
Petunjuk Keselamatan Penting

Ikon ini berarti situasi yang berpotensi bahaya yang, jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.

Sebelum menggunakan peralatan ini, patuhi peringatan berikut:
•  Baca dan pahami Petunjuk perakitan dengan tuntas. Simpan buku panduan untuk referensi di masa mendatang.
•  Baca dan pahami semua peringatan di mesin ini. Jika suatu saat label Peringatan kendur, tidak dapat dibaca atau copot, ganti label. Jika mesin dibeli di AS/Kanada, hubungi 

Layanan Pelanggan untuk label pengganti. Jika pembelian di luar AS/Kanada, hubungi distributor setempat Anda untuk label pengganti.
• Jauhkan pelintas dan anak kecil dari produk yang sedang Anda rakit ini sepanjang waktu.
• Pastikan perakitan dilakukan di ruang kerja yang sesuai dan jauh dari lalu-lalang orang berjalan dan paparan orang di sekeliling.
• Beberapa komponen peralatan ini bebannya berat atau tidak wajar. Mintalah bantuan orang lain saat melakukan langkah perakitan yang melibatkan komponen-komponen ini. 

Jangan melakukan langkah pengangkatan benda berat atau pemindahan tidak wajar sendirian. 
• Mesin ini hanya untuk digunakan di rumah. Jangan meletakkan atau menggunakan mesin dalam pengaturan komersial atau kelembagaan. Hal ini termasuk pusat kebugaran, 

perusahaan, tempat kerja, klub, pusat kebugaran, dan entitas publik atau swasta yang menyediakan mesin untuk digunakan oleh anggotanya, pelanggan, karyawan, atau afiliasinya.
• Jangan merakit atau mengoperasikan mesin ini di luar ruangan atau di tempat yang lembap atau basah.
• Lakukan semua langkah perakitan sesuai urutan yang diberikan. Rakitan yang salah dapat menyebabkan cedera.
• Jangan mencoba mengubah desain atau fungsi peralatan ini. Hal tersebut dapat membahayakan keamanan peralatan ini dan akan membatalkan garansi.
• Jika suku cadang diperlukan hanya gunakan suku cadang dan perangkat keras asli Nautilus. Penggunaan komponen pengganti tidak asli bisa berisiko bagi pengguna, mencegah 

peralatan beroperasi dengan benar, dan membatalkan garansi.
• Jangan gunakan hingga peralatan telah selesai dirakit dengan lengkap dan diperiksa untuk memastikan kinerja yang tepat dan sesuai dengan Buku Panduan Pemilik untuk Barbel 

dengan Tongkat Ikal SelectTech™ Anda.
• Baca dan pahami Buku Panduan Pemilik lengkap dengan tuntas yang disediakan untuk Barbel dengan Tongkat Ikal SelectTech™ Anda sebelum penggunaan pertama. Simpan 

Buku Panduan Pemilik dan Perakitan sebagai rujukan di masa mendatang.
•  Tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang dengan kondisi medis yang dapat berdampak pada pengoperasian Barbel yang aman atau menimbulkan risiko cedera pada 

pengguna.

BUKU PANDUAN PERAKITAN 

Penyangga dengan Rak Media 
 2080 SelectTech™

™ ™

Jika dibeli di AS/Kanada: 

  Jangan operasikan mesin ini hingga Anda baca dan mengerti Buku Petunjuk Pemilik yang lengkap yang 
tersedia online di sini: http://www.bowflex.com/manuals

Jika Anda tidak memiliki komputer atau akses online dan membutuhkan versi cetak Buku Panduan, silakan hubungi Nautilus di (800) 605-3369 dan kami akan 
menyediakannya untuk Anda. Dalam keadaan apa pun, sebelum penggunaan pertama, harap baca dan pahami Buku Panduan Pemilik.

Jika dibeli di luar AS/Kanada: 

  Jangan operasikan mesin ini hingga Anda baca dan mengerti Buku Petunjuk Pemilik yang lengkap yang 
tersedia online di sini: www.nautilusinternational.com 

Untuk mengesahkan dukungan garansi, simpan bukti asli pembelian dan catat informasi berikut:
Nomor Seri__________________________
Tanggal Pembelian __________________________

Jika dibeli di AS/Kanada: Untuk mendaftarkan garansi produk Anda, kunjungi: www.bowflex.com/register atau hubungi 1 (800) 605–3369.

Jika dibeli di luar AS/Kanada: Untuk mendaftarkan produk garansi Anda, hubungi distributor setempat Anda.

Untuk garansi dan servis produk yang dibeli di luar AS/Kanada, silakan hubungi distributor lokal Anda. Untuk mencari distributor internasional lokal Anda, buka:  
www.nautilusinternational.com.



•  Anak-anak tidak boleh dibiarkan di atas atau di dekat mesin ini. Komponen atau fitur lain mesin yang bergerak dapat berbahaya bagi anak-anak.
• Tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh siapa saja yang berusia di bawah 14 tahun.
• Konsultasikan dengan dokter sebelum Anda memulai program olahraga. Hentikan olahraga jika Anda merasakan nyeri atau sesak dada, sesak napas, atau hampir pingsan. 

Hubungi dokter Anda sebelum Anda menggunakan mesin kembali.
• Sebelum Anda memulai latihan Anda, pastikan bahwa sekeliling Anda bebas dari kemungkinan gangguan dan pihak ketiga. Ruang bebas latihan Anda harus 0,6m (24”) lebih besar 

daripada jangkauