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KULLANMA KILAVUZU 

 

 



Güvenlik Önlemleri……………………………………………………………………………………….                                                                                                

 Egzersiz programınıza başlamadan önce en uygun antrenman için doktorunuza başvurun. 

 Uyarı: Hatalı/aşırı antrenman yaralanmalara neden olabilir. Rahatsız olduğunuzu 

hissettiğiniz zaman bisikletinizin kullanımını durdurun. 

 Doğru bir antrenman için lütfen detayları antrenman talimatlarını takip edin. 

 Bisikletinizin montajını,ayarlamalarını ve kontrolünü doğru yaptıktan sonra 

sadece antrenmana başlamayı sağlayın. 

 Daima bir ısınma turu ile başlayın. 

 Teslim ederken daima orijinal parçalar kullanın. 

 Montaj talimatlarının adımlarını itina ile takip edin. 

 Montaj için sadece uygun araçları kullanın ve eğer gerekirse yardım isteyin. 

 Bisikleti düz, kaymayan bir yüzeye yerleştirin. 

 Tüm ayarlanabilir parçaların maksimum kullanıma uygun olduğundan emin olun. 

 Antrenmandayken beklenmedik manevraları önlemek için bütün ayarlanabilir 

parçaları sıkın. 

 Bu ürün yetişkinler için dizayn edilmiştir. Çocukların sadece yetişkin birinin 

gözetimi altında kullanımını sağlayın. 

 Antrenman sırasında mümkün olabilecek tehlikelere karşı önlem alınmalıdır. 

 Direnç seviyesi tercihinize göre değişebilir. 

 Bisikleti ayakkabı olmadan yada bol ayakkabılar ile kullanmayın. 

 Bisikleti kullanmak için gerekli boş alanı sağlayın. 

 Bisiklete montaj yaparken veya parçalara ayırırken hareketli parçalara dikkat 

edin. 

 Zemine veya halıya zarar vermemek için,bisikletinizin altına paspas 

yerleştiriniz. 

 Acil durumlarda lütfen iki ayağınızı birden aynı anda iki yana basın. 

 Egzersiz bisikletinizin 2000x1000mm arkasında engel olacak herhangi bir 

şeyin olmadığına emin olun. 

 Bu ürünlerin maximum taşıma kapasitesi 150kg’dır. 

 Bu egzersiz bisikletin kullanımı sırasında uğradığı kişisel yaralanmalar ve 

hasarlar karşısında hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montaj Çizimi……………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 



 

Montaj………. 
Adım 1 

Somunları(8),pul (9)ve cıvataları(10) kullanarak çerçeveye ön(18) ve arka(14)  

ayakları ekleyin. 

 

Adım 2 

Çerçevede boru kafasının içine geçecek şekilde tutma kollarının kolonunu(22) 

ekleyin. İstenilen yükseklik pozisyonunu topuzu kullanarak ayarlayın ve sıkın. 

Tutma kollarının kolunu(22) üzerine kaydırıcı tutamakları(23)  ekleyin, duruma 

göre tutma kolunu sıkıştırın ve serbest bırakma kolunu(17) kullanarak ayarlayın.  

 

Adım 3  

Çerçeve üzerindeki oturma borusunun içine oturma kolonunu(43) sokun. Oturma 

sürgüsünün(42) içine yastığı(1) ekleyin. Sonra vida mandalını oturağa sıkıştırın. 

Oturak kolonunun(43) içine oturak sürgüsünü(42) sokun ve onarın. İstenilen 

yükseklik pozisyonunu topuzu(6) kullanarak ayarlayın ve sıkın. 

 

Adım 4 

Krank kollarının(20)(21) içine pedalları(11) ekleyin, her bir pedal,spinining 

bisikletin üzerinde sağ ve sol ile belirgin olarak gösterilmiştir. Not: sağ el krankı 

zincir koruması(19) ile aynı taraftadır. Zarar görmemeleri için pedalları doğru 

şekilde hizalayın. Vidalara biraz yağ uygulayarak kolayca ve doğru bir şekilde 15 

mm bir anahtar kullanarak pedalları sıkın; pedalların her ikisi de öne doğru 

sıkılmış olmalıdır. 

 

Dayanıklılık Ayarı 

Sipining bisikletin üzerindeki fren topuzunu gevşeterek ya da sıkarak egzersiz 

direnç ayarı yapılır. 

Fren sistemini tamamen gevşettiğin zaman çark direnç olmadan rahatça dönebilir. 

Daha deneyimli biniciler fren sistemini sıkmasıyla tüm direnci arttırabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayrılmış Çizim….. 

 
 

 

 



Yedek Perça Listesi……….. 

 
 

 

 



Kullanım Talimatı 

1) Bu bisiklet spor salanoları ve sağlık kulüplerinde kullanılmak üzere dizayn 

edilmiştir. Sabit tekerlek sürüş çarkına sahiptir ve sadece profesyonel gözetimi 

altında kullanılmalıdır. 

2) Kurulum- Bisiklet için doğru montaj çok önemlidir ve biz kurulum ve montajın 

dışında kalifiye personelin nakletmesini öneririz. 

