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Kullanmadan önce ısınma hareketleri yapınız, böylece daha az çaba ile sonuç alacaksınız.  

 

Örneğin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boynunuzu aşağı yukarı geriniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belinizi sağa sola bükünüz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düz ileri itme hareketi                   Yukarı doğru kaldırma  
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Sol ve sağ hareket                         Yukarı ve aşağı germe egzersizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalça germe egzersizi                     Baldır germe egzersizi  
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GÜVENLİK KURALLARI: 

Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışınız. Komple bir muayeneden geçmenizi tavsiye 

ederiz. Aşağıdaki talimatlara uyunuz:  

1. Koşu bandını sert ve düz bir zemin üzerinde monte edip çalıştırınız.  

2. Koşu bandının arkasındaki alanı açık bırakınız 

3. Bant veya silindirler arasına bir cisim sıkıştığında koşu bandı hemen durmaz. ACİL DURUMDA: Güvenlik anahtarını 

çıkarmak için güvenlik anahtarı ipini çekiniz.  

4. Kullanmadan önce koşu bandını kontrol ediniz.  

5. Parçaların eksiksiz monte edildiğini ve somun ve cıvataların iyice sıkılmış olduğunu kontrol ediniz.  

6. Alet herhangi bir şekilde sökülürse koşu bandını kullanmayınız  

7. Prize takarken topraklı priz olmasına dikkat ediniz. Aynı devre üzerinde başka bir cihaz bulunmalıdır. Kabloyu koşu 

bandının altından geçirmeyiniz. Hasarlı veya zedelenmiş kablo ile koşu bandını çalıştırmayınız.  

8. Hareketli parçalardan ellerinizi uzak tutunuz. 

9. Bu ürün için bir ağırlık sınırı olduğunu unutmayınız. Eğer ağırlığınız 130 kg dan fazla ise bu ürünü kullanmanızı 

tavsiye etmeyiz. Eğer kullanıcının ağırlığı burada gösterilen sınırları aşarsa ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. 

Bu ürün ağırlığı sınırı aşan kullanıcılar için amaçlanmamıştır.  

10. Bu alet sadece evde kullanılır. Koşu bandı üzerine iki kişinin çıkmasına izin vermeyiniz. 

11. Koşu bandını kullanırken uygun spor giysileri kullanınız. Koşu bandına takılabilecek bol elbiseler giymeyiniz. Hem 

erkek hem de kadınlar için atletik giysiler kullanılması tavsiye olunur. Daima spor ayakkabı giyiniz. Koşu bandını 

çıplak ayakla, sadece çorap veya sandalla kullanmayınız. Deri tabanlı veya yüksek topuklu ayakkabı giymeyiniz. 

Uzun saçlarınızı arkadan bağlayınız.  

12. Aleti yanlara doğru salamayınız 

13. Bu aleti sürekli olarak bir saatten fazla kullanmayınız.  

14. Aleti monte ederken ve sökerken dikkatli olunmalıdır 

15. Koşu bandının hiçbir parçasına sıvı dökmeyiniz 

16. Elektrik çarpmasını önlemek için motor kablosu ve sviç gibi elektrikli parçaları sudan uzak tutunuz.    

17. İmalatçı tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar kullanmayınız, bunlar yaralanmalara veya aletin bozulmasına yol 

açabilir.  

18. Tavsiye edilen egzersiz seviyesinde çalışınız aşırı derecede egzersiz yapmayınız.  

19. Eğer bir ağrı veya anormallik hissederseniz, HEMEN EGZERSİZİ DURDURUNUZ ve doktorunuza danışınız. 

20. Ayar yaparken veya arka silindirin yanında çalışırken koşu bandını kapatınız. 

21. Tehlike oluşmasını önlemek için çalışma sırasında manyetik güvenlik anahtarının bir tarafını giysinize takınız   

22. Yanlış veya aşırı egzersiz yaralanmalara sebep olabilir.  

23. Bu alet terapi amaçlı değildir.  
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24. Hasar meydana gelmemesi için alet kapağını açmayınız. 

