
Gulsčias žingsniavimo
prietaisas

ReActiv

PTE4000CS

Nedidelis poveikis visiems naudotojams
Mankšta viršutinei arba apatinei kūno daliai ir visam kūnui

Su „ReActiv 4.0 S“ mankštinkite viršutinę kūno dalį, apatinę kūno dalį ir visą kūną pusiau gulsčioje padėtyje.

Linijinis pasipriešinimas yra ypač naudingas naudotojams, norintiems padidinti rankų ir kojų jėgą bei pagerinti

pusiausvyrą.

Atliekama viso kūno mankšta

Vienodas pasipriešinimas rankoms ir kojoms

Žingsnis gali būti nuo 1 iki 12,5 col.

Naujoviškos programos

Išlaikykite pageidaujamą pulso dažnį

Intensyvumu pagrįsta programa, kurios etalonas yra MET

Mažina poveikį sąnariams ir jų įtampą

4.0 S yra tinkamas net naudotojams, kurių raumenų būklė prasta

Sumažinkite apatinės kūno dalies įtampą, sėdėdami pusiau gulsčioje sėdynėje

Intuityvaus ir lengvai naudojamo valdymo pulto dizainas

„Bluetooth“ ryšiu veikiantis imtuvas suderinamas su PD diržais

Geresnė naudotojo sąveika su LED ekranu ir aiškiu išdėstymu

Pritaikymas įvairiems naudotojams

Reguliuokite rankenas stumdami pirmyn ir atgal
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Ypatybės

PD autopilotas

Programavimas pagal pulso dažnį vykdomas

palietus vieną mygtuką. Gydytojai gali nurodyti

pacientams tikslinį pulso dažnio diapazoną, o

programa sureguliuoja pasipriešinimą taip, kad

pulso dažnis atitiktų diapazono ribas.

Naudodamiesi įvairiomis iš anksto

nustatytomis programomis, naudotojai gali

rinktis įvairius pageidaujamus mankštos tipus.

Metaboliniais ekvivalentais (MET) paremtas

programos protokolas

Serija „ReActiv“ pasižymi naujoviška MET

programa, kurioje ne tik rodomas metabolinis

ekvivalentas, bet ir automatiškai reguliuojant

pasipriešinimą padedama išlaikyti MET.

Pasipriešinimas keičiamas atsižvelgiant į

naudotojo generuojamą vatų įvestį realiuoju

laiku.

1:1 linijinis pasipriešinimas

Šis žingsniavimo prietaisas pasižymi 1:1

pasipriešinimu. Todėl stipresnė ranka ar koja

gali padėti treniruoti kitą ranką ar koją.

Vienodas pasipriešinimas naudingas įvairiems

naudotojams, taip pat ir tiems, kurie atlieka

daugiau įvairių judesių, arba tiems, kurių kairės

ir dešinės kojų ar rankų pajėgumas nėra

vienodas.

Mažas pasipriešinimas pradedant

4.0 S yra puikus sprendimas, siekiant didinti

naudotojo pasitikėjimą savimi ir darbingumą,

leidžiant naudotojui mankštintis užsiimant

skirtingų lygių fizine veikla. Mažas, vos 5 vatų,

pasipriešinimas pradedant sumažina poveikį

sąnariams ir prisideda prie didesnės

motyvacijos pasveikti.

Pusiau gulsčias dizainas

Labai universalus, pusiau gulsčias dizainas

mažina klubų, kelių ir kulkšnių įtampą ir tuo pat

metu galima užsiimti sudėtingesne treniruote.

Sėdynė tinka daugeliui įvairaus amžiaus ir

įvairiai riboto judrumo naudotojų.

Žingsnio diapazonas

Žingsnio atstumas yra nuo 1 iki 12,5 col., todėl

žingsnis gali būti tiek mažesnis, tiek platus.

Abiejų kojų žingsnio ilgis yra vienodas ir

abipusis.

Įmontuotas pulso dažnio imtuvas

Serijoje „ReActiv“ įdiegta naujausia naudotojo

sąsaja ir yra „Bluetooth“ ryšys. Pulso dažnį

galima stebėti realiu laiku per „Bluetooth“,

naudojant pulso dažnio stebėjimo krūtinės

diržus.

Nauja išvaizda ir sąsaja

Naujame LED valdymo pulte yra lengvai

perskaitomas taškinės matricos ekranas, du

langai apačioje ir vienas žinučių langas virš

rodmenų. Jame rodomos kalorijos, atstumas,

pulsas ir daug indikatorių, priklausomai nuo

naudotojų programų pasirinkimų. Naudotojai

mato visą informaciją vienu žvilgtelėjimu. Su

tokiu išdėstymu galima intuityviai valdyti

lengvai atpažįstamą spalvų kontrastą ir

greitaisiais mygtukais perjungti kūno rengybos,

MET, PD programas bei kitus nustatymus.

Reguliuojamos rankenos

Pritaikomų rankenų ilgis reguliuojamas, kad

jos tiktų įvairiems naudotojams. Rankenos

padėtis lengvai užfiksuojama, kad būtų galima

mankštinti tik kojas, tik rankas arba visą kūną.
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Specifikacijos

Atitiktis

Sertifikatai: CE klasė SA, EN957, UL

(komercinė klasė)

Galia KS

Voltai: Adapteris (NS 12 V / 1,5 A), AC 100-240

V

Stabdis

Tipas: Magnetinė pasipriešinimo sistema

Maks. naudotojo svoris

svar.: 396

kg: 180

Naudojamas ryšys

ANT+

„Bluetooth“ (FTMS)

USB jungtis

Įkrovimas: Ne

Priedų rinkinys

Reguliuojamas švaistiklis: Papildomai:

Įmontuotas PD imtuvas

Tipas: ANT+, „Bluetooth“

CSAFE

Taip: -

Ventiliatorius

Taip: 3 greičio lygiai

Rankos pulsas

Taip: -

Programos

įskaitant: Tinkinamas, Kalnas, PD autopilotas,

Intervalinė, Rankinis, MET, Plynaukštė, PD 65

%, PD 80 %, PD intervalinė

Pasipriešinimo

lygis: nuo 1 iki 20

Pasipriešinimas pradedant

vatai: 10

Darbo tempas

vatai: nuo 10 iki 750
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