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GENEL BİLGİLENDİRİLME
Ürünümüzü seçt�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z. Sağlık ve güvenl�ğ�n�z �ç�n  c�hazı doğru ve tal�matlara uygun 
kullanınız. Kurulum ve/veya Kullanım önces�nde, aşağıdak� b�lg�ler� d�kkatle okuyunuz. Güvenl� ve etk�l� 
kullanım ancak c�hazın doğru kurulması,  kullanılması ve bakımının doğru yapılması �le mümkündür. 

ÖNEMLİ BİLGİ- UYARI
Kullanım ve/veya ürün muhafaza talimatlarına uymadığınız durumlarda 
olan ve/veya oluşabilecek yaralanma ve/veya diğer maddi, manevi  tüm sağlık sorunları ve/veya  diğer 
tüm zararlardan Spor Dünyası Dış Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

1. Bu kullanma kılavuzunu saklayınız. Ürünü başka b�r yere ya da b�r�ne ver�rken, kullanım kılavuzu �le b�rl�kte 
ver�n�z.
2. Ürün model�n�n yükselt�lmes�nden ötürü, aldığınız üründe b�raz farklılık olab�l�r.
3. Tekn�k serv�s �let�ş�m b�lg�ler�ne www.spordunyas�.com.tr/Tekn�k-Serv�sler adres�nden ulaşab�l�rs�n�z.
B�r sorun ya da sormak �sted�ğ�n�z konularda  0850 495 52 12 nolu Müşter� H�zmetler� numaramızla �rt�bata 
geçeb�l�rs�n�z.
4. C�hazınızın garant� süres�nce fatura ve garant� belgen�z� muhafaza ed�n�z.
5. Tekn�k serv�s çağırdığınızda veya tekn�k serv�se kayıt bırakacağınızda fatura ve garant� belges�n� 
hazırlamanız, �braz etmen�z ve b�lg�ler�n�z� bel�rtmen�z gerekmekted�r.
6. Ürünü tesl�m alındığınızdan �t�baren 14 gün �çer�s�nde oluşab�lecek  yasal �ade durumları �ç�n ambalajını 
muhafaza ed�n�z.
7. Bakanlıkça tesp�t ed�len kullanım ömrü 10 yıldır.
8. C�haz elektr�k gücü �le çalışıyor �se, elektr�k topraklama tes�satınızı yetk�l� elektr�k tekn�syen�ne kontrol 
ettr�n�z.Topraklama elektr�k çarpmalarını en aza �nd�rgeyen yoldur.C�haz toprak hatlı b�r kablo ve toprak hatlı b�r 
pr�z �le çalıştırılab�l�r. Bulunduğunuz yerdek� elektr�k şartnames�nde bel�rt�len kodlara göre yapılmış topraklama 
s�stem�ne sah�p olmalıdır. C�haz, ancak standart elektr�k tes�satı kurallarına uygun yerlerde kullanılab�l�r.Düşük 
akım, voltaj c�haza zarar ver�r. C�haz garant� kapsamından çıkar. C�hazı düzgün topraklanmış standartlara 
uygun b�r çıkışa bağlayınız. C�hazın f�ş�n� değ�şt�rmey�n�z. Şayet pr�z uygun değ�lse yetk�l� b�r elektr�kç� ya da 
serv�sç� tarafından montajı yapılmış pr�z kullanınız. Ürünle adapatör kullanmayınız. 
9. C�hazın f�ş�, elektr�k kablosu zarar görmüş, ıslanmış, hasarlı ve/veya c�haza su dökülmüş, c�hazın 
çalışmasında ve güvenl�ğ�n sağlanmasında hayat� önem arz eden parçaları zarar görmüş, düzgün çalışmıyor 
�se c�hazı yetk�l� tekn�k serv�s ve/veya  satış ve dağıtımını yapan F�rma �le �rt�bata geçerek gönder�m�n� 
sağlayınız.
10. Kullanım ömrünü dolduran c�hazları kullanmayınız. 
11. Tedav� amaçlı kullanıma uygun değ�ld�r
12. Bu ürün dış mekânlarda kullanıma uygun değ�ld�r.
13. Bu mak�nen�n, kullanım amaçları dışında herhang� b�r şek�lde kullanılması kes�n olarak yasaklanmıştır. 
Ayrıca  c�haza kes�nl�kle eklent�ler yapmayınız.
Mak�na çalışırken hareketl� kısımlar stat�k elektr�k oluşturab�lecekler� �ç�n parlayıcı,patlayıcı ve yanıcı 
maddelerden uzak tutunuz. 
14. Yanlış ve aşırı egzers�z�n sağlığınıza zarar verme olasılığı bulunmaktadır, lütfen, doğru egzers�z açısı ve 
vücut yükünüz konusunda profesyonele danışınız. 
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SAKLAMA- MUHAFAZA-DEPOLAMA
1. C�hazınızı ıslak ve neml� (banyo, sauna, balkon, teras v.b) yerlerde kullanmayınız ve muhafaza 
etmey�n�z.Rutubetl� ya da çok günes alan yerlerde bulundurmayınız. Bırakmayınız.

2. C�hazınızda kablo var �se, kabloyu sıcak yüzey ve yerlerden, yanıcı, parlayıcı, yakıcı nesne ve maddelerden 
uzak tutunuz. Özell�kle yangın tehl�kes�ne karşı d�kkat ed�n�z.

3. C�haz katlanab�l�r özell�ğe sah�p �se, c�hazın tüm fonks�yonları  kapalı hale get�r�ld�kten sonra katlama 
yapılmalıdır.

4. C�hazı tem�z ve kuru b�r ortamda muhafaza ed�n�z.Yet�şk�nler�n, çocukların, engell�ler�n, yaşlıların ve 
hayvanların zarar görmemes� �ç�n emn�yetl� yerlerde saklayınız.

TAŞIMA
1. C�hazı hareket ett�r�rken ve/veya kullanırken d�kkatl� olmanız gerek�r. Kend�n�ze zarar vereb�l�rs�n�z. Kend�n�z� 
zorlayacak, kapas�ten�z�n üzer�nde hareket ve ağırlıklardan kaçınınız. C�hazın mümkünse ambalajını muhafaza 
ed�n�z. Gerek�yor �se c�hazı b�rden fazla k�ş� taşımalıdır. Taşıma esnasında  çarpma, düşme g�b� c�haza zarar 
vereb�lecek durumlara karşı önlem alarak c�hazınızı taşıyınız.C�haza zarar verecek durumların oluşması 
hal�nde c�hazınızı mutlaka kullanmadan önce yetk�l� tekn�k serv�s tarafından komple kontrol ed�lmes�n� 
sağlayınız.

2- Ürünü güç kablosu �le taşımayınız. Ya da kabloyu kol g�b� kullanmayınız.

BAKIM- TEMİZLEME
1. C�hazınızın düzenl� yağlama yapılmasına özen göster�n�z. C�hazınız �ç�n ALTIS, HATTRICK, marka yağları 
terc�h ed�n�z. Her yağ kal�tes� aynı olmadığından c�hazınıza zarar vereb�l�r.

2. Her türlü ayarlanab�l�r bölüm, özell�kle  kullanıcının egzers�z hareketler�n� doğrudan etk�leyeb�lecek olan 
bölümler, bakım sırasında güçlend�r�lmel�, düzenl� olarak c�hazın bakımının yetk�l� serv�s� tarafından  yapılması 
gerekl�d�r.

3. Üç ayda en az b�r defa c�hazın motor bölümü açılıp, toz ve pumukçuklar tem�zlenmel�d�r.

4. C�hazın kış aylarında soba ve/veya kalor�fer petekler�nden  uzak tutulması gerekl�d�r.

5. Her kullanımdan sonra c�hazı tem�z kuru b�r bezle s�l�n�z. Özell�kle bant tem�zl�ğ� öneml�d�r. Haftada b�r kez 
c�hazı su �le nemlend�r�lm�ş yumuşak b�r bez �le s�l�n�z.

6. Ekran paneller�n�n ıslanmamasına ve nem almamasına d�kkat ed�n�z.

DİKKAT = Elektr�k çarpma r�sk�n� azaltmak �ç�n; c�hazı tem�zlerken ve/veya kullandıktan sonra c�hazın f�ş�n� 
çıkışından olmak üzere çek�n�z.
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KULLANIM ŞARTLARI VE KULLANIM TALİMATLARI 

1. Genel ya da herhang� b�r sağlık problem�n�z var �se, enerj� artırıcı ve/veya takv�ye �laçları 
kullanıyorsanız, c�hazı kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz Herhang� b�r egzers�z 
programına başlamadan önce tıbb� ve f�z�ksel açıdan uygun olup olmadığınızı bel�rlemek ve 
sağlığınızı tehl�keye sokmamak �ç�n doktorunuza başvurunuz.  Kalp hızınız, tans�yonunuz ve 
kolesterol düzey�n�z� etk�leyen b�r �laç ya da �çecek kullanıyorsanız, doktor tavs�yes� mutlaka 
almalısınız.

2. Özell�kle 35 yaş üzer�ndeysen�z, kalp, solunum, eklem.. vb.  spor yapmaya engel 
rahatsızlıklarınız var �se ve/veya ham�le �sen�z çalışmaya başlamadan önce doktorunuza veya 
tıbb� danışmanınıza başvurunuz.

3. Vücudunuzun s�nyaller�ne kulak ver�n�z. Yanlış egzers�z sağlığınıza zarar ver�r. Aşağıdak� 
semptomlardan herhang� b�r� s�zde görülüyorsa, egzers�z� hemen kes�n�z: ağrı, göğsünüzde b�r 
ağırlık, aşırı nefes darlığı, bayılma h�ss�, baş dönmes�, m�de bulantısı.göz kararması..vs  bu ve bu 
g�b� d�ğer durumlardan herhang� b�r�n� h�ssetmen�z durumunda, doktorunuza danışın.

