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GÜVENLİĞİNİZ İÇİN: 

Her türlü egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız. Tam bir sağlık kontrolünden geçmeniz 

önerilir. 

Lütfen aşağıdaki talimatları takip ediniz: 

1. Yürüme bandınızı sert ve düz bir zemin üzerinde monte ediniz ve çalıştırınız. 

2. Yürüme bandının etrafındaki alanı açık tutunuz. 

3. Çalışır halde iken yürüme bandına ya da merdanelere herhangi bir cismin takılması halinde bant hemen durmaz, 

güvenlik anahtarını yerinden çıkartmak için güvenlik kordonunu çekiniz ve bandı durdurunuz. 

4. Kullanmaya başlamadan önce daima aleti kontrol ediniz. 

5. Tüm parçaların takılmış ve vida, cıvata ve somunların sıkı olduklarından emin olunuz. 

6. Yürüme bandı herhangi bir şekilde demonte olmuş ise kullanmayınız. 

7. Elektrik fişini topraklamalı bir prize takınız. Aynı elektrik hattı ve sigorta devresi üzerinde başka bir elektrikli cihaz 

bulunmamalıdır. Elektrik kablosunu yürüme bandının altından geçirmeyiniz. Elektrik kordonu hasar görmüş ise yürüme 

bandını çalıştırmayınız. 

8. Ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutunuz. 

9.Bandın üzerinde aynı anda birden fazla kişi bulunmamalıdır. 

10. Yürüme bandını kullanırken uygun giysiler giyiniz. Hareketli banda takılabileceği için bol giysiler giymeyiniz. Hem 

erkekler hem de kadınlar için özel spor kıyafetler giyilmesi önerilmektedir. Daima spor ayakkabılar giyiniz. Bandın 

üzerine hiçbir zaman çıplak ayakla, yalnız çorapla yahut sandaletlerle çıkmayınız. Kösele tabanlı ve yüksek topuklu 

ayakkabı giymeyiniz. Ayakkabı bağlarının uzun kalan kısımlarını gevşek bırakmayınız, bağlayınız. 

11. Aleti yandan yana sallamayınız. 

12. Cihazı monte ederken ve sökerken gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir. 

13. Cihazın hiçbir yerinde sıvı şeyler bulundurmayınız. 

14. Elektrik çarpmasını önlemek amacıyla, motor kablosu ve açma mandalı, düğmesi gibi elektrik aksamını sudan uzak 

tutunuz. 
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15. İmalatçı tarafından özellikle önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız, bunlar yaralanmalara ve ürünün arızalanmasına 

neden olabilirler. 

16. Çalışmanızı, sizin için önerilen çalışma düzeyinde yapınız, aşırı yüklenmeyiniz. 

17. Herhangi bir ağrı ya da anormallik hissederseniz ÇALIŞMANIZI DERHAL DURDURUNUZ ve hemen doktorunuza 

görününüz. 

18. Arka merdane tarafında ayarlama veya teknik bir çalışma yaptığınız zaman bandı durdurunuz. 

19. Güvenlik anahtarınızın bir tarafını çalışma süresince daima giysilerinize TAKILI bulundurunuz. 

20. Yanlış veya aşırı çalışma yaralanmalara neden olabilir. 

21. Bu ürün tedavi amaçlarıyla kullanılamaz. 

22. Montajını yaparken zeminin düz olmasına ve cihazın etrafında en az 1 m. serbest alan bulunmasına dikkat ediniz. 

23. Kullanım sırasında ve kullanılmamakta iken küçük çocukları cihazdan uzakta tutunuz. 

 

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü:  10 yıl 
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DETAYLI DİAGRAM 
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PARÇA LİSTESİ 

 

