التنقل عبر وضع الصیانة:
ینقسم وضع الصیانة إلى ثالث فئات؛ المعایرة والتشخیص والتكوین. لتحدید فئة منھما، استخدم مفاتیح المیالن ألعلى وألسفل (أ) حتى یتم إدراج الفئة في 

شاشة LED العلویة (ب) ثم اضغط على زر إدخال (ج). 

ج

ب

ب

ج



Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100171 145 من

EMERGE الفصل الرابع د: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

التنقل عبر وضع الصیانة:
داخل أي من الفئات، یمكن للمستخدمین التمریر عبر الخیارات المتاحة باستخدام مفاتیح المیالن ألعلى وألسفل (أ). إذا كان اإلعداد المطلوب معروًضا في 

شاشة LED العلویة (ب)، فاضغط على زر إدخال (ج) لتأكید التحدید.  بعد تأكید التحدید، یتم استخدام مفتاحي السرعة + و- لتغییر الخیارات داخل اإلعداد.  
بعد تغییر أي إعداد، یجب أن یتم الضغط على زر البدء (د) لحفظ التغییرات (وإذا لم یتم الضغط على زر البدء لحفظ التغییرات فستعود اإلعدادات مرةً أخرى 
إلى قیمتھا االفتراضیة). یتم استخدام الزر توقف (ھـ) كزر رجوع إلى وضع الصیانة وسینقل المستخدم إلى الشاشة السابقة في كل مرة یتم فیھا الضغط علیھ.  

للخروج من وضع التشخیص، اضغط على الزر توقف (ھـ) بشكل متكرر حتى تظھر عبارة "وضع الصیانة" على شاشة LED العلویة (ب)، ثم اضغط 
باستمرار على الزر توقف إلعادة ضبط الوحدة أو قم ببساطة بإزالة واستبدال مفتاح األمان. 

المعایرة:
ستقوم المعایرة بإجراء اختبار رئیسي للتدویر وأنظمة المیالن للتأكد من عملھا بشكل صحیح. یمكن أیًضا استخدام المعایرة بواسطة الفنیین الكتشاف أعطال 

النظام وإصالحھا. 

ستقوم ھذه العملیة بالتحكم الكامل في جھاز الجري وقد تمثل خطوة إذا لم تتم مراعاة الحذر الشدید. 
قد تستغرق المعایرة حتى دقیقتین لالكتمال.• 
ال تقم بالوقوف على جھاز الجري أثناء إجراء المعایرة.• 
تحقق من خلو الجھاز من كافة األجزاء واألدوات.• 
یجب إبقاء األطفال والحیوانات بعیًدا عن الجھاز بمسافة آمنة.• 

خطوات المعایرة:
الدخول في وضع الصیانة.• 
قم باستخدام أزرار المیالن ألعلى وألسفل للتمریر عبر الخیارات حتى تظھر "المعایرة" على شاشة LED العلویة.• 
اضغط على الزر إدخال للدخول في وضع المعایرة ثم اضغط على الزر بدء لبدء المعایرة.• 
بعد استكمال المعایرة، قم بإزالة مفتاح األمان واستبدالھ للعودة إلى وضع المستخدم القیاسي.• 

تحذیر:

ب

ج

ھـ

د
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EMERGE الفصل الرابع د: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة التشخیص:
تحتوي قائمة التشخیص على إعدادات مختلفة، وكذلك أدوات تُستخدم للمساعدة على تشخیص األخطاء ومشكالت األداء.

الوصفالعنوان

:����� ������
یعرض رقًما تراكمیًا إلجمالي عدد ساعات استخدام الوحدة.

:�����
یبدل بین تشغیل أو إیقاف تشغیل الصوت.

:��������� �����
یتیح للمستخدمین تغییر الوزن االفتراضي الذي یظھر عند البدء في برنامج.

:����� ������ ����
یقوم بتقیید مقدار الوقت الذي یمكن لجمیع التمرینات أن تستغرقھ (ال یسري على تمرینات 

البدء السریع أو التمرینات الیدویة أو تمرینات المسافة).

:������ ������� ���
سیقوم ھذا اإلعداد بتقیید مقدار الوقت الذي یمكن خاللھ إیقاف التمرین مؤقتًا قبل أن یتم 
إنھاؤه تلقائیًا. عند تحدید الخیار "إیقاف التشغیل" ستظل الوحدة متوقفة مؤقتًا حتى یقوم 

المستخدم باستئناف التمرین أو إنھائھ.

(����� ���� ������) PPD
 ���� ������� �����) 2 ������/PPD 1  ����

:(��� ������� ������� ����

عند تمكین اكتشاف وجود الشخص سیتوقف جھاز الجري مؤقتًا إذا لم یكتشف سحب أمبیر 
عادي مما قد یشیر إلى وزن المستخدم على سیر الجھاز.

سیقوم المؤقت 1 بتعیین مقدار الوقت قبل قیام الوحدة بعرض إشعار PPD وسیقوم 
المؤقت 2 بتعیین مقدار الوقت الذي یتم عرض اإلشعار خاللھ قبل توقف سیر الجھاز.

:�������
یعدل طول مدة االسترخاء في نھایة أي من التمرینات.

:ERP ������
خیارات توفیر الطاقة المتقدمة. (یلزم توفر لوحة ERP االختیاریة؛ الرجاء مراجعة 

إرشادات لوحة ERP للمزید من التفاصیل).

:������
مقدار الوقت الذي یمكن للوحدة أن تستمر فیھ في وضع الخمول قبل أن تدخل في وضع 

السكون.

:USB ���
یقوم بتمكین تصدیر بیانات التمرین عبر منفذ USB لوحدة التحكم أو تعطیلھ.

:�������
یقوم بالتغییر بین وحدات القیاس األمریكیة القیاسیة والوحدات المتریة.

:������ �����
سیقوم بحساب متوسط السرعة المستخدمة اعتماًدا على إجمالي عدد الساعات وإجمالي عدد 

األمیال التي تم تجمیعھا من الخیارات األخرى.

:������� ������
المسافة اإلجمالیة التي قطعھا السیر باألمیال.

:������� ���
یعرض قائمة بآخر خمسة أعطال حدثت. في حالة تسجیل أعطال متعددة اضغط على 

المفاتیح + أو â€ للتمریر عبر القائمة. في حالة عدم تسجیل أیة أعطال، فستقوم الوحدة 
بعرض "السجل فارغ".
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EMERGE الفصل الرابع د: تشغیل
الوظائف المتقدمة لوحدة التحكم:

قائمة التكوین:

تحذیر:
قد یتسبب التكوین الخاطئ لوحدة التحكم في حدوث تلف في الوحدة وإلغاء الضمان الذي تقدمھ جھة التصنیع. عند الضرورة، یرجى االتصال بالدعم الفني 

لشركة TRUE Fitness على رقم 8783-883-800 للحصول على المساعدة. 

الوصفالعنوان

یعرض نوع الطراز الذي یتم تركیب وحدة التحكم علیھ. �������:

یقوم باختبار الشاشات التي تضيء شاشة LED على شاشة وحدة التحكم لضمان أداء ������ �������:
الوظائف بشكل جید.

:�������� ������
یُظھر وصفًا ألي زر یتم الضغط علیھ. وفي حالة وجود مفتاح معلّق، فسیظھر المفتاح 

المعشق على الشاشة.

:����� ����� ���� ������

القیاس عن بُعد - یستخدم حزام معدل ضربات القلب الالسلكي أو المحاكي الختبار ما إذا 
كانت الوحدة تستقبل بیانات معدل ضربات القلب الالسلكیة. إذا كان ھناك قراءة ظاھرة 

دون استخدام حزام معدل ضربات القلب أو المحاكي، فھذا یعني أن ھناك تداخالً قد حدث 
من مصدٍر آخر. 

االتصال - یتأكد أن الوحدة تستقبل البیانات من خالل عرض معدل ضربات قلب 
المستخدم عند اإلمساك بوسائد معدل ضربات القلب المتصل.

یعدل طول مدة االسترخاء في نھایة أي من التمرینات.�������:

المسافة اإلجمالیة التي قطعھا السیر باألمیال.������ �������:

یعرض رقًما تراكمیًا إلجمالي عدد ساعات استخدام الوحدة.������ �����:

الحد األقصى للنسبة التي یمكن للوحدة المیالن وفقًا لھا.���� ������ �������:

الحد األقصى للسرعة التي یمكن للوحدة الوصول إلیھا.���� ������ ������:

:EPROM ������.یعرض اإلصدار الحالي للبرنامج المثبت على وحدة التحكم
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الفصل الخامس: العنایة والصیانة
العنایة والصیانة:

من الضروري القیام بمھام الصیانة البسیطة الواردة في ھذا القسم. ألن عدم صیانة جھاز الجري باألسلوب الموضح ھنا یمكن أن یؤدي إلى إلغاء ضمان 
TRUE Fitness. للحد من مخاطر اإلصابة بصدمة كھربائیة، احرص دائًما على فصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل إجراء عملیة التنظیف أو القیام بأي 

من مھام الصیانة.

الفحص:
TRUE Fitness لیست مسئولة عن أداء أو جدولة الصیانة أو الفحوصات الدوریة. یجب أن یفحص المستخدمون جھاز الجري یومیًا. تحقق من حبال 

األمان القصیرة التالفة أو البالیة أو المفقودة. قم باستبدال حبال األمان القصیرة البالیة أو المفقودة فوًرا. ال تقم بالتمرین على جھاز الجري بدون ربط مشبك 
األمان بمالبسك ابحث من خالل حاستي النظر والسمع عن األحزمة السائبة والمسامیر المفكوكة وأشكال الضوضاء غیر المعتادة وأسالك الطاقة التالفة أو 
البالیة وأیة إشارة أخرى تدل على أن الجھاز قد یكون بحاجة إلى الصیانة. إذا الحظت أیًا من ھذه األشیاء، فعلیك بطلب الخدمة. ال تحاول استخدام جھاز 

الجري حتى یتم عمل الصیانة المناسبة أو یتم استبدال األجزاء التالفة.

ھام:
إذا رأیت أن جھاز الجري بحاجة إلى صیانة، فتأكد من عدم استخدامھ بشكل غیر مقصود. أوقف تشغیل الوحدة، ثم افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة 

الموصل بھ. قم بإزالة مفتاح األمان المغناطیسي ومشبك األمان وقم بتخزینھما في مكان آمن. تأكد أن المستخدمین اآلخرین على علم بأن الجھاز بحاجة إلى 
صیانة. 

.www.truefitness.com المعتمد، یرجى زیارة موقعنا TRUE لطلب قطع الغیار أو االتصال بممثل خدمة

تنظیف الجھاز:
بعد كل استخدام:

استخدم منادیل  ™GymWipes المضادة للجراثیم أو قم برش محلول بنسبة 30 جزء ماء إلى جزء واحد منظف معتدل لترطیب قطعة قماش ناعمة • 
ومن ثم امسح جمیع األسطح الظاھرة. 

استخدم منظف الشاشة/LCD أو رش محلوالً مكونًا من جزء واحد من الكحول األیزوبروبیلي نسبتھ 91٪ وجزء واحد من الماء لترطیب قطعة قماش • 
ناعمة ونظف سطح وحدة التحكم. یساعد ذلك على إزالة أي آثار ألي أصابع وأتربة وأوساخ.

أسبوعیًا:
استخدم المكنسة الكھربائیة للتخلص من األتربة واألوساخ التي ربما تتراكم تحت أو حول جھاز الجري أو أي فتحات غطاء المحرك وتحت أغطیة المداس. • 

من الممكن أن تعوق فتحات الھواء المسدودة التبرید الكافي لمحرك اإلدارة ومحرك المیالن ولوحة التحكم بالمحرك، مما یسبب قصر عمر الجھاز. 
تحقق من الشد والمحاذاة السلیمة للسیر المتحرك. إذا احتجت ضبط السیر المتحرك، فانظر قسم "محاذاة السیر المتحرك" و"شد السیر المتحرك" في • 

الصفحات التالیة.

تنبیھ:   
تجنب استخدام أي منظفات حمضیة. حیث إن استخدامھا سوف یضعف الدھان أو طبقات الطالء وقد یؤدي إلى إلغاء ضمان TRUE Fitness. ال تقم مطلقًا 
بسكب الماء أو سوائل الرش على أي جزء من جھاز الجري. اترك الجھاز حتى یجف تماًما قبل استخدامھ. استخدم المكنسة الكھربائیة لتنظیف األرضیة أسفل 

الوحدة لتفادي تراكم األتربة واألوساخ، مما قد یؤثر على التشغیل السلس للوحدة. استخدم فرشاة للتنظیف بالحك مصنوعة من النایلون الناعم لتنظیف السیر 
المتحرك. تجنب التنظیف تحت سیر الجھاز. معظم اآللیات العاملة محمیة داخل غطاء المحرك وقاعدة جھاز الجري. مع ذلك، من أجل التشغیل الفعال، یعتمد جھاز 

الجري على االحتكاك المنخفض. للحفاظ على احتكاك منخفض، یجب أن تكون وحدة السیر المتحرك، ومنصات النزول، واآللیات الداخلیة نظیفة قدر اإلمكان.
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الفصل الخامس: العنایة والصیانة
محاذاة السیر المتحرك:

تتیح المحاذاة السلیمة للسیر أن یظل السیر متمركًزا ویضمن التشغیل السلس. تحتاج عملیة إعادة محاذاة السیر بعض التعدیالت البسیطة. إذا لم تكن متأكًدا من 
 .TRUE اإلجراء، فاتصل بقسم خدمة العمالء بشركة

 تنبیھ:
یجب توخي الحذر خاصة عند محاذاة السیر المتحرك. قم بإیقاف تشغیل جھاز الجري أثناء الضبط أو العمل بالقرب من البكرة الخلفیة. قم بإزالة أي مالبس 

فضفاضة واربط شعرك للخلف. كن حذًرا للغایة للحفاظ على أصابعك وأي جسم آخر بعیًدا عن السیر والبكرات، وخاصة أمام البكرة وخلف المنصة. لن 
یتوقف جھاز الجري على الفور في حالة تعلق أي شيء بالسیر أو البكرات. 

 تنبیھ:
إذا كنت تسمع أي احتكاك أو یبدو أن السیر المتحرك یتعرض للتلف، فأوقف تشغیل السیر المتحرك فوًرا بالضغط على مفتاح التوقف. واتصل بقسم الخدمة 

لدى شركة TRUE قم بالمشي حول الجزء الخلفي من الوحدة وراقب السیر لبضع دقائق. ینبغي أن یتمركز السیر على المنصة قید التشغیل. إذا انحرف 
السیر بعیًدا عن المركز، فینبغي القیام بالتعدیالت. 

ھام:
قد یؤدي الفشل في محاذاة السیر إلى تلف أو بلى السیر، الذي قد ال یكون مشموالً ضمن ضمان TRUE Fitness إلیقاف السیر المتحرك، قم بالضغط على 

مفتاح التوقف. قم بإیقاف تشغیل جھاز الجري.

 تنبیھ:
حفاًظا على سالمتك، استخدم مفتاح الطاقة إلیقاف تشغیل جھاز الجري قبل القیام بأي تعدیالت. ال تقم بضبط السیر المتحرك عندما یكون شخص ما واقفًا على الوحدة. 

 تنبیھ:
ال تقم بتدویر مسمار الضبط أكثر من 4/ 1 دورة في المرة الواحدة. یمكن إلحكام ربط المسمار بشدة أن یتلف جھاز الجري. إذا كنت غیر متأكد من كیفیة 

.TRUE ضبط السیر المتحرك، فاتصل بقسم خدمة العمالء بشركة

إذا كان السیر المتحرك أبعد مما ینبغي من الجانب األیمن:
قم بتعیین موضع مسامیر ضبط السیر في األغطیة الطرفیة الخلفیة لجھاز الجري. • 

(لتحدید اتجاھي الیسار والیمین، قم بالوقوف على الجزء الخلفي من جھاز الجري في 
مواجھة شاشة العرض).

باستخدام الحجم المناسب لمفتاح ربط ألن أو جلبة ربط، قم بتدویر مسمار الضبط األیمن • 
في اتجاه عقارب الساعة بمقدار 4/ 1 دورة.

قم بتشغیل جھاز الجري وابدأ السیر بسرعة 3 أمیال/س والبقاء خارج الوحدة. • 
اترك السیر یدور لمدة دقیقتین لیضبط نفسھ.• 
كرر الخطوات أعاله إذا احتجت إلى المزید من عملیات الضبط.• 

مالحظة: عند محاذاة سیر الجري بشكل مناسب، یمكن لألشخاص 
رؤیة السیر الموجود في مركز فتحة محاذاة السیر. 

توجد الفتحة في الواقي الخلفي من الدحرجة. 
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الفصل الخامس: العنایة والصیانة

شّد السیر المتحرك:
إذا شعرت بانزالق أو اھتزاز عند تشغیل جھاز الجري، فقد یعني ھذا أن السیر المتحرك یحتاج إلحكام ربطھ. في معظم الحاالت، قد یتمدد السیر بفعل 

 .TRUE االستخدام. تحتاج عملیة شّد السیر بعض التعدیالت البسیطة. إذا لم تكن متأكًدا من اإلجراء، فاتصل بقسم الخدمة لدى شركة

عیِّن موضع مسامیر ضبط السیر في غطاء السیر األمامي. • 
قم بفك سدادات الغطاء المطاطیة.• 
باستخدام الحجم المناسب لمفتاح ربط ألن أو جلبة ربط، قم بتدویر• 

مسماري الضبط في اتجاه عقارب الساعة بمقدار 4/ 1 دورة.
قم بتشغیل الوحدة، وابدأ السیر، وتحقق مما إذا كان االنزالق مستمًرا.• 
كرر الخطوات أعاله إذا احتجت إلى المزید من عملیات الضبط.• 

مالحظة: بعد أن یكتمل شد سیر الجري، تأكد من أن مفتاحي ربط ألن قد
تمت إزالتھ من مسامیر الضبط الموجودة في غطاء السیر األمامي قبل

استخدامھ الحقًا.

تشحیم السیر:
لالستخدام التجاري أكثر من 20 ساعة في األسبوع، توصي TRUE بالتشحیم كل ثالثة أشھر. 

عیِّن موضع مسامیر ضبط السیر في غطاء السیر األمامي قم بفك• 
سدادات الغطاء المطاطیة.

قم بإرخاء مسامیر ضبط السیر في غطاء السیر األمامي.• 
ارفع السیر وضع زیت التشحیم بمنتصف المنصة.• 
قم بإعادة تمركز وشّد السیر متبعًا اإلرشادات المذكورة أعاله.• 
قم بالمشي على الوحدة بسرعة 2 میل/الساعة لمدة 60 ثانیة تقریبًا • 

لتوزیع مواد التشحیم بالتساوي على السیر والمنصة.

 www.truefitness.com یرجى االتصال بالموزع لدیك أو زیارة*
للحصول على مواد التشحیم المناسبة.

إذا كان السیر المتحرك أبعد مما ینبغي من الجانب األیسر:
قم بتعیین موضع مسامیر ضبط السیر في األغطیة الطرفیة الخلفیة لجھاز الجري.• 

(لتحدید اتجاھي الیسار والیمین، قم بالوقوف على الجزء الخلفي من جھاز الجري
في مواجھة شاشة العرض).

باستخدام الحجم المناسب لمفتاح ربط ألن أو جلبة ربط، قم بتدویر مسمار الضبط• 
األیسر في اتجاه عقارب الساعة بمقدار 4/ 1 دورة. 

قم بتشغیل جھاز الجري وابدأ السیر بسرعة 3 أمیال/س والبقاء خارج الوحدة. • 
اترك السیر یدور لمدة دقیقتین لیضبط نفسھ.• 
كرر الخطوات أعاله إذا احتجت إلى المزید من عملیات الضبط.• 

مالحظة: بعد أن تكتمل محاذاة سیر الجري، تأكد من أن مفتاح ألن قد تمت إزالتھ من مسمار الضبط الموجود في غطاء السیر األمامي قبل استخدامھ الحقًا.
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الفصل الخامس: العنایة والصیانة
ضبط مستوى الجھاز:

یحتوي ھذا الجھاز على قدم استواء أمامیة قابلة للضبط للتأكد من أن سطح الجري مستٍو. یمكن أن یساعد ضبط 
األقدام األمامیة إذا ُوضعت الوحدة على سطح غیر مستو، لكنھا لن تفید كثیًرا على األسطح غیر المستویة بشدة. 

الصیانة الوقائیة المجدولة األخرى:
تنصح TRUE بالقیام بالصیانة ربع السنویة بواسطة فني خدمة مؤھل. یرجى االتصال بالموزع لدیك أو زیارة موقع www.truefitness.com للتواصل 

.TRUE مع فني خدمة معتمد من

الصیانة الوقائیة المجدولة:
قم بتسجیل الوقت والمسافة والساعات من وحدة التحكم.• 
راجع سجل األخطاء في وحدة التحكم.• 
افحص السیر المتحرك وسیر التدویر للتأكد من الشد وضبط المسار.• 
أزل غطاء المحرك واستعمل المكنسة الكھربیة إلزالة أي مخلفات على المحرك وصندوق جھاز استشعار السرعة ولوحة التحكم بالمحرك وحجرة • 

المحرك ذات المسرب الحراري.
حّرك جھاز الجري ونظف تحتھ باستخدام المكنسة الكھربیة.• 
قم بتشحیم نقاط محور الرفع بما في ذلك قدم االتزان الخلفي وبرغي محرك الرفع.• 
قم بتشحیم سیر المشي والمنصة.• 
افحص جمیع أدوات التثبیت.• 
افحص جمیع الوصالت الكھربیة.• 
افحص جمیع المكونات للتأكد من عدم وجود بلى غیر طبیعي أو سابق ألوانھ.• 

 تنبیھ: 
.TRUE Fitness ال تستعن سوى بمزودي الخدمة المعتمدین من

التخزین لمدة طویلة:
أوقف تشغیل جھاز الجري في حالة عدم استخدامھ لفترة زمنیة طویلة. تأكد من فصل سلك الطاقة عن مصدر الطاقة ووضعھ في مكان ال یعرضھ للتلف أو 

یعوق أي شخص أو أي أجھزة أخرى.