4. C�hazın emn�yet anahtarının yuva �çer�s�nde olduğundan em�n olunuz. Aks� halde c�haz 
çalıştırılamaz.

5. C�hazı oks�jen�n az olduğu ve/veya  k�myasal madde, sprey sıkılmış  yerlerde kullanmayınız. 
C�hazı bu g�b� yerlerde bulundurmayınız, çalıştırmayınız.

6. C�hazınızın hareketl� parçalarına el�n�z� ve/veya nesne, sopa vb. herhang� b�r parça 
sokmayınız. C�hazınızın çalışmasını engelleyecek nesne ve malzemelerden c�hazınızı uzak 
tutunuz.

7. C�haz çalışır durumda �ken başkasının dokunmasına �z�n vermey�n�z. Ürünü elektr�ğe bağlı 
ve/veya çalışır durumda kes�nl�kle yanlız ve/veya gözet�ms�z bırakmayınız.

8. Engell�, Çocuk ve hayvanları c�hazdan uzak tutunuz. Kullanmalarına �z�n vermey�n�z. C�haz 
sadece yet�şk�nler �ç�n tasarlanmıştır. C�hazın Engell�,Çocuk  ve hayvanlardan  uygun uzaklıkta 
olduğundan em�n olunuz.Kard�yopatların ve 12 yaşından küçük çocukların, yaşlı, engell� ve spora 
engel her türlü hastalığı olanların bu alet� kullanmaları kes�nl�kle yasaktır. C�haz bu k�ş� ve 
canlıların yanında kullanılıyor �se  mutlaka kend�ler�ne yakından gözet�m sağlanmalıdır.

9. C�hazı kullanmadan önce v�da,somun ve tutma yerler�n�n �y�ce sıkılmış olduğundan em�n 
olunuz. C�hazı, her zaman kılavuzda bel�rt�ld�ğ�  şek�lde kullanınız. C�hazın kurulumu ya da 
kontrolü sırasında hasarlı b�r durum görürsen�z ya da kullanım sırasında sıra dışı sesler 
duyarsanız c�hazı derhal durdurunuz. Problem çözümlen�nceye kadar aygıtı kullanmayınız.
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10. C�hazınız tamamen durmadan, c�haz üzer�nden �nmey�n�z. Kullanmadan önce c�hazın 
çalışmıyor olduğunu kontrol ed�n�z. 

11. C�hazın havalandırma yerler� kontrol ed�lmel�, per�yod�k bakımları yetk�l� tekn�k serv�s 
tarafından yapılmalıdır.

12. C�hazı kullanırken c�haza takılab�lecek ve tehl�ke oluşturab�lecek kıyafet, takı ve aksesuar 
kullanmayınız. Uzun ve bol g�ys�ler ürüne takılab�l�r ve hareket�n�z� engelleyeb�l�r. Hareketler�n�z� 
engelleyecek şek�lde saç, vs. mutlaka toplayınız Kullanım sırasında ayrıca başka spor aletler� 
kullanmayınız. (El yayı, ağırlık vb.). Uygun spor kıyafetler� ve spor ayakkabısı kullanınız. 

13. C�hazın  Tutma yerler�n�, tutmanızı zorlaştıracak kayganlaştırıcı jel ve/veya krem vs. 
sürmey�n�z.

14. Egzers�z�n�zden maks�mum ver�m alab�lmen�z �ç�n uzmana danışarak bel�rled�ğ�n�z hedef 
çalışma değerler�n� c�haza g�r�n�z. Program seç�m�n�z� yapınız. 

15. Egzers�zler�n�z� %60-%70 hedef nabız değer� arasında çalışmanız öneml�d�r. Max. nabız 
deger�n� b�r uzmana danışarak mutlaka bel�rley�n�z.

16. C�haz med�kal b�r ürün değ�ld�r. Değerler yaklaşık değerlerd�r. S�ze uygun nabız değer�n� 
doktorunuza danışarak öğren�n�z. Egzers�z sırasında nabzınızı sürekl� kontrol ed�n�z. Normal 
değer�n�z�n üzer�nde b�r nabız değer� olur �se çalışmayı durdurunuz ve uzmana çalışma 
programınızı yen�den yaptırınız. Yen� program değerler�n�z� c�hazınıza g�rmey� unutmayınız.

17. Kullanımdan önce uygun ısınma hareketler�n� yapınız.  

18. Lütfen kullanmadan önce mak�nen�n her yer�n�n sab�t olduğunu kontrol ed�n�z. 

19. Elektr�k çarpma r�sk�n� azaltmak �ç�n; c�hazı tem�zlerken ve/veya kullandıktan sonra c�hazın 
f�ş�n� çıkışından olmak üzere çek�n�z.
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GÜVENLİK BİLGİLERİ:
Herhang� b�r egzers�z programına başlamadan önce, doktorunuza danışınız. Başlamadan önce 
tam b�r sağlık kontrolünden geçmen�z öner�l�r. Lütfen aşağıdak� tal�matları uygulayınız:
1. Koşu bandını sert ve düzgün b�r zem�n üzer�nde kurunuz.
2. Koşu bandının arkasındak� alanı boş bırakınız.
3. Boşu bandının kayışına herhang� b�r objen�n sıkışması hal�nde, koşu bandı ac�l b�r durumda  
hemen durmayacaktır. Böyle b�r durumda, güvenl�k anahtarını çıkarmak �ç�n kordonunu çek�n�z.
4. Koşu bandını kullanmadan önce, her zaman kontrol ed�n�z.
5. Tüm v�da ve somunların sıkılmış, tüm parçaların takılmış olduğundan em�n olunuz.
6. Herhang� b�r şek�lde kurulum eks�ğ� olan b�r aygıtı asla kullanmayınız.
7. Elektr�k kablosunu bağlarken,  f�ş� topraklanmış b�r devreye takınız. Devre üzer�nde başka b�r 
aygıt takılı olmamalıdır. Kabloyu koşu bandının altından geç�rmey�n�z. Koşu bandını hasarlı ya da 
yıpranmış  kablo �le kullanmayınız.
8. Eller�n�z� hareketl� parçalardan uzak tutunuz.
9. Bu üründe ağırlık sınırlaması bulunmaktadır. 170 k�lodan fazla �sen�z, bu aygıtı kullanmamanız 
öner�l�r. Burada bel�rt�len l�m�t�n aşılması hal�nde, c�dd� yaralanmalar olab�l�r.Bu aygıt, bu k�lo 
l�m�t�n� aşan k�ş�ler� desteklemek �ç�n tasarlanmamıştır.
10. Koşu bandını kullanırken uygun kıyafetler g�y�n�z. Hareketler�n�z� kısıtlayan veya engelleyen 
ya da hareket hal�ndeyken aygıtın herhang� b�r yer�ne takılab�lecek kıyafetler g�ymey�n�z. Hem 
kadınların hem de erkekler�n spor kıyafetler� g�ymeler� öner�l�r. Koşu bandını çıplak ayakla ya da 
sadece çorap ya da terl�kle veya sandaletlerle kullanmayınız. Der� tabanlı ya da yüksek topuklu 
ayakkabılar da kullanmayınız. Saçlarınız uzunsa, mutlaka bağlayınız.
11. Aygıtı sağa ya da sola sallamayınız.
12. Aygıtı ara vermeden b�r saatten fazla kullanmayınız.
13. Koşu bandına çıkar ya da �nerken d�kkatl� olunuz.
14. Koşu bandının h�ç b�r yer�ne sıvı koymayınız.
15. Motor kablosu ve düğmes� g�b� elektr�kl� bölümler� su �le temas ett�r�p kısa devre yaptırmaktan 
kaçınınız.
16. Üret�c� tarafından öner�lmeyen h�çb�r parça ya da aksesuarı kullanmayınız. Bu, yaralanmalara 
ya da koşu bandının bozulmasına neden olab�l�r.
17. S�ze öner�len egzers�z l�m�tler� �ç�nde egzers�z yapınız. Kend�n�z� aşırı yormayınız.
18. Herhang� b�r ağrı ya da anormal b�r durum h�ssett�ğ�n�zde, hemen EGZERSİZİ KESİNİZ  ve  
doktorunuzla görüşünüz.
19. Ayarlama yaparken ya da arka s�l�nd�rler yakınında çalışırken, koşu bandını kapatınız.
20. Olası herhang� b�r yaralanma ya da kazayı önlemek �ç�n, mıknatıslı güvenl�k anahtarının b�r 
tarafı, egzers�z sırasında g�ys�n�ze takılı olmalıdır.
21. Yanlış ya da aşırı egzers�z yaralanmalara yol açab�l�r.
22. Bu koşu bandı tedav� amaçlı kullanılmaz.
23. Hasarları önlemek �ç�n, koşu bandının h�çb�r kapağını açmayınız.
24. Koşu bandının düz b�r zem�ne yerleşt�r�lmes�n� ve çevres�nde 1 metrel�k güvenl� b�r alan 
bulunmasını sağlayınız.
25. Bu koşu bandı, b�r oyuncak değ�ld�r. Çocukları bundan uzak tutunuz. Yakınlarında �ken de 
mutlaka gözet�m altında bulundurunuz.
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Bu spor alet�n� satın aldığınız �ç�n teşekkür eder�z., 
Kullanım önces�nde aşağıdak�ler g�b�  bazı ısınma hareketler� yaparak, yarı çabayla �k� kat sonuç 
alab�l�rs�n�z. 

Boynunuzu aşağı ve yukarı doğru esnet�n�z.

Bel�n�z� sağa ve sola doğru kıvırınız

İler� doğru �tme sırt d�kleşt�rme

sola ve sağa dönme alıştırması  aşağı ve yukarı doğru esneme

Kalça esnetme alıştırması  Baldır esnetme alıştırması
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KURULUM TALİMATI

B�tm�ş mak�ne kurulumunun parçalarının şekl� aşağıdak� g�b�d�r:

Kurulum Gerekl� Alet:
Çapraz Tornav�da; 8mm Allen Anahtarı; 6mm Allen Anahtarı; 5 mm Allen Anahtarı (aksesuar 
olarak sağlanır).

