
تعليمات السالمة المهمة

تشير هذه األيقونة إلى وضع خطير محتمل قد يتسبب، إن لم يتم تجنبه، في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

قبل استخدام هذا الجهاز، التزم بالتحذيرات التالية:
 اقرأ تعليمات التجميع وافهمها بالكامل. احتفظ بالدليل للرجوع إليه في المستقبل.	 
 اقرأ وافهم جميع التحذيرات الموجودة على هذا الجهاز. إذا أصبحت ملصقات التحذير، في أي وقت من األوقات، مفكوكة أو غير قابلة للقراءة أو تمت إزاحتها من مكانها، فاستبدلها. إذا تم الشراء داخل 	 

الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع خدمة العمالء لطلب ملصقات بديلة. إذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع الموزع المحلي لديك لطلبها.
أبِق المارة واألطفال بعيًدا عن المنتج الذي تقوم بتجميعه في جميع األوقات.	 
تأكد من قيامك بتجميع الجهاز في مساحة عمل مناسبة بعيًدا عن ممرات السير و أماكن وجود المارة.	 
 قد تكون بعض مكونات الجهاز ثقيلة أو قد يصعب التعامل معها. استعن بشخص آخر عند تنفيذ خطوات التجميع التي تتضمن التعامل مع هذه المكونات. ال تنفذ بمفردك الخطوات التي تتضمن رفع أجزاء 	 

ثقيلة أو القيام بحركات صعبة. 
 هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط. ال تضع الجهاز أو تستخدمه في بيئة تجارية أو مؤسسية. يشمل ذلك الصاالت الرياضية والشركات وأماكن العمل والنوادي ومراكز اللياقة البدنية وأي كيانات 	 

عامة أو خاصة لديها جهاز متاح لالستخدام من قِبل أعضائها أو عمالئها أو موظفيها أو التابعين لها.
ال تقم بتجميع هذا الجهاز أو تشغيله في األماكن الخارجية أو في األماكن الرطبة أو المبللة.	 
نفذ جميع خطوات التجميع حسب التسلسل الموضح. قد يتسبب التجميع غير الصحيح في حدوث إصابة.	 
ال تحاول تغيير تصميم هذا الجهاز أو وظيفته. فقد يؤثر ذلك سلبًا على سالمة هذا الجهاز وسيتسبب في إلغاء الضمان.	 
ض المستخدمين للخطر 	   إذا كانت هناك ضرورة إلى استبدال أجزاء من الجهاز، فاستخدم فقط قطع غيار وعناصر إحكام ربط أصلية مزودة من قبل Nautilus. عدم استخدام قطع الغيار األصلية قد يُعّرِ

وقد يحول دون تشغيل الجهاز بشكل صحيح ويتسبب في إلغاء الضمان.
 	.SelectTech™ ال تستخدم الجهاز إال بعد تجميعه وفحصه بشكل كامل للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما ورد في كتيب المالك الخاص ببار بيل المزود بقضيب متعرج من
اقرأ وافهم كتيب المالك بأكمله الذي يأتي مع بار بيل المزود بقضيب متعرج من ™SelectTech قبل االستخدام ألول مرة. احتفظ بكتيب المالك وكتيب التجميع للرجوع إليهما في المستقبل.	 

	  هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قِبل األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية قد تؤثر على االستخدام اآلمن ألثقال الدمبل أو تشكل خطًرا لحدوث إصابة للمستخدم.

كتيب التجميع 
SelectTech™ حامل 2080 المزود برف وسائط من

™ ™

إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا: 

ال تستخدم هذا الجهاز إال بعد أن تقرأ وتفهم كتيب المالك بالكامل المتوفر عبر اإلنترنت على هذا الرابط:
!http://www.bowflex.com/manuals

إذا لم يكن لديك كمبيوتر أو اتصال باإلنترنت وكنت تحتاج إلى نسخة ورقية من الكتيب، يُرجى التواصل مع Nautilus على الرقم )800( 605-3369 وسوف نوفر لك واحدة. وفي أي من 
الحالتين، يُرجى قراءة كتيب المالك وفهمه قبل االستخدام للمرة األولى.

إذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا: 

ال تستخدم هذا الجهاز إال بعد أن تقرأ وتفهم كتيب المالك بالكامل المتوفر عبر اإلنترنت على هذا الرابط: !www.nautilusinternational.com

ل المعلومات التالية: للمصادقة على دعم الضمان، احتفظ بإثبات الشراء األصلي وَسّجِ
الرقم التسلسلي __________________________

تاريخ الشراء __________________________

إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا: لتسجيل ضمان المنتج الخاص بك، قم بزيارة الموقع اإللكتروني: www.bowflex.com/register أو اتصل بالرقم 1 )800( 605–3369.

إذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا: لتسجيل ضمان المنتج الخاص بك، تواصل مع الموزع المحلي لديك.

للضمان والخدمة المتعلقين بالمنتجات التي تم شراؤها خارج الواليات المتحدة/كندا، يرجى التواصل مع الموزع المحلي لديك. للعثور على الموزع العالمي المحلي لديك، قم بزيارة الموقع 
.www.nautilusinternational.com :اإللكتروني



 يجب عدم السماح لألطفال بالصعود على هذا الجهاز أو االقتراب منه. يمكن أن تشكل األجزاء المتحركة وغيرها من خصائص الجهاز خطًرا على األطفال.	 
هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل أي شخص يقل عمره عن 14 عاًما.	 
استشر طبيبًا قبل بدء أي برنامج تمرين. أوقف التمرين إذا شعرت بألم أو ضيق في صدرك أو إذا أصبت بضيق في التنفس أو شعرت بالدوار. وتواصل مع طبيبك قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.	 
 قبل أن تبدأ تمرينك، تأكد من أن األماكن المحيطة بك خالية من العوائق واألطراف الثالثة المحتملة. ينبغي أن تكون المساحة الخالية التي تمارس فيها تمارينك أكبر من أقصى مسافة يشغلها التمرين في 	 

جميع االتجاهات بمقدار 0.6 متر )24 بوصة(.
ال ترهق نفسك أكثر من الالزم أثناء التمرين. استخدم الجهاز بالطريقة الموضحة في هذا الكتيب. 	 
ال تحاول أبًدا ممارسة التمارين باستخدام وزن يفوق قدرتك البدنية.	 
للسالمة، يوصى بممارسة التمارين مع شريك أو مراقب تدريب.	 
ينبغي اإلشراف على األطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.	 
احتفظ بهذه التعليمات	 

ملصقات السالمة التحذيرية والرقم التسلسلي

المواصفات

الرقم التسلسلي

 تحذير!

•  هذا المنتج مخصص لالستخدام المنزلي فقط.
•  هذا المنتج غير مخصص لالستخدام من قِبل أي شخص يقل عمره عن 14 عاًما.

•  استشر طبيبًا قبل استخدام أي جهاز ألداء التمرينات.
•  أبِق األطفال والحيوانات األليفة بعيًدا عن هذا الجهاز في جميع األوقات.

•  توخ الحذر عند استخدام هذا الجهاز وإال قد تحدث إصابة خطيرة.
•  قبل االستخدام، قم بقراءة كتيب المالك وفهمه بما في ذلك جميع التحذيرات.

•  افحص المنتج قبل االستخدام. ال تستخدمه إذا كانت هناك أي أجزاء يلزم تصليحها.
•  استبدل أي ملصق "تنبيه" أو "تحذير" أو "خطر" إذا أصبح غير قابل للقراءة أو تالفًا 

    أو تمت إزالته.

ل الرقم التسلسلي في الخانة المخصصة للرقم التسلسلي في بداية هذا الكتيب. َسّجِ

11.7 كجم )25.8 رطاًل( وزن الحامل بعد التجميع:   

)الملصق متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية الكندية والصينية فقط.(
مواصفات المنتج

ال تتخلص من هذا المنتج على أنه نفايات. هذا المنتج قابل 
إلعادة التدوير. للتخلص من هذا المنتج بطريقة سليمة، يُرجى 

اتباع الطرق المحددة في أحد مراكز النفايات المعتمدة.