تخزین حزام الصدر:
قم بتخزین حزام الصدر في مكان خاٍل من األتربة واألوساخ مثل الخزانة أو الدرج. تأكد من حمایة حزام الصدر من االرتفاع أو االنخفاض الشدید في درجة 

الحرارة. تجنب تخزینھ في مكان قد یكون معرًضا لدرجات حرارة أقل من 32 درجة فھرنھایت (0 درجة مئویة). لتنظیف حزام الصدر، استخدم قطعة إسفنج 
أو قطعة قماش ناعمة مبللة بصابون لطیف وماء. جفف السطح جیًدا بواسطة منشفة نظیفة.
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الفصل السادس: خدمة العمالء
االتصال بالخدمة: 

توصي TRUE Fitness بأن توفر لھا كالً من الرقم التسلسلي ورقم المودیل ووصف مختصر ألسباب الطلب. وبعد أن یتم جمع ھذه المعلومات، یمكنك 
االختیار بین االتصال بموزع البیع أو شركة الصیانة المحلیة لدیك لتحدید موعد. (إذا لم تكن على درایة بالموزع المعتمد في منطقتك، فیمكنك زیارة موقعنا 

اإللكتروني على www.truefitness.com واستخدام محدد مواقع الموزعین للحصول على معلومات االتصال الخاصة بأقرب موزع). 

یمكنك أیًضا االتصال بفریق دعم العمالء الخاص بـ TRUE Fitness عن طریق االتصال بالرقم 800.883.8783 أو إرسال رسالة عبر البرید
اإللكتروني إلى service@truefitness.com من یوم االثنین إلى الجمعة خالل ساعات العمل العادیة. 

 TRUE FITNESS SERVICE DEPARTMENT
 865 HOFF ROAD

 ST. LOUIS, MO 63366
 1.800.883.8783

 (CST) ساعات العمل: 8:30 صباًحا – 5:00 مساًء بالتوقیت الرسمي المركزي
service@truefitness.com :البرید اإللكتروني

االتصال بالمبیعات: 
ھل أنت مھتم بمنتجات شركة TRUE؟ یرجى االتصال بنا عند وجود أي استفسارات بشأن المبیعات أو المنتجات حتى یتسنى لنا توجیھك إلى ممثل المبیعات 

المناسب لإلجابة عن أسئلتك. 

 TRUE FITNESS HOME OFFICE
 865 HOFF ROAD

 ST. LOUIS, MO 63366
 1.800.426.6570

 (CST) ساعات العمل: 8:30 صباًحا – 5:00 مساًء. بالتوقیت الرسمي المركزي
sales@truefitness.com :البرید اإللكتروني
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الفصل السادس: خدمة العمالء
اإلبالغ عن تلفیات في الشحنة أو األجزاء: 

لسوء الحظ، أحیانًا تتعرض بعض المواد للتلف أثناء الشحن. إذا تلفت المواد أثناء الشحن، یرجى اتباع اإلرشادات الموضحة أدناه لتحدید اإلجراء المناسب 
للقیام بھ في حالة حدوث تلفیات. 

التلف الشدید:
تلف واضح بعبوة التغلیف الخارجیة/المنتج الداخلي. یُرجى رفض الشحنة وسیجري إرجاعھا إلى شركة TRUE Fitness عن طریق شركة الشحن. اتصل 

بفریق دعم العمالء لدى شركة TRUE Fitness على الرقم 800.883.8783 أو فریق دعم المبیعات على الرقم 800.426.6570 من یوم االثنین 
إلى الجمعة خالل ساعات العمل العادیة لإلبالغ عن أنھ قد تم رفض الشحنة. وبمجرد استالمنا للشحنة التالفة، ستُرسل لك شحنة بدیلة. ال ترفض سوى القطعة 

التالفة إذا كانت الشحنة تتكون من عدة صنادیق. 

التلف البسیط:
ربما یلحق بالصندوق بعض التلفیات البسیطة ولست متأكًدا إذا كان المنتج تالفًا أم ال. علیك أن تقوم بتوقیع بولیصة الشحن لإلفادة بأن الشحنة تالفة عند استقبالھا. 

وبمجرد قیامك بفتح الصندوق والتأكد من وجود شيء تالف بالفعل، یرجى جمع كل من الرقم التسلسلي ورقم الطراز ووصف التلف وتدعیمھ بالصور. یرجى 
التأكد من اشتمال الصور على المنتج التالف وكذلك الصندوق التالف الذي وصل المنتج فیھ. اتصل بفریق دعم العمالء لدى شركة TRUE Fitness على الرقم 

800.883.8783 أو فریق دعم المبیعات على الرقم 800.426.6570 من یوم االثنین إلى الجمعة خالل ساعات العمل العادیة. 

التلف الخفي:
قد تستلم شحنة تبدو سلیمة وتكتشف بمجرد فتحك للصندوق أن ھناك تلفیات خفیة. یرجى إبالغ شركة الشحن على الفور. لن نتمكن من تقدیم شكوى إذا لم 
یجر إبالغ شركة الشحن في الوقت المناسب. وبمجرد قیامك باالتصال بشركة الشحن، ینبغي لك أن تجمع كالً من الرقم التسلسلي ورقم المودیل ووصف 

التلف وتدعیمھ بالصور. اتصل بفریق دعم العمالء لدى شركة TRUE Fitness على الرقم 800.883.8783 أو فریق دعم المبیعات على الرقم 
800.426.6570 من یوم االثنین إلى الجمعة خالل ساعات العمل العادیة. 
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الفصل السابع: معلومات إضافیة
دلیل اكتشاف األعطال وإصالحھا: 

دلیل اكتشاف األعطال وإصالحھا الذي بین یدیك معد للمساعدة في التشخیص فقط ولیس شامالً لكل شيء. المواصفات التقنیة وأكواد الخطأ والبرمجة عرضة 
للتغیر دون إشعار مسبق. ال تتحمل شركة TRUE أیة مسئولیة عن أي تلف أو خسارة تحدث ألشخاص یعتمدون على نحو كلي أو جزئي على أي وصف أو 

بیان وارد في ھذا الدلیل. یرجى زیارة موقع www.TRUEfitness.com للحصول على أحدث إصدار من كافة األدلة واتصل بقسم الخدمة لدى شركة 
TRUE على الرقم 8783-883-800 للمساعدة في اكتشاف األعطال وإصالحھا وفي التشخیص.

اإلجراء التصحیحيالسبب المحتملالعطل

ال توجد طاقة

التأكد من أن مفتاح التشغیل/اإلیقاف في وضع التشغیلالوحدة متوقفة

استبدال سلك الطاقةتلف سلك الطاقة

فحص وصلة الطاقة في الوحدة والمأخذسلك الطاقة غیر مستقر تماًما في المقبس

استخدام مقیاس جھد كھربائي للتحقق من وجود طاقة في المأخذانعدام الطاقة في المأخذ

قاطع دائرة كھربائیة ُمعرقل
یقع قاطع الدائرة الكھربائیة بجانب مفتاح التشغیل/اإلیقاف. 
التحقق من أن قاطع الدائرة الكھربائیة لیس مفتوًحا. إذا كان 

القاطع مفتوًحا، فقم بإعادة الضبط.

تقوم الوحدة بإعادة الضبط 
أو اإلیقاف المؤقت بشكل 

عشوائي

استبدال سلك الطاقةتلف سلك الطاقة

فحص وصلة الطاقة في الوحدة والمأخذسلك الطاقة غیر مستقر تماًما في المقبس

أعد تعشیق مفتاح األمان/التوقف اإللكتروني في وحدة التحكممفتاح األمان "التوقف اإللكتروني" غیر معّشق بالكامل

تحقق من خرج الجھد الكھربائي من مأخذ بقوة 20 أمبیر عدم كفایة الطاقة
باستخدام مقیاس الجھد الكھربائي

ظھور كود خطأ على وحدة التحكم
TRUE Fitness اتصل بخدمة العمالء بشركة

كابل االتصال الرئیسي مضغوط أو مفكوك

 No User Present یتم عرض عبارة
(ال یوجد مستخدم) على الشاشة

یجب أن یكون وزن المستخدم أكبر من 90 رطالً. التحقق 
من إعدادات No User Present (ال یوجد مستخدم) في 

وحدة التحكم.

سیر المشي بعید عن المركز
ضبط جھاز الجري باستخدام أقدام االستواء الخلفیة. انظر األرضیة غیر مستویة

الفصل الخامس: محاذاة سیر الجري
انظر الفصل الخامس: وضع سیر الجري في المركزضبط مسار السیر

سیر المشي یھتز أو ینزلق 
عند الخطو

انظر الفصل الخامس: شّد سیر الجريضبط شد السیر

انظر الفصل الخامس: تشحیم جھاز الجري تشحیم سیر الجري

سماع صوت احتكاك صادر 
عن جھاز الجري عند التشغیل

ضبط مسار السیر. انظر الفصل الخامس: وضع السیر احتكاك سیر المشي مع غطاء مداس
المتحرك في المركز

فحص أسفل الجھاز. إزالة الجسم الذي قد یكون أسفل الجھاز.قد یكون جسم غریب عالقًا أسفل سیر المشي

قد یكون جسم غریب عالقًا في حجرة المحرك

TRUE Fitness االتصال بقسم خدمة العمالء بشركة
قد تكون المحامل الدوارة تالفة

قد یكون محرك التشغیل تالفًا

انحراف سیر التدویر عن المحاذاة.
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الفصل السابع: معلومات إضافیة
اإلجراء التصحیحيالسبب المحتملالعطل

معدل ضربات القلب یظھر 
بشكل متذبذب أو ال یظھر

نقاط تالمس سیر جھاز اإلرسال لیست متصلة على نحو 
جید مع الجلد

إعادة ضبط سیر جھاز اإلرسال بحیث یكون متصالً تماًما 
بالجلد

ترطیب نقاط التالمس الموجودة على سیر جھاز اإلرسالنقاط تالمس سیر جھاز اإلرسال غیر رطبة
سیر جھاز اإلرسال لیس في نطاق 3 أقدام (1 متر) من 

جھاز استقبال معدل ضربات القلب
تعدیل موضعك على السیر بحیث ال یكون أبعد من 3 أقدام 

(1 متر) من وحدة التحكم
استبدال سیر جھاز اإلرسال بسیر جھاز إرسال متوافقالبطاریة الموجودة بسیر جھاز اإلرسال فارغة

مستخدم آخر یرتدي شریط جھاز إرسال متوافقًا موجوًدا 
تحریك الوحدات بحیث یكون ھناك مسافة أكبر بین الوحداتضمن نطاق 3 أقدام (1 متر) من الوحدة

تداخل بیئي صادر عن خطوط طاقة ذات جھد كھربائي عاٍل

تحریك الوحدة إلى موضعٍ آخر داخل الغرفة أو نقل مصدر 
التداخل حتى تستقر قراءة معدل ضربات القلب. إذا كان 
المصدر المحتمل للتداخل موصل في نفس المأخذ، فحّرك 

المصدر المشتبھ بھ إلى مأخٍذ آخر.