Kurulum Sürec�:
Ambalajı açın, malzemeler� ve parçaları çıkarın. Mak�ney� yere yatay olarak yerleşt�r�n.
Mak�ney� paketleme kutusundan kaldırırken, �k� veya daha fazla k�ş�n�n çalışması ve montajının 
kazalara neden olmamak �ç�n �k� k�ş� tarafından gerçekleşt�r�lmes� öner�l�r.

Name Sketch  Spec     QuantityNo

2

3

6

1   

1   

1   

1   

1   

8   

1   7

8

9

10

2   

4   

4   

32   

16   

16   

13

14

15

4

5

11

12

1   

1   

2   

4   

16

17

1

Remark

Genel Koşu Bandı

Sol Sütun Grubu

Sağ Kolon Grubu

Sol Kolçak Grubu

Sağ Kolçak Grubu

Üst dijital sayaç

Dijital metre altında, elektrik hattı

Güç hattı

Altı köşe başlı başlı vidalar

Altı köşe başlı başlı vidalar

Düz pul

Yaylı yıkayıcı

Gömme peynir başlığı sıkma vidası

Düz altı köşeli cıvatalar

Iç diş siperliği

Bardak başı cıvatası

Eğri yıkayıcı

2147*934*388

935*281*100

935*281*100

798*448*155

492*486*118

Tail insertion1.8m

M12*40mm

M10*20mm

φ10.5*φ18*T1.0

ST4.2*12

M10*60mm

955*321*95

955*321*95

M8*45mm

φ10.5*φ20*T2.0

φ8.4*φ15*T1.6

φ9.1*φ14.5*T4.7
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KURULUM TALİMATLARI
UYARI:  Sıkma �şlem�n�, tüm v�da, rondela ve cıvataları yerleşt�rd�kten sonra yapınız.

Kurulum 1
1. Genel platformu 1 uygun konuma get�rerek ve motor kapağını
çapraz tornav�da �le şek�lde göster�ld�ğ� g�b� yerleşt�r�n�z.
2. Motor kapağını yerleşt�r�n ve b�r v�dayla
düzgün b�r poz�syonda b�rleşt�r�n�z.

Kurulum 2
1.Sol sütun grubu 2'y� ve sol kol dayama grubu 4'ü res�mde göster�ld�ğ� g�b�, yer
D kısmı ve F kısmı, montajı etk�lemeyecek uygun b�r konuma get�r�n.
2. E üzer�nde 5 mm Allen Anahtarı kullanarak 14, 15'le 4 k�l�tl� tutun. (V�dayı k�l�tlemey�n)
3. 6mm Allen Anahtarı kullanarak E, 16, 17 üzer�nde 4 k�l�d�n� yerleşt�r�n ve ardından v�dayı
Sırayla 14,16.
4. E üzer�nde D'y� sırayla k�l�tley�n ve çapraz kullanarak gösteren şek�l
Tornav�da ve sab�tley�n.
5. E üzer�nde F'y� sırayla sıra �le göster�len şek�l olarak k�l�tley�n
Çapraz tornav�da ve sab�tley�n.

Name

Vida

Rondela

Cıvata

Cıvata

Rondela

Spec

ST4.2*12

M10*60

φ10.5*φ18*T1.0

M10*20

φ10.5*φ20*T2.0

No quantity

13

14

15

12

4

4

16

17

1

1

Motor Kapağı



9

Kurulum 3
1. Sağ kolon grubu 3'ü ve sağ kol dayama grubu 4'ü res�mde olduğu g�b� açın, A'yı ve C'�nc� 
parçayı montajı etk�lemeyecek uygun b�r yere yerleşt�r�n.
2. Konektör kablosunu G göster�len şek�l g�b� B �le 5 arasına sokun ve çıkıştan çek�n.
3. 5 mm Allen Anahtarı kullanarak B, 14, 15 �le 5 k�l�d�n� yerleşt�r�n. (V�dayı k�l�tlemey�n)
4. 6mm alyen anahtarı kullanarak 16, 17 �le B üzer�nde 5 k�l�d� yerleşt�r�n ve 14,16 v�dasını sırayla 
k�l�tley�n.
5. A'yı çapraz tornav�dayla göster�len şek�lde sırayla gösteren şek�l 13'te B �le k�l�tley�n ve 
sab�tley�n.
6. C'y� çapraz tornav�dayla göster�len şek�lde sırayla gösteren şek�l 13'te B �le k�l�tley�n ve 
sab�tley�n.
D�kkat: Takarken takımı ağır b�r şek�lde çekmey�n.

Kurulum 4
1. Daha önce 8 mm Allen Anahtarı kullanarak sütun grubu 2 ve sol kol dayama grubu 4'ü 1'den 
9'a kadar ön k�l�tleme yapın.
2. I'y� 4-13 arası k�l�tleyerek rakam ç�zelges�n� çapraz tornav�da kullanarak gösteren şek�l olarak 
tutun ve sıkıştırın.
Sağ kolondan G 3.L�nk konnektör kablosu G ve tüm platform konnektör kablosu H'y� ve montajı 
etk�lemekten kaçınmak �ç�n kabloyu çıkışa sıkıştırın.
4. Sağdak� kolon grubu 3'ü ve sağ kol dayama grubu 5'� 1 �le 9 arasındak� kolları şek�l göster�ld�ğ� 
g�b� 8 mm Allen Anahtarı kullanarak sab�tley�n.
5. 5 �le 13 arası rakamları şek�l olarak k�l�tley�n
Rakam olarak sırayla göster�len
Çapraz tornav�da ve
tutturmak.
D�kkat: Takarken takımı ağır b�r şek�lde çekmey�n.

Name

Vida

Rondela

Cıvata

Cıvata

Rondela

Spec

ST4.2*12

M10*60

φ10.5*φ18*T1.0

M10*20

φ10.5*φ20*T2.0

No quantity

13

14

15

12

4

4

16

17

1

1

Name

Cıvata

Vida

Spec

M12*40

ST4.2*12

No quantity

9

13

8

4
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Kurulum 5
1. D�j�tal ölçüm c�hazının altındak� konnektör kablosu 0 ve sağ kol dayama grubu 5 konnektörü
Kabloyu N'ye bağlayın ve montajı yaparken kabloyu kabloyu çıkışa sıkıştırın.
2. Sol kol dayama grubu 4'e ve sağ kol dayama grubu 5'e d�j�tal sayaç altına g�rerek kapatın.
5 mm Allen Anahtarı kullanarak ve şek�l göster�ld�ğ� g�b� kademel� olarak sab�tley�n.
3. K ve M'y� şek�l göster�ld�ğ� g�b� çapraz kullanarak karşılık gelen konuma tornav�da kullanarak 
get�r�n .
4. Montaj 4'ün ön k�l�tleme cıvatasını 9 8 mm Allen Anahtarı kullanarak yavaş yavaş sıkın.
D�kkat: Takarken takımı ağır b�r şek�lde çekmey�n.

Kurulum 6
1. Üst d�j�tal sayaç 7'n�n ve altındak� d�j�tal sayaç 6 konektörünün 1.L�nk konnektör kablosu R
Tel Q ve tel�n 7 çıkışına sokulması, montajı etk�lemekten kaçının.
2. 6 metrel�k 6 - 10, 11, 12 altındak� üst d�j�tal sayacı 7'y� altıgen Allen Anahtarı'nı kullanarak 
kapatın ve aşamalı olarak sab�tley�n.
3. Aşağıdak� res�mde olduğu g�b� çapraz tornav�da kullanarak motor kapağını 1 boyunca P 
platformunun tamamı üzer�ne k�l�tley�n
ve yavaş yavaş sab�tley�n.
D�kkat: Takarken takımı ağır b�r şek�lde çekmey�n.

Name

Vida

Rondela

Cıvata

Spec

ST4.2*12

M10*60

φ10.5*φ18*T1.0

No quantity

13

14

15

4

8

8

Name

Cıvata

Yaylı
rondela

Rondela

Spec

ST4.2*12

φ8.4*φ15*T1.6

No quantity

10

11

12

4

4

4

φ8.4*φ15*T1.6
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Teknik Parametreler

Ürün Uygulama Standartları
1.GB17498.1-2008 / ISO20957-1: 2005 Genel Güvenl�k Gereks�n�m� ve Test�
Yaklaşım;
2.GB17498.6-2008 / ISO20957-6: 2005 Koşu Bandı Ek Özel Güvenl�k
Gereks�n�m ve Test Yaklaşımı;
3.GB5296.7-2008 Spor Ek�pmanları Tüket�m Malları Kullanım Kılavuzu;

Hareket Talimatı
Koşubantı Hareket�:
Koşu bandının arka ucunu yerden 10 derece kaldırın ve doğrudan hareket ett�r�n
Çünkü ek�pmanın önüne �k� tekerlek var. Kaldırma cepheye dokunan kılıf.
D�kkat:
Lütfen Koşu bandını hareket ett�rmeden önce f�ş�n pr�zden çek�l� olduğunu kontrol ed�n�z. 
Ahşap zem�n üzer�nde hareket ett�rmek öner�lmez.

Ürün Özellik İllüstrasyonu
1.It yüksek mukavemetl�, gerg�n ve ant�-stat�k bakım koşu bandı ve yüksek mukavemetl�, yüksek 
yoğunluklu, aşınmaya d�rençl� ve kaygan olmayan çalışma masası kullanır ve bu da daha güvenl� 
ve daha rahat b�r çalışma deney�m� sunar
2. T�treş�m ses�n� azaltarak tam kapaklı çalışan platform tasarımını yapın ve daha güvenl� b�r spor 
deney�m� sağlamak �ç�n hareket sakatlığının önlenmes�nde daha etk�l� olmasını sağlayın.
3. Ön ve arka s�l�nd�r, pürüzsüz ve dengel� hareket� sağlayan gel�şm�ş �thalat yatağını ve koşu 
bandını otomat�k sıfırlama �şlev�n� sağlayan �k� ucunun kon�kl�ğ�n� ben�mser.
4.LED ekran, kar�yer, kalp atış hızı, zaman, uzak, eğ�m, hız, hız aralığı gösterme: 1-20km / s, 
eğ�m aralığı: 1-20degree.

