راهنمای خرید تردمیل و دوچرخه ورزشی
تزای آدمّای گزفتار ٍ تزای آىّایی کِ تِ ّز دلیل هَجِ یا ًاهَجْی دلطاى ًویخَاّذ اٍل صثح یا آخز ضة
تَی پارکّا تذًٍذ یا پیادُرٍی کٌٌذ ،تزدهیل یک ًؼوت است؛ الثتِ هطزٍط تز ایيکِ تِ فکز سالهت خَدضاى ٍ
احیاًاً تِ فکز کاّص ٍسى ٍ تٌاسة اًذام خَدضاى تاضٌذ .هطزٍط تز ّویي ضزط هذکَر ،دٍچزخِ ٍرسضی ّن
هیضَد یک ًؼوت هذرى ،کِ ّن اس کارآییّای تزدهیل تزخَردار استّ ،ن جوغٍجَرتز است ٍ جای کوتزی را
در هٌشل اضغال هیکٌذ .اگز هیخَاّیذ تا اٍلیي پَلی کِ دستتاى آهذ ،یک تزدهیل یا یک دٍچزخِ ٍرسضی تزای
خَدتاى یا یکی اس اػضای خاًَادُتاى تخزیذ ،تَصیِ هیکٌن ایي هغلة را تخَاًیذ .تزدهیل یک ٍسیلِ ٍرسضی
است کِ ایي رٍسّا هیتَاًیذ در تیطتز تاضگاُّای ٍرسضی ،آى را در کٌار سایز اًَاع دستگاُّای ٍرسضی تثیٌیذ.
تزدهیل یک تسوِ دارد کِ چزخص آى تاػث تِ حزکت درآهذى صفحِ ایي دستگاُ هیضَد .تِ ایي تزتیة ،ضوا
هیتَاًیذ رٍی آى راُ تزٍیذ یا حتی تذٍیذ .تزدهیل هوکي است هَتَر داضتِ یا ًذاضتِ تاضٌذ .اگز ًَع تذٍى
هَتَر را اًتخاب کزدُ تاضیذ ،در ٍاقغً ،یزٍی ٍسى ٍ فطار پاّای ضوا است کِ تاػث تِ حزکت درآٍردى صفحِ
تزدهیل هی ضَد .ایي ًَع تزدهیل ،دستگاّی سثک است ٍ اگز ّشیٌِ هختصزی تزای خزیذ ایي دستگاُ در ًظز
گزفتِ تاضیذ ،هیتَاًیذ ّویي ًَع را تزای ٍرسش در هٌشل خَدتاى اًتخاب کٌیذ.
اها ًَع هَتَردار تزدهیل ،تکٌَلَصی پیطزفتِتزی دارد ٍ هَتَری کِ در آى کار گذاضتِ ضذُ است تِ کوک
ػضالت ضوا هیآیذ ٍ تِ ایي تزتیة ،ضزایظ گًَاگًَی تزای دٍیذى یا راُ رفتي تزای ضوا تِ ٍجَد هیآٍرد .در
ایي دستگاُ ،هَتَر تزدهیل است کِ تاػث چزخص تسوِ ٍ حزکت صفحِ تزدهیل هیضَد .ضوا هیتَاًیذ سزػت
آى را تِ صَرت ضیةدار تٌظین کٌیذ ٍ حالتی را تِ ٍجَد آٍریذ هثل ایيکِ داریذ در یک هسیز سزتاالیی راُ
هیرٍیذ یا هیدٍیذ .ایي تزدهیلّا هؼوَالً یک هاًیتَر کاهپیَتزی دارًذ کِ تا سینّای هخصَصی تِ تذى ٍصل
هیضًَذ ٍ هیتَاًٌذ ضزتاى قلة را ًطاى دٌّذ تا ٍرسضکار هتَجِ ضَد کِ آیا ضذت حزکتّایص رٍی تزدهیل
کافی است ٍ هَجة کاّص ٍسًص هیضَد یا ًِ .اگز تِ صفحِ هاًیتَر ایي تزدهیلّا ًگاُ کٌیذ ،تزًاهِّای اس

پیص تؼییيضذُای را خَاّیذ یافت کِ تِ کوک آىّا هیتَاًیذ الگَی راُ رفتي یا دٍیذى خَدتاى را رٍی
تزدهیل تٌظین کٌیذ.
