RED ROCKET KULLANMA KILAVUZU
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ÜST KARIN-ALT KARIN VE YAN BÖLGELER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ
MEKİK ALETİ
1.Adım
Dikkat: RED ROCKET Mekik Aleti, kullanımdan önce montaj gerektirmektedir.
1. Pedli sırt desteği parçasını metal çubuklar arasına geçirin.
2. Açık noktaları ile aynı hizaya getirerek yerleştirin.
3. Tornavida (dahil edilmiştir) kullanarak pedli sırt desteğini metal çubuklara tespit
ediniz.(Şekil 1)

2. Adım
1. Direnç Silindir Setini takmak için, en uygun direnci seçiniz:
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2. Mavi Silindir – Düşük Direnç
Kırmızı Silindir – Orta Direnç
Siyah Silindir – Yüksek Direnç
3. Direnç Silindirinin iki ucunu metal cıvataların üzerine yerleştiriniz.(Şekil 2)

Vidalı kapağını saat yönünde hareket ettirerek silindiri yerine sağlam bir şekilde tespit
ediniz.Vidalı kapağın sıkıştırma işlemini en son noktasına kadar gerçekleştirdiğinden emin
olun.Vidalı kapağı sıkıştırırken aynı zamanda da direnç silindirini aşağıya doğru bastırın.
Aynı işlemi ikinci Direnç Silindiri için de uygulayınız.
4. Direnç Silindirini değiştirmeye gerek duyduğunuz zaman, Vidalı Kapağı saat yönünün
tersine hareket ettirmeniz vidalanma yivlerinden çıkmasına yeterli olacaktır. Silindiri
yerinden çıkarın ve yenisi ile değiştirin. Yukarda açıklanan adımları tekrar ediniz.
3.Adım
Şekil 3’de gösterildiği üzere,destek konsolunu koltuğun altından çekip çıkarın.Bu size, RED
ROCKET Mekik Aletinizi kullanırken ek bir destek sağlayacaktır.
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4.Adım(BOYUN DESTEK AYARI)
1. Sağ veya Sol Kavrama Kolunu koltuğun tabanına sokarak yerleştiriniz.(Şekil 4).
2. Yaylı Pimi bastırarak yerine sokun ve Kavrama Kolunu içeri itiniz. Diğer Kavrama Kolu
için de aynı işlemi yapınız.
3. Kolu çıkarmak için; Kavrama kolunu çekerken, Yaylı Pimi bastırarak tutunuz.

DİKKAT: Egzersiz ve kondisyon çalışması yaparken, başınızı Baş Desteğine yaslamayı
unutmayın. Baş Destek ünitesini, rahat edeceğiniz bir konuma göre ayarlayabilirsiniz. Sadece
her iki Ayar Topuzunu saat yönünün aksine hareket ettirmeniz yeterli olacaktır. Baş Desteğini
yukarı ve aşağı doğru hareket ettirin ve yuvasının içindeki boşluğa geçmesini sağlayın. Ayar
Topuzlarını bu kez saat yönünde çevirerek sıkıştırılmasını sağlayınız.
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SAKLAMA

Yatak altında bile kolaylıkla saklanabilir. Sadece her iki vidalı başlığı saat yönünün aksine
hareket ettirerek çıkartın. Alt Vidalı Başlığı, üzerinde tespit edilmiş durumda bırakın. Direnç
silindirlerini aşağı indirin. Vidalı Başlıkları değiştirin. Pedli Sırt Desteğini yerinden sökün ve
indirin. Kavrama Kolları saklama kolaylığı sağlamaları açısından aşağı yönlü katlanabilir
özellikli tasarlanmıştır. Her iki Kavrama Kolunda bulunan Yaylı Pimleri bastırın ve sonra
bunları ya ileri doğru çevirin ya da çıkartınız.
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FONKSİYONLARI



Siz sallanırken döner yastıklar yuvarlanır.



Boyun ve sırtınızı destekler.



Egzersiz ve çalışma sırasında masaj yapar.

6

ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI
DİLERİZ.

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle
ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda 0212 875 79 01 numaralı teknik servis hattımızı
arayabilirsiniz.

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

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

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