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GÜVENLİK TALİMATLARI
Bu alet azaltilmis fiziksel,zihinsel algilama kapasitesi olan insanlar yada eksik
deneyimi ve bilgisi olan insanlar tarafindan kullanim icin degildir(cocuklar
dahil),onlarin guvenligi icin sorumlu bir insan tarafindan aletin kullanimi ile ilgili
onlara verilmis bir gozetim yada talimat olmadikca uygun degildir.Cocuklarin aletle
oynamadiklarin emin olmak icin dengetlenmeleri gerekmektedir/
/
Eger elektrik kablosu zarar gorduyse,uretici servis acentasi yada benzer nitelikteki
insanlar tarafindan zarar gormeyi engellemek icin degistirilmeldir.

TALİMAT
Operasyona baslamadan önce uygun bir sekilde muhafaza et ve kullanma kılavuzunu
dikkatli bir sekilde okuduğundan emin olunuz.
ÖZET GİRİŞ
Basıncı azaltılmış masaj cekici/tokmağı modern tip teknolojisini ve geleneksel Çin
masaj metodlarını benimser. Çalışma suresince sağlığı geliştirmek amacıyla
kullanıcıların farkli bölgelerindeki akupunktur noktalarini ve kan sirkulasyonunu
harekete geçirir.
FONKSİYONLAR
Kas ağrılarını azalt.
Yağ yakmayı hızlandır.
Kan sirkülasyonunu artırır.
Bagışıklık fonksiyonunu geliştirir.
KULLANIM
1. Fişi prize tak, makine bu durumda bekliyor pozisyonundadır.
2. “Düşük” yada “Yüksek” düğmesine makineyi calistirmak icin basınız,(“Düşük”
yavaş modudur,”Yüksek” ise hızlı moddur.)
3. “Düşük &”Yüksek” düğmesinin ortasına kaydırıp, makinenin calismasi durdur ve
bekleme moduna dönünüz.
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ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE
KULLANMANIZI DİLERİZ.
Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da
servisle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda 0212 875 79 01 numaralı teknik
servis hattımızı arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik
servisimiz yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımızla sizlere en kısa sürede
ulaşarak, en iyi satış sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri
memnuniyetini takip edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini
sağlamaktır. Böylelikle genel merkez her montaj yada arıza giderimi hakkında
anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik servislerimizin genel merkez tarafından
yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne geçmektedir.

Tüm görüş, istek, ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr ‘ye email atmanızı rica
ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz
bizler için önemlidir.
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