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Zizzi® Reformer/Cadillac Kombinasyonu V® (RCK)

AÇIKLAMA PART NO. QTY
Sarı Reformer Yayı SPR4911 1
Kırmızı Reformer Yayı SPR4912 2
Mavi Reformer Yayı SPR4913 1
Yeşil Reformer Yayı SPR4914 1
Halat (çift) 210-026 1
Double Loop Handle (çift) KLN-080 1
Footstrap KLN-001 1
Box HSY-002 1
Omuzluk Pim MRT-068 2
Jumpboard HSY-211 1 
Karabina NKL-184 4
Omuzluk (çift) HSY-042 1

AÇIKLAMA PART NO. QTY
FootStrap KLN-001 1
Ahşap Salıncak HSY-026 1
Karabina NKL-184 8
Fuzzy Loop (çift) HSY-022 1
Siyah Cadillac Yayı SPR999 2
Tower Dikey Boru KRM-426 2
Cadillac Üst Frame KRM-535 1

KLN-1441 1
MRT-004 2
MRT-875 4
KRM-754 1

Güvenlik Kemeri

KRM-756 1

Boru Montaj Burcu
Cadillac Köşe Bağlantısı
Dikey Kayan Bar
Yatay Kayan Tepe Barı

TOOLS PART NO. QTY
Allen anahtar 4 ALL004 1 
Allen Anahtar 5 ALL005 1
Allen anahtat 6 ALL006 1

REFORMER PARÇA LİSTESİ CADİLLAC PARÇA LİSTESİ (Reformer+Tower parçalarına ek olarak)

İletişime Geçin
0850-532-49-09 | info@zizzi.com.tr

www.zizzi.com.trZizzi

AÇIKLAMA PART NO. QTY
Mavi Tower Yayı SPR4901 2
Kırmızı Tower Yayı SPR4902 2

SPR4903Uzun Mavi Tower Yayı 2
Uzun Sarı Tower Yayı SPR4904 2
Tower Dikey Boru KRM-426 2

1
Ahşap Handle (çift) 101-056 1
Rolldown Bar CVK-112 1
Mat Converter HSY-002 1

 Tower Köşe Bağlantı Eklemi KLMP-C6 1
Sliding Burç

TOWER PARÇA LİSTESİ (Reformer parçalarına ek olarak) 

6
Karabina NKL-184 20

Tower Üst Boru KRM-211

1 

MRT-350

Gear Bar MRT-012 1

1 Push Through Bar 1 CVK-055 1 
Boru Montaj Burcu MRT-004 2
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REFORMER    KURULUMU

1. Footbarınızı (7) kaldırıp herhangi bir açıya sabitleyin.

2. Rayların (2) üzerindeki koruma bantlarını çıkartın.

3. Kutusundan çıkardığınız reformer taşıyıcısını (5)  Reformer üzerindeki 
raya yerleştirin.

4. Paketinizden çıkan omuz başlıklarını(4) taşıyıcı üzerinde bulunan yerine 
yerleştirip omuz başlığı sabitleme pimlerinizle (3) sıkarak yerine 
sabitleyin.

5. Yaylarınızı paketinden çıkarın ve taşıyıcının altında bulunan yay takma 
deliklerine dilediğiniz sıralamada takın. Reformer yaylarının iki tarafında 
yuvarlak kancalar bulunur. Bu kancalardan bir tarafı tamamen kapalı, 
diğer tarafıysa taşıyıcı altına takabilmeniz için 2 cm kadar açıklığa sahiptir. 
Yayları açık taraflarından taşıyıcının altına takıp sabitleme boğumlarının 
içerisinden geçirin. Bu boğumlar yaylarınızın yere sarkmasını 
engelleyecektir.

6. Paket içerisinden çıkan footstrapi (6) footbar yaslanma çatallarında 
bulunan deliklere karabina ile asın.

7. Halatlarınızın (12) boş ucunu sırasıyla;

-  Ranzanın baş kısmında bulunan makaradan (1)

-  Taşıyıcın üzerindeki ilk köprüden (10)

-  Taşıyıcı üzerindeki kilit noktasından (13)

- Taşıyıcı üzerindeki ikinci köprüden (10)

geçirip köprüden sonraki boş delikten aşağıya salın.

Gear Bar Nedir?