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

150.5 cm (59.3”)

60.5 cm (23.8”)

81.5 cm (32.1”)

]المساحة الخاصة بأقصى مسافة 
يشغلها التمرين[

كتيب التجميع / المالك
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عناصر إحكام الربط / األدوات / التجميع

الوصف الكمية العنصر

M8x50 ،برغي برأس ربط مجوفة 4 A

حلقة إحكام ربط مسطحة، M8 عادية 4 B

M8 ،حلقة إحكام ربط ذات قفل زنبركي 4 C

x12 M5 ،برغي برأس ربط نصف كروية 6 D

حلقة إحكام ربط مسطحة، M5 ضيقة 6 E

األدوات
Bالمرفقة    C DA E

التجميع
مالحظة:  يوفر هذا اإلجراء تعليمات لتجميع وتركيب حامل مجموعة بار بيل المزودة بقضيب متعرج التي تم تجميعها بالفعل. وتتوفر تعليمات خاصة بتجميع الحامل ومجموعة بار بيل المزودة بقضيب متعرج معًا 

بشكل منفصل في هذا الكتيب.

قد تكون بعض مكونات الجهاز ثقيلة أو يصعب التعامل معها. استعن بشخص آخر عند تنفيذ خطوات التجميع التي تتضمن التعامل مع هذه المكونات. ال تنفذ بمفردك الخطوات التي تتضمن رفع أجزاء ثقيلة 
أو القيام بحركات صعبة.

الخطوة 1.  
 

الوصف الكمية العنصر

موازن 2 1
مجموعة القائم، اليمنى 1 2

مجموعة القائم، اليسرى 1 3
قدم ضبط االستقرار 4 4

3 مم

6 مم

1

1

3

2

4  X4

A
C
B

X4
6mm
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الخطوة 2.
  مالحظة:  ضع عناصر إحكام الربط جانبًا بشكل آمن من أجل إعادة 

.)a( التجميع. تخلص من لوحي القاعدة

 اتبع احتياطات السالمة وأساليب الرفع المالئمة. اثِن ركبتيك 
ومرفقيك وأبق ظهرك مستقيًما وارفع ألعلى بكلتا ذراعيك بمقدار 

متساٍو. وافرد ساقيك للرفع.

  

الوصف الكمية العنصر

وصلة التجميع 2 5

رف الوسائط 1 6

الخطوة 3.
مالحظة:  اربط القائمين بالقاعدة باستخدام عناصر إحكام الربط التي تمت    

إزالتها في الخطوة 2.

6mm

a

a

6

X8

6mm

X2

D

E

3mm

5

X4

3mm

E
D

5

المجموعة الخارجية

كتيب التجميع / المالك
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الخطوة 4.  الفحص النهائي
افحص جهازك للتأكد من أن جميع أدوات التثبيت محكمة الربط ومن أنه قد تم تجميع المكونات بشكل صحيح. 

تأكد من تسجيل الرقم التسلسلي في الخانة المخصصة له في مقدمة هذا الكتيب.

ضع ألواح الوزن على القاعدة. ضع البار بيل والقضيب المتعرج على القاعدة وضع مسندي تعليق القضيب 
على الحامل.

  ال تستخدم الجهاز إال بعد تجميعه وفحصه بشكل كامل للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما 
ورد في كتيب المالك الخاص ببار بيل المزود بقضيب متعرج من SelectTech™. أحكم ربط 
عناصر إحكام الربط تماًما قبل وضع البار بيل/القضيب المتعرج في قاعدة بار بيل المثبتة على 

الحامل. 

 

الكمية الوصف العنصر

1 أنبوب القاعدة، األمامي 7

1 أنبوب القاعدة، الخلفي 8

2 غطاءا طرفي القاعدة 9

1 مجموعة مقبض بار بيل 10

1 مجموعة مقبض القضيب المتعرج 11

4 األلواح المهايئة 12

12 ألواح وزن تزن 5 أرطال )2.27 كجم( 13

األجزاء — مجموعة بار بيل المزودة بقضيب متعرج )صندوق منفصل(

التجميع — الحامل مع مجموعة بار بيل المزودة بقضيب متعرج

7 8
9

10 11

12

13
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الخطوة 1.  
مالحظة:  عناصر إحكام الربط لهذه الخطوة موجودة على بطاقة عناصر إحكام الربط الخاصة بالبار بيل 2080 المزود بقضيب متعرج، وليست على بطاقة عناصر إحكام الربط الخاصة بالحامل 2080. تأكد من   

تثبيت القائمين في الجزء السفلي من األنبوبين بحيث يكون ملصق 7a( ™Bowflex( في االتجاه الصحيح بعد التجميع. اربط جميع البراغي يدويًا، ثم أحكم ربطها تماًما. 

