HATTRICK HEALTHMAX MİNİ ELEKTRİKLİ KONDİSYON
BISIKLETİ

KULLANMA KILAVUZU
Ürünlerimiziden mini elektrikli kondisyonunu bisikleti seçtiginiz için
teşekkür ediyoruz.

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
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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.

Kullanım icin, talimatları dikkatli bir sekilde okuyun ve gelecekte de
referans olarak kullanabilmek icin güvenli bir yere saklayınız.
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Bu alet azaltilmis fiziksel,zihinsel algilama kapasitesi olan insanlar
yada eksik deneyimi ve bilgisi olan insanlar tarafindan kullanim
icin degildir(cocuklar dahil),onlarin guvenligi icin sorumlu bir insan
tarafindan aletin kullanimi ile ilgili onlara verilmis bir gozetim yada
talimat olmadikca uygun degildir.Cocuklarin aletle oynamadiklarin
emin olmak icin dengetlenmeleri gerekmektedir/

Eger elektrik kablosu zarar gorduyse,uretici servis acentasi yada
benzer nitelikteki insanlar tarafindan zarar gormeyi engellemek icin
degistirilmeldir.

GÜVENLIK UYARILARI
1. Aleti kullanmaya baslamadan ve montaj yapmadan once
kilavuzu dikkatli bir sekilde okumaniz onemlidir.Ekipman montaji
yapilir ve uygun bir sekilde kullanilirsa,guvenli ve etkin bir
kullanim elde edilebilir.Bu cihazin tum kullaniciliarina tum
uyarilari ve tedbirlerin bildirilmesi senin sorumlulugundadir.
2. Herhangi bir egzersiz programını kullanmaya baslamadan
once,cihazi uygun bir sekilde kullanmak ve kullanimdan
kaynaklanan riski engellemek icin,fiziksel yada tibbi bir risk
tasiyip tasimadiginizi ogrenmek icin doktorunuza
basvurunuz.Doktorunuzun onerisi,eger kalp ritminizi,kan
basinicinizi yada kolestrol duzeyinizi etkileyen herhangi bir tibbi
tedavi aliyorsaniz,gereklidir.
3

3. Asiri egzersizlerin yada vucudunuzdan gelen yanlis sinyallerin
sagliginiza zarar verebileceginin farkina varin.Eger su
semptomlari deneyimlerseniz egzersiz yapmayi
birakin:agri,gogsunuzde sikisma,duzensiz kalp atisi,asiri kisa
sureli nefes alip verme,kaygisizlik,bas donmesi,kusma istegi.Bu
kosullarin herhangi birisini deneyimlersen,egzersiz programina
devam etmeden once doktoruna basvurmalisin.
4. Cihazi saglam,duz bir yuzeyde hali yada zemininiz icin bir
koruyucu ile kullaniniz.Guvenligini saglamak ve cihaza hic
degilse 0,5 metre kadar serbest kullanimi alani saglamak icin.
5. Cihazi kullanmaya baslamadan once,cihazin somun ve
civatalarinin guvenli bir sekilde sikistirildigini control edin.
6. Cihazin guvenligi,duzenli bir sekilde zararin,yipranma ve/veya
asinmanin test edilmesiyle saglanir.
7. Cihazi daima belirtildigi sekilde kullanınız. Kurulum yada cihazın
kontrolunde herhangi bir arizali parca bulursan,ya da kullanim
sirasinda cihazdan alisik olmadigin bir ses duyarsan,acil olarak
cihazi durdur.Problem giderilene kadar cihazi kullanma.
8. Bu cihaz terapatik kullanim icin uygun degildir.
9. Sirtini yaralamamak icin cihaz tasinirken ya da kaldirilirken
dikkatli olunmalidir.
Daima uygun bir teknikte kaldır ve/veya eğer gerekli ise yardım
isteyiniz.
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TEKNIK