3) Tutma yerleri ve koltuk montajı: Tutma yerleri ve koltuk vücudunuz için 

doğru yükseklikte ayarlanmış olması önemlidir. Yardım için eğitmen isteyin. 

Tutma kollarının yüksekliğini ayarlamak için çerçeveye uygun olarak 

yerleştirilmiş olan topuzu geri alın. Tutma kollarını aşağı veya yukarı gerekli 

yüksekliğe kaydırın ve topuzu sıkın. Tutma kollarının yatay ya da dikey 

herhangi bir hareketin olmadığından ve sıkıldığından emin olun. Ayrıca tutma 

kollarını geriye ve ileriye doğru ayarlayabilirsiniz. Aşağıda bulunan tutma 

kolları kaydırıcısını serbestçe kaldırarak sökün. Tutma kollarının montajında 

istenilen konuma gelemsi için ileri ve geri doğru kaydırın. Daha sonra güvenli 

bir şekilde serbest bırakma kolunu yeniden sıkın. 

 

Oturma yüksekliğinin Ayarlanması- Çerçeve içinde bulunan oturak 

borusunun topuzunu sökün. Oturağı gerekli yüksekliğe ayarlayın. Daha sonra 

topuzu sıkın. Tabi ki yanlara kaymasını önlemek için yeteri kadar sıkın. 

Oturağın pozisyonu ileriye ve geriye doğru ayarlanabilir.  Koltuk sürgüsünün 

doğrudan yan tarafında bulunan topuzu sökün. Topuzu gevşetin ve daha sonra 

koltuğu istediğiniz kadar kaydırın. Ve daha sonra  topuzu sıkın. 

4) Pedal ve Ayak Kayışları- Egzersiz sırasında güvenliğiniz için ayaklarınızı 

pedallara yerleştirmelisiniz. Mümkün olduğunca ayak koyma yerlerindeki 

kemerleri sıkın. 

5) Bisiklet düz bir yüzey üzerinde hareket etmesi gerekir. Yükseklik ayarlayıcı 

yastığı arka ayak borusunun altında her iki tarafta da yer almaktadır. Bisiklet 

yere tam sabitlenene kadar kapakları saat yönünde veya saat yönünün tersine 

doğru çevirin. 

6) Acil Durum Freni- Durdurmak için fren sistemine(24) basın. 

7) Bakım-Zamanla bisiklet üzerinde ses veya herhangi bir problem hissederseniz 

lütfen servisiniz ile irtibata geçin. Bisiklet diğer mekanik cihazlar gibi, 

bisikletinizi düzenli olarak bakım yaptırmanızı öneririz. Ayrıntılı bir bakım 

programı için servisinize danışın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKIM ŞEMASI 

     NO TANIM GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK 3 AYLIK HER YIL 

1 
Makinenizi temiz tutun: Ter ve kirleri 
temizlemek için kuru ve temiz bir bez 
ile silin. 

x 

   
  

2 
oturak borusunun ve tutma kollarının 
paslanmaması için krem ya da benzeri 
bir şeyle silin. 

x 
        

3 
Görsel kontrol x 

   
  

4 oturmayeri ve tutma kollarının 
güvenlik kontrolu x         

5 
oturağın güvenlik kontrolü x 

   
  

6 Tutma kollarını kaldırmak ve boruyu 
temizlemek   x       

7 koltuğu kaldırmak ve boruyu 
temizlemek  

x 
  

  

8 
Fren balatalarını kontrol edin   x       

9 
Fren ayarlarının kontrolü  

x 
  

  

10 
Topuzlerın güvenlik kontrolü   x       

11 
Ayak kayışlarının aşınma sı 

 

x 
  

  

12 Krank civatalarının kontrol edin ve 
yeniden sıkın   x       

13 
Pedalların vidalandığından emin olun. 

 

x 
  

  

14 Kayış gerginliğini kontrol edin , 
gevşediğinde sıkın     x     

15 
Volan üzerindeki pasları ya ile silin 

  

x 
 

  

16 
Göbeği kontrol edin       x   

17 
Volan yataklarını kontrol edin 

   
x   

18 
Tam servis kontrolü yaptırın         x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Garanti Sınırı……. 

 

Ürünler üretim hatalarına karşı aşağıdaki garantileri kapsar. 

 Çerçeve satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir. 

 Parçaları bir yıl garantilidir. 

 Garanti sadece satın alınan orijinal parçalar için geçerlidir. 

 İşçilik ve nakliye ücretleri dahil değildir. 

 Normal aşınma, ihmal, istismar, kazalar, parçaların yanlış ayar veya bakım, 

veya montajı veya bisikletin orijinal kullanımı ile uyumlu olmayan  

aksesuarlargaranti kapsamında değildir.  

 Bu garanti hiçbir ücret ödemden onarım ve arızalı parçaların değiştirilmesi ile 

sınırlıdır. Bakım için verilen prosedürleri hatalı takip etmek veya makinenin 

yanlış kullanımından kaynaklanan yaralanmalar, veya bozulmalar, parça 

hataları veya özel hasarlardan tedarikçi hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

 Garanti talepleri yetkili bir satıcı yoluyla olmalıdır ve yedek parça size sevk 

edilecektir. Düzenli bakım için alet kitlerinin yanı sıra, Biz size bazı yedek 

parçalarda stok yapmanızı öneriyoruz. 