تداخل بیئي من أجھزة الكمبیوتر

تداخل بیئي من أجھزة تعمل بمحرك

تداخل بیئي من ھاتف خلوي أو السلكي

 Wi-Fi تداخل بیئي من جھاز توجیھ

اإلجراء التصحیحيالسببالوصفالفئةكود العطل

العطل CN00: تكوین الوحدة 
تكوین معیب للوحة Brainboard وحدة التحكمتالف 

– فشل في التحقق من السالمة 

برنامج تالف
دورة الطاقة

إعادة تكوین وحدة التحكم

إصدارات البرامج الثابتة 
والبرامج غیر متوافقة

إعادة تثبیت البرامج/البرامج الثابتة
االتصال بالموزع أو بخدمة 

TRUE

خطأ حسابي – برمجيوحدة التحكمالعطل CN01: عطل داخلي

تكوین وحدة التحكم غیر 
صحیح

دورة الطاقة

إعادة تكوین وحدة التحكم

برنامج تالف
إعادة تثبیت البرامج/البرامج الثابتة

االتصال بالموزع أو بخدمة 
TRUE

العطل CN02: تكوین الوحدة 
وحدة التحكمغیر صالح

بیانات تكوین المنتج لم تجتز 
اختبارات التحقق من صحتھا 
(نطاقات المیالن غیر منطقیة، 

وھكذا)

تكوین وحدة التحكم غیر 
صحیح

دورة الطاقة

إعادة تكوین وحدة التحكم

االتصال بالموزع أو بخدمة محرك المیالن خارج النطاق
TRUE الكابل مرتخٍ
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 :CN03 العطل

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUE تلف مفتاح غشائي مفتاح غشائي معلق/مغلق وحدة التحكممفتاح معلّق

 :CN04 العطل
عطل في اتصال 
اللوحة السفلیة 
(جھاز الجري 

فقط)

وحدة التحكم

 Brainboard فشل لوحة
في استقبال استجابات اتصال 
في الوقت المناسب من اللوحة 

السفلیة – یحدث العطل بعد ثالث 
محاوالت

الكابل مرتخٍ
دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

البطاقة الذكیة

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة MCB

وحدة التحكم

 :CN05 العطل
انعدام التحكم في 

اللوحة السفلیة
وحدة التحكم

ال توجد لوحة سفلیة متصلة 
بوحدة التحكم – أسالك الكشف 

غیر متصلة.

الكابل مرتخٍ
دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

إعادة تكوین وحدة التحكمتكوین وحدة التحكم غیر صحیح

 :CN06 العطل
تكوین غیر 

متطابق
تم تكوین وحدة التحكم لمنتج وحدة التحكم

مختلف عن ذلك الذي تتصل بھ.
تكوین وحدة التحكم غیر صحیح

دورة الطاقة

إعادة تكوین وحدة التحكم

فحص توصیالت الكابلالكابل مرتخٍ
 :CN07 العطل

انتھاء مھلة 
المعایرة

لم یتم إكمال معایرة المیالن خالل وحدة التحكم
فولتیة خط تیار متردد منخفضةالوقت المسموح بھ.

إعادة محاولة المعایرة

التحقق من فولتیة التیار المتردد عند المأخذ

 :CN08 العطل
فشل المعایرة – لم 
یتم الوصول إلى 

الحد األدنى

وحدة التحكم
أثناء معایرة المیالن، تباطأ 
المیالن قبل الوصول إلى ما 
ینبغي أن یكون الحد األدنى.

تعرض وحدة التحكم رسالة تفید 
عدم حفظ عطل المعایرة. تم 

تعطیل المیالن.

دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

قیمة مقیاس جھد المیالن خارج 
النطاق

تشغیل معایرة المیالن

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

 :CN09 العطل
إدخال مفتاح 

األمان
دائرة الطوارئ مفتوحةوحدة التحكم

إعادة إدخال مفتاح األمانمفتاح األمان غیر معّشق

فحص توصیالت الكابلالكابل مرتخٍ

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEتلف المفتاح

 :CN10 العطل
ُعطل في التوقف 

اإللكتروني
فشل اختبار دائرة الطوارئوحدة التحكم

دورة الطاقةقبض وحدة التحكم

إعادة إدخال مفتاح األمانمفتاح األمان غیر معّشق

فحص توصیالت الكابلالكابل مرتخٍ

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEتلف المفتاح
 :CN24 العطل
خطأ في االتصال 

BB بـ
وحدة SBC ال یمكنھا االتصال وحدة التحكم

Brainboard وحدة التحكمبلوحة
دورة الطاقة

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

 :CN25 ُعطل
البرامج الثابتة غیر 

متطابقة
وحدة التحكم

البرامج الثابتة الموجودة على 
لوحة Brainboard غیر 

SBC متوافقة مع برنامج وحدة

برنامج تالف
دورة الطاقة

إعادة تكوین وحدة التحكم

إصدارات البرامج الثابتة 
والبرامج غیر متوافقة

إعادة تثبیت البرامج/البرامج الثابتة

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة
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 :SP01 العطل
السرعة 

المنخفضة للسیر 
السرعة

عدد الدورات لكل دقیقة الخاصة 
بمحرك جھاز الجري أقل من 

الدورات الھدف لكل دقیقة

تشحیم سیر جھاز الجرياحتكاك المنصة بالسیر مرتفع

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEإحكام شد السیر

افحص شد سیر التشغیل والمشيفولتیة خط الطاقة منخفضة
مستشعر السرعة متسخ أو تمت محاذاتھ 

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEبشكل خاطئ

 :SP02 العطل
السرعة الزائدة 

للسیر
السرعة

عدد الدورات لكل دقیقة الخاصة 
بمحرك جھاز الجري أكثر من 
الدورات المستھدفة لكل دقیقة

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر جھاز الجري

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة
مستشعر السرعة متسخ أو تمت محاذاتھ 

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEبشكل خاطئ

 :SP03 العطل
التسریع الزائد 

للسیر
تزید سرعة سیر المشي بسرعة السرعة

أكبر من الالزم

تجنب محاولة إیقاف السیرجذب المستخدم للسیر إلى الخلف

تشحیم سیر جھاز الجرياحتكاك المنصة بالسیر مرتفع
مستشعر السرعة متسخ أو تمت محاذاتھ 

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEبشكل خاطئ

 :SP04 العطل
ال توجد إشارة 

للسرعة
مستشعر السرعة ال یوفر بیانات السرعة

السرعة

مستشعر السرعة متسخ أو تمت محاذاتھ 
االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEبشكل خاطئ

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر جھاز الجري

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة منخفضة

 :IN01 العطل
عدم تحرك المیالن عند المیالنتباطؤ المیالن

إعطاء األمر

تعرض وحدة التحكم رسالة تفید عدم 
حفظ عطل المعایرة. تم تعطیل المیالن.

دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

تشغیل معایرة المیالن

قیمة مقیاس جھد المیالن خارج النطاق

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة انحشار صامولة المقدمة

محامل المحرك

 :IN02 العطل
المیالن خارج 

النطاق
المیالن

قیمة المیالن خارج النطاق 
المعایَر – ال تظھر أثناء 

المعایرة

تعرض وحدة التحكم رسالة تفید عدم 
حفظ عطل المعایرة. تم تعطیل المیالن.

دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

تشغیل معایرة المیالن

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEقیمة مقیاس جھد المیالن خارج النطاق

 :IN03 العطل
ُعطل في تشغیل 

المیالن
تحرك المیالن بدون المیالن

إعطاء األمر

تعرض وحدة التحكم رسالة تفید عدم 
حفظ عطل المعایرة. تم تعطیل المیالن.

دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

تشغیل معایرة المیالن

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEقیمة مقیاس جھد المیالن خارج النطاق
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العطل IN04: الحد 
األدنى/الحد األقصى 

للمیالن
المیالن

قیمة المیالن خارج النطاق 
المتوقع للتشغیل – قد یكون 

مؤشًرا لكونھ مفصوالً.

تعرض وحدة التحكم رسالة تفید 
عدم حفظ عطل المعایرة. تم 

تعطیل المیالن.

دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

تشغیل معایرة المیالن
قیمة مقیاس جھد المیالن خارج 

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEالنطاق

العطل A101: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر
VDC لوحة التحكم بالمحرك2.5 حالة مرجع

دورة الطاقة

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

عطل A102: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر
VDC لوحة التحكم بالمحرك1.65 حالة مرجع

دورة الطاقة

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

العطل A103: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر
B مستشعر تیار المرحلة

فحص توصیالت الكابلالكابل مرتخٍ

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEلوحة التحكم بالمحرك

العطل A104: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر
A مستشعر تیار المرحلة

فحص توصیالت الكابلالكابل مرتخٍ

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEلوحة التحكم بالمحرك

العطل A105: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

 C الدائرة الكھربائیة للمرحلة
مفتوحة

فحص توصیالت الكابلالكابل مرتخٍ

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEلوحة التحكم بالمحرك

العطل A106: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

 B الدائرة الكھربائیة للمرحلة
مفتوحة

فحص توصیالت الكابلالكابل مرتخٍ

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEلوحة التحكم بالمحرك

العطل A107: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

 A الدائرة الكھربائیة للمرحلة
مفتوحة

فحص توصیالت الكابلالكابل مرتخٍ

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEلوحة التحكم بالمحرك

العطل A108: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

فولتیة ناقل DCLink زائدة 
(MAX_VDC1)

توصیلة كابل مرتخیة
دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEلوحة التحكم بالمحرك

العطل A109: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

زیادة خطرة في فولتیة ناقل 
(MAX_VDC2) DCLink

توصیلة كابل مرتخیة
دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEلوحة التحكم بالمحرك
الخطأ A110: ُعطل 
في نظام التحكم في 

المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

ناقل DCLink منخفض 
الفولتیة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEلوحة التحكم بالمحرك
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الخطأ A111: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر
أمر تسریع غیر قانوني

مستشعر السرعة متسخ أو تمت 
االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEمحاذاتھ بشكل خاطئ

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر جھاز الجري

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة منخفضة

الخطأ A112: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

تیار زائد للمرحلة 
(RMS)

توصیلة كابل مرتخیة
دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEلوحة التحكم بالمحرك

العطل A113: ُعطل في 
جھاز استشعار السرعة

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

خطأ في جھاز استشعار 
السرعة

مستشعر السرعة متسخ أو تمت 
االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEمحاذاتھ بشكل خاطئ

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر الجھاز

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة منخفضة

العطل A114: درجة 
الحرارة الزائدة للمحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

ارتفاع درجة حرارة 
المسرب الحراري

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر الجھاز

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة منخفضة

العطل A115: درجة 
الحرارة الزائدة للمحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

ارتفاع درجة الحرارة 
عند تشغیل المحرك

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر الجھاز

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة منخفضة

العطل A116: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

عطل في محرك مدخل 
المكابح

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A117: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

عطل في محرك المدخل 
A المنخفض للمرحلة

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A118: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

عطل في محرك المدخل 
B المنخفض للمرحلة

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A119: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

عطل في محرك المدخل 
C المنخفض للمرحلة

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A120: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

تیار زائد لذروة خرج 
الجھد

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB
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العطل A121: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك 

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

عطل في محرك 
المدخل المرتفع 

 A للمرحلة

فحص توصیالت الكابل توصیلة كابل مرتخیة 

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A122: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

عطل في محرك 
المدخل المرتفع 

B للمرحلة

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A123: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

عطل في محرك 
المدخل المرتفع 

C للمرحلة

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A124: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

زیادة فولتیة ناقل التیار 
المباشر

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A125: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

جھاز استشعار تیار 
C المرحلة

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A126: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

عطل في محرك تشغیل 
PFC

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

محرك تشغیل
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

MCB

العطل A127: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

تیار زائد لذروة 
االرتفاع

تعرض وحدة التحكم رسالة تفید 
عدم حفظ عطل المعایرة. تم تعطیل 

المیالن.

دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

تشغیل معایرة المیالن

تعیین قیمة نسبة 0٪ محرك المیالن قیمة مقیاس جھد المیالن خارج النطاق

انحشار صامولة المقدمة
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

محامل المحرك

العطل A128: ُعطل في 
نظام التحكم في المحرك

التیار المتردد 
لقاطع الدائرة 

المصغر

ارتفاع درجة حرارة 
PFC

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر جھاز الجري

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة منخفضة

العطل SC00: خطأ في 
خطأ في االتصال البطاقة الذكیةاالتصال باللوحة السفلیة

بوحدة التحكم

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

البطاقة الذكیة
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

لوحة التحكم بالمحرك

العطل SC01: خطأ في 
خطأ انتھاء مھلة البطاقة الذكیةاالتصال باللوحة السفلیة

اتصال وحدة التحكم

فحص توصیالت الكابلتوصیلة كابل مرتخیة

البطاقة الذكیة
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

وحدة التحكم
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تباطؤ المیالنالبطاقة الذكیةالعطل SC02: تباطؤ المیالن

تعرض وحدة التحكم رسالة تفید 
عدم حفظ عطل المعایرة. تم تعطیل 

المیالن.

دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

تشغیل معایرة المیالن
قیمة مقیاس جھد المیالن خارج 

النطاق
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة انحشار صامولة المقدمة

محامل المحرك

العطل SC03: ُعطل في 
انفالت المیالنالبطاقة الذكیةتشغیل المیالن

تعرض وحدة التحكم رسالة تفید 
عدم حفظ عطل المعایرة. تم تعطیل 

المیالن.

دورة الطاقة

فحص توصیالت الكابل

تشغیل معایرة المیالن
قیمة مقیاس جھد المیالن خارج 

النطاق
TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة انحشار صامولة المقدمة

محامل المحرك

العطل SC04: السرعة 
سرعة منخفضةالبطاقة الذكیةالمنخفضة للمحرك

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر جھاز الجري

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص شد سیر التشغیل والمشيإحكام شد السیر

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة منخفضة
مستشعر السرعة متسخ أو تمت 

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEمحاذاتھ بشكل خاطئ

العطل SC05: السرعة 
زیادة السرعةالبطاقة الذكیةالزائدة للمحرك

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر جھاز الجري

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة
مستشعر السرعة متسخ أو تمت 

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEمحاذاتھ بشكل خاطئ

العطل SC06: ُعطل في 
تسارع زائد عن الحدالبطاقة الذكیةتسریع المحرك

تجنب محاولة إیقاف السیرجذب المستخدم للسیر إلى الخلف

تشحیم سیر جھاز الجرياحتكاك المنصة بالسیر مرتفع
مستشعر السرعة متسخ أو تمت 

االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEمحاذاتھ بشكل خاطئ

العطل SC07: ُعطل في 
بطاقة السرعة غیر البطاقة الذكیةجھاز استشعار السرعة

موجودة

مستشعر السرعة متسخ أو تمت 
االتصال بالموزع أو بخدمة TRUEمحاذاتھ بشكل خاطئ

احتكاك المنصة بالسیر مرتفع
تشحیم سیر جھاز الجري

TRUE االتصال بالموزع أو بخدمة

افحص فولتیة خط التیار المترددفولتیة خط الطاقة منخفضة
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TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Power Source 120V/20A (NEMA 5-20R receptacle) 230V/15A

Cord Length 12' / 3.7 M

Drive Motor 5 HP AC Self-Cooling Max Drive

Power Factor Correction (PFC) Standard

Incline Motor 1,200 lbs. of Thrust

Speed Sensor Optical

Deck Reversible 1" / 2.54 cm  Medium-Density Fiberboard

Reversible Deck Standard

Belt Lubricant Infused Siegling Multi-Ply with PVC Coating

Rollers 3" / 8 cm w/ Shielded Bearings

Impact System True Soft System®

Frame Construction Robotically Welded Heavy-Gauge Steel

Lubrication Silax

Speed Range 0.5 to 12 MPH / 0.8 to 19 KPH (0.5 to 15.0 MPH / 0.8 to 24 KPH with Decline)

Incline/Decline Range 0% to 15%, ( -3% to 15% with Decline)

Quick Access Control Speed and Incline on Hand Grips with Start and Stop on Quick Access Point

Handrail Design Extended Handrails with Molded Rubber, Moisture-Resistant Grips

Contact Heart Rate Monitoring Yes

Wireless Heart Rate Monitoring Polar®  

AVAILABLE CONSOLES Transcend16, Escalate15, Escalate9, Emerge 

ASSET MANAGEMENT EcoFit

SAFETY Safety Clip Standard/Non-Removable

Extended Handrails Standard

Large Straddle Covers Standard

User Detection User Present Detection™

REGULATORY APPROVALS ETL UL1647, CSA, CE, EN957, (ISO 20957), FCC

EXTRAS Accessories Water Bottle Holder, Accessory Tray, Over Molded Reading Rack/Tablet Holder, Power Cord Management, Optional Medical Rails, Optional Decline Feet Kit

PHYSICAL SPECIFICATIONS Footprint 82" L x 33" W x 60.3" H / 208.28 cm x 83.82 cm x 153.16 cm

Footprint with Decline 82" L x 33" W x 62.5" H / 208.28 cm x 83.82 cm x 158.75 cm

Running Surface 60" L x 22" W / 152.4 cm x 55.8 cm

Machine Weight 428 lbs /194.1 kg

Shipping Weight 470 lbs / 213.1 kg

Maximum User Weight 500 lbs / 226.7 kg

Step-Up Height 7" / 17.7 cm (9" / 22.86 cm with Optional Decline)

Portability 2 Front Transport Wheels

WARRANTY Warranty Type Commercial (all dues paying facilities, regardless of usage)

Frame Lifetime

Motor 5 Years

Parts 3 Years

Labor 3 Years

BROCH17CTC650

C650 TREADMILL 
SKU: TC650

REV 10-20-17
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With a combination of the latest technology options and the reliability of TRUE’s premium 

warranty, the C650 treadmill provides the performance and efficiency needed for your 

commercial facility. Patented items like HRC Heart Rate Control® and TRUE's  

low-impact Soft System® allows your users to have a first-class exercise experience.  

In addition, a variety of consoles are available to provide multiple levels of features,  

technology, and asset management.  

650 TREADMILL
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یتم توزیع جمیع منتجات TRUE® Fitness عن طریق شركة TRUE، ویُعطى 
 TRUE ضمانھا لمشتري المنتج المسجل األصلي، وتضمن الشركة أن أجزاء منتج

(یُشار إلیھ باسم "المنتج") المذكورة أدناه، في حالتي االستخدام والخدمة العادیین، 
خالیة من عیوب الخامات والصناعة فقط خالل المدة التي تبدأ اعتباًرا من تاریخ 

الشراء األصلي الوارد أدناه: 

العمراإلطار*
محرك

محرك تشغیل
وحدة التحكم في المحرك

5 أعوام
5 أعوام

األجزاء
Transcend شاشة لمس
Escalate15 وحدة تحكم

األجزاء الكھربائیة
عناصر التآكل

األجزاء التجمیلیة

3 أعوام
3 أعوام
3 أعوام
3 أعوام
6 أشھر

العمالة
األجزاء
محرك

األجزاء التجمیلیة

3 أعوام
3 أعوام
6 أشھر

توصیل الجھاز
مقبس سماعة الرأس

USB ومنفذ
90 یوًما لألجزاء 

دون العمالة

مالحظة: یسري الضمان في الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا فقط. 
مالحظة: یؤدي عدم تسجیل ھذا المنتج إلى عدم اعتماد وصیانة األجزاء المزمع 

شحنھا.
مالحظة: یؤدي شراء قطع غیر أصلیة من جھات أخرى إلى إلغاء الضمان.

مالحظة: ھذا المنتج مصمم لالستخدام التجاري في منشآت تتجاوز مدة االستخدام 
فیھا 8 ساعات كل یوم. ویتضمن ھذا منشآت ذات خبرة (بغض النظر عن االستخدام) 

فضالً عن المنشآت التي لیست لدیھا خبرة. وإذا لم یتم استخدام ھذا المنتج لھذا 
الغرض المحدد، فیرجى إخطار شركة TRUE، حیث یصبح الضمان الغیًا.

اإلطار: یخضع اإلطار للضمان ضد العیوب في المواد والصنعة ما دام المنتج في 
حوزة المالك األصلي. ویغطي ضمان اإلطار مصاریف الشحن والعمالة (بالنسبة 

إلى األجزاء التي یتم شحنھا من شركة TRUE) لمدة ثالثة أعوام من تاریخ 
الشراء.* وھذا الضمان المحدود لإلطار الھیكلي ال یشمل الطالء أو الدھانات.

األجزاء: تخضع األجزاء الكھربائیة وعناصر التآكل بجھاز الجري للضمان 
ضد العیوب في المادة والصناعة لمدة ثالث سنوات، ویغطي الضمان مصاریف 
العمالة لمدة ثالث سنوات. تخضع شاشات لمس Transcend ووحدات تحكم 

Escalate15 للضمان ضد العیوب في المادة والصناعة لمدة ثالث سنوات، ویغطي 

الضمان مصاریف العمالة لمدة ثالث سنوات. وال یغطي ھذا الضمان المحدود 

التلفیات أو أعطال المعدات الناجمة عن أو التي یرجع سببھا إلى سوء التجمیع/
التركیب، أو عدم اتباع اإلرشادات والتحذیرات الواردة في دلیل المالك، أو التعرض 
لحادث، أو االستخدام الخاطئ، أو إساءة االستعمال، أو إجراء تعدیالت غیر مصرح 

بھا، أو عدم توفیر أعمال الصیانة المعقولة والضروریة.* وال تضمن شركة 
TRUE Fitness أداء نظام معدل ضربات القلب في منتجاتھا حیث إنھ یتنوع 
اعتماًدا على الوظائف الفسیولوجیة للمستخدم وعمره وطریقة استخدامھ وعوامل 

أخرى.* وال یسري ھذا الضمان على ترقیات إصدارات البرامج.