التجميع — 
مالحظة:  يقدم هذا اإلجراء تعليمات لتجميع الحامل ومجموعة بار بيل المزودة بقضيب متعرج معًا.

الكمية الوصف العنصر

16 25 X M8 برغي برأس ربط مجوف A

8 M8 حلقة إحكام ربط مسطحة B

8 M8 حلقة إحكام ربط ذات قفل زنبركي C

16 16 X M5 برغي برأس ربط مسطح D

المرفقة

األدوات

عناصر إحكام الربط — مجموعة بار بيل المزودة بقضيب متعرج

عناصر إحكام الربط / األدوات / التجميع

الوصف الكمية العنصر

مجموعة القائم، اليمنى 1 2

مجموعة القائم، اليسرى 1 3
أنبوب القاعدة، األمامي 1 7
أنبوب القاعدة، الخلفي 1 8

3 مم

6 مم

B C DA

B
C
A

X8
6mm

7
8

3
2

7a

(7a)
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الخطوة 2.  
مالحظة:   عناصر إحكام الربط لهذه الخطوة موجودة على بطاقة عناصر إحكام الربط الخاصة بالحامل 2080. أحكم ربط عناصر إحكام الربط تماًما. اقلب مجموعة القاعدة بحيث يكون الجانب الصحيح مواجًها   

ألعلى واضبط أقدام ضبط االستقرار حتى تصبح المجموعة مستوية ومستقرة. 

الخطوة 3.  
مالحظة:  عناصر إحكام الربط لهذه الخطوة موجودة على بطاقة عناصر إحكام الربط الخاصة بالبار بيل 2080 المزود بقضيب متعرج، وليست على بطاقة عناصر إحكام الربط الخاصة بالحامل 2080. ال تقم   

بإحكام ربط البراغي تماًما. ينبغي أن يظل من الممكن تحريك الغطاءين.

مالحظة:   استخدم المجموعة الداخلية لفتحات البراغي في أنبوبي القاعدة لكي تناسب تكوين بار بيل الذي يزن 80 رطاًل. وإذا كان سيتم تركيب وزن الترقية الذي يبلغ 40 رطاًل في بار بيل )التكوين الذي يزن   
120 رطاًل(، فاستخدم المجموعة الخارجية لفتحات البراغي في أنبوبي القاعدة. 

المجموعة الداخلية

المجموعة الخارجية

الوصف الكمية العنصر

موازن 2 1

قدم ضبط االستقرار 4 4

وصلة التجميع 2 5

الوصف الكمية العنصر

غطاءا طرفي القاعدة 2 9

A

C
B

6mm

X4

1

1

4  X4

X4
D
E

3mm

5

5

9

A

6mmX8

9
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الخطوة 5.  ضع ألواح الوزن ومجموعة بار بيل في القاعدة وقم بضبط غطاءي طرفي القاعدة
كي تتجنب حدوث إصابة خطيرة محتملة، عند وضع ألواح الوزن في مجموعة القاعدة، كن حذًرا كي تتجنب أن تعلق أصابعك أو يداك أو أن تُقرص.

مالحظة:   تأكد من استقرار ألواح الوزن بشكل كامل في القاعدة. تأكد من عدم وجود فجوات كبيرة بين ألواح الوزن ومن إحكام ربط جميع ألسنة ألواح الوزن سويًا بشكل صحيح. تأكد من أن لسان إحكام الربط في   
أعلى غطاء طرف القاعدة مستقر في حافة التحديد في الجزء العلوي من لوح الوزن الخلفي. 

   ادفع الغطاءين نحو الداخل. وأحكم ربط البراغي الداخلية. إلحكام ربط البراغي الخارجية، قد يكون من الضروري إزالة بار بيل وألواح الوزن. يعد هذا الضبط مهًما لضمان األداء السليم وسهولة إعادة 
وضعه في مكانه. إذا واجهت صعوبة في إعادة وضع البار بيل في مكانه بعد التجميع، فقد يكون من الضروري تكرار هذه العملية.

6mm
X2

6mm
X2 6mm

X2

6mm
X2

حافة التحديد
)الحامل غير موضح في الصورة(

الخطوة 4.  
مالحظة:  عناصر إحكام الربط لهذه الخطوة موجودة على بطاقة عناصر إحكام الربط الخاصة بالبار بيل 2080 المزود بقضيب متعرج، وليست على بطاقة عناصر إحكام الربط الخاصة بالحامل 2080. تأكد من   

وضع األلواح المهايئة في االتجاه الصحيح. يجب أن تدخل البراغي في الفتحات المخوشة الموجودة في الجزء الخلفي من األلواح. 

