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 راهنمای خرید اینترنتی الپتیکال 

این دستگاه که به آن اسکی فضایی گفته شده، جزو آن دسته از تجهیزات   چیست؟ الپتیکال

 .ورزشی است که می توان از آن هم در باشگاه و هم در محیط خانه استفاده نمود

دقیقه از این وسیله استفاده نمایید بیشتر از پیاده روی معمولی، کالری می   10اگر روزی  

توانید به اهداف خود جهت انجام تمرینات مختلف  سوزانید. با این دستگاه تناسب اندام می 

 .شکم، بازو، پاها و شانه ها دست یابید

معیارهای مختلفی جهت خرید این دستگاه ورزشی وجود داشته که نیاز است نسبت به آنها  

 .توجه ویژه ای نشان دهید

ا شویم. در البته قبل از خرید این محصول ورزشی بهتر است که با مزایای استفاده از آن آشن 

 .، پرداخته ایم چیست  الپتیکال فواید ادامه به پاسخ سوال

 افزایش استقامت و ظرفیت قلبی ورزشکار  •

 سوزاندن حجم بیشتر کالری های بدن )کالری سوزی زیاد(  •

 کاهش فشارهای وارده به مفاصل ورزشکار  •

 دستگاهی مناسب جهت انجام تمرین های باالتنه و پایین تنه  •

 ن کاهش حجم چربی بد •

 تقویت عضالت پا و شکم •

 بهبود تعادل بدنی  •

 دستگاهی کاربردی جهت حفظ تناسب اندام •

 استفاده بسیار آسان  •
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این دستگاه به چه نحوی کار می کند؟ اسکی فضایی، دستگاهی   چیست؟  الپتیکال حرکت

کاربردی است که افراد مبتدی یا حرفه ای می توانند از آن جهت انجام تمرینات هوازی  

 .ماینداستفاده ن 

با این دستگاه می توان به آسانی اهداف ورزشی خود را محقق کرد. نحوه کارکرد این  

دستگاه به مانند تردمیل بوده که با استفاده از آن می توان هم عضالت باال تنه و عضالت  

 .پایین تنه را تقویت نمود 

دستگاه هستند  بعضی مدل ها دارای برنامه های مختلف ورزشی تعبیه شده در حافظه داخلی 

 .که امکان انجام تمرینات متنوع را برای کاربر فراهم می کنند

 ثابت  دوچرخه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید الپتیکال 

 ابعاد )سایز( بهترین الپتیکال خانگی  •

) الپتیکال (باید مد نظر قرار   فضایی اسکی یکی از مهمترین معیارهایی که به هنگام خرید

داد، ابعاد دستگاه است. این وسیله ورزشی در سایزهای مختلفی طراحی و به بازار عرضه  

 .می شود

سانتی متر و   180بهتر است دنبال مدلی باشید که دارای طول  خانگی الپتیکال جهت خرید

سانتی متر باشد. بدین صورت امکان پدال زنی راحت و استفاده آسان از   70عرض حدود 

 .آن برای کاربر فراهم می شود

 وزن دستگاه الپتیکال  •

ز خرید در نظر گرفته  وزن دستگاه الپتیکال جزو موارد مهم دیگری بوده که نیاز است قبل ا

شود. متعادل بودن وزن دستگاه باعث خواهد شد که تعادل شما به هنگام پدال زدن به خوبی  

 .حفظ شود

از طرفی وزن کم یا زیاد دستگاه الپتیکال، مشکالت زیادی را جهت استفاده ایجاد خواهد 

 .کرد

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa/
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 صفحه نمایشگر الپتیکال •

باید در نظر داشت، صفحه   الپتیکال دستگاه دخری از اصلی ترین فاکتورهایی که به هنگام

نمایشگر دستگاه است. امکان مشاهده مسافت طی شده، کالری از دست رفته، ضربان قلب، 

 .میزان سرعت حرکتی کاربر و… بر روی صفحه نمایشگر وجود دارد 

اگر می خواهید به صورت حرفه ای به انجام تمرینات ورزشی خود بپردازید، بهتر است که  

 .مورد این فاکتور حساسیت ویژه ای نشان دهید در

 برنامه های ورزشی تعبیه شده در حافظه داخلی دستگاه •

می توان به وجود برنامه های ورزشی تعبیه شده در   الپتیکال از مهمترین مزایای استفاده از