األجزاء التجمیلیة: تخضع األجزاء التجمیلیة بجھاز الجري للضمان ضد عیوب 
المواد والصناعة لمدة ستة أشھر، ویغطي الضمان مصاریف العمالة طوال مدة 

ضمان األجزاء. وال یغطي ھذا الضمان المحدود التلفیات أو أعطال المعدات الناجمة 
عن أو التي یرجع سببھا إلى سوء التجمیع/التركیب، أو عدم اتباع اإلرشادات 

والتحذیرات الواردة في دلیل المالك، أو التعرض لحادث، أو االستخدام الخاطئ، 
أو إساءة االستعمال، أو إجراء تعدیالت غیر مصرح بھا، أو عدم توفیر أعمال 

الصیانة المعقولة والضروریة. ویسري ھذا الضمان المحدود، على سبیل المثال ال 
الحصر، على األغطیة البالستیكیة، واألغطیة الكبیرة، واألغطیة العلویة، واألغشیة، 

والعالمات، والطالء، والدھانات، والمقابض.

توصیل الجھاز: تخضع عناصر توصیل الجھاز التي تتضمن مقبس سماعة الرأس 
ومنفذ USB للضمان ضد عیوب المواد والصناعة لمدة 90 یوًما، وال یغطي ھذا 

الضمان مصاریف العمالة.

العمالة: یغطي الضمان مصاریف العمالة لمدة ثالثة أعوام من تاریخ الشراء ما لم 
یُذكر خالف ذلك صراحة في ھذا الضمان المحدود ما دام مقدم الخدمة المعتمد من 

شركة TRUE یوفر ھذا الخدمة. تخضع الخدمة التي تتطلب السفر لمسافة تزید 
على 50 میالً لمصاریف إضافیة. ویمكن العثور على إرشادات الصیانة المعقولة 

والضروریة في دلیل المالك.

إجراء المطالبات: یمكن الحصول على الخدمة المتوفرة بموجب ھذا الضمان 
المحدود من شركة TRUE عن طریق االتصال بموزع TRUE المعتمد الذي 

تم شراء المنتج منھ. وإذا لم یعد الموزع، الذي تم شراء المنتج منھ، موزًعا معتمًدا 
من شركة TRUE، فیمكن الحصول على الخدمة المتوفرة بموجب ھذا الضمان 
المحدود من شركة TRUE عن طریق االتصال بشركة TRUE مباشرة على:

TRUE Fitness, Service Department
865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366

1.800.883.8783
(CST) ساعات العمل من 8:30 صباًحا إلى 5:00 مساًء بالتوقیت الرسمي المركزي

ل عبر اإلنترنت لتوفیر وقتك! سّجِ
truefitness.com یمكنك تنشیط ضمانات متعددة عبر موقعنا

الضمان التجاري المحدود
TC650 جھاز الجري طراز
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یمنحك ھذا الضمان المحدود حقوقًا قانونیة خاصة، قد تختلف من والیة    .1
إلى أخرى.

یمكن التعامل مع ھذا الضمان المحدود فقط في حالة ملء نموذج تسجیل    .2
الضمان عبر اإلنترنت، أو في حالة ملء النموذج المرفق، وتوقیعھ بواسطة المشتري 
األصلي وإرسالھ بریدیًا إلى شركة TRUE خالل 30 یوًما من استالم المشتري لھذا 

المنتج. ویجب أن یكون الرقم التسلسلي سلیًما على المنتج حتى یصبح ھذا الضمان 
المحدود ساریًا.

یغطي ھذا الضمان المحدود المنتج فقط طوال فترة حیازة المشتري    .3
األصلي للمنتج، فھذا الضمان غیر قابل للنقل.

یسري ھذا الضمان فقط في حالة تجمیع/المنتج ألول مرة بواسطة موزع/   .4
فني معتمد من قبل شركة TRUE (إذا قام أي شخص بخالف الموزع/الفني المعتمد 
من قبل TRUE بتجمیع وتركیب الجھاز ألول مرة، یصبح ھذا الضمان الغیًا ما لم 

یتم الحصول على تفویض كتابي من شركة TRUE أوالً).
ال یغطي ھذا الضمان المحدود التلفیات أو أعطال المعدات الناجمة    .5
عن، أو التي یرجع سببھا إلى سوء التجمیع/التركیب، أو عدم اتباع اإلرشادات 

والتحذیرات الواردة في دلیل المالك، أو التعرض لحادث، أو االستخدام الخاطئ، أو 
إساءة االستعمال، أو إجراء تعدیالت غیر مصرح بھا، أو عدم توفیر أعمال الصیانة 

المعقولة والضروریة (على النحو المشار إلیھ في دلیل المالك).
یغطي ھذا الضمان المحدود فقط تكالیف إصالح أو استبدال األجزاء، وال    .6

یتضمن مصاریف العمالة (بعد مرور فترة الضمان)، والنقل، والخدمة، واإلرجاع، 
ورسوم الشحن المرتبطة بتلك األعمال باستثناء ما ھو مشار إلیھ صراحة ھنا.

ال یغطي ھذا الضمان المحدود: مكالمات الخدمة لتصحیح أخطاء تركیب    .7
الجھاز أو توجیھ تعلیمات للمالكین حول كیفیة استخدام الجھاز، أو أي مصاریف 

عمالة مطلوبة بعد انتھاء فترة تغطیة الضمان الساریة لمصاریف العمالة.
یشكل ھذا الضمان المحدود المقدَّم بشكل صریح، ویحل محل جمیع    .8

.TRUE الضمانات الصریحة األخرى، الضمان الوحید الذي تقدمھ شركة
أي ضمان ضمني، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، ضمانات    .9
القابلیة للتسویق والمالءمة لغرض معین، یقتصر في الفترة الزمنیة والتعویض 

على الفترة الزمنیة التي یغطیھا الضمان المحدود. ال تسمح بعض الوالیات بوضع 
قیود على فترة سریان أي ضمان ضمني، لذلك ربما ال ینطبق التقیید الوارد أعاله 

على حالتك.
التعویضات المذكورة أعاله ھي التعویضات الوحیدة والحصریة المقدمة    .10

إلیك، وتعد ھي كامل المسؤولیة التي تلتزم بھا شركة TRUE في حالة حدوث 
أي انتھاك لھذا الضمان المحدود. ولن تتجاوز مسؤولیة شركة TRUE بأي حال 
من األحوال المبلغ الذي دفعتھ في المنتج فعلیًا، ولن تتحمل شركة TRUE بأي 

حال من األحوال المسؤولیة عن أي أضرار أو خسائر تبعیة أو عرضیة أو خاصة 
أو تأدیبیة، سواء أكانت مباشرة أو غیر مباشرة. وال تسمح بعض الوالیات بوضع 

استثناءات أو قیود على األضرار العرضیة أو التبعیة، لذلك ربما ال ینطبق التقیید أو 
االستثناء الوارد أعاله على حالتك.

مالحظة للموفرین المعتمدین لخدمات العمالة المشمولة في الضمان: ال یجوز 
نقل حقوق تسدید تكالیف العمالة أو حقوق األجزاء المشمولة في الضمان أو إعادة 
 .TRUE تخصیصھا ألي طرف خارجي دون موافقة كتابیة صریحة من شركة

وتتطلب االستعانة بعمالة خارجیة لتنفیذ األعمال المشمولة في الضمان موافقة كتابیة 
من شركة TRUE أیًضا.

:TC650 األرقام التسلسلیة لجھاز الجري طراز
یأتي جھاز الجري طراز TC650 مزوًدا برقمین تسلسلیین؛ أحدھما على القاعدة 

واآلخر على وحدة التحكم في العرض (انظر المخطط أناه). ویظھر الرقم التسلسلي 
الموجود على القاعدة في الجزء السفلي لجھاز الجري بجوار مدخل الطاقة مباشرة. 

بینما یظھر الرقم التسلسلي لوحدة التحكم على الجانب األیمن السفلي لكل وحدة تحكم. 
یُرجى كتابة األرقام التسلسلیة أدناه واالحتفاظ بھا في سجالتك.

الرقم التسلسلي لوحدة التحكم:

الرقم التسلسلي للقاعدة:

الرقم التسلسلي لوحدة التحكم:

الرقم التسلسلي للقاعدة:

نموذج لملصق الرقم التسلسلي:

ل عبر اإلنترنت لتوفیر وقتك! سّجِ
truefitness.com یمكنك تنشیط ضمانات متعددة عبر موقعنا

احتفظ بھذه الصفحة في سجالتك

الضمان التجاري المحدود
TC650 جھاز الجري طراز
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تسجیل الضمان التجاري

یرجى كتابة الرقمین التسلسلیین أدناه. مطلوب لتسجیل الضمان:

الرقم التسلسلي لوحدة التحكم:

الرقم التسلسلي للقاعدة:

نوع الطراز  
تاریخ الشراء  
اسم شركتك  

االسم األول لجھة االتصال  
االسم األخیر لجھة االتصال  

العنوان  
المدینة   الوالیة   الرمز البریدي   

عنوان البرید اإللكتروني   الموقع اإللكتروني  
الھاتف   الفاكس  

1. أین تعرفت على شركة TRUE ألول مرة؟ 
____ ب. موقع إلكتروني ___ أ. موزع  
____ د. إحالة   ____ ج. إعالن تجاري  

____ و. غیر ذلك_______________ ____ ھـ. عمیل حالي   

2. لماذا اشتریت منتج TRUE؟
___ ب. اقتراح من الموزع    ___ أ. التصمیم/الشك  

___ د. جودة الصناعة   ___ ج. السعر/القیمة    
TRUE و.  سمعة شركة ___ ___ ھـ. األداء  

___ ز. غیر ذلك_________________________

3. یرجى تحدید نوع المنشأة: 
___ ب. مركز لیاقة بدنیة بإحدى الشركات  ___ أ. شقة سكنیة/كوندو   

___ د. ناٍد صحي/جیمانزیوم/سبا  ___ ج. مرفق تابع للبلدیة   
___ و. قاعدة عسكریة ___ ھـ. فندق/منتجع   

___ ح. غیر ذلك ___ ز. مركز ترفیھي طالبي  

4. ما أنواع األجھزة األخرى التي تمتلكھا شركتك حالیًا؟ 
العالمة التجاریة ________________   ___ أ. جھاز مشي كھربائي 
العالمة التجاریة ________________   ___ ب. دراجة  
العالمة التجاریة ________________  ___ ج. جھاز تبدیل بالید والقدم  
العالمة التجاریة ________________   ___ د. أوزان حرة/جیمانزیوم 