B�rleşt�rme Boyutu (mm) 2468*966*1690 AC Kullanan Güç

Nom�nal Çıktı

Anma akımı

Hız Aralığı

Durum Sıcaklığı

T�p ve Not

Platform Boyutu (mm)

Net ağırlık

Paket Brüt Ağırlık

Eğ�m Aralığı

Kullanıcı Ağırlığını Yükle

LED ekran

Güvenl�k Görevl�s�

220∽240v

620*1675 2200W

103Kg 10.0A 

122Kg 1—20Km/H

0～20%(front incline) 0—40℃

≤180Kg SA

Program; Eğim; hız; Kalori; Uzak; Zaman; Kalp atış hızı; Bluetooth

A.Metredeki emniyetli düğmeyi açın.
B. Ön taraftaki aşırı akım anahtarı ve voltajı
Ekipman push tipi ve geri kazanılabilir safetwitch.
C.Over Kumanda panosu içindeki akım emniyet anahtarı
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5.4 ters modlar (zaman, uzak, kar�yer, kurtarma) kullanıcı �ç�n kullanılab�l�r.
6.D�j�tal metre ekl� w�thh�-f� set�, MP3 ses kaynağının çıkışı ve g�r�ş
USB ses kaynağının �şlev� destekleneb�l�r.
7.Heartar�t tutma �şlem� sayes�nde kullanıcı kalp atış hızını �zleyeb�l�r ve
Düzgün b�r şek�lde egzers�z yapın.
Hız ve eğ�m �le 8.Fast fonks�yonu, kontrolü ve yoğunluğunu değ�şt�rmek kolaydır.
hareket�.
9.Elektron�k saat, k�tapları ve tabletler� tutab�l�r; bu da,
Koşu eğlences�.
10. Çel�k gövden�n yapısı t�tanyum alaşımından yapılmıştır.
11.Yüksek basınç, aşırı akım, aşırı akım,
Düşük basınç ve aşırı yük.

Güvenlik ipuçları
Ş�rket�n ürünler�n� seçt�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z. Koşu bandının doğru kullanılması, güvenl� ve 
rahat garant�n�zd�r. Koşu bandını kullanmadan önce lütfen d�kkatle okuyunuz:
1.Warn�ng! Elektr�kl� koşu bandının kurulum tal�matlarına göre kurulumunu tey�t etmek �ç�n, 
egzers�z yapmadan önce, elektr�k açılmadan önce elektr�kl� koşu bandının sab�t olduğundan 
em�n olun. Yerleşt�rme �şlem�n� kolaylaştırmak �ç�n duvardak� f�ş� kapatmayın.
2.Warn�ng! Güç kablosu f�ş�, güvenl� b�r yuvarlama �le b�r elektr�k pr�z�ne takılmalıdır. Topraklama 
hattı üzer�nden stat�k elektr�ğ�n oluşmasını önlemek �ç�n, stat�k elektr�k, elektron�k saat�n 
çalışmasına müdahale edeb�l�r ve hatta elektron�k saate zarar vereb�l�r. Elektr�kl� koşu bandının 
güç kablosu ayrılmıştır, eğer gç kablosu zarar görürse, pls doğrudan d�str�bütörden satın alır 
veya doğrudan b�z�mle �let�ş�me geç�n.
3.Warn�ng! Gürültüye yol açan ve koşu bandı veya d�ğer aletler�n hasar görmes�ne veya 
anormall�k durumuna neden olması durumunda mümkün olduğu kadar aynı güç kaynağı 
devres�nde d�ğer c�hazların kullanılmasını önley�n.
4.Warn�ng! Elektr�kl� koşu bandı sert zem�ne veya sağlam platforma yerleşt�r�lmel�d�r;
Koşu bandı pürüzsüz koymak, düzey� tem�zlemek �ç�n yer koymak, nem geç�rmeye d�kkat ed�n, 
koşu bandının alt hava akışını etk�lememes� �ç�n kalın halı koşu bandı g�b� öğeler� koymayın. Özel 
ek�pman �ç�n elektr�kl� koşu bandı, lütfen değ�şt�rmey�n ve b�rl�kte çalıştırmayın.
5. Egzers�z yaparken çok uzun ve gevşek g�ys�ler g�ymey�n, elektr�k koşu bandını önlemek �ç�n 
güvenl�k kazalarına neden olun. Kauçukdan yapılmış ayakkabı veya spor ayakkabıları g�ymen�z� 
öner�r�z.
6. Lütfen koruyucu kapağı rastgele çıkarmayın; bakım �ç�n açmanız gerek�yorsa, elektr�k kablosu 
f�ş�n� çekt�ğ�n�zden em�n olun.
7.Warn�ng! Elektr�kl� koşu bandı kullanımdayken, eller�n�z�n, parmaklarınızın ve ayaklarınızın kart 
sah�b� olduğu durumlarda lütfen çocukların yakınında bulunmasına, tehl�kel� olmamasına �z�n 
vermey�n.
8. Elektr�kl� mak�ne çalıştıran M�nör eskort eskort olmalıdır.
9. Elektr�kl� koşu bandını kullanmaya �lk kez başladıysanız, lütfen korkuluğu tutun ve rahat kalana 
kadar kolunu gevşet�n.
10.Ac�l an� koşu bandı c�hazı (kırmızı), anormal koşu bandı çalıştırma �şlem� tesp�t ederse veya 
tehl�ke h�ssed�yorsa lütfen ac�l stop anahtar c�hazına (d�ğer b�r dey�şle emn�yet k�l�d�) basın, koşu 
bandını hemen duracak şek�lde ayarlayın, kaza r�sk�nden kaçının.
11. Uyarı! Ek�pmanı kullandıktan sonra derhal kapatın ve güç kablosunun f�ş�n� çek�n.
12. Uyarı! Harekete herhang� b�r yere dokunmayın.
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Başlangıç Kılavuzu

Elektr�kl� koşu Bandı'nı �lk defa kullanıyorsanız, aşağıdak� �çer�ğ� okumanız gerek�r:

Hazırlık:
Egzers�z yapmadan önce sağlık durumlarını b�lmek, uygun b�r egzers�z programı yapmak, b�r 
doktora ya da b�r mesleğe danışmak öner�yorsanız belk� yarım çabayla �k� kat daha fazla sonuç 
alab�l�rs�n�z. Elektr�kl� koşu bandının �lk kullanımından önce lütfen önce nasıl kontrol edeceğ�n�ze 
aş�na olmak �ç�n,
Başlangıç, durma ve hız ayarı g�b�, alıştığınıza kadar kullanab�l�rs�n�z. Daha sonra, koşu bandının 
her �k� tarafındak� plast�k plakanın üzer�nde durun, �k� el�yle parmak tutuşunu tutun, düşük hızdak� 
1.6 ~ 3.2 km / s'l�k b�r hıza ayarlayın, vücut d�k durun, �ler�ye bakın, yere bakmayın, deney�n 
rahatlamak. Ve sonra hareket�yle kaçmak. Uyum aldıklarından sonra hızı 3 �la 5 km / saat'e 
kademel� olarak artırın. Bu hızı yaklaşık 10 dak�ka tutun, sonra yavaş yavaş mak�nen�n 
durmasına �z�n ver�n. İlk kullanım, düşmey� önlemek �ç�n çok yüksek hız vermey�n.

Egzers�z:
Yaklaşık 1 km'l�k sab�t adımla yürüyün ve saat� kayded�n. Bu 15 �la 25 dak�ka süreb�l�r. 4.8 km / 
saat'l�k b�r hızda yürüyen 1 km'l�k mesafe yaklaşık 20 dak�ka sürer. B�rkaç kez kolayca 
yapab�ld�kten sonra yavaş yavaş hızı artırın, son 30 dak�kada �y� b�r egzers�z yapab�l�rs�n�z. 
Egzers�z programını yürümeden önce z�hn�n�zde açık olun: s�n�rlenmek �ç�n değ�l, sağlığınız �ç�n 
bu egzers�z, kend� yaşamım, s�h�rl� b�r gece değ�l.

Frekans:
Hedef haftada 3-5 kez, b�r seferde 15-60 dak�ka. Kend�ne has egzers�z yer�ne kend� f�z�ksel 
durumuna göre �y� b�r egzers�z ç�zelges� gel�şt�rmek en �y�s�d�r; akust�k hareket dereces�ne hak�m 
olursunuz. Hızını ve hareket süres�n� ayarlayarak.

Egzers�z M�ktarı:
Kısayollar - 15-20 dak�kalık egzers�z, zamandan kazanmanın �y� b�r yoludur. 4-4,8 km / saat 
hızda 5 dak�ka kadar ısıtın, sonra her 2 dak�kada b�r saatte 0,3 k�lometre hızını artırın, 45 
dak�kalık b�r hızda hareket hal�ndeyken kend�n�z� zorlayacak kadar zor olacaksınız.