Gear bar  yay direncinin yeterli gelmediği durumlarda yayın direncini arttırma 
amacıyla kullanılan vites barıdır. Örneğin sarı yay hafif, mavi yayın ise ağır 
geldiği durumlarda gearbarı bir kademe ileri alarak sarı yayın direncini %10-20 
arasında arttırabilirsiniz. Gearbarı zaten en ağır yay olan kırmızı yayda en ön 
pozisyonda (taşıyıcıya en yakın) kullanmamanız tavsiye edilir. Sert yaylarda 
gerilimin haddinden fazla arttırılması yayda kırılmaya sebebiyet verebilir.

OPTION: INSTALLING THE TWIN MA TS 

1. Push Through Bar Kurulumu
Reformerınızın baş kısmında bulunan krom borularınızda 3'er adet  sliding 
burç bulunur. Bu burçların ortada bulunanları Push through bar için 
kullanılır. PTB sabitleme vidasını PTB'ın iki yanında bulunan deliklerden 
geçirip ortada bulunan sliding burçlarına sabitleyin.

2. Jumpboard Kurulumu
Jumpboardu kullanmaya başlamadan önce footbarı 3. kademe açısına 
getirin. Jumpboardu ayak ucunda Zizzi logolu slotun arkasına geçirin. Slot 
boşluğu yeterli değilse arka tarafında bulunan 2 adet yıldız topuzu gevşetin. 
Jumpboardunuzu yerine geçirdikten sonra arkadaki topuzları tekrar sıkın. 
Jumpboardun footbara yaslandığına ve yuvanın topuzlarından 
sıkıştırıldığına emin olun.

3. Mat converter Kurulumu
Tower eklentili Reformer ve Combo Reformer Cadillac ürünleriyle birlikte 
gelen mat converterı kullanmak için taşıyıcıyı yaylardan ayırıp ranzanın en 
baş kısmına itin. Ranza ile taşıyıcı arasında halat veya handleların 
sıkışmadığından emin olun. Footbarı ranzanın içine kapatın. Matconverteri 
tutamak kısmı ranzanın ayak kısmında kalacak şekilde yerine kapatın ve 
kullanmaya başlayın. 

1. 2 adet 1.90m uzunluğundaki Tower borularını reformerın yanlarında 
bulunan burçlara yerleştirin ve sıkıştırma vidalarını sıkın.

2. Tower üst borusunu yerine yerleştirip vidalarını iyice sıkın.

3. Her bir borunun üzerinde 3 adet sliding burç bulunmaktadır. Bu 3 burçtan 
ortadaki burç push through bar (PTB) bağlantı noktası olarak 
kullanılmaktadır. Bu burçların üzerinde bulunan bağlantı vidasını söküp 
PTB'ı yerine yerleştirip vidaları sıkın.

4. Tower üzerindeki yayları idmanlarınıza göre dilediğiniz yerde 
kullanabilirsiniz. Tower üst borunun üzerindeki iki kancaya uzun mavi ya 
da sarı yayları karabinayla asıp diğer ucuna Rolldown barı asabilirsiniz.

Tower Montaj Talimatları

(14) Makara direkleri

(4) Omuzluklar

(6) Footstrap

(7) Footbar

(9) Gearbar
(10) Köprü

(13) Kilit

(1) Makara dirsekleri

(5) Taşıyıcı

(8) Jumpboard Bağlantı Slotu

(2) Ray

(12) Halat

(3) Omuz Başlığı Pimi

(11) Handle
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BAKIM VE GÜVENLİK TALİMATLARI

Reformer ekipmanlarının tüm birleşenleri güvenli kullanım ve sakatlanma 
risklerine karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Reformer ve Cadillac 
ekipmanlarınızın tüm civata ve sabitleme pimlerini periyodik olarak kontrol edin 
ve gevşeyen civatalarınızı muhakkak sıkın.

Toz, pislik ve özellikle saç telleri taşıyıcınızın teker ve rulmanlarını olumsuz 
etkiler. Ürünü kullanmaya başlamadan önce ranza raylarını bir bezle silin ve 
temiz olduğundan emin olun. Bu bakımı her kullanımdan önce yapmanız teker 
ve rulmanlarınızın ömrünü uzatacaktır.

Karabinalarınızın sağlam olduğunu kontrol edin ve gerekiyorsa yenisiyle 
değiştirin. 

Yaylarınızda herhangi bir açılma tespit ettiğinizde yenisiyle değiştirin. 
Unutmayın, yaylarınız 1 yıl boyunca herhangi bir açılma ve kopmaya karşı 
limitsiz garanti altındadır. Stüdyo ve spor salonları gibi yoğun kullanılan 
yerlerde güvenliğiniz ve stabilite için yaylarınızı herhangi bir açılma görmeseniz 
dahi her yıl yenilemeniz önemle tavsiye edilir.