25. Güvenli çalışma için aleti düz zeminde ve etrafında en az 1 metre boş alan olacak şekilde kullanınız.  

26. Bu alet bir oyuncak değildir. Kullanırken ve aletin başında kimse yokken çocukları uzak tutunuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYRINTILI 
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DİAGRAM  
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PARÇA LİSTESİ 

PARÇA NO PARÇA ADI ADET 

1 1  1 Motor kapağı 1 

2 Volanlı ön silindir  1 

3 Koşu bandı  1 

4 Koşu platformu 1 

5 Arka silindir  1 

6 Motor kayışı  1 

7 Motor  1 

8 Motor şasisi  1 

9 Kumanda paneli  1 

10 Yatırma motoru  1 

11 Cereyan kablosu  1 

12 Motor ayar kepi  1 

13 Cereyan kablosu yastığı  1 

14 Sigorta  1 

15 Güç anahtarı  1 

16 Koşu platformu  1 

17 Tamponlu rondela  8 

18 Yan ray yastığı  8 

19 Yan ray  2 

20 Kare boru tapası  2 

21 Sabit ibre yuvası  2 

22 İbre sapı  2 

23 İbre  2 

24 Şeffaf kapak  2 

25 İbre koruyucu kapağı  2 

26 Koşu platformu taşıma tekerleği  2 

27 Uç kepi  2 

28 Yatırma motoru  1 

29 Koşu platformu bağlantı manşonu  2 

30 Yatırma şasisi bağlantı manşonu  4 
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31 Taşıma tekerleği  2 

32 Ana şasi kauçuk rondela  2 

33 Damper  1 

34 Ana şasi  1 

35 Seviyeleme şasisi  2 

36 Ana şasi ön boru tapası  2 

37 Dikme koruyucu kapağı  2 

38 Sağ dikme 1 

39 Sol dikme  1 

40 Gidon üst kapağı  2 

41 Gidon alt kapağı  2 

42 Çapraz köşebent 1 

43 Bilgisayar gövde tablası 1 

44 Bilgisayar kapağı  1 

45 Bilgisayar üst kapağı  1 

46 Emniyet anahtarı  1 

47 Gösterge panosu  1 

48 Dış kısa yol klavyesi 2 

49 Nabız paneli  1 

50 Kısa yol klavye  1 

51 İnce boru  1 

52 Anfi paneli  1 

53 USB paneli  1 

54 USB ara yüz paneli  1 

55 Boru  2 

56 ST4.8*16 vida 4 

57 M8*50mm Alen cıvata  3 

58 Ø8 rondela  15 

59 M8*85mm Alen cıvata  2 

60 ST4.2*20 vida  6 

61 M6*25mm Alen cıvata  6 

62 Ø6 rondela  8 

63 M6 Naylon somun 8 
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64 M8*40mm Alen cıvata  4 

65 M8 Naylon somun  11 

66 ST4.2*15 vida 8 

67 ST4.2*15 vida  10 

68 ST4.2*15 vida  28 

69 Yan ray bloğu  8 

70 M8*30mm Alen cıvata  2 

71 M10*70mm Alen cıvata  1 

72 M10 Naylon somun  2 

73 Ø13 plastik rondela  2 

74 M10*60mm Alen cıvata         1 

75 M10*50mm Alen cıvata  1 

76 M8*12mm cıvata  2 

77 Ø8 yaylı rondela 6 

78 M8*20mm Alen cıvata  4 

79 ST4.2*10 vida  4 

80 ST2.9*10 vida 8 

81 ST2.2*6 vida  36 

82 ST2.9*8 vida  18 

83 M8*25mm Alen cıvata  2 

84 M10*20mm Alen cıvata  4 

85 Ø10 rondela  4 

86 M8*45mm Alen cıvata  1 

87 M8*20mm Alen cıvata  2 

88 M8*45mm Alen cıvata  2 

89 M8*25mm Alen cıvata  2 

90 Ø16 Plastik rondela  2 

 

 