G�y�m:
İht�yacınız olan tek şey �y� b�r ç�ft ayakkabı, koşu ayakkabıları veya spor ayakkabıları seçmen�z 
öner�l�r. Aynı anda tek b�r yabancı c�s�mle sopa yapmayın, yabancı c�s�mler�n aşınma plakasına 
ve koşu bandına doğru akmasına engel olun. G�y�m rahat ve spor �ç�n uygun olmalıdır, bu pamuk 
nefes alab�len spor g�y�m seçeceğ� öner�l�r. Spor yaparken kazaya sebep vereb�lecek takı küpe 
vs. takmayınız ve eller�n�z� kayganlaştırıcı jel krem g�b�ürünler kullanmayınız.
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Koşu Bandı İşletim Yönergesi

1Ekran efekt� ve Bağlantı tal�matı:
1.1Görünen efekt

1.2 Arab�r�m:
1.2.1 İlet�ş�m arab�r�m�: J9 alt kontrol bağlayın;
1.2.1 Emn�yet anahtarı: J8 bağlantı emn�yet anahtarı;
1.2.2 Heartbeat bağlantısı: J5 \ J6 bağlanma s�nyal� kartı;
1.2.3 Gücü olmayan kalp atışı bağlantısı: J7 kablosuz kalp atışı plakası;
1.2.4 MP3 kontrol arayüzü: J10 MP3 kontrol arab�r�m�n� bağlar;
1.2.5 Güç arayüzü: J3 dönüştürücü 12V güç kaynağı bağlayın;
1.2.6 Güçlend�r�c� arayüzü gücü: J12 güç ampl�f�katör kartı bağlar;
1.2.7 Fan blower arayüzü: J14 fan fanını bağlar;
1.2.8 Kaydet tuştakımı arayüzü: Hızı hızlandırmak ve yavaşlamak �ç�n J1 arayüzü,
Yukarı ve aşağı �ç�n J2 arayüzü.

2.W�ndow durumu
2.1 Zaman gösterge penceres�:
Kalan sürey� gösteren 2.1.1 ger� sayım modu;
2.1.2 Manuel çalıştırmada toplam çalışma saat� göster�l�rken;
2.1.3 Zaman gösterges� aralığı: 00: 00-99: 59, mod ayar ver�s�ne g�r�ld�ğ�nde ayarlanan sürey� 
göstermek �ç�n;
2.1.4 Parametre değer�n� parametre ayar durumu altında göstermek �ç�n.
2.2 Mesafe görüntüleme penceres�:
2.2.1 Çalışma mesafes� değer�n� gösteren mesafe gösterges� penceres�;
2.2.2 Manuel mod ve program modunda çalıştırma, toplam çalışma mesafes�n� göster�r;
2.2.3 Aralıkları gösteren mesafe: (0.00-999) KM.
2.3 Kalor� görüntüleme penceres�:
2.3.1 Kalor� tüket�m değer�n� gösteren manuel mod ve program modu;
2.3.2 Kalor� görüntüleme aralığı (0.00-999) Kcal
2.3.3 Manuel moda, program moduna veya kullanıcı moduna g�rerken kalor� ayar değer�n� 
göstermek �ç�n.
2.3.4 Parametre kodunu parametre ayar durumu altında göstermek �ç�n.
2.4 Geç�ş oranı gösterges� penceres�:
2.4.1Nabız g�r�ş� olmadan "P" göster;
2.4.2 Kalp hızı değer�n� g�rd� �le gösterme
2.4.3 Hed�yet aralığı göster�len aralık: (50-256)
2.5 Hızlanan ekran penceres�:
2.5.1 Gerçekte gerçek hız değer�n� göstermek �ç�n;
2.5.2 Hız gösterges�: (1.0-20) KM / H, rehab�l�te etme modu (0.8-20) KM / H.
2.6 Eğ�m görüntüleme penceres�:
2.6.1Gerçek eğ�m göstermek �ç�n;
2.6.2Açılış gösterges�: (0-20)%
2.6.3Görüşme eğ�l�m� oluştuğunda hata modunun göster�lmes�
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3.Tuşlar ve Fonks�yonları
3.1 Hız +: Elle çalıştırma durumunda, hız değer�n� arttırın. Parametre ayar durumu altında, 
seç�len fonks�yonun parametre değer�n� arttırın;
3.2 Hız -: Manuel �şletme durumu altında, hız değer�n� düşürün. Parametre ayar durumu altında, 
seç�len fonks�yonun parametre değer�n� azaltın;
3.3 Eğ�m +: Elle çalıştırma durumunda eğ�m değer�n� yükselt�n;
3.4 Eğ�m-: El �le çalıştırma durumunda, eğ�m değer�n� azaltın;
3.5 Sab�t programda çalışma, hem hız değer� hem de eğ�m değer� �ht�yaçlarınıza göre 
değ�şt�r�leb�l�r.
3.6 Hız kısayol tuşu (3,6,9,12,15): Manuel modda çalıştırma, buna bağlı olarak hızlı b�r şek�lde 
ayarlanır;
3.7 Eğ�m kısayol tuşu (3,6,9,12,15): Manuel modda çalıştırma, buna göre eğ�m� hızla ayarlar;
3.8 Tuş takımını çalıştırma: Bekleme durumundayken tuş takımından sonra çalışma durumuna 
geç�n;
3.9 Tuş takımını durdurma: Çalıştırma durumu altında, tuş takımından sonra durma durumuna 
g�r�n;
3.10 PROGRAM: İsteğe bağlı moda g�r�n (P1 ~ P8, U1 ~ U2,);
(Açık mak�ne olduğunda varsayılan manuel ayar)
3.11 ENTER: tuş takımından sonra parametre ayarını onaylamak veya çıkış modu ayarını 
yapmak �ç�n kullanılır;
3.12 RESET: Durdurma durumu altında, parametreler�n tümü basınca sonra sıfıra döner;
3.13 MODE: Dört ger� sayım modu (zaman, mesafe, kalor�, reh�b�l�tasyon) �le.
(İpuçları: Etk�n b�r tuş takımı �le z�l sesler� uzun ses� çıkaracaktır; Tuş takımı ver�ms�z olduğunda 
z�l �k� kere tıklar)

4 İşlet�m
Güç açık, buzzer uzun b�r ses çıkarır, ışık tüpü, d�j�tal boru ve kafes ekran 3 san�ye �ç�nde 
göster�l�r, bu arada kaldırma motoru en düşük düzeye �ner, sonra sev�yeye döner. (En düşük 
�stasyon sev�yed�r), 3 san�ye sonra bekleme durumuna geç�n. Zaman penceres�nde "00:00" 
göster�l�r, eğ�k pencere "0" göster�l�r, kalp atış hızı gösterges� "P", mesafe penceres�nde "0.00" 
göster�l�r, kalor�l� pencere "0" göster�l�r, hız penceres� "1.0" göster�r, şu anda Konsolu çalıştırın.

5.Sett�ng mode
Bekleme durumundayken 4 ayar �şlev�n� (zaman, mesafe, kalor�, rehab�l�tasyon) değ�şt�reb�len 
"ayarla" tuşuna basın. Çeş�tl� parametre değerler�n� ayarlamak �ç�n hızlı tuş takımını kullanın. Ters 
parametre sayımı sıfıra ger� döndüğünde kapatma programı moduna g�r�l�r, hız ve eğ�m yarılacak, 
ger� sayım süres� 150 san�ye olacak, 15 san�ye olacak şek�lde sayım yapılırken z�lde uyarı 
durdurulmaya hazır olacaktır.
5.1.1 Ger� sayım modu
5.1.1.1 Tuş takımını b�r kez basılı tutun, ger� sayım programına g�r�n, zaman penceres� yanıp 
söner, varsayılan saat 30:00'yı göster�r, zamanı değ�şt�rmek �ç�n tuş takımını hızlandırın ve 
yavaşlatın; Çalıştırırken, set numarası �le ger� sayım yapın. Sıfır dönünce durdurma durumuna 
g�r�n, hız ve eğ�m yarıya �necek, ger� sayım süres� 150 san�yeye, süre 15 san�yeye �necek, z�lde 
uyarısı durdurmaya hazır olacaktır.
5.1.1.2 Uzaklık penceres�: Çalıştırmaya başladığında, "3", "2", "1" 3 san�yel�k ger� sayımı göster; 
kullanmayı bırakırken, buzzer b�r kez tıklayın; P�st�n orta konumu (pencereye) gerçek çalışma 
mesafes�n� göster�rken haf�f p�st yavaş yavaş haf�fleşt�r�l�r (46 ışıkla 400 metrel�k b�r p�st).
5.1.2 Ger� sayım mesafe modu
5.1.2.1 İk�nc� seferde "ayarla" tuşuna basın, mesafe ger� sayım programına g�r�n, mesafe 
penceres� yanıp söner, varsayılan mesafe değer�n� göster�r 5.00; Ger� sayımla koşu mesafes�n� 
göster�n. Çalışırken, tuş takımını hızlandır ve yavaşlatarak mesafe değer�n� değ�şt�r�n, ayarlanan 
sayı �le ger� sayım yapın. Sıfır dönünce durdurma durumuna g�r�n, hız ve eğ�m yarıya �necek, ger� 
sayım süres� 150 san�yeye, süre 15 san�yeye �necek, z�lde uyarısı durdurmaya hazır olacaktır.
5.1.3Maks�mum mesafe modu