الوصف الكمية العنصر

مجموعة مقبض بار بيل 1 10

مجموعة مقبض القضيب المتعرج 1 11

األلواح المهايئة 4 12

الوصف الكمية العنصر

ألواح الوزن 12 13

لسان إحكام الربط

10

11

12

12

D

12

12D  X8

X8

3mm

13  X6

13  X6
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الخطوة 6.  
مالحظة:  أحكم ربط عناصر إحكام الربط تماًما.   

الخطوة 7.  الفحص النهائي
افحص جهازك للتأكد من أن جميع أدوات التثبيت محكمة الربط ومن أنه قد تم تجميع المكونات بشكل صحيح. 

تأكد من تسجيل الرقم التسلسلي في الخانة المخصصة له في مقدمة هذا الكتيب.

ضع ألواح الوزن على القاعدة. ضع البار بيل والقضيب المتعرج على القاعدة وضع مسندي تعليق القضيب على الحامل.

ال تستخدم الجهاز إال بعد تجميعه وفحصه بشكل كامل للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما ورد في كتيب المالك الخاص ببار بيل المزود بقضيب متعرج من SelectTech™. أحكم ربط عناصر إحكام 
الربط تماًما قبل وضع البار بيل/القضيب المتعرج في قاعدة بار بيل المثبتة على الحامل. 

الوصف الكمية العنصر

رف الوسائط 1 6

6
X2

D

E

3mm
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الصيانة
يجب فحص الجهاز الكتشاف أي تلف وإلجراء التصليحات قبل كل استخدام. إن المالك مسؤول عن إجراء االختبارات الروتينية آلليات إحكام الربط. يجب استبدال المكونات المستهلكة أو التالفة فوًرا أو 

إيقاف استخدام الجهاز حتى يتم التصليح. يُسمح فقط باستخدام المكونات المزودة من قِبل الشركة المصنعة لصيانة الجهاز وتصليحه.

إذا أصبحت ملصقات التحذير، في أي وقت من األوقات، مفكوكة أو غير قابلة للقراءة أو تمت إزاحتها من مكانها، فاستبدلها. إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع خدمة العمالء لطلب 
ملصقات بديلة. إذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع الموزع المحلي لديك لطلبها.

م  ا/قبل كل استخدام:  افحص الجهاز. تأكد من أنه يبدو بحالة جيدة ويعمل بسالسة. في حالة وجود أي تلف، ال تستخدم الجهاز. تواصل مع الموزع المحلي لديك، أو مع خدمة العمالء، إذا ت يوميً
الشراء داخل الواليات المتحدة أو كندا، للحصول على معلومات بشأن تصليح الجهاز. 

ا/بعد كل استخدام:  نظف الجهاز بقطعة قماش نظيفة جافة. ال تستخدم منظفات تحتوي على إنزيمات. يوميً

ا. إذا لزم األمر، ادهن أي خدوش بواسطة طالء عالج الخدوش لمنع الصدأ.  ي ا:  نظف الجهاز بشكل كامل باستخدام قطعة قماش نظيفة ومنظف ذي أساس أمون أسبوعيً

م الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع خدمة  لتحقق من عدم وجود عالمات شروخ أو انحناءات دائمة. ال تستخدم الجهاز إذا الحظت أي من هذه العالمات. إذا ت ا:  افحص اإلطار ل شهريً
م الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع الموزع المحلي لديك.  التصليح. إذا ت قة ب العمالء للحصول على المعلومات المتعل

الموزع المحلي لديك إذا تم شراؤه خارج  انة هذا الجهاز، فاتصل بخدمة العمالء إذا تم شراؤه داخل الواليات المتحدة أو كندا، أو اتصل ب إذا كانت لديك أي أسئلة حول االستخدام الصحيح أو صي
تعديالت أو التصليحات. يات إعادة الضبط أو ال تمديدات أو عمل بل Nautilus أو المعتمدون بواسطتها فقط بإجراء ال الواليات المتحدة/كندا. ينبغي أن يقوم الموظفون المدربون من قِ
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