Короткий практичний посібник

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МОНІТОР (PM5)

PM5

ОГЛЯД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОНІТОРА (PM5)
Для гребного тренажера моделі D, E, лижного тренажера SkiErg.

Початок роботи:
• PM5 вмикається автоматично, коли ви розпочинаєте тренуватися або натисніть кнопку MENU.
• Використовуйте кнопку MENU, щоб отримати доступ до всіх функцій.
• Перед вашим першим тренуванням, встановіть правильну дату та час, щоб переконатися, що ваші
результати пов'язані з правильною датою. Не можливо змінити дату та час попередніх тренувань.
• Відвідайте сайт concept2.com/PM5 для отримання додаткової інформації.
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результатів
тренування.
(На дисплеї
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Доступ до додаткових функцій та інформації.

Збереження результатів тренування
Збереження даних тренування дозволяє відстежувати прогрес й брати участь в наших програмах мотивації. Існує декілька способі в
збереження результатів, в тому числі наш безкоштовний Online Logbook, що дозволяє брати участь в змаганнях й оцінювати свої найкращі
результати по відношенню до інших. Ви можете зафіксувати результати вручну, на сайті concept2.com/logbook, або завантажте їх з
наступних місць для зберігання:

PM5 Memory — В пам’яті PM5 зберігаються ваші нещодавні результати. Щоб завантажити результати, використовуйте
безкоштовне програмне забезпечення Concept2 Utility.
concept2.com/utility
ErgData — Безкоштовний та сумісний з iOS і Android додаток дозволяє відображати додаткові дані на вашому пристрої,
зберігати дані, завантажувати результати до вашого онлайн-журналу. concept2.com/ergdata
USB Flash Drive — Використовуйте USB-накопичувач разом з вашим PM5, щоб зберігати ваші результати, замість
збереження їх у пам’яті PM5. concept2.com/usbflashdrive Щоб завантажити результати, використовуйте безкоштовне
програмне забезпечення Concept2 Utility. concept2.com/utility

Програмне забезпечення
Програмне забезпечення - це внутрішнє програмне забезпечення, яке використовує ваш функціональний монітор. Ваш PM5 поставляється з
попередньо встановленою останньою прошивкою, однак, нові та вдосконалені версії пропонуються на регулярній основі. Безкоштовне
програмне забезпечення Concept2 Utility дозволяє легко оновити ваш PM5 останньою версією прошивки в будь-який час. Відвідайте сайт
concept2.com/pm5firmware.
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Схема меню PM5

(Visit concept2.com/PM5 for more information.)

Дисплей
.

час
TotalВитрачений
elapsed time.

Частота ударів в хвилину (с/м).

Темп
500
м (розраховується
кожен
крок).
Pace (в
(inчасі)
time)за
per
500m
(calculated each
stroke).
Ваш
кількість
часу,
необхідне
греблі чи
Yourтемп
pace-isцеthe
amount
of time
it takesдля
to row
лиж 500 м.

or ski 500m. A smaller time is faster.

Кількість
Total
metersпройдених
rowed or метрів
skied.

Середній темп (в часі) за 500 м. Це середній
is the
average
показник для500m.
всьогоThis
вашого
тренування

Heart rate
Частота
пульсу
(Optional.
Requires
additionalнагрудний
chest belt.)
Опція.
Необхідний
додатковий
ремінь.)

Memory

for your entire workout.

Запрограмовані
метри
протягом
30ifхвилин,
якщо
Projected meters
in 30
minutes
the current
зберігається поточний середній темп.

average pace is maintained.

Кількість пройдених
спліт метрів
греблі
Split meters.
The number
або катання
лижахrowed
в задану
відстань
of на
meters
or skied
in
або час. В режимі Just Row / Just Ski
a
given
distance
or
time.
In
спліти тривалістю п'ять хвилин

MENU
MENU(МЕНЮ)
Натисніть для включення живлення PM, відображення
Push to power
up the
displayрезультатів
the
попереднього
меню
або PM,
збереження
previous menu or save workout results.
тренування

Just Row / Just Ski splits are
five minutes long.

UNITS
(ОДИНИЦІ ВИМІРУ)
UNITS
Натисніть в будь-який час, щоб змінити одиниці виміру між
Push
at
anyтемпом
time to (час
change
Meters
метрами (м),
/ 500units
м), Втbetween
і Калоріями
(кал).

DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)
.
Натисніть в будь-який час, щоб змінити відображення між All Data,
Force Curve, Paceboat/Pace Skier, Bar Chart та Large Print.

(m), Pace (time/500m), W atts and Calories (cal).

Огляд PM5

Видаліть
батареї
Remove DD (LR20)
Cell (LR20)
з PM5, якщо монітор не
batteries from the PM5
використовуватиметься
if monitorчотирьох
will not be
протягом
місяців або
used for a period of four
більше.
months or more.

Вид ззаду PM5

Порт USB- накопичувача

D

D

Гніздова система (2)
USB-B

Кришка
Battery cover
батарейного
відсіку

Вид знизу PM5
Кнопка Reset
USB-кабель
до
USB cable (опція)
(optional)
комп'ютера
або
to computer
or
телефону
/ планшета
phone/tablet

Sensorдатчика
cable
Кабель
маховика
to flywheel

Додаткова інформація
Очищення PM
Використовуйте тканину, злегка змочену
водою. Не розпилюйте миючим засобом
або та не залишайте під дощем.

Використання монітора серцевого ритму:
РM5 буде отримувати й відображати дані
частоти пульсу безпосередньо через Bluetooth
Smart, Suunto™, Garmin® or ANT+ ™ HR
нагрудний ремінь.
Див. Додаткові опції для налаштувань.

УВАГА! Система моніторингу серцевого ритму може бути неточною.
Надмірне тренування може призвести до серйозних травм або смерті.
Якщо ви відчуєте слабкість, негайно припиніть тренування.
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Пошук несправностей
Відвідайте сайт concept2.com/pm5.