16

5.1.3.1 Üçüncü sefer "set" tuş takımına basın, kalor�l� ger� sayım programına g�r�n, kalor�l� 
pencere yanıp söner, varsayılan değer� 100 göster; Ger� sayımla kalor�y� göster; Çalışırken, tuş 
takımını hızlandır ve yavaşlatarak mesafe değer�n� değ�şt�r�n, ayarlanan sayı �le ger� sayım yapın. 
Sıfır dönünce durdurma durumuna g�r�n, hız ve eğ�m yarıya �necek, ger� sayım süres� 150 
san�yeye, süre 15 san�yeye �necek, z�lde uyarısı durdurmaya hazır olacaktır.
5.2.1.1Uygulama bekleme durumundan "program" tuşuna b�r kez basın, sab�t programa g�r�n 1; 
"Program" tuşuna �k� kez basın, sab�t programa g�r�n 2 ,,,,, sek�z kez "program" tuş takımına 
basın, sab�t program 8'e g�r�n. Uzaklık penceres�nde buna göre sayı görüntülen�r.
5.2.2 Kullanıcı programı
5.2.2.1 Uygulama bekleme durumundayken, "program" tuş takımına on kez basın, kullanıcı 
programına g�r�n 1; "Program" tuşuna on kez basın, kullanıcı programına g�r�n 2. Uzaklık 
penceres�nde buna göre sayı göster�l�r.
5.2.2.2 Under program, zaman penceres� yanıp sönüyorsa, varsayılan saat� 30:00 olarak göster; 
Tuş takımını hızlandırıp yavaşlatarak zamanı değ�şt�r�n; Tuş takımına b�r kez basın, pencere 
hızını arttırın; çeş�tl� ayar zaman aralığına g�r�n (toplam 16). Basın "hızlandırmak ve hızını 
azaltmak" tuş takımı, çeş�tl� zaman aralıklarında hız değer� ayarlayab�l�rs�n�z. "Enter" tuşuna �k� 
kez basın, �k�nc� zaman d�l�m�n� g�r�n; Basın "hızlandırmak ve yavaşlamak hız" tuş takımı, çeş�tl� 
zamanlarda hız değer� ayarlayab�l�rs�n�z
yuvası. Sonra, toplam 16 bölüm.
5.2.3 Reh�b�lasyon programı
5.2.3.1 Uygulama bekleme durumunda, "program" tuşuna 9 defa basın, rehab�l�te etme moduna 
g�r�n; Reh�b�lasyon programına g�r�n, hız penceres� yanıp söner, varsayılan hızı 1 k�lometre 
göster�r; Hız ayarı aralığı (0.8KM-8KM). Çalıştırıldıktan sonra hız ayarı 0.8KM-8KM, kısayol tuş 
takımları kullanılab�l�r.
5.3 Manuel mod programı:
5.3.1.1Uyarı durumunu, manuel modu varsayılan mod olarak seç�n. Hız ve eğ�m�n �lk ışık tüpü 
her zaman aydınlatıyor, kafes ekranında "3", "2", "1" 3 san�yel�k ger� sayım göster�l�yor ve 
doğrudan start / stop tuşuna basılıyor. Mak�ney� çalıştırın, hız değer�n� ayarlamak �ç�n hız tuş 
takımını veya tuş takımını hızlandırın ve yavaşlatın; Eğ�m değer�n� ayarlamak �ç�n eğ�k tuş 
takımını veya doğrudan tuş takımını hızlandırmaya ve yavaşlatmaya basın; Haf�f p�st yavaş 
yavaş haf�fleşt�r�l�r, (b�r tur
46 ışıkla yapılan 400 metrel�k p�st), p�st�n merkez konumu (pencereye) gerçek çalışma 
mesafes�n� göster�r. "Durdur" tuşuna basın, mak�ne çalışmayı ve saymayı durdurur; "Reset" 
tuşuna basın, parametre değer�n�n tümü sıfıra dönecekt�r.

6.Kalpatışı test
6.1 Kontrolör, kalp atışı s�nyal� aldığında, kalp hızı penceres� yanıp sönecek ve "P" göstererek 
kalp atış hızı sensörünün çel�k sacını tutuyor; bu arada, kalp atış hızının gösterge ışığı yanacak 
ve 5 san�ye sonra uygun şek�lde kalp atışı değer�n� gösterecekt�r .
6.2 Egzers�z önces� ölçüm, her �k� ayak da güverte kenarının her �k� yanında durur, her �k� el kalp 
atış hızı sensörünü haf�fçe tutarak yaklaşık 20 san�ye bekleyerek pencere üzer�nde doğru b�r kalp 
hızı değer� göster�l�r.
6.3 Egzers�z sonrası ölçme, her �k� ayağın da güverte kenarının her �k� yanında durması, her �k� el 
kalp atış hızı sensörünü haf�fçe tutarak yaklaşık 20 san�ye bekleyerek pencere üzer�nde doğru b�r 
kalp atış hızı değer� göster�l�r.
İpuçları: Daha doğru ver�ler elde etmek �ç�n koşu sırasında ölçmey�n daha �y� olur.
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7.Parametre ayarları
7.1. Kal�brasyon modu
Program çalışmadığı zaman (sıfırlamadan sonra bekleme durumunda), hız + tuş takımı, hız 
tuştakımı, eğ�m + tuş takımı, eğ�k tuş takımı tuşlarına 3 san�ye sonra otomat�k olarak eğ�m 
kal�brasyon moduna g�rer. Zaman penceres�, kal�brasyon ger� sayımını 150 san�ye göster�yor. 
Kal�brasyondan sonra, konsol otomat�k olarak başlangıç   durumuna ger� dönecekt�r.
7.2. Konsolun parametre ayarları
7.2.1. Başlangıç   durumu altında hız + ve hızlı tuş takımına 3 san�ye basın, parametre ayarlarına 
g�r�n; Kalor�l� pencere göstermek parametre numarası, zaman penceres� parametre değer�n� 
göster, hız + ve hız tuş takımı bırak, konsol parametre ayarlarına g�r�n.
7.2.2. Parametre ayarları durumu altında, hız penceres�nde parametre numarası 0 ~ 11 göster�l�r, 
zaman penceres� parametre değer�n� göster�r, kalor�l� pencere göstermek kodu;
7.2.3. Hız + hız tuş takımı, parametre ayarlarını değ�şt�rmek �ç�n kullanılab�l�r, tuşuna basın 
(ENTER) parametre ayarlarını onaylayab�l�r ve sonrak� parametre ayarlarına g�rer. Bu arada, 
parametrey� korumak ve parametre ayarlarından çıkmak �ç�n hız + ve hızlı tuş takımına basın.
7.2.4. Parametre tablosu

8.Hata mesajı ekranı
Iİnvertör çalışma durumu altında, koruyucu önlemler alınır,
Zaman penceres� aşağıdak� g�b� göster�r:

Inverter s�stem arızası:
Er 1 güç hatası (voltaj altında)
Er 2 aşırı akım koruması
Er 3 aşırı voltaj koruması
Er 4 aşırı yük koruması
Er 5 aşırı ısı koruması
Er 6 �let�ş�m hatası
Er 8 eğ�m ve azalan uyarı
SAFE güvenl�k anahtarı geçerl�

D�kkat: Farklı kalor�l� farklı hız; Hız artışı veya azalması ve sab�t hız,
Aynı zamanda farklı çalışma mesafes� �le; Alt kontrol panosunun gösterges� olmalıdır
Işığı gösteren ışık; Sab�t hız ve çalışma süres� altında, farklı kalor� �le farklı eğ�l�m.

No. Kafes ekran göster�s�
karakter  Parametre tanımı  B�r�m Deger aralığı 

1 M�n�mum hız

Azam� hız

Azam� eğ�m

Zamanı hızlandır

Zamanı yavaşlat

İlet�m oranı

Toplam zaman

Toplam mesafe

M�n�mum hız

Azam� hız

Maks�mum eğ�m değer�

Hızlanma zamanı / k�lometre

Zamanı yavaşla / k�lometreden

İlet�m oranı

Toplam çalışma süres�

Toplam hareket mesafes�

 Km/h 0.2～6.0（1.0） 

2 Km/h 16.0～30.0（20.0） 

3 derece 10～20（20） 

4 S(�k�nc�)  1～5（1） 

5 S(�k�nc�)  1～5（1） 

6 1KM=HZ 1HZ-8HZ（4.5HZ） 

7    saat （h） 0～9999 

8   
k�lometre

（KM） 0～9999 
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9. Sab�t programın karşılık gelen hızı ve kullanıcı tarafından özelleşt�r�lm�ş programın 
varsayılan hız değer�.

10.USB çalar (destek MP3 ses dosyası), tuş takımı tanımı:
MP3 tuş takımı ayarları: uzun süre ENTER (GİRİŞ) tuşuna basarak ses sev�yes�n� + tuşlayın, 
basın
Uzun süre DURDUR, hac�m anlamına gel�r - MODE'a uzun süre basın, son anlamına gel�r
Müz�k, uzun süre PROGRAM'a basın, b�r sonrak� müz�k demekt�r, START tuşuna basın
Uzun süre oyun veya duraklama anlamına gel�r.
İpuçları: MP3 �şlevsel tuş takımı d�ğer tuş takımında çalıştığı �ç�n
Çalışma, çalışmıyor, çalışma durumu altında, STOP hac�m uygulamayacak
Uzun süre basıldığında, koşu bandı uzun süre tuş takımına basıldığından çalışmayı 
durduracaktır
MP3 �şlevsel tuş takımını b�r kez uygulayan zaman.

11. Çalışmayan koşu bandı, ekran kapalıyken bekleme uyku durumuna geçecek ve 
herhang� b�r tuş takımıyla uyarılab�lecekt�r.

12. Kapanma:
Kullanıcı herhang� b�r zamanda koşu bandını kapatmak �ç�n düğmey� kapatab�l�r; bu da
Koşu bandına zarar ver�n.

13. D�kkat::
(1). Egzers�z önces�nde, öncel�kle, yükün güç kaynağının olup olmadığını test etmen�z gerek�r; 
Test ed�n. Emn�yet k�l�d� etk�l� olsun veya olmasın.
(2) .Ortam anormal durum egzers�z yaparken ac�l durdurma anahtarı basab�l�r,
Koşu bandı çabucak durup durur, ortaya çıkan durdurma düğmes�n� gevşet�n,
G�rd� taleb�n� beklemek.
(3). Bazı hatalar varsa, d�str�bütöre, dışındak� k�ş�lere başvurun
Profesyonel üye sökmeye veya onarmaya, hasar görmemeye özen göstermemel�d�r.
mak�nes�.