سیستم آن اشاره نمود. اکثر شرکت های تولیدی برنامه های مختلف ورزشی را در حافظه  

 .دستگاه ایجاد می کنند

با وجود این برنامه ها می توان با تنوع حرکات مختلف ورزشی آشنا شد. عالوه بر این،  

 .ت افزایش خواهد یافتانگیزه شما به هنگام اجرای تمرینا

 مدل های مختلف دستگاه الپتیکال  •

این دستگاه ورزشی دارای مدل های مختلف صندلی دار و بی صندلی بوده که شما می  

 .توانید با توجه به نیاز خود جهت خرید بهترین آن اقدام نمایید

ناسب  مدل های صندلی دار برای آن دسته از عزیزانی که با مشکالت کمر مواجه هستند م

می باشد. مدل های بی صندلی، فشار بیشتری را به عضالت باالتنه و پایین تنه وارد کرده و  

 .سبب تقویت آنها می شود

 خرید الپتیکال 

؟ چرا این وسیله ورزشی گزینه مناسبی جهت خرید به شمار می  خوبه  چی برای  الپتیکال

 :داشته باشیم رود؟ جهت پاسخگویی به این سواالت باید چند نکته را در نظر
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با استفاده از این دستگاه می توانید یک تمرین هوازی فوق العاده ای را تجربه   .1

کنید. تحقیقات نشان داده که با یک ربع استفاده از این دستگاه می توان به اندازه 

 .نیم ساعت پیاده روی معمولی، کالری سوزاند

ن حتی بدون نیاز به مربی  استفاده از این وسیله ورزشی بسیار آسان بوده و می توا .2

از آن در منزل استفاده نمود. شما با تهیه این دستگاه به راحتی عضالت باالتنه و  

 .پایین تنه خود را تقویت خواهید کرد 

طراحی این دستگاه ورزشی به نحوی است که شما به هنگام استفاده از آن احساس  .3

ل های متصل به عرشه  راحتی فوق العاده ای را تجربه خواهید کرد. طراحی پدا 

این دستگاه از ایجاد فشار بیش از حد به ماهیچه ها و تاندون های پا موقع پدال 

 .زدن جلوگیری خواهد کرد

 قیمت الپتیکال 

باید نیاز و نوع استفاده خود از آن را مشخص نمایید. مدل های مختلفی   الپتیکال خرید قبل از

که باید با توجه به یک سری نکات مهم جهت  از این دستگاه ورزشی در بازار موجود بوده 

 .خرید بهترین آن تصمیم گیری نمود

قیمت این دستگاه به فاکتورهای مختلفی نظیر: نوع تکنولوژی به کار رفته در تولید، مدل و  

برندهای سازنده آن بستگی دارد. در نهایت این شما هستید که باید با در نظر گرفتن بودجه  

 .ین وسیله ورزشی کاربردی تصمیم بگیریدمورد نظر جهت تهیه ا

 روش نگهداری از الپتیکال 

هم به مانند سایر تجهیزات ورزشی به مراقبت نیاز دارد. اینکه شما به چه نحوی از   الپتیکال

 .دستگاه ورزشی استفاده می کنید اهمیت ویژه ای خواهد داشت
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ست که در مورد روش های  اگر این دستگاه را جهت استفاده خانگی تهیه نمودید، بهتر ا

اصولی نگهداری از آن حساسیت ویژه ای نشان دهید. از مهمترین این نکات می توان به  

 :موارد زیر اشاره نمود 

 مطالعه دقیق راهنمای استفاده از دستگاه •

 قرار دادن دستگاه در مکان صاف جهت جلوگیری از برخورد آن به وسایل اطراف  •

 تعویض زودهنگام قطعات دستگاه به هنگام خرابی یا شکستگی آنها •

 جمع بندی خرید اینترنتی الپتیکال 

یا اسکی فضایی از بهترین تجهیزات ورزشی جهت تقویت عضالت باال تنه و پایین   الپتیکال

 .دتنه به شمار می رو 

از این دستگاه می توان جهت استفاده خانگی استفاده نمود. آن دسته از عزیزانی که با 

محدودیت زمانی جهت رفتن به باشگاه برخوردار هستند می توانند این وسیله ورزشی  

 .کاربردی را تهیه نمایند

دستگاه اسکی فضایی را می توانید به صورت اینترنتی از فروشگاه های معتبر سراسر 

 .شور خریداری نماییدک

 