 5توصیه برای خرید تردمیل
قثل اس ایي کِ تزای خزیذ تزدهیل تِ تاسار تزٍیذ ،السم است اعالػاتی را درتارُ ایي دستگاُ تِ دست تیاٍریذ تا
تتَاًیذ دقیقاً ّواى ًَػی را اًتخاب کٌیذ کِ هٌاسة ًیاسّای ضوا استٌّ -1:گام خزیذ تزدهیل ،قثل اس ّز چیش
دیگزی تِ ایي هَارد تَجِ کٌیذ :جٌس دستگاُ ،صفحِ تزدهیل ،قذرت هَتَر ،حذاقل ٍ حذاکثز سزػت دستگاُ،
ضیثی کِ هیتَاًذ ایجاد کٌذٍ ،سًی کِ هیتَاًذ تحول کٌذ ،حذاکثز ساػاتی کِ هیتَاًذ تذٍى ٍقفِ کار کٌذ،
هیشاى سزٍصذای هَتَر ٍ اهکاًات جاًثی.
 -2ایٌت زًت هٌثغ هٌاسثی تزای کسة اعالػات جذیذ درتارُ تزدهیل ٍ سایز اتشار ٍ ٍسایل ٍرسضی جذیذ است.
ضوا هیتَاًیذ چٌذ هارک هؼتثز تزدهیل را در ًظز تگیزیذ ٍ سزی تِ سایتّای کارخاًجات تَلیذکٌٌذُ ایي
هحصَالت تشًیذّ .ز یک اس ایي ضزکتّا هؼوَالً قاتلیتّای دستگاُ تَلیذی خَد را تِ عَر کاهل در ایي سایت
تَضیح دادُاًذ ٍ ضوا هیتَاًیذ ایي قاتلیتّا را تا ّن هقایسِ کٌیذ ٍ تصوین خَدتاى را تگیزیذ.
 -3حتواً حَاستاى تِ استحکام ٍ اهٌیت دستگاّی کِ هیخزیذ ،تاضذ .تزدهیل ّز چقذر هحکنتز ٍ ثاتتتز تاضذ،
تْتز ٍ هٌاسةتز است .تزای اهٌیت دستگاُ ّن دستگیزُّایی در جلَی آى تؼثیِ ضذُ کِ هیتَاًیذ ٌّگام
پیادُرٍی یا دٍیذى رٍی تزدهیل ،دستتاى را تِ آراهی تِ آىّا تگیزیذ .تزدهیلی کِ ٌّگام دٍیذى رٍی آى
احساس هیکٌیذ کِ صفحِاش دارد در سیز پایتاى هیلزسد ،اصالً هٌاسة ًیست.
 -4اگز تِ ًوایٌذگیّای هجاس فزٍش تزدهیل سزی تشًیذ ،هؼوَالً تِ ًفؼتاى توام هیضَد؛ چَى هیتَاًیذ اًَاع
هختلف ایي دستگاُ را تا ّن ٍ در کٌار ّن تثیٌیذ ،آىّا را اهتحاى ٍ تا یکذیگز هقایسِ کٌیذ .در ایي
ًوایٌذگیّای هجاسٌّ ،گاهی کِ هذلّای جذیذتز تزدهیل تِ ٍسیلِ ضزکت ساسًذُ تَلیذ هیضَد ٍ تِ فزٍضگاُ
هیرسذ ،گاّی رٍی هذلّای قذیویتز ،تخفیفّای خَتی هیخَرد ٍ تِ ایي تزتیة ،هیتَاًیذ یک تزدهیل

هٌاسة را تا قیوت دلخَاّتاى پیذا کٌیذ .اس سَی دیگز در ایي هزاکش ،کارضٌاساًی حضَر دارًذ کِ در اًتخاب
تزدهیل هٌاسة تِ ضوا کوک هیکٌٌذ .خزیذ اس یک ًوایٌذگی هجاس یک فایذُ دیگز ًیش دارد ٍ آى ،دریافت یک
گاراًتی هؼتثز است کِ تِ ٍاسغِ آى ،اگز ایزادی در دستگاّتاى تِ ٍجَد تیایذ ،هیتَاًیذ اس تؼویزکاراى ضزکت
هزتَعِ تخَاّیذ آى را تزعزف کٌٌذ.
 -5اگز تزدهیل را تزای هٌشلتاى خزیذاری هیکٌیذ ،پیطاپیص حَاستاى تِ ایي هسألِ تاضذ کِ آیا فضای کافی
تزای قزار دادى آى در هٌشلتاى داریذ یا ًِ .تزای ایي هٌظَر ،هیتَاًیذ اتؼاد فضایی را کِ تزای گذاضتي تزدهیل در
هٌشلتاى در ًظز گزفتِ ایذ ،اًذاسُ تشًیذ ٍ اس فزٍضٌذُ تخَاّیذ دستگاّی را تِ ضوا هؼزفی کٌذ کِ تا فضای
هٌشلتاى ساسگار تاضذ .تز دهیل را تایذ در جایی اس هٌشلتاى قزار تذّیذ کِ تِ اًذاسُ کافی تشرگ تاضذ تا توام
قسوت ّای دستگاُ رٍی سهیي قزار تگیزد ٍ رٍی سهیي اس ثثات کافی تزخَردار تاضذ.