DONANIM KARŞILAŞTIRMA ŞEMASI 

Kolaylık açısından bu ürünün montajında kullanılan donanımı tanımladık. Aşağıdaki şema aşina olmadığınız 

donanımı tanımlayabilmenizde size yardımcı olmak üzere verilmiştir.   
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NO. AÇIKLAMA ADET  

58 Ø8 rondela  2 

60 ST4.2*20 vida  4 

67 ST4.2*15 vida  6 

83 M8*25mm Alen cıvata  2 

84 M10*20mm Alen cıvata  4 

85 Ø10 rondela  4 

A 5mm LOKMA ANAHTAR  1 

B 6mm LOKMA ANAHTAR 1 

C YAĞ  1 

D TORNADİVA  1 

       

 

 

 

 

MONTAJ TALİMATLARI  

UYARI: Tüm vidaları, rondelaları ve cıvataları takıp iyice sıkınız. 
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AŞAMA1: 

1. Acil durum kablolarını bağlamayı 

unutmayınız 

2. Sonra M10*20mm Alen cıvata 84 

ve Ø10 rondela 85 ile dikmeleri 

takınız.                                

AŞAMA2: 

1. M8*25mm Alen cıvata 83 ve Ø8 

rondela 58 ile çapraz kolu 

dikmelerin üzerine takınız.  
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AŞAMA 4: 

1. ST4.2*15 vida 67 ile dikmelerin 

koruyucu kapağını ana şasinin 

üzerine tespit ediniz.  

AŞAMA3:  

1. ST4.2*20 vida 60 ile bilgisayarı 

dikmenin üzerine yerleştiriniz.  
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AŞAMA 5: Katlama 

 

 

 

 

 

Koşu bandını katlamak için: 

2. Dampere ayağınız ile 

vurunuz (sol tarafta okla 

gösterildiği şekilde) 

3. Üst kapakları tutunuz (üst 

soldaki okla gösterildiği 

şekilde) ve koşu bandını 

yavaşça yere doğru çekiniz ve 

somunları sıkınız. 
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EKRANIN ÇALIŞMASI  

 

Pano düzeni 

 

 

 

 

Koşu bandını katlamak için: 

 

1. Alt kapakları tutunuz (sol ve sağ taraftaki 

oklarla gösterildiği şekilde) ve koşu 

bandını kaldırınız ve somunları sıkınız. 
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Çalıştırılması  

Gerekli güç kaynağı 220 - 240 VAC dir.  

ANA TALİMATLAR   

 START/STOP:  Koşu bandını çalıştırmak veya durdurmak için bu düğmeye basınız.  

 MODE: Süre geri sayımı veya mesafe geri sayımı veya kalori geri sayımı ya da P1-P2 ….. - 

P18-USER1……USER4 seçimi için bu tuşa basınız.  

 SPEED+: Hızı veya süreyi veya mesafeyi veya kaloriyi arttırmak için bu tuşa basınız.   

 SPEED-: +: Hızı veya süreyi veya mesafeyi veya kaloriyi azaltmak için bu tuşa basınız.   

 HIZ KISA YOL TUŞU: 3km/h,6km/h,……,16km/h hız değerlerini çabuk seçmek için bu tuşa basınız.   

 INCLINE+: Yatma değerini arttırmak için bu tuşa basınız. 

 INCLINE-: Yatma değerini azaltmak için bu tuşa basınız. 

 YATMA KISA YOL TUŞU: 2%, 5%,7%,9%,12%,15% yatma değerlerini seçmek için bu tuşa basınız. 

 ENTER: Seçimi onaylamak için bu tuşa basınız. 

 VÜCUT YAĞI: Vücut yağını kullanmak için bu tuşa basınız  

 PLAY/PAUSE: MP3 çalmak veya duraklatmak için basınız 

 PROGRAM MODU 

 SÜRE GERİ SAYIM MODU 

 Süre geri sayım modunu seçmek için MODE tuşuna basınız, zaman penceresinde “30:00” görünecektir. 