Ürün İsmi : MINI Electric Treadmill
Ürün Model: Rated Voltage : ~110V Rated
Frekans: 60Hz Rated Power: 70W
Urun Agirligi: 5.5KG
Max. Kaldirabilecegi Ağırlık: 120KG
Materyaller: Plastik ABS, Metal, Silikon

FONKSİYON TANIMI

1. Cihazi fise tak ve acik pozisyona getir, ekrandan “flu-fluflu” seklinde bir ses olusacak--- ekranda”-.-.-.”
belirecek,LED isiginda makine calismaz,beklemeye gecer.
2. Bekleme kosulu altinda,”ON/OFF” dugmesine,makineyi
calisir duruma getirmek icin bas,bu dugmeye tekrar
bastiginda makine tekrar bekmeye gecer.
3. Calışma koşulu altında,varsayılan Hiz 1,Zamanlama 5
dakikadir.Ortalama hız 1-12 siniflarinda,Zaman
ayarlama:1-15 dakikadir.
4. Calisma kosulu altinda,ekran modu 5 saniyede bir “SpeedTime-Cal” daki’ “MODE” dugmesine basilabilir
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Dist-Cal-Scan”
Zaman aşımı:MM.SS
Unit of Dist :K.MMM
Kalori ünitesi:CCC.C

5. Ilerle-gonder/iptal etme-degistirme dugme zamani:3
saniye
6. Sinyal tablosu fonksiyonu:Motor otomatik olarak 3 saniye
kadar durdugu zaman,ekranda alarm anlamina gelen
“ERR” belirir,tekrar baslatmak icin “ON/OFF” dugmesine
bas,eger 5 saniyede sinyal kablosu
salinmazsa/kurtarilmazsa,otomatik olarak duracaktir.

ÜRÜN OZELLİKLERİ

Mini Elektrikli Fitness bisiklet cihazi taşınabilir stabil bir
egzersiz bisikletidir,bacaklari guclendirmek icin zemine
yerletirilebilir.Ya da tasinabilir egzersiz bisikletini masanin
ustune yerlestir ve sabitlestirmek icin ellerinle
calistir,kollarinin uzerinde kaslari sikilastirmak icin.
Bisiklete binmek sirt destegini gelistirmek icin major kas
gruplarini guclendirir.

Egzersiz bisikleti kardiyo vaskuler fitness ve uyluklar için
harikadır.
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Egzersiz bisikleti ayrica kaslarin esnekliğini geliştirebilir.
Stabil mini egzersiz bisikleti,rahatca egzersiz yapmak için
harikadır ve rahattır,ozellikle kendi evindeki rahatliginda.Bu
fitnes egzersiz bisikleti kullanım icin uygundur ve yag yakmak
için uygun bir alettir.
Özetle,bu egzersiz bisikleti vucudunuzu güzellestirir ve
aşagıdakilerle saglıklı kılar:
1. Kasları hareket ettirir.
2. Dolaşımı hızlandırır.
3. Selulitleri elimine eder
4. Varis ve selülit oluşumunu engeller.
5. Kilo kaybettirir.

Mini egzersiz bisikletinin uzaktan kumandasi,titiz bir kullanici
icin hafif bir idmandan siddetli idmana gecisi gosteren dirence
ayarlanabilir.Gomme bilgisayarda ayrica ekranda
uzaklik,zaman,kalori,hiz gorunur. Bu küçük egzersiz bisikleti,
normal büyüklükte olduğundan kullanışlıdır! Artık hemen
hemen heryerden mını egzersız bisikleti alabilirsiniz.
Hafif ve kullanimi kolay,mini egzersiz bisikleti sadece
5.5kgs’dir.
PARÇA LİSTESİ
NO.

AÇIKLAMA

MIKTAR

1

Ana gövde

1 adet

2
3

Kilavuz
Ayak pedi

1 PC
2 adet

4

Ayak tahtası

5

Capraz vida

2 adet
4 adet

6

Conta

4 adet

7

Arac montaji

1 adet
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