PARÇA NO TANIM VE AÇIKLAMA ADET 

1 Bilgisayar 1 

2 Sol dikme 1 

3 Sağ dikme 1 

4 Eğim şasisi 1 

5 Koşu platformu 1 

6 Bilgisayar 1 

7 Bilgisayar ekranı 1 

8 Radyatör fanının aktif penceresi 1 

9 Bilgisayar arka kapağı 1 

10 Bilgisayar orta bağlantısı 1 

11 Boru 2 

12 Radyatör fanı 1 

14 Kısa devre anahtar tablosu 1 

15 Sünger 2 

16 Güvenlik anahtarı 1 

17 Güvenlik anahtarı kapağı 1 

18 Nabız sayısını ölçen tutamak 2 

19 Sol tutamak burcu 1 

20 Sağ tutamak burcu 1 

21 Sol tutamak 1 

22 Sağ tutamak 1 

23 Destek tekerleği 2 

24 Kaymazlık kâğıdı 2 
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25 Yan boru 2 

26 Üst boru 2 

27 Sağ uç kapağı 1 

28 Sol uç kapağı 1 

29 Koşu platformunun destek rondelâsı 2 

30 Koşu platformunun tamponlu rondelâsı 8 

31 Yan demir yastığı 16 

32 Motorun sağ yan kapağı 1 

33 Ön motor kapağı 1 

34 Motorun sol yan kapağı 1 

35 Koşu bandı 1 

36 Volanlı ön merdane 1 

37 Arka merdane 1 

38 Koşu platformu 1 

39 Motor kayışı 1 

40 Motor kapağı 1 

41 Motor 1 

42 Motorun sabit levhası 1 

43 Motor eğimi 1 

44 Transformatör 1 

45 Güç açma kapama düğmesi 1 

46 Sigorta 1 

47 Elektrik kablosu 1 

48 Bilgisayarın kontrol kablosu 1 

49 Dik kontrol kablosu 1 

50 Temel şasinin kontrol kablosu 1 
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51 ST4.2*15  Vida 28 

52 M8*55mm  Alyen başlı cıvata 2 

53 M8 Naylon somun 10 

54 ST3.5*30 Vida 2 

55 ST2.9*15 Vida 2 

56 M10*20mm  Alyen başlı cıvata 20 

57 Ø10  Rondelâ 24 

58 Ø10  Yaylı rondelâ 4 

59 M10*60mm  Alyen başlı cıvata 4 

60 Şaft yuvası 4 

61 Ø8 Rondelâ 12 

62 M10 Naylon somun 4 

63 M8*85mm  Alyen başlı cıvata 3 

64 ST4.2*20 Vida 2 

65 M8*35mm  Alyen başlı cıvata 8 

66 ST4.2*15 Vida 16 

67 ST4.8*15 Vida 4 

68 M10*20mm  Alyen başlı cıvata 4 

69 Ø10 Yaylı rondelâ 4 

70 M10*50mm  Alyen başlı cıvata 1 

71 Ø10  Plastik rondelâ 2 

72 M10*100mm  Alyen başlı cıvata 1 

73 ST4.2*20  Vida 4 
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PARÇA KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Kolaylığınız için, bu ürünün montajında kullanılan donanımı isimleriyle belirledik.  Bu tablo, aşina olmadığınız aksamı 

belirlemenizde yardımcı olması amacıyla verilmiştir. 

 

PARÇA NO. TANIM VE AÇIKLAMA ADET 

56 M10*20mm Alyen başlı cıvata 20 

57 Ø10 Rondelâ 16 

58 Ø10  Yaylı rondelâ 4 

A 6mm  Soket  Başlı  İngiliz  Anahtarı 1 

B Yağlayıcı 1 
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MONTAJ TALİMATLARI 

UYARI!  Sıkmadan önce lütfen tüm vidaları, rondelâları ve cıvataları ait oldukları yerlere takınız. 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT: İki konsol kontrol kablolarını bağlarken dikkatli olunuz. Konektörlerin iç kısmında, doğru çalışmayı 

sağlaması için düzgün olması gereken metal uçlar vardır. 

 

 

 

 

 

ADIM 1: 

1. Önce, dikmenin kablosu ile ana 

şasinin kablosunu takınız.  Sonra, sol 

dikme ile sağ dikmeyi ana şasiye 

M10*20mm Alyen başlı cıvata (56) 

ile, Ø10 rondela (57) ile ve Ø10 Yaylı 

rondelâ (58) ile tutturunuz. 
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EKRAN TALİMATLARI 

Konsol Görünüşü: 

 

 

 

 

 

ADIM 2: 

Önce, bilgisayarın kontrol 

kablosu ile dikmenin kontrol 

kablosunu birbirine bağlayın.  

Sonra da M10*20mm Alyen 

başlı cıvatayı (56), Ø10 

rondelâyı (57 ) ve Ø10 Yaylı 

Rondelâyı (58) kullanarak 

bilgisayarı dikmeye tutturunuz. 
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Ekran Çalıştırma 

Koşu Bandı Ana Kontrol Ara Yüzü 

(1) Varsayılan çalışma modu Manuel moddur. 

 

 

(2) Mod Seçimi 
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(3) Program Seçimi 

Program eğrisini çizmek üzere parmağınızı kaydırmakla program seçimini yapabilirsiniz.  Kaydırma hızınızın çok 

hızlı olmaması önerilir.  Çizmek için en iyi yol tırnağınızı veya bir dokunma kalemi kullanmanızdır. 

 

 

Ortam 

Çoklu ortam ara yüzünü ortam türü seçmeye ayarlamak için ana kontrol ara yüzü üzerinde “Media - Ortam”ı 

tıklatınız. 
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(1) TV 
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(2) TV Kanal Seçilmesi 

Klavye üzerindeki “track +” tıklayın ya da dokunmatik ekran üzerindeki TV simgesine tıklayın, kanal listesi 

çıkacaktır.  İstediğiniz kanalı seçmek için dokunmatik ekran üzerinde ilgili kanalı tıklayınız. 

 

 

 (3) Başlatma & Durdurma 

    Renkli toplar 321 Go sayarken “Start”ı tıklayınız, bant hareket etmeye başlayacaktır.  “Stop”a tıklayınız, “Stop” ara 

yüzü görünecektir.  Hız yavaşça SIFIR’a yaklaşınca bant duracaktır.  Hareket başladıktan sonra bazı düğmelerin sönük 

olması, onların kullanılamaz oldukları anlamındadır.  Başlatmanın veya durdurmanın en iyi yolu, daha hassas çalışmak ve 

hem de dokunmatik ekranı korumak için klavye üzerindeki ilgili tuşlara basmaktır. 
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(4) Ses Yüksekliğini Ayarlama 

    Ekranda kontrol ara yüzü göründüğünde klavye üzerindeki “Volume +”a 2 saniye süreyle basınız, ekranda ses 

yüksekliğini gösterir durum çubuğu belirecektir, aynı zamanda ses de buna uygun olarak azalacak veya yükselecektir.  

Durum çubuğu üzerine parmağınızı tıklatarak da sesi ayarlayabilirsiniz.  5 saniye süreyle herhangi bir işlem yapmazsanız, 

ses yüksekliği ayarlama ara yüzü otomatik olarak kaybolacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses yüksekliğini ayarlamak için durum 

çubuğu üzerine tıklayınız. 

Sesi tamamen kesmek için 

buraya tıklayınız. 
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(5) U-disk Çalma 

   Ortam seçimi ara yüzü üzerindeki “Inner disk”i veya “USB2”yi tıklayınız ve sonra çalacağınız ortam türünü seçiniz. 

 

    Sonra, u-disk üzerinde bir parça seçiniz.  Bazı U-diskler üzerinde birden fazla parça bulunur. 
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Bundan sonra ortam dosyaları görünecektir. İstediklerinizi tıklamak suretiyle seçiniz. 

 

 

Film Oynatma 

İlk önce koşu bandı kontrol ara yüzü görünecektir. Tam ekran görüntüsü, film kontrol ara yüzü ve koşu bandı kontrol 

ara yüzü arasında gezinmek isterseniz ekranın orta kısmına tıklayınız. 

 

Çalmak istediğiniz 

dosyaları tıklayarak 

seçiniz. 



 - 18 - 
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Müzik dinlemekte iken, müzik ara yüzünden koşu bandı ana kontrol ara yüzüne geçmeyi de aynı şekilde 

yapabilirsiniz. 

 

(6) AV & HDMI 

   TV’de olduğu gibi AV ve HDMI seçebilirsiniz, sadece ilgili girişi yapınız.  Şartlar elveriyor ise, HDMI sinyal kaynağı 

önerilmektedir. 

 

(7) Fan Hızını Ayarlama 

Stop (dur), yavaş esinti, kuvvetli esinti ve doğal rüzgâr şeklindeki 4 adet mod arasında gezinmek için klavye 

üzerindeki “Fan” düğmesini tıklayınız.  Aynı zamanda, ekranda ilgili simge belirecektir. 

 

Yeşil fan simgesi doğal rüzgârı, mavi olanı kuvvetli esintiyi ve sarı olanı ise hafif esintiyi işaret eder. 

Seçenekler 
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(1) TV Kanal Arama 

   TV kanalı arama işlemi bitince sistem kanal bilgisini otomatik olarak kaydeder. 

 

 

 

(2) Dokunmatik Ekranın Kalibre Edilmesi 

   Dokunmatik ekran fabrika çıkışında kalibre edilmiştir.  Dokunmatik ekranı yeteri kadar hassas bulmazsanız tekrardan 

kalibre edebilirsiniz.  “Touch Cal”ı tıklayınız, ekranda sırayla beş nokta belirecektir, kalibrasyonu gerçekleştirmek için 

sırayla bu noktaların üzerlerine tıklayabilirsiniz.  Veya dokunma kalibrasyonunu, koşu bandı ana kontrol ara yüzü 

üzerinde “Speed 12”, “Incline +”, “Incline -“ ve “Incline” üzerine sırasıyla tıklamak suretiyle de başlatabilirsiniz. 

 

(3) Vücut Yağ Oranı Testi 

   Koşu bandı ana kontrol ara yüzü görüntüde iken klavye üzerindeki “Body Fat”i tıklayınız, veya seçenekler (option) ara 

yüzü üzerinde “Body Fat”i tıklayınız, vücut yağ oranı (body fat) ara yüzü görünecektir.  İlgili kutulara değerlerinizi giriniz 

ve vücut yağ oranınızı test etmek üzere “Body Fat Test” düğmesini tıklayınız. 
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(4) Arka Aydınlatma Ayarlanması 

   Arka Aydınlatma Ayarı, ekran parlaklığını ayarlamak içindir. 

 

(5) Sanal Klavye Girişi 
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BAKIM 

Cihazınızın her zaman en iyi çalışır durumda olmasını sağlamak için uygun ve düzenli bir bakım çok önemlidir.  Uygun 

olmayan bakım hasara neden olabilir veya örünü kısaltabilir ve GARANTİ’sini geçersizleştirir. 

1. Önemli: Bandı temizlemek amacıyla asla aşındırıcı veya çözücü, eritici malzemeler kullanmayınız.  Bilgisayarı 

hasarlara karşı korumak için, yakınına sıvı maddeler yaklaştırmayınız ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. 

2. Koşu bandınızı düzenli olarak kontrol ediniz ve tüm parçalarının sıkılığını yoklayınız.  Eskimiş ve yıpranmış parçaları 

derhal değiştiriniz. 

TEMİZLİK 

Koşu bandınızı düzenli temizlemeniz ürününüzün ömrünü uzatacaktır. 

1.  Uyarı: Elektrik çarpmalarını önlemek için, temizliğe veya bakıma başlamadan önce cihazın açma kapama anahtarının 

KAPALI olduğundan ve elektrik fişinin duvar prizinden çıkarılmış olduğundan emin olunuz. 

2.  Önemli: Temizlik için asla aşındırıcılar veya çözücü, eritici maddeler kullanmayınız. Bilgisayarı hasarlara karşı korumak 

için, yakınına sıvı maddeler yaklaştırmayınız ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. 

3.  Her çalışmadan sonra: Ter birikimlerini temizlemek için konsolu ve diğer yüzeyleri temiz ve nemli yumuşak bir bez ile 

siliniz. 

4.  Her hafta: Temizlik kolaylığı için bir minder kullanılması önerilir. Ayakkabılarınızdan oluşacak toz ve kirler döner kayış 

yoluyla aletin alt kısmına gidebilir. Cihazın altını da haftada bir elektrikli süpürgeyle temizleyiniz. 

 

BANDIN AYARLANMASI 

Döner kayışın ayarı ve gerginliği iki işlevlidir:  gerginlik ayarı ve ortalama.  Döner bant fabrika çıkışı uygun bir 

şekilde ayarlanmıştır.  Bununla birlikte, taşıma, düzgün olmayan zemin veya diğer öngörülemeyen nedenler 

bandın merkezden kaymasına yol açabilir ve bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak kauçuk bant yan demirlere sürter 

ve hasara neden olur.  Kauçuk bandı tekrar uygun konumuna ayarlamak için lütfen aşağıdaki talimatları takip 

ediniz: 
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1. Yürüme bandı sola kaymış: 

İlk olarak elektrik kablosunu dalgalanma koruyucusundan çıkartınız. Bunun için verilmiş olan hex anahtarını 

kullanarak, sol arka merdane ayar cıvatasını 1/4 tur saat yönünde çeviriniz. Elektrik kablosunu tekrar 

dalgalanma koruyucusuna takınız ve bandı 5 km/saat hızda çalıştırınız.  Bandın kendini düzeltmeye ve ortaya 

doğru gelmeye başladığını görmeniz gerekir. Yürüme bandı tam merkezileşene kadar bu işlemi tekrarlayınız.  

Bu işlemi bitirdikten sonra, üzerinde yürürken kaydığını hissederseniz yürüme bandının gerginliğini de 

ayarlamanız gerekebilir.  “Yürüme bandının kayması” talimatları için aşağıda verilen önerileri takip ediniz. 

2. Yürüme bandı sağa kaymış: 

İlk olarak elektrik kablosunu dalgalanma koruyucusundan çıkartınız. Bunun için verilmiş olan hex anahtarını 

kullanarak, sağ arka merdane ayar cıvatasını 1/4 tur saat yönünde çeviriniz. Elektrik kablosunu tekrar 

dalgalanma koruyucusuna takınız ve bandı 5 km/saat hızda çalıştırınız. Bandın kendini düzeltmeye ve ortaya 

doğru gelmeye başladığını görmeniz gerekir. Yürüme bandı tam merkezileşene kadar bu işlemi tekrarlayınız.  

Bu işlemi bitirdikten sonra, üzerinde yürürken kaydığını hissederseniz yürüme bandının gerginliğini de 

ayarlamanız gerekebilir. “Yürüme bandının kayması” talimatları için aşağıda verilen önerileri takip ediniz. 

3. Yürüme bandı kayıyor: 

İlk olarak elektrik kablosunu dalgalanma koruyucusundan çıkartınız. Bunun için verilmiş olan hex anahtarını 

kullanarak, hem sol ve hem de sağ arka merdane ayar cıvatalarını aynı yönde, genellikle saat yönünde, 1/4 tur 

çeviriniz.  Elektrik kablosunu tekrar dalgalanma koruyucusuna takınız ve bandı 5 km/saat hızda çalıştırınız.  

Bandın hâlâ kayıp kaymadığını kontrol etmek için üzerine çıkıp yürümeniz gerekir.  Yürüme bandı kaymaz olana 

kadar bu yukarıdaki yöntemi tekrarlamalısınız. Gerginlik kaymayacak kadar olmalıdır. 

 

 UYARI!  Merdaneleri aşırı germeyiniz!  Rulman yataklarında erken arızalanmaya neden olur! 
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Sağ ve sol Alyen cıvatalar arka taraftadırlar. 

 

PLATFORMUN YAĞLANMASI: 

Yürüme bandı fabrika çıkışında yağlanmıştır. Buna rağmen, en iyi bant çalışmasının temin edilmesi amacıyla yürüme 

platformunun kayganlığının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önerilir. 

Her 3 aylık kullanımdan sonra, yürüme bandının kenarlarını kaldırın ve yürüme platformunun üzerinin kayganlığını elinizin 

yetişebildiği uzaklığa kadar kontrol ediniz. Silikon varlığını tespit ediyorsanız, ilave etmenize gerek yoktur. Eğer kuruluk 

hissediyorsanız, aşağıdaki talimatları takip ediniz. 

Silikon bazlı bir yağlayıcı/kaydırıcı kullanınız. 

ÇALIŞMA  SIKLIĞI 

1. Eğer her gün 12 saat süreyle kullanıyorsanız, yağlayıcı/kaydırıcıyı ayda bir kez ilave ediniz. 

2. Eğer her gün 8 saat süreyle kullanıyorsanız, yağlayıcı/kaydırıcıyı 2 ayda bir kez ilave ediniz. 

3. Eğer her gün 4 saat süreyle kullanıyorsanız, yağlayıcı/kaydırıcıyı 3 ayda bir kez ilave ediniz. 

4. Lütfen, yağlamak için diğer yağları kullanmayınız, aksi halde cihazınız bozulacaktır. 

5. Bant yağlayıcı/kaydırıcıyı aşırı miktarlarda kullanmayınız, aksi halde sürtünme gücü çok az olacağından 

bant ve merdane kayma yapacaktır.  Kullanmadan önce, bandı kontrol ediniz, direnci fazla hissederseniz 
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biraz daha yağlayıcı/kaydırıcı ilave ediniz. 

6. Eğer aletinizi 2 ay veya daha uzun süreyle kullanmazsanız, tekrar kullanmaya başlamadan önce lütfen 

bant yağlayıcı/kaydırıcı ilave ediniz. 

 

YÜRÜME BANDINA YAĞLAYICI/KAYDIRICI MADDE UYGULANMASI 

1. Yürüme bandını, ek yeri üstte ve yürüme platformunun ortasında olacak şekilde ayarlayınız. 

2. Püskürtme ucunu yağlama/kaydırma malzemesinin uç kısmına takınız. 

3. Yürüme bandının yan tarafını yukarı yönde kaldırırken, püskürtme ucunu yürüme bandı ile yürüme platformu arasına 

ve bandın ön tarafından 10 cm kadar arkaya doğru yerleştiriniz.  Silikonu yürüme platformu üzerine önden arkaya 

doğru hareket ederek püskürtünüz.  Aynı işlemi bandın diğer yanında da tekrarlayınız.  Her bir tarafa 4 saniye kadar 

süreyle püskürtünüz. 

4. Kullanmaya başlamadan önce, silikonun yerleşmesi için 1 dakika bekleyiniz. 

 

 

UYARI:  Aşırı yük bindiğinde cihazın sigortası atar ve tekrar çalıştırabilmek için yeni bir sigorta takılması gerekir. 
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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 01/0850 495 52 12 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 / teknikservis@spordunyasi.com.tr ‘ye email 

atmanızı rica ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için 

önemlidir. 

 

 

 

mailto:info@spordunyasi.com.tr