Değer sınırları 5-99 dakikadır. Süreyi ayarlamak için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız.  

 Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Koşu bandı düşük hızda çalışacaktır. Hızı ayarlamak için 

“SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız. Zaman penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. Koşu bandı 

ekranında 0.00 göründüğünde koşu bandı duracaktır.  

 MESAFE GERİ SAYIM MODU 

 Mesafe geri sayım modunu seçmek için MODE tuşuna basınız, zaman penceresinde “5:00” görünecektir. 

Değer sınırları 0.5-99 km dir. Mesafeyi ayarlamak için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız.  

 Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Koşu bandı düşük hızda çalışacaktır. Mesafeyi ayarlamak 

için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız. Mesafe penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. Koşu bandı 

ekranında 0.00 göründüğünde koşu bandı duracaktır.  

 KALORİ GERİ SAYIM MODU 

 Kalori geri sayım modunu seçmek için MODE tuşuna basınız, kalori “100” görünecektir. Değer sınırları 

20-990 kaloridir. Kaloriyi ayarlamak için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız.  

 Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Koşu bandı düşük hızda çalışacaktır. Kaloriyi ayarlamak 

için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız. Kalori penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. Koşu bandı 

ekranında 0.00 göründüğünde koşu bandı duracaktır.  
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 SABİT PROGRAM 

 Sabit programı seçmek için MOD tuşuna basınız. Sabit program seçtiğinizde zaman penceresinde 30.00 

ekrana gelecektir. Değer sınırları 5-99 dakikadır. Süreyi ayarlamak için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız.  

 Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Koşu bandı ayarlanmış hız değerine göre çalışacaktır. 

Zaman penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. Koşu bandı ekranında 0.00 göründüğünde koşu 

bandı duracaktır.  

 Çalışma modunda ayarlanmış değeri değiştirmek için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız 

 

PROGRAM 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 HIZ 1.0 2.0 2.0 2.5 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 2.0 

P2 HIZ 1.0 1.0 2.5 2.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 2.0 

P3 HIZ 1.0 1.0 2.0 3.0 5.0 6.0 4.0 4.0 3.0 2.0 

P4 HIZ 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0 6.0 3.0 4.0 2.0 

P5 HIZ 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 5.0 4.0 4.0 3.0 2.0 

P6 HIZ 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 6.0 5.0 4.0 4.0 1.0 

P7 HIZ 2.0 4.0 5.0 7.0 7.0 7.0 6.0 5.0 4.0 1.0 

P8 HIZ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 

P9 HIZ 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 7.0 5.0 4.0 4.0 2.0 

P10 HIZ 2.0 1.0 5.0 5.0 7.0 7.0 8.0 5.0 4.0 1.0 

P11 HIZ 1.0 3.0 4.0 7.0 3.0 7.0 4.0 6.0 4.0 1.0 

P12 HIZ 1.0 3.0 5.0 6.0 5.0 7.0 8.0 5.0 3.0 1.0 

P13 HIZ 1.0 3.0 5.0 8.0 5.0 8.0 5.0 8.0 3.0 1.0 

P14 HIZ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 8.0 4.0 3.0 2.0 

P15 HIZ 2.0 4.0 8.0 10.0 12.0 8.0 12.0 6.0 6.0 2.0 

P16 HIZ 1.0 1.0 5.0 5.0 8.0 8.0 6.0 4.0 4.0 2.0 

P17 HIZ 1.0 4.0 9.0 4.0 9.0 4.0 9.0 4.0 7.0 1.0 

P18 HIZ 1.0 6.0 8.0 10.0 12.0 12.0 10.0 8.0 4.0 2.0 

 

 KULLANICI PROGRAMI 

 Kullanıcı programını seçmek için MODE tuşuna basınız. Kullanıcı programı seçildiğinde, TIME penceresinde 

yanıp sönen 30.00 ekrana gelecektir.  