 5نکته برای حداکثر استفاده از تردمیل
ٍرسش کزدى رٍی تزدهیل ،راُ ٍ رسوی دارد .تزای ایيکِ درحیي راُ رفتي یا دٍیذى رٍی دستگاُ ،دچار
آسیةّای ػضالًی اسکلتی ًطَیذ ،تْتز است ّویطِ تِ ایي ً 5کتِ تَجِ کٌیذ:
 -1اٍلیي قذم ،ایي است کِ تتَاًیذ رٍی تزدهیلٍ ،ضؼیت تذًی هٌاسثی تِ خَدتاى تگیزیذ؛ یؼٌی سزتاى را تاال
تگیزیذ ،ػضالت گزدًتاى را کاهالً ضل کٌیذ ٍ آرام تاضیذ ٍ تزجیحاً هستقین تِ جلَ ًگاُ کٌیذ .اگز قزار است
ٌّگام استفادُ اس تزدهیل تِ تلَیشیَى ًگاُ کٌیذ ،ایي تلَیشیَى تایذ در ارتفاػی ًصة ضذُ تاضذ کِ ضوا هجثَر
ًثاضیذ گزدًتاى را تزای هذت عَالًی تا ساٍیِ ًگِ داریذ.
 -2دستّایتاى را آرامآرام هطت کٌیذ ،الثتِ ًِ تا حذی کِ دستّایتاى کاهالً هٌقثض ضَد .سؼی کٌیذ
ٌّگاهیکِ رٍی تزدهیل راُ هیرٍیذ یا هیدٍیذ ،تاسٍّایتاى اس کٌار تذًتاى تِ سوت جلَ ٍ ػقة حزکت کٌٌذ ٍ
در ٍاقغ ،یکجَر حزکت آًٍگی داضتِ تاضٌذ.
 -3تَصیِ هیضَد ٌّگام ٍرسش کزدى ،ػضالت ضکوتاى را هٌقثض کٌیذ.

 -4راُ رفتي رٍی تزدهیلً ،یاس تِ گامّای خیلی کَتاُ یا خیلی تلٌذ ًذارد .تَصیِ هیضَد رٍی تزدهیلّ ،واى
عَری قذم تزداریذ کِ تزایتاى آساى ٍ هؼوَل است؛ ًِ خیلی کَتاُ ٍ ًِ خیلی تلٌذ.
 -5تَصیِ هیضَد رٍی ًفس ّای خَدتاى توزکش داضتِ تاضیذ .سؼی کٌیذ تِ صَرت عثیؼی ًفس تکطیذ ٍ
گْگاّی کِ هیتَاًیذً ،فس ػویق تکطیذ.
و اما دوچرخههای ورزشی
دٍچزخِّای ثاتت ٍرسضیًَ ،ػی دیگز اس دستگاُّای ٍرسضی تِ حساب هیآیٌذ کِ تیطتز تاضگاُّای ٍرسضی تِ
آى هجْشًذ .ضوا هیتَاًیذ یکی اس ایي دٍچزخِّا را ًیش تزای ٍرسش در هٌشل خزیذاری کٌیذ .ایي دستگاُّ ،ن
جای کوی را اضغال هیکٌذّ ،ن ارساىتز است ٍ ّن تِ راحتی تِ ضوا اهکاى هیدّذ کِ در فضای کَچک
آپارتواًتاى دٍچزخِسَاری کٌیذ .تَجِ تِ تزخی ًکات هیتَاًذ کوکتاى کٌذ کِ در خزیذ دٍچزخِ هَرد ًیاستاى
خغا ًکٌیذ.
 5توصیه برای خرید دوچرخه ورزشی
 -1اٍلیي قذم تزای خزیذ یک دٍچزخِ ٍرسضی هٌاسة ،ایي است کِ دٍچزخِتاى راحت تاضذّ .یچ ٍرسضی تذتز
اس ٍرسش کزدى رٍی یک دٍچزخِ سفت ،هحکن ٍ ًاراحت ًیست .جایگاُ ًطستي ضوا تایذ کاهالً راحت تاضذ.
تزخی افزاد تزجیح هیدٌّذ ًطیويگاُ دٍچزخِ ضاى سفت ٍ تاریک تاضذ ٍلی تزخی دیگز ،اًَاع پْي ٍ ػزیض را
تزجیح هیدٌّذ .تَصیِ هیضَد دٍچزخِای را اًتخاب کٌیذ کِ ارتفاع ًطیويگاّص تِ آساًی قاتل تٌظین تاضذ
تا تتَاًیذ آى را تِ گًَِ ای تٌظین کٌیذ کِ قذرت داضتِ تاضیذ تِ راحتی دستِّای دٍچزخِ را در دست تگیزیذ.