5. كم عدد األفراد الذین یستخدمون المنشأة یومیًا؟ 
___ ب. 75-25  ___ أ. <25   

___ د. 150+ ___ ج. 150-76    

6. ھل تخطط لشراء المزید من أجھزة اللیاقة البدنیة خالل الـ 6 –12 شھًرا القادمة؟  
____  ال ____  نعم 

7. إذا أجبت بـ "نعم" على السؤال 6، فما النوع الذي تخطط لشرائھ؟ 
____ ب. جھاز تبدیل بالید والقدم ____ أ. جھاز مشي كھربائي  

____ د. أوزان حرة ____ ج. دراجة ثابتة   
____ و. غیر ذلك ___________ ____ ھـ. جیمانزیوم   

8. ھل ترغب في التوصیة بشركة TRUE لمالكي أندیة أخرى؟
 ____  نعم  ____  ال

9. أنت عمیل مھم لشركة TRUE، واقتراحاتك تتیح لنا تحسین الخدمات التي نقدمھا لك 
باستمرار. ھل یوجد أي شيء آخر ترغب في إطالعنا علیھ؟ یرجى التوضیح: 

 truefitness.com/support بطریقة سریعة وسھلة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني TRUE إلثبات ضمان منتج .TRUE شكًرا لشرائك منتج
اآلن وتسجیل المنتج. لن یتم توزیع المعلومات، التي تقدمھا مطلقًا، على أي أفراد آخرین أو جھات أخرى ألي غرض من األغراض. أما إذا كنت 
تفضل إرسال بطاقة الضمان بالبرید، فیتعین على مالك المنتج ملء المعلومات المطلوبة أدناه وإرجاع البطاقة إلى شركة TRUE Fitness خالل 

30 یوًما من تاریخ تركیب الجھاز. 

یرجى مالحظة: یؤدي عدم تسجیل ھذا المنتج إلى عدم اعتماد وصیانة األجزاء المزمع شحنھا.

 Service Dept., TRUE Fitness, :إلرسال معلومات الضمان بالبرید، یرجى ملء المعلومات المطلوبة أدناه وإرسالھا بریدیًا إلى العنوان التالي
(www.truefitness.com أو یمكن توفیر الرسوم البریدیة والتسجیل اإللكتروني عبر موقعنا) 865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366

الضمان التجاري المحدود
TC650 جھاز الجري طراز
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The C900 treadmill combines TRUE’s newest technology and performance advancements 

with the dependable quality and low cost of ownership your facility demands. Backed by 

TRUE'S premium warranty, the C900 provides runners a high-end experience with the 

largest running surface in the industry, a speed range up to 17 mph, and TRUE’s patented 

low-impact Soft System® and HRC Heart Rate Control®. Multiple console options provide 

customizable features, technology, and asset management  

capabilities for enhanced user engagement.   

900 TREADMILL
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TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Power Source 120V/20A (NEMA 5-20R receptacle) 230V/15A

Cord Length 12' / 3.7 M

Drive Motor 5 HP AC Self-Cooling Max Drive

Power Factor Correction (PFC) Standard

Incline Motor 1,200 lbs. of thrust

Speed Sensor Optical

Deck Reversible 1" / 2.54 cm Medium Density Fiberboard

Reversible Deck Standard

Belt Lubricant Infused Siegling Multi-Ply with PVC Coating

Rollers 3" / 8 cm w/ Shielded Bearings

Impact System True Soft System®

Frame Construction Robotically Welded Heavy-Gauge Steel

Lubrication Silax

Speed Range 0.5 to 17.0 MPH / 0.8 to 27 KPH  

Incline/Decline Range  0% to 18% (-3% to 18% with Decline)

Quick Access Control Speed and Incline on Hand Grips with Start and Stop on Quick Access Point

Handrail Design Extended Handrails with Molded Rubber, Moisture-Resistant Grips

Contact Heart Rate Monitoring Yes

Wireless Heart Rate Monitoring Polar®  

AVAILABLE CONSOLES Transcend16, Escalate15, Escalate9, Emerge 

ASSET MANAGEMENT EcoFit

SAFETY Safety Clip Standard/Non-Removable

Extended Handrails Standard

Large Straddle Covers Standard

User Detection User Present Detection™ 

REGULATORY APPROVALS ETL UL1647, CSA, CE, EN957, (ISO 20957), FCC

EXTRAS Accessories Water Bottle Holder (2), Accessory Tray, Over Molded Reading Rack/Tablet Holder, Power Cord Management,  
Optional Medical Rails, Optional Decline Feet Kit

PHYSICAL SPECIFICATIONS Footprint 84" L x 34.5" W x 60.5" H / 213.36 cm x 87.63 cm x 153.67 cm

Footprint with Decline 84" L x 34.5" W x 62.5" H / 213.36 cm x 87.63 cm x 158.75 cm

Running Surface 62" L x 23" W / 157.4 cm x 58.4 cm

Machine Weight 450 lbs / 204 kg

Shipping Weight 489 lbs / 222.8 kg

Maximum User Weight 500 lbs / 226.7 kg

Step-Up Height  7" / 17.7 cm ( 9" / 22.86 cm with Optional Decline)

Portability  2 Front Transport Wheels

WARRANTY Warranty Type Commercial (all dues paying facilities, regardless of usage)

Frame Lifetime

Motor 5 Years

Parts 3 Years

Labor 3 Years

C900 TREADMILL 
SKU: TC900

REV 10-20-17
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یتم توزیع جمیع منتجات TRUE® Fitness عن طریق شركة TRUE، ویُعطى 
 TRUE ضمانھا لمشتري المنتج المسجل األصلي، وتضمن الشركة أن أجزاء منتج

(یُشار إلیھ باسم "المنتج") المذكورة أدناه، في حالتي االستخدام والخدمة العادیین، 
خالیة من عیوب الخامات والصناعة فقط خالل المدة التي تبدأ اعتباًرا من تاریخ 

الشراء األصلي الوارد أدناه: 

العمراإلطار*
محرك

محرك تشغیل
وحدة التحكم في المحرك

5 أعوام
5 أعوام

األجزاء
Transcend شاشة لمس
Escalate15 وحدة تحكم

األجزاء الكھربائیة
عناصر التآكل

األجزاء التجمیلیة

3 أعوام
3 أعوام
3 أعوام
3 أعوام
6 أشھر

العمالة
األجزاء
محرك

األجزاء التجمیلیة

3 أعوام
3 أعوام
6 أشھر

توصیل الجھاز
مقبس سماعة الرأس

USB ومنفذ
90 یوًما لألجزاء 

دون العمالة

مالحظة: یسري الضمان في الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا فقط. 
مالحظة: یؤدي عدم تسجیل ھذا المنتج إلى عدم اعتماد وصیانة األجزاء المزمع 

شحنھا.
مالحظة: یؤدي شراء قطع غیر أصلیة من جھات أخرى إلى إلغاء الضمان.

مالحظة: ھذا المنتج مصمم لالستخدام التجاري في منشآت تتجاوز مدة االستخدام 
فیھا 8 ساعات كل یوم. ویتضمن ھذا منشآت ذات خبرة (بغض النظر عن االستخدام) 

فضالً عن المنشآت التي لیست لدیھا خبرة. وإذا لم یتم استخدام ھذا المنتج لھذا 
الغرض المحدد، فیرجى إخطار شركة TRUE، حیث یصبح الضمان الغیًا.

اإلطار: یخضع اإلطار للضمان ضد العیوب في المواد والصنعة ما دام المنتج في 
حوزة المالك األصلي. ویغطي ضمان اإلطار مصاریف الشحن والعمالة (بالنسبة 

إلى األجزاء التي یتم شحنھا من شركة TRUE) لمدة ثالثة أعوام من تاریخ 
الشراء.* وھذا الضمان المحدود لإلطار الھیكلي ال یشمل الطالء أو الدھانات.

األجزاء: تخضع األجزاء الكھربائیة وعناصر التآكل بجھاز الجري للضمان 
ضد العیوب في المادة والصناعة لمدة ثالث سنوات، ویغطي الضمان مصاریف 
العمالة لمدة ثالث سنوات. تخضع شاشات لمس Transcend ووحدات تحكم 

Escalate15 للضمان ضد العیوب في المادة والصناعة لمدة ثالث سنوات، ویغطي 

الضمان مصاریف العمالة لمدة ثالث سنوات. وال یغطي ھذا الضمان المحدود 

التلفیات أو أعطال المعدات الناجمة عن أو التي یرجع سببھا إلى سوء التجمیع/
التركیب، أو عدم اتباع اإلرشادات والتحذیرات الواردة في دلیل المالك، أو التعرض 
لحادث، أو االستخدام الخاطئ، أو إساءة االستعمال، أو إجراء تعدیالت غیر مصرح 

بھا، أو عدم توفیر أعمال الصیانة المعقولة والضروریة.* وال تضمن شركة 
TRUE Fitness أداء نظام معدل ضربات القلب في منتجاتھا حیث إنھ یتنوع 
اعتماًدا على الوظائف الفسیولوجیة للمستخدم وعمره وطریقة استخدامھ وعوامل 

أخرى.* وال یسري ھذا الضمان على ترقیات إصدارات البرامج.

األجزاء التجمیلیة: تخضع األجزاء التجمیلیة بجھاز الجري للضمان ضد عیوب 
المواد والصناعة لمدة ستة أشھر، ویغطي الضمان مصاریف العمالة طوال مدة 

ضمان األجزاء. وال یغطي ھذا الضمان المحدود التلفیات أو أعطال المعدات الناجمة 
عن أو التي یرجع سببھا إلى سوء التجمیع/التركیب، أو عدم اتباع اإلرشادات 

والتحذیرات الواردة في دلیل المالك، أو التعرض لحادث، أو االستخدام الخاطئ، 
أو إساءة االستعمال، أو إجراء تعدیالت غیر مصرح بھا، أو عدم توفیر أعمال 

الصیانة المعقولة والضروریة. ویسري ھذا الضمان المحدود، على سبیل المثال ال 
الحصر، على األغطیة البالستیكیة، واألغطیة الكبیرة، واألغطیة العلویة، واألغشیة، 

والعالمات، والطالء، والدھانات، والمقابض.

توصیل الجھاز: تخضع عناصر توصیل الجھاز التي تتضمن مقبس سماعة الرأس 
ومنفذ USB للضمان ضد عیوب المواد والصناعة لمدة 90 یوًما، وال یغطي ھذا 

الضمان مصاریف العمالة.

العمالة: یغطي الضمان مصاریف العمالة لمدة ثالثة أعوام من تاریخ الشراء ما لم 
یُذكر خالف ذلك صراحة في ھذا الضمان المحدود ما دام مقدم الخدمة المعتمد من 

شركة TRUE یوفر ھذا الخدمة. تخضع الخدمة التي تتطلب السفر لمسافة تزید 
على 50 میالً لمصاریف إضافیة. ویمكن العثور على إرشادات الصیانة المعقولة 

والضروریة في دلیل المالك.