Makara sistemi Zizzi'nin kendine ait olan eklemli bir yapıya sahiptir. Bu 
yapının amacı özellikle dairesel hareketlerde makarada herhangi bir ses 
oluşmamasını sağlamaktır. Makara mafsalından herhangi bir gıcırdama sesi 
gelmesi durumunda eklem bölgesini yağlamanız gerekmektedir.

Taşıyıcının en önemli unsuru tekerleklerdir. Tekerleklerinizden rahatsız edici 
sesler gelmesi durumunda öncelikle raylarınızı temizlemeyi deneyin. 
Temizlemenize rağmen ses hala devam ediyorsa taşıyıcınızı yaylardan ayırıp 
ters çevirin. Tüm tekerlekleri elinizle kontrol edip arızalı tekeri bulmaya çalışın. 
Arızalı tekerin rulmanlarını (bilyalarını) yenisiyle değiştirin.

Döşemelerinizi cam silme suları ile silebilirsiniz. 

UYARI:  Bu makinanın kullanımı tehlikelidir. Zizzi karşılaşabileceğiniz herhangi 
bir sakatlanma veya yaralanmadan kesinlikle sorumlu değildir. Eğer güvenlik 
konuları ve makinanın kullanımı hakkında bilgili değilseniz kullanmayınız. 
Sadece sertifikalı eğitmenler eşliğinde kullanın.

UYARI: Güvenliğiniz için Reformerı tek yay ile kullanmamanız tavsiye edilir. 
Olabilecek herhangi bir yay kopması ciddi sakatlık riskleri oluşturabilir.

SORULAR? 

 0850-532-49-04 numaralı telefondan müşteri hizmetlerine ulaşabilir veya 
info@zizzi.com.tr adresinden 7/24 mail ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.
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1. Paketinizden çıkan 2 x1,90 uzunluğunda üzerinde Tower yay burçları 
bulunan krom borularınızı Reformerın baş kısmında bulunan Tower 
burçlarına geçirin. Yüksekliklerini istediğiniz seviyeye eşit olarak ayarlayıp 
burçların yanında bulunan sabitleme vidalarını size gönderilen alyan ile sıkıp 
sabitleyin.

2. Paketinizden çıkan 2 adet üzerinde hiç bir şey bulunmayan 1.90 
uzunluğundaki borularınızı Reformerınızın ayak kısmının iki yanında bulunan 
Tower burçlarına yerleştirip yanlarında bulunan sabitleme vidalarını sıkarak 
sabitleyin.

3. Dikey sliding barı tercihinize göre reformerın  ayak kısmında dikili olan iki 
borunun içerisine geçirin ve üzerindeki bakalit topuzları sıkarak sabitleyin. 
Dikey barı geçirmekte zorluk çekerseniz veya sıkışma sezerseniz  dikey barın 
kenarlarında bulunan alyan civataları gevşetip gerekli ayarlamayı yaparak 
yerine yerleştirebilirsiniz.

4. Size önceden kurulumu yapılmış bütünleşik olarak gönderilen Cadillac 
tepesini bir kişinin yardımıyla dikey yerleştirdiğiniz dört borunun üzerine 
koyun ve Cadillac köşe bağlantılarının sabitleme vidalarını paketinizden çıkan 
alyan anahtar ile iyice sıkın. 

5. Üst kayan barda bulunan kancalara siyah yayları karabina ile asın. Siyah 
yayların diğer ucuna yine karabina ile ahşap salıncağınızı (trapeze) bağlayın.

6. Fuzzy Looplarınızı kendisinin içerisinden geçirerek üst borulara asın. Nasıl 
yapılacağını bilmiyorsanız lütfen şemaya gözatın. 

Cadillac Tepe Montaj Talimatları

Reformer

Kırmızı Çok Sert
Yeşil:  Sert
Mavi Orta
Sarı Hafif

Tower + Cadillac

Kısa Sarı Extra hafif
Sarı Uzun Hafif
Mavi Orta
Kırmızı Sert
Siyah Extra Sert (Salıncak için)

YAY SERTLİK DERECELERİ
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Sliding Burç

Push through Bar

Ahşap Salıncak

Ahşap Handle

Jumpboard

Mat Converter

Boru burçları

Dikey Sliding Bar

Yatay Sliding bar

Üst çerçeve

Fuzzy loops

Push through bar 
bağlantı noktası

* Kullanılan görsel parça bilgilendirme amaçlıdır. Satın almış olduğunuz üründen farklılık gösterebilir. 

İletişime Geçin
0850-532-49-09 | info@zizzi.com.tr

www.zizzi.com.trZizzi
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