P1 SP 3 3 3 5 5 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 

P2 SP 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4 

P3 SP 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 9 8 7 6 5 4 

P4 SP 3 3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3 

P5 SP 3 4 5 6 7 6 5 4 5 6 7 8 7 6 5 4 

P6 SP 3 3 4 5 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 

P7 SP 6.4 8.8 8.8 6.4 8.8 8.8 6.4 8.8 8.8 6.4 8.8 8.8 6.4 8.8 8.8 6.4 

P8 SP 6.4 6.4 8 6.4 6.4 8 6.4 6.4 8 6.4 6.4 8 6.4 6.4 8 6.4 

U1 SP 3 3 4 5 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 

U2 SP 3 3 4 5 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 
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14. Koşu bandının bas�t g�derme yöntem�

sorun  Imkansız nedenler  İşleme yöntem�

Ekran yokken

A güç f�ş� yok veya yok
güç

 AC'ye güç kablosu er�ş�m� veya çek
AC soket�

B not open pow   Güç anahtarını AÇIK konuma get�r�n 
C aktüatörde güç kaynağı yok veya
hasarlı 

 Aşırı yük korumasına tekrar basın veya
Aktüatörü değ�şt�r�n

 

D s�nyal hattı elektr�k sayacı
Açık devre 

 S�nyal hattını değ�şt�r�n ve tekrar takın

E elektr�k sayacı
hasarlı 

 Elektr�k sayacını değ�şt�r�n

F (LCD) arka plan aydınlık değ�l Onarıma, arka ışık hattını kontrol etmeye,
Veya arka plan aydınlatmasını değ�şt�r�n 

 

Eks�k olan koşu bandı
Görüntüleme, vuruş eks�kl�ğ�

B�r ekran sürücüsü IC sözde
Leh�mleme veya kaynak olmadan
durdurma 

Tam�r ed�lmes� gerek�yor, leh�m� kontrol et
Derzler, tekrar kaynak

 

B (LCD) bus bar slayt, sab�t değ�l
poz�syonda  

LCD'y� yen�den b�rleşt�r�n 

C ekran sürücüsü IC'de sorun var Tam�r ed�lmek, yen� b�r kaynak yapmak
Görüntü sürücüsü IC.

Elektr�k
metre
ekran

SAFE B�r d�z� güvenl�k anahtarı 
gevşet�ld�
B m�kro anahtar hatası

 S�nyal hattını değ�şt�r�n, tekrar takın

M�kro şalter� değ�şt�r�n, tekrar takın
Tekrar takın
Onarım �ç�n fabr�kaya dönün

Motoru değ�şt�r�n
Aktüatörü değ�şt�r�n
Neden olduğu s�stem koruması
K�ş�, daha sonra yen�den başlat
Şanzıman parçalarını ayarlayın veya
kayganlaştırıcı yağ
Motoru değ�şt�r�n
Aktüatörü değ�şt�r�n
Tekrar takın
Onarım �ç�n fabr�kaya dönün veya
yer�ne
Tekrar takın

Onarım �ç�n fabr�kaya dönün
İnvertörü değ�şt�r
Iç�ndek� toz ve yabancı maddeler� 
tem�zley�n.
Tekrar bağlantı kur

S�nyal hattını değ�şt�r�n

Elektr�k sayacını değ�şt�r�n

Aktüatörü değ�şt�r�n
Tekrar takın

Tekrar takın

 

Er 1-güç hatası 

İnverter hattı gevşet�ld�
B g�r�ş gücü g�r�şten daha düşük
Voltaj 
C motorunun �ç�ndek� kısa devre var
D aktüatörü h

Er 2-aşırı akım
koruma 

Aşırı yüklenme

B şanzıman parçaları sıkışmış 
veya hasarlı engeller 

  

C motorunun �ç�ndek� kısa devre var
D aktüatör hasar gördü 

Er 3-aşırı ger�l�m
koruma 

B�r motor hattı gevşett�

B motor hattında kısa devre var  

Er 4-aşırı yük
koruma

B�r motor hattı gevşett�
Yük aşırı B

Er 5-aşırı ısınmış
koruma

B�r �nverter fan sürücüsü anormal b�ç�mde
B �nverter fanının toz veya 
yabancı olması madde 

 

Er
6-�let�ş�m
hata 

Elektr�k sayacı s�nyal hattı
Iy� bağlı değ�l

 

B elektr�k sayacı s�nyal hattı
Hasar gördü, kısa devre oldu
Veya açık devre 

 

C elektr�k sayacı s�nyal hattı
Hata var 
D s�nyal hattında hata var

Er 8 eğ�m ve
Uyarı reddetmek 
 

A l�nes of �ncl�ne and decl�ne
motor have loosen
B s�nyal hatları eğ�ml�d�r ve
Motor düşüşü gevşed� 
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Egzers�z güvenl�k önlemler�

Egzers�z yapmadan önce lütfen profesyonel üyelere danışın. O (o) yaşınıza ve f�z�ksel 
durumunuza uygun egzers�z sıklığı, yoğunluğu ve egzers�z süres�n� önereb�l�r. Göğüs ağrısı, 
göğüs ağrısı, düzens�z kalp atışları, nefes darlığı, baş dönmes� veya başka rahatsızlıklar varsa, 
egzers�z yaparken lütfen b�r kez egzers�z yapmayı bırakın. Egzers�z yapmaya başlamadan önce 
lütfen profesyonel üyeyle görüşün.

Bakım kılavuzu

Uyarı: Mak�ney� tem�zlemeden veya bakım yapmadan önce f�ş� çek�n.
Tem�zleme: Kapsamlı tem�zl�k, koşu bandının ömrünü uzatır.
Tem�zl�ğ� sağlamak �ç�n düzenl� olarak tozdan arındırın. Lütfen emn�yet b�r�k�m�n� azaltab�lecek 
çalışan kemer�n her �k� patlamış tarafını da tem�zley�n. Ayakkabıların tem�zlenmes�n� sağlamak 
�ç�n koşu kemer�ne yabancı maddeler� atmaktan kaçının; koşu bandı ve kemer� yırtılacaktır. Koşu 
bandının yüzey� sabunla ıslak bezle tem�zlenmel�d�r. Ve elektr�k set� ve kemer�n arkasında su 
sıçramasına �z�n vermeyeceğ�n� lütfen unutmayın.
Uyarı: Koşu bandı kapağını çıkarmadan önce lütfen f�ş� çek�n. Koşu bandını yılda b�r defadan 
fazla tem�zlemek �ç�n koruyucu kapağı açın.
Güverte ve kemer� düzenl� olarak kontrol etmen�z� öner�r�z. Güverte yüzey�nde kırılma varsa, 
lütfen müşter�ler �ç�n serv�s merkez�ne başvurun.

Bakım tanıtımı
1. Koşu bandınızı korumak ve ömrünü uzatmak �ç�n, 2 saat çalıştıktan sonra düğmey� 
kapatmanızı öner�r�z; 10 dak�ka sonra kullanmaya devam ed�n.
2. Çalışan kayış çok gevşek �se, çalışma sırasında kayma olur; Eğer çok sıkı �se, motorun 
performansını düşürecek ve s�l�nd�r ve kayışın aşınmasını artıracaktır.
Sızdırmazlık dereces� uygun olduğunda, kemer�n her �k� tarafının güverteden yaklaşık 40 - 60 
mm arasında olması �ç�n el�n�z� kullanab�l�rs�n�z.
Koşu bandının ortalanması ve sızdırmazlık dereces�n�n ayarlanması:
Koşu bandının daha �y� çalışmasını sağlamak �ç�n koşu bandını en �y� duruma get�rmen�z gerek�r.
Koşu bandının ortalanması:
Koşu bandını düz zem�n üzer�ne koyun;
3-6km / �le çalışmasını sağlayın;
• Koşu bandı sağ tarafa doğru eğ�l�rse, sağ cıvatanın 1/2 tur döndürülmes�ne �z�n ver�n
Saat yönünde �lerley�n, sonra sol cıvatanın sayacı boyunca 1/2 döndürmes�ne �z�n ver�n
Saat yönünde döner. Res�m A
• Koşu bandı sola doğru eğ�l�rse, sol cıvatanın 1/2 tur döndürülmes�ne �z�n ver�n
Saat yönünde �lerley�n, sonra sağ cıvatayı sayaç boyunca 1/2 tur döndürün.
Saat yönünde döner. Res�m B.
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hata neden yöntemler�

Başlatılamıyor

1.Güç bağlamayın veya düğmey� 
değ�şt�rmey�n;
2. Aşırı akım koruma parçası
Bağlantı kes�ld�;
3.Room aşırı akım koruyucu parça vardır
Bağlantı kes�ld�;
4.Ses k�l�d� olmadan

1.Plug güç veya anahtarı bağlayın
2.Güç sigortalarını değiştirin
3.Aşırı akımın koruyucusunu 
ayarlayın tekrar
4.Sorunumu düzeltmek için 
güvenlik anahtarını pozisyon

Kemer koşu
Kaymayla Kemer gevşet�ld�

Koşu sıkılığını ayarlayın
Kayış (bakımı kılavuzuna bakın)

Pol� V kayışı
Kaymayla Poly V kayışı gevşet�ld� Pol� V kayışının sızdırmazlığını ayarlayın

(Bakım kılavuzuna bakın)

Kemer koşu
Üzer�nde yoktu
Güverte merkez�

S�l�nd�r�n denges� uygun değ�ld�
Çalışan kayışı merkeze ayarlayın
Poz�syonu (bakınız kılavuza bakınız)