 Garanti sınırı, sadece gerçek tedarikçiler için geçerlidir.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Batarya Nasıl Değiştirilir: 

1. Batarya kapağını açın ve 2AAA veya 2 um-4 bataryalarını ekleyin. 

2. Uygun şekilde şekilde batarya kapağının arkasına koyun.  

3. Normal şartlarda bataryanın garanti süresi 1 yıldır. 

4. Eğer LCD ekran tam göstermiyorsa lütfen bataryayı çarın, 15 saniye bekleyin 

ve tekrar takın. 

5. Bataryayı çıkarttıktan sonra önceki egzersiz verileriniz silinecektir. 

6. Lütfen batarya pillerini çöpe atacağınız zaman kurallara uyunuz. 

 

 

İşlev Tuşları 

ENTER(ONAY) 

1. Zaman ve mesafenin egzersiz değerlerini ayarlamak için fonksiyonlar 

seçeneğinde enter’e basın. 

2. Egzersiz değerlerinin ayarlarını kontrol edin ve enter’e basın. 

3. Bütün önceki egzersiz verilerini kaldırmak için 2 saniye enter tuşuna basılı 

tutun. 

UP(yukarı) : 

1. Hız,ortalama hız,maksimum hız, kalp atım hızı,maksimum kalp atım 

hızı,RPM,ortalama RPM  ve maksimum RPM fonksiyonları için UP tuşuna basın. 

2. Zaman ve mesafenin egzersiz değerlerini eklemek için fonksiyonlar seçeneğinde 

up tuşuna basın.Minimum zamanın değeri 5 dakika ayarlanır. Bir kez basarak 5 

dakika ekleme yapabilirsiniz. Örneğin:0,10,15,20… 

DOWN: 

1. Hız-mesafe,kalori-durdurma seçenekleri için Down tuşuna basın. 

2. Zaman ve mesafe ayarlarının değerlerini azaltmak için Down tuşuna basın. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Minimum mesafe değeri 1km’dir.bir kez basarak 1km azaltabilirsiniz. Örneğin: 

7,6,5,4,3,2,1.. 

UP+DOWN(Yukarı+Aşağı): 

1. “AUTO SCAN” fonksiyonuna başlamak için aynı anda UP ve Down tuşuna 3 

saniye basın. 

2. UP ve DOWN tuşlarına aynı anda 1 saniye basarak değerleri kaldırabilirsiniz.  

 

 

İşlev ve Etkinlikler 

 

Otomatik açma kapama(on/off): Kullanıcı makine üzerinde çalışmaya 

başladığında monitör otomatik olarak çalışır. Makine kullanılmazsa 4 dakika 

sonra otomatik olarak kapanacak ve egzersiz değerleri silinecek. 

Zaman (Time): 

1) Egzersiz zamanını ayarlamak için UP/DOWN tuşuna basın ve zamanı seçtikten 

sonra enter’i tuşlayın. 

2) Eğer zamanı kullanmayacaksanız zaman 00:00:00-99:59:59’a Kadar otomatik 

ölçüm yapar. 

3) Aşağı sayımın değeri 5:00den 99:59:00’e ayarlıdır. Monitör 0:00 olduğunda bip 

sesi gelecektir. 

Hız(Speed): 

1) Hız aralığı 0.00-99.9kmh/mph’dir. 

2) 3 Hız ekranı: Geçerli hız,ortalama hız ve maksimum hızdır. 

Dakikada devir sayısı(RMP) 

1) RMP ekran alanı 15-9999’dur. 

2) 3 RMP ekranı: Geçerli RMP, ortalama RMP ve maksimum RMP. 

Mesafe (DISTANCE): 

1) Egzersiz değerlerini ayarlamak için up/down tuşuna basın ve Mesafeyi seçerek 

enter’ basın. 

2) Mesafe ayarını kullanmazsanız,mesafe otomatik olarak 0.0-999,9km/mile 

olarak hesaplanır. 

3) 0.1 den -999.0km/mile’ye geri sayım değeridir. Geri sayım değeri 0:00 olunca 

monitör bip sesi verecektir. 

Kalori(CALORIE) 

1) Ekran üzerinde kalori K/Call olarak gösterilir. 

2) Kalori otomatik olarak 0.0’dan 9999’a kadar sayacaktır. 

Nabız(PULSE) 

1) Nabız gösterge aralığı 40-200’dür. Nabız değeri “P” görüntülenecek sonra 

kullanıcı 16 saniye içinde nabız ölçümünü durdurur. 

2) BPM nabız ekranı LCD üzerindedir. 

3) 3 Nabız ekranı: Mevcut kalp hızı ,ortalama kalp hızı ve maximum kalp atım 

hızı.  

Dikkat: 

Çalışma Sıcaklığı:0 C-50 C 

Depolama Sıcaklığı: 10C-60C 