 Hız değerini ve yatırma değerini hız penceresinde ayarlamak için ENTER tuşuna basınız yatırma penceresi 

yanıp sönecektir. Hız değerini ayarlamak için SPEED+ veya SPEED – tuşuna basınız. Yatırma değerini 
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ayarlamak için INCLINE+ veya INCLINE- tuşuna basınız.  

 Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Zaman penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. 

Koşu bandı ekranında 0.00 göründüğünde koşu bandı duracaktır.  

 VÜCUT YAĞI 

 Bu programı seçmek için BODY FAT tuşuna basınız 

 Yaş ayarı için ENTER tuşuna basınız, yaş değerini ayarlamak için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız. 

 Boy ayarı için ENTER tuşuna basınız, boy değerini ayarlamak için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız. 

 Ağırlık ayarı için ENTER tuşuna basınız, ağırlık değerini ayarlamak için “SPEED+/SPEED-” tuşuna basınız. 

 Cinsiyet ayarı için ENTER tuşuna basınız ve sonra tekrar ENTER tuşuna basınız. Eğer nabız alınırsa, BODYFAT 

penceresinde vücut yağ değeri ekrana gelecektir. 

 

◆ Hata Mesajı  

 

 

 

 

 

 

BAKIM 

Koşu bandınızın her zaman iyi durumda olması için uygun bir bakım çok önemlidir. Yanlış bakım hasara sebep olacak veya 

koşu bandınızın ömrünü kısaltacak ve SINIRLI GARANTİ’yi geçersiz hale getirecektir.  

 

1. Önemli: Koşu bandını temizlemek için aşındırıcı madde veya solvent kullanmayınız. Bilgisayara hasar gelmemesi 

için sıvı dökmeyiniz veya direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.  

2. Koşu bandının tüm parçalarını düzenli olarak muayene edip sıkınız. Aşınmış parçaları hemen değiştiriniz.   

 

TEMİZLİK: 

Koşu bandınızın düzenli temizliği ürünün ömrünü uzatacaktır.  

1. Uyarı: Cereyan çarpmasını önlemek için temizlik veya bakım yapmadan önce koşu bandını kapatınız ve fişi prizden 

çekiniz. 

2. Önemli: Koşu bandını temizlemek için aşındırıcı madde veya solvent kullanmayınız. Bilgisayara zarar gelmemesi 

Hata Durumu  Açıklama  

                         

Er1 

Gösterge panosu mesajı 30 dakika 

içinde almıyor    

Er3 Aşırı voltaj 

Er4 Aşırı akım  

Er5 Aşırı yükleme  

Er6 Motora bağlanmıyor  

Er7 Kumanda panosu mesajı almıyor  

SAFE Güvenlik anahtarı çıkmış  
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için sıvı dökmeyiniz ve güneş ışığına maruz bırakmayınız 

3. Her çalışmadan sonra: Biriken terleri silmek için konsolu ve diğer kısımlarını temiz ve suyla nemlendirilmiş bir 

bezle siliniz.  

4. Haftalık: Kolay temizlik için bir koşu bandı paspası kullanılması tavsiye olunur. Ayakkabınızdan gelen kirler koşu 

bandına temas eder ve sonuçta koşu bandının alt kısmına geçer. Haftada bir kez koşu bandının altını süpürünüz.  

 

BANT AYARI: 

Bant ayarı ve gerginliği iki işlevi yerine getirir: gergi ve merkezleme ayarı. Koşu bandı fabrikada ayarlanmıştır. Ancak 

nakliye, düz olmayan döşeme veya diğer tahmin edilemeyen sebepler bandın merkezden kaçmasına ve sonuçta 

plastik yan raya veya keplere sürtmesine ve hasara yol açabilir. Bandı tekrar eski konumuna ayarlamak için aşağıdaki 

işleri yapınız:  

1. Yürüme bandı sola kaymış:  

Önce cereyan kablosunu akım dalgalanma koruyucusundan çıkarınız. Alet ile birlikte verilen altıgen anahtarla 

sol arka silindir ayar cıvatasını saat yönüne ¼ devir çeviriniz. Cereyan kablosunu tekrar yerine takınız ve koşu 

bandını 2.5 mph hızda çalıştırınız. Bandın merkeze doğru hareket ederek kendini düzelttiğini göreceksiniz. 