إجراء المطالبات: یمكن الحصول على الخدمة المتوفرة بموجب ھذا الضمان 
المحدود من شركة TRUE عن طریق االتصال بموزع TRUE المعتمد الذي 

تم شراء المنتج منھ. وإذا لم یعد الموزع، الذي تم شراء المنتج منھ، موزًعا معتمًدا 
من شركة TRUE، فیمكن الحصول على الخدمة المتوفرة بموجب ھذا الضمان 
المحدود من شركة TRUE عن طریق االتصال بشركة TRUE مباشرة على:

TRUE Fitness, Service Department
865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366

1.800.883.8783
(CST) ساعات العمل من 8:30 صباًحا إلى 5:00 مساًء بالتوقیت الرسمي المركزي

ل عبر اإلنترنت لتوفیر وقتك! سّجِ
truefitness.com یمكنك تنشیط ضمانات متعددة عبر موقعنا

الضمان التجاري المحدود
TC900 جھاز الجري طراز



170 من 171 Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100

الفصل السابع: معلومات إضافیة

یمنحك ھذا الضمان المحدود حقوقًا قانونیة خاصة، قد تختلف من والیة    .1
إلى أخرى.

یمكن التعامل مع ھذا الضمان المحدود فقط في حالة ملء نموذج تسجیل    .2
الضمان عبر اإلنترنت، أو في حالة ملء النموذج المرفق، وتوقیعھ بواسطة المشتري 
األصلي وإرسالھ بریدیًا إلى شركة TRUE خالل 30 یوًما من استالم المشتري لھذا 

المنتج. ویجب أن یكون الرقم التسلسلي سلیًما على المنتج حتى یصبح ھذا الضمان 
المحدود ساریًا.

یغطي ھذا الضمان المحدود المنتج فقط طوال فترة حیازة المشتري    .3
األصلي للمنتج، فھذا الضمان غیر قابل للنقل.

یسري ھذا الضمان فقط في حالة تجمیع/المنتج ألول مرة بواسطة موزع/   .4
فني معتمد من قبل شركة TRUE (إذا قام أي شخص بخالف الموزع/الفني المعتمد 
من قبل TRUE بتجمیع وتركیب الجھاز ألول مرة، یصبح ھذا الضمان الغیًا ما لم 

یتم الحصول على تفویض كتابي من شركة TRUE أوالً).
ال یغطي ھذا الضمان المحدود التلفیات أو أعطال المعدات الناجمة    .5
عن، أو التي یرجع سببھا إلى سوء التجمیع/التركیب، أو عدم اتباع اإلرشادات 

والتحذیرات الواردة في دلیل المالك، أو التعرض لحادث، أو االستخدام الخاطئ، أو 
إساءة االستعمال، أو إجراء تعدیالت غیر مصرح بھا، أو عدم توفیر أعمال الصیانة 

المعقولة والضروریة (على النحو المشار إلیھ في دلیل المالك).
یغطي ھذا الضمان المحدود فقط تكالیف إصالح أو استبدال األجزاء، وال    .6

یتضمن مصاریف العمالة (بعد مرور فترة الضمان)، والنقل، والخدمة، واإلرجاع، 
ورسوم الشحن المرتبطة بتلك األعمال باستثناء ما ھو مشار إلیھ صراحة ھنا.

ال یغطي ھذا الضمان المحدود: مكالمات الخدمة لتصحیح أخطاء تركیب    .7
الجھاز أو توجیھ تعلیمات للمالكین حول كیفیة استخدام الجھاز، أو أي مصاریف 

عمالة مطلوبة بعد انتھاء فترة تغطیة الضمان الساریة لمصاریف العمالة.
یشكل ھذا الضمان المحدود المقدَّم بشكل صریح، ویحل محل جمیع    .8

.TRUE الضمانات الصریحة األخرى، الضمان الوحید الذي تقدمھ شركة
أي ضمان ضمني، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، ضمانات    .9
القابلیة للتسویق والمالءمة لغرض معین، یقتصر في الفترة الزمنیة والتعویض 

على الفترة الزمنیة التي یغطیھا الضمان المحدود. ال تسمح بعض الوالیات بوضع 
قیود على فترة سریان أي ضمان ضمني، لذلك ربما ال ینطبق التقیید الوارد أعاله 

على حالتك.
التعویضات المذكورة أعاله ھي التعویضات الوحیدة والحصریة المقدمة    .10

إلیك، وتعد ھي كامل المسؤولیة التي تلتزم بھا شركة TRUE في حالة حدوث 
أي انتھاك لھذا الضمان المحدود. ولن تتجاوز مسؤولیة شركة TRUE بأي حال 
من األحوال المبلغ الذي دفعتھ في المنتج فعلیًا، ولن تتحمل شركة TRUE بأي 

حال من األحوال المسؤولیة عن أي أضرار أو خسائر تبعیة أو عرضیة أو خاصة 
أو تأدیبیة، سواء أكانت مباشرة أو غیر مباشرة. وال تسمح بعض الوالیات بوضع 

استثناءات أو قیود على األضرار العرضیة أو التبعیة، لذلك ربما ال ینطبق التقیید أو 
االستثناء الوارد أعاله على حالتك.

مالحظة للموفرین المعتمدین لخدمات العمالة المشمولة في الضمان: ال یجوز 
نقل حقوق تسدید تكالیف العمالة أو حقوق األجزاء المشمولة في الضمان أو إعادة 
 .TRUE تخصیصھا ألي طرف خارجي دون موافقة كتابیة صریحة من شركة

وتتطلب االستعانة بعمالة خارجیة لتنفیذ األعمال المشمولة في الضمان موافقة كتابیة 
من شركة TRUE أیًضا.

:TC900 األرقام التسلسلیة لجھاز الجري طراز
یأتي جھاز الجري طراز TC900 مزوًدا برقمین تسلسلیین؛ أحدھما على القاعدة 

واآلخر على وحدة التحكم في العرض (انظر المخطط أناه). ویظھر الرقم التسلسلي 
الموجود على القاعدة في الجزء السفلي لجھاز الجري بجوار مدخل الطاقة مباشرة. 

بینما یظھر الرقم التسلسلي لوحدة التحكم على الجانب األیمن السفلي لكل وحدة تحكم. 
یُرجى كتابة األرقام التسلسلیة أدناه واالحتفاظ بھا في سجالتك.

الرقم التسلسلي لوحدة التحكم:

الرقم التسلسلي للقاعدة:

الرقم التسلسلي لوحدة التحكم:

الرقم التسلسلي للقاعدة:

نموذج لملصق الرقم التسلسلي:

ل عبر اإلنترنت لتوفیر وقتك! سّجِ
truefitness.com یمكنك تنشیط ضمانات متعددة عبر موقعنا

احتفظ بھذه الصفحة في سجالتك

الضمان التجاري المحدود
TC900 جھاز الجري طراز
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الفصل السابع: معلومات إضافیة

تسجیل الضمان التجاري

یرجى كتابة الرقمین التسلسلیین أدناه. مطلوب لتسجیل الضمان:

الرقم التسلسلي لوحدة التحكم:

الرقم التسلسلي للقاعدة:

نوع الطراز  
تاریخ الشراء  
اسم شركتك  

االسم األول لجھة االتصال  
االسم األخیر لجھة االتصال  

العنوان  
المدینة   الوالیة   الرمز البریدي   

عنوان البرید اإللكتروني   الموقع اإللكتروني  
الھاتف   الفاكس  

1. أین تعرفت على شركة TRUE ألول مرة؟ 
____ ب. موقع إلكتروني ___ أ. موزع  

____ د. إحالة  ____ ج. إعالن تجاري  
____ و. غیر ذلك_______________ ____ ھـ. عمیل حالي   

2. لماذا اشتریت منتج TRUE؟
___ ب. اقتراح من الموزع  ___ أ. التصمیم/الشك  

___ د. جودة الصناعة  ___ ج. السعر/القیمة    
TRUE و. سمعة شركة ___ ___ ھـ. األداء  

___ ز. غیر ذلك_________________________

3. یرجى تحدید نوع المنشأة: 
___ ب. مركز لیاقة بدنیة بإحدى الشركات  ___ أ. شقة سكنیة/كوندو   

___ د. ناٍد صحي/جیمانزیوم/سبا  ___ ج. مرفق تابع للبلدیة   
___ و. قاعدة عسكریة ___ ھـ. فندق/منتجع   

___ ح. غیر ذلك ___ ز. مركز ترفیھي طالبي  

4. ما أنواع األجھزة األخرى التي تمتلكھا شركتك حالیًا؟ 
العالمة التجاریة ________________  ___ أ. جھاز مشي كھربائي 
العالمة التجاریة ________________  ___ ب. دراجة  
العالمة التجاریة ________________  ___ ج. جھاز تبدیل بالید والقدم  
العالمة التجاریة ________________  ___ د. أوزان حرة/جیمانزیوم 

5. كم عدد األفراد الذین یستخدمون المنشأة یومیًا؟ 
___ ب. 75-25  ___ أ. <25   

___ د. 150+ ___ ج. 150-76    

6. ھل تخطط لشراء المزید من أجھزة اللیاقة البدنیة خالل الـ 6-12 شھًرا القادمة؟  
____ ال ____ نعم 

7. إذا أجبت بـ "نعم" على السؤال 6، فما النوع الذي تخطط لشرائھ؟ 
____ ب. جھاز تبدیل بالید والقدم ____ أ. جھاز مشي كھربائي  

____ د. أوزان حرة ____ ج. دراجة ثابتة   
____ و. غیر ذلك ___________ ____ ھـ. جیمانزیوم   

8. ھل ترغب في التوصیة بشركة TRUE لمالكي أندیة أخرى؟
 ____ نعم ____ ال

9. أنت عمیل مھم لشركة TRUE، واقتراحاتك تتیح لنا تحسین الخدمات التي نقدمھا لك 
باستمرار. ھل یوجد أي شيء آخر ترغب في إطالعنا علیھ؟ یرجى التوضیح: 

 truefitness.com/support بطریقة سریعة وسھلة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني TRUE إلثبات ضمان منتج .TRUE شكًرا لشرائك منتج
اآلن وتسجیل المنتج. لن یتم توزیع المعلومات، التي تقدمھا مطلقًا، على أي أفراد آخرین أو جھات أخرى ألي غرض من األغراض. أما إذا كنت 
تفضل إرسال بطاقة الضمان بالبرید، فیتعین على مالك المنتج ملء المعلومات المطلوبة أدناه وإرجاع البطاقة إلى شركة TRUE Fitness خالل 

30 یوًما من تاریخ تركیب الجھاز. 

یرجى مالحظة: یؤدي عدم تسجیل ھذا المنتج إلى عدم اعتماد وصیانة األجزاء المزمع شحنھا.

 Service Dept., TRUE Fitness, :إلرسال معلومات الضمان بالبرید، یرجى ملء المعلومات المطلوبة أدناه وإرسالھا بریدیًا إلى العنوان التالي
(www.truefitness.com أو یمكن توفیر الرسوم البریدیة والتسجیل اإللكتروني عبر موقعنا) 865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366

الضمان التجاري المحدود
TC900 جھاز الجري طراز