Süre gürültü �le
egzers�z

1.Döner aksın yağ ilave etmesi gerekir
2.Slots gevşemiş

1.Yağlanan yağ ekleyin
2. Gevşek yuvaları sıkın
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Pol� V kayışının sızdırmazlık dereces�n�n ayarı
Uzun süre çalıştırdıktan sonra, pol� V-kayışı aşınmaya bağlı olarak gevşer ve ekstrüzyon 
yapacaktır, kullanırken güvenl�ğ� sağlamak �ç�n uygun b�r ayar yapmanız gerek�r. Yöntem: Düzenl� 
olarak çalışırken ayaklarınız güvertede olduğunda geç�c� olarak durab�l�r ve koşu bandı veya pol� 
V-kayışın gevşett�ğ�n� göster�r ve onaylamanız gerek�r.
Hang� parçaların gevşet�ld�ğ�n� ayarlamak �ç�n yöntemler: yukarıdak� koruyucu kapağın 5 yuvasını 
sökün, koşu bandını 1 km / s hızında çalıştırın, ardından koşu bandı üzer�nde durun, kolları 
sıkıca tutun, �k� ayak da koşu bandı üzer�nde b�raz sıkıştıracaktır. (B�z Kullanıcıların koşu 
bandında sıkışmak �ç�n vücut ağırlığını basılı gücü kullanmalarını öner�r�z)
A Anlık baskı kuvvet� kayışı durduramazsa, bu pol� V kayışının sızdırmazlığının uygun olmadığını 
göster�r.
B Anlık basma kuvvet� kayışı durdurab�l�r, ancak pol� V-kayışı ve ön s�l�nd�r hala dönüyor, koşu 
bandının b�raz gevşed�ğ�n� göster�r, ayarlanmalıdır. (Lütfen konferans �ç�n bakıma başvurun)
C Anlık basma kuvvet� kayış ve pol� V kayışını durdurab�l�r, ancak motor hala dönerse, pol� V 
kayışının gevşett�ğ�n� bel�rt�n, emn�yet kullanımını sağlamak �ç�n ayarlamanız gerek�r.
Ayarlanab�l�r yöntemler:
Adım 1: Ön koruma kapağının 5 yuvasını sökün, böylece kapağı sökeb�l�rs�n�z;
Adım 2: Motor tabanını sab�tleyen 4 yuvayı gevşet�n (sökmey�n), ardından 2 ayarlama v�dası 
çubuğunu motor kutusu üstünde ayarlamak �ç�n büzün. Bu arada el�n�z�, motor aksı �le ön s�l�nd�r 
arasında haf�fçe ters çev�ren pol� V kayışını kullanın; eğer çok gevşekse,% 100 pol� V kayışını 
dev�reb�l�rs�n�z; Çok sıkı �se, devr�lme dereces� sınırlamayla b�rl�kte. Ayarladıktan sonra, pol� 
V-kemer�n�% 80 �le ters�ne çev�reb�l�rsen�z, bu uygundur. Lütfen pol� V kayışının sızdırmazlığını% 
80 oranında ters çev�recek şek�lde ayarlayın.
Adım 3: Lütfen motor tabanını k�l�tley�n ve koruyucu kapağı takın.

Genel arıza ve el�m�nasyon yöntemler�

Hasarlı yedek parçalar varsa, lütfen o mak�ney� hemen kullanmayı bırakın. Sonra
Or�j�nal yedek parçaları değ�şt�r�n ve �y� kurun, kullanmaya devam ed�n.



KOŞU BANTININ YAĞLANMASI:

Yürüme bantı fabr�kadan çıkmadan önce usulüne uygun olarak yağlanmaktadır. Ancak opt�mal 
koşu bandı performansı sağlamak �ç�n, yürüme platformunun per�yod�k olarak kontrol ed�lmes� ve 
gerekt�ğ�nde yağlanması öner�lmekted�r.
Koşu bandının sürekl� çalıştırılması durumunda, her hafta b�r bantı kenarından kaldırıp, zem�n�n 
üst yüzey�ndek� yağ durumunu ulaşab�ld�ğ�n�z yere kadar per�yod�k olarak kontrol ed�n�z. S�l�kon 
bel�rt�ler� h�ssed�yorsanız, henüz yağlamaya gerek yok demekt�r. Ancak dokunduğunuz yerler�n 
kurumuş olduğunu h�ssedersen�z, aşağıdak� tal�matları uygulayınız.
Lütfen HATTRICK PRO (l�k�d) sıvı s�l�kon (l�k�d) kullanınız. Bu ürünü yetk�l� serv�sler�m�zden tem�n 
edeb�l�rs�n�z.

Yağlama Sıklığı:
1 T�car� Spor Salonlarında:
Her gün 12 saat kullanılan koşu bantlarında her sefer�nde  20 günlük tazeleme �le 20 m�l�l�tre 1 
yağlama yağı
Her gün 8 saat kullanılan koşu bantlarında her sefer�nde 20 günlük tazeleme �le 20 m�l�l�tre 1 
yağlama yağı
Her gün 4 saat kullanılan koşu bantlarında her sefer�nde 1 aylık tazeleme �le 20 m�l�l�tre 1 
yağlama yağı
2 Evde kullanılan koşu bantlarında
Her gün 1 saat ya da daha fazla kullanılan koşu bantlarında her sefer�nde 30 günlük tazeleme �le 
10-15 m�l�l�tre 1 yağlama yağı
Her gün 30 dak�kadan 1 saate kullanılan koşu bantlarında her sefer�nde 2 aylık tazeleme �le 
10-15 m�l�l�tre 1 yağlama yağı
Her gün 30 dak�ka kullanılan koşu bantlarında her sefer�nde 2 aylık tazeleme �le 10-15 m�l�l�tre 1 
yağlama yağı

YÜRÜME BANTININ YAĞLANMASI

1 Yürüme bantını, d�k�ş yer� yürüme platformunun üstüne ve ortasına gelecek şek�lde 
yerleşt�r�n�z.
2 Sprey ucunu yağlamak �ç�n kullanacağınız yağdanlık başlığına takınız.
3 Yürüme bantının yan tarafını kaldırırken sprey ucunu, koşu bandının ön tarafından  platform �le 
bant arasına yaklaşık 6 �nç mesafeye get�r�n�z. S�l�kon sprey� yürüme platformunun üzer�ne 
önden arkaya doğru g�derek sıkınız. Aynı �şlem� d�ğer taraftan da tekrarlayınız.Her �k� tarafa da 4 
san�ye boyunca sıkınız.
4 Koşu bandını kullanmadan önce, s�l�konun yerleşmes� �ç�n 4 dak�ka bekley�n�z.

AÇIKLAMA:Koşu bandının herhang� b�r şek�lde aşırı yüklenmes� durumunda, s�gorta 
devreye g�recek ve elektr�k bağlantısı kes�lecekt�r. Yen�den başlamak �ç�n s�gortayı 
değ�şt�rmen�z gerekecekt�r.
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BANT AYARLANMA:

Bant ayarlama ve gerg�nl�ğ�n�n �k� fonks�yonu bulunmaktadır: Gerg�nl�ğ�n ayarlanması ve bantın 
ortalanması. Bantın fabr�kadan ayarlanmış olarak çıksa da, taşıma, düzgün olmayan zem�ne 
yerleşt�rme ya da önceden görülemeyen d�ğer nedenlerle bant merkezden sağa ya da sola 
kayab�l�r ve bunun sonucunda da bantın plast�k yan çıtalara veya uç kapaklarına sürtünmes�ne 
neden olab�l�r. Bantın tekrar ortalanması �ç�n, aşağıdak� tal�matları uygulayınız:

1. Koşu bandının sola kayması: 
Koşu bandının sağa kayıyor olması durumunda, önce f�ş� akım koruyucudan çıkarınız. S�ze 
ver�lm�ş olan anahtarla  sol arka s�l�n�r ayarlama cıvatasını saat yönünde 1/4 çev�r�n�z.Kabloyu 
yen�den yer�ne takınız ve koşu bandını saatte 2.5 m�l hızda çalıştırınız. Bantın kend�s�n� 
düzeltt�ğ�n� ve ortaya doğru g�tmekte olduğunu göreceks�n�z. Bant yer�ne gel�nceye kadar aynı 
�şlem� tekrarlayınız. Bu �şlem� tamamladıktan sonra, bantın ayağınızın altından kayıyormuş 
h�ss�n� yaşıyorsanız,  gerg�nl�ğ�n� de ayarlamanız gerekeb�l�r. Bunun �ç�n motor kayış gerg�nl�ğ�n�n 
ayarlanması bölümüne bakınız.

2.  Koşu bandının sağa kayması
Koşu bandının sola kayıyor olması durumunda, önce f�ş� akım koruyucudan çıkarınız. S�ze 
ver�lm�ş olan anahtarla  sağ arka s�l�n�r ayarlama cıvatasını saat yönünde 1/4 çev�r�n�z.Kabloyu 
yen�den yer�ne takınız ve koşu bandını saatte 2.5 m�l hızda çalıştırınız. Bantın kend�s�n� 
düzeltt�ğ�n� ve ortaya doğru g�tmekte olduğunu göreceks�n�z. Bant yer�ne gel�nceye kadar aynı 
�şlem� tekrarlayınız. Bu �şlem� tamamladıktan sonra, batın ayağınızın altından kayıyormuş h�ss�n� 
yaşıyorsanız,  gerg�nl�ğ�n� de ayarlamanız gerekeb�l�r. Bunun �ç�n motor kayış gerg�nl�ğ�n�n 
ayarlanması bölümüne bakınız.

3.  Yürüme bantının kayması: 
Koşu bandının sola kayıyor olması durumunda, önce f�ş� akım koruyucudan çıkarınız. S�ze 
ver�lm�ş olan anahtarla sol ve sağ arka s�l�nd�rler�n cıvatalarını aynı mesafede sıkınız. Bu 
genell�kle, saat yönünde 1/4 ölçüsünded�r. Kabloyu yen�den yer�ne takınız ve koşu bandını saatte 
2.5 m�l hızda çalıştırınız. Kaymanın geç�p geçmed�ğ�n� görmek �ç�n bantın üzer�nde yürümen�z 
gerekmekted�r. Bant yeter�nce gerg�nleş�nceye kadar aynı �şlem� tekrarlayınız. Gerg�nl�k 
kaymayacak b�r ölçüde olmalıdır.  
 
UYARI! S�l�nd�rler� (merdane) aşırı sıkmayınız. Bu durum s�l�nd�r rulmanı problem�ne yol 
açab�l�r!

Sağ ve sol alyan cıvataları koşu bandının arkasında yer almaktadır.
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ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,
İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

Ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir.
Kurulum ya da servisle ilgili 0850 495 52 12 numaralı müşteri hizmet numaramızı arayabilir, ya da 
www.spordunyasi.com.tr web sitemizden teknik servislerimizin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Tüm görüş, istek, ve önerilerinizi info@spordunyasi.com.tr / teknikservis@spordunyasi.com.tr’ye 
email atabilirsiniz. Spor Dünyası tüketicilerimizin değerli düşünceleri bizler için önemlidir.
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