Yürüme bandı merkeze gelene kadar bu işlemi tekrar ediniz. Yürürken bandın kaydığını hissederseniz, bu işlem 

tamamlandıktan sonra yürüme bandı gerginliğini ayarlamak gerekli olabilir. Aşağıdaki Yürüme Bandı Kayması ile 

ilgili talimatlara bakınız.  

2.  Yürüme bandı sağa kaymış: 

Önce cereyan kablosunu akım dalgalanma koruyucusundan çıkarınız. Alet ile birlikte verilen altıgen anahtarla 

sağ arka silindir ayar cıvatasını saat yönüne ¼ devir çeviriniz. Cereyan kablosunu tekrar yerine takınız ve koşu 

bandını 2.5 mph hızda çalıştırınız. Bandın merkeze doğru hareket ederek kendini düzelttiğini göreceksiniz. 

Yürüme bandı merkeze gelene kadar bu işlemi tekrar ediniz. Yürürken bandın kaydığını hissederseniz, bu işlem 

tamamlandıktan sonra yürüme bandı gerginliğini ayarlamak gerekli olabilir. Aşağıdaki Yürüme Bandı Kayması ile 

ilgili talimatlara bakınız.  

3.  Yürüme bandı kayıyor:  

Önce cereyan kablosunu akım dalgalanma koruyucusundan çıkarınız. Alet ile birlikte verilen altıgen anahtarla 

sol ve sağ arka silindir ayar cıvatasını saat yönüne ¼ devir çeviriniz. Cereyan kablosunu tekrar yerine takınız ve 

koşu bandını 2.5 mph hızda çalıştırınız. Bandın kayıp kaymadığını görmek için bandın üzerinde yürüyünüz. 

Yürüme bandı artık kaymayana kadar yukarıdaki işlemi tekrarlayınız. Gerginlik kaymayacak kadar sıkı olmalıdır.  

 

UYARI: Silindirleri aşırı sıkmayınız! Rulmanların vaktinden önce bozulmasına sebep olacaktır! 



 - 19 - 

                        

Sağ ve sol alen cıvatalar koşu bandının arka tarafındadır  

 

BANDIN YAĞLANMASI: 

Yürüme platformu fabrikada yağlanmıştır. Ancak optimum koşu bandı performansı için yürüme platformunun yağlanması 

için düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.  

3 aylık çalışmadan sonra yürüme bandının yan taraflarını kaldırınız ve erişebildiğiniz kadar yürüme platformunun 

yüzeyine dokununuz. Eğer elinize silikon geliyorsa yağlamaya gerek yoktur. Eğer kuruluk hissediyorsanız aşağıdaki işleri 

yapınız. 

Lube N Walk veya petrol bazlı olmayan Napa 8300 gibi bir silikon kullanınız (bir çok mağazada bulunabilir).  

 

YÜRÜME BANDININ YAĞLANMASI 

1 Yürüme bandını dikişi yürüme platformunun üstüne ve merkezine gelecek şekilde konumlandırınız.  

2 Yağ kutusunun püskürtme kafasına püskürtme memesini takınız. 

3 Yürüme bandının yan tarafını kaldırırken, püskürtme memesini koşu bandının yaklaşık 6” önünde yürüme bandı ile 

platform arasına konumlayınız. Silikon spreyi koşu bandının önünden arkaya doğru hareket ederek yürüme 

platformuna püskürtünüz. Her bir tarafta yaklaşık 4 saniye süreyle uygulayınız.    

4 Koşu bandını kullanmadan önce silikonun sertleşmesi için 1 dakika bekleyiniz.   

 



 - 20 - 

 

NOT: Koşu bandına aşırı yüklenilirse güvenlik için sigortası atacak ve elektrik kesilecektir. 

Sigortayı değiştirip tekrar çalıştırınız.   
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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. 

mailto:info@spordunyasi.com.tr