پطتی صٌذلی دٍچزخِ ّن تایذ تِ گًَِای تاضذ کِ ٍقتی رٍی دٍچزخِ رکاب هیسًیذ ،تِ عَر کاهل پطت ضوا
را در تز تگیزد.
ّ -2ویطِ تْتز است دٍچزخِای را اًتخاب کٌیذ کِ هقاٍهت رکابّایص در تزاتز رکاب سدى ضوا قاتل تٌظین
تاضذ .اگز دٍچزخِ ٍرسضی ،ایي قاتلیت را ًذاضتِ تاضذ ،تْتز است آى را تِ کلی کٌار تگذاریذ ٍ اس خیز خزیذش

تگذریذ .تزخی اس اًَاع ارساىقیوت ایي دٍچزخِّا تِ صَرت دستی تٌظین هیضًَذ؛ تِ ًحَی کِ ًَػی تاًذّای
ًایلًَی دٍر چزخّای آى قزار هیگیزًذ تا هقاٍهت در تزاتز چزخص را افشایص دٌّذ .تٌاتزایي اگز قصذ خزیذ
چٌیي دٍچزخِّایی را داریذ ،تْتز ا ست اًَاػی را اًتخاب کٌیذ کِ تِ صَرت خَدکار (اتَهاتیک) ،هقاٍهت
رکابّایص در تزاتز پا سدى تٌظین هیضَد .اصالً دلچسة ًیست اگز ّز اس گاّی هجثَر ضَیذ در تحثَحِ ٍرسش
کزدى ،اس دٍچزخِ پیادُ ضَیذ ٍ هقاٍهت رکابّایص را تٌظین کٌیذ .ضوا هیتَاًیذ تا استفادُ اس صفحِ هاًیتَری
کِ هقاتل رٍی ضوا در دٍچزخِ ّای اتَهاتیک قزار دارد ،ضذت ٍرسش کزدى ٍ الگَی دٍچزخِ سَاری خَدتاى را
تٌظین کٌیذ .رٍی هاًیتَر ایي ًَع دٍچزخِّا تزًاهِّای گًَاگًَی تزای ٍرسش ٍ دٍچزخِسَاری ٍجَد دارد.
 -3خیلی آساردٌّذُ است اگز تخَاّیذ تا یک دٍچزخِ ٍرسضی کِ حساتی سزٍصذا هیکٌذٍ ،رسش کٌیذ .ضایذ
یک سزٍصذای کَچک چٌذاى هْن ًثاضذ ٍلی اگز ایي صذاّای هشاحن ،پیَستِ تکزار ضًَذ؛ در تاسدُ ٍرسش ضوا
ٍ در ساػاتی کِ رٍی دستگاُ ٍرسش هیکٌیذ ،قغؼاً تأثیز خَاٌّذ گذاضت .دٍچزخِ ٍرسضی تایذ آىقذر
تیسزٍصذا تاضذ کِ تتَاًیذ تِ آ ساًی حیي کارکزدى تا آى ،تِ هَسیقی گَش تذّیذ یا تلَیشیَى ًگاُ کٌیذ.
 -4دٍچزخِّایی کِ دارای صفحِای تزای تٌظین تزًاهِّای ٍرسضی ضوا ّستٌذّ ،یچگاُ ضوا را اس
دٍچزخِسَاری خستِ ًویکٌٌذ؛ چَى رٍی ایي دٍچزخِّا هیتَاًیذ تزًاهِ ٍرسضی خَدتاى را تٌظین کٌیذ ٍ
تثیٌیذ کِ تا ایي رٍش رکاب سدى چقذر اًزصی هصزف هیکٌیذ یا ضزتاى قلثتاى در ّز دقیقِ چقذر است .ایيکِ
ضوا تاستاب ٍرسش خَدتاى را جلَی چطوتاى تثیٌیذ ،خیلی هْن است ٍ در کارایی ًْاییتاى اثز هثثتی خَاّذ
داضت .ضوا هیتَاًیذ تا استفادُ اس ایي صفحِ ًوایطگز ،سهاى ٍرسش کزدى خَدتاى ٍ فاصلِای را کِ در آى رکاب
هیسًیذ ٍ ّوچٌیي سزػت رکاب سدى خَدتاى را تٌظین کٌیذ.
 -5تَصیِ هیضَد دٍچزخِای را اًتخاب کٌیذ کِ هٌاسة سایش تذًتاى تاضذ .تِ خصَظ اگز اضافٍِسًتاى سیاد
است ،تْتز است ایي تَصیِ را جذی تگیزیذ .تیطتز دٍچزخِّا تِ گًَِای ساختِ ضذُاًذ کِ ضوا هیتَاًیذ آىّا
را تزای استفادُ ّز کسی تا ّز سایشی تٌظین کٌیذ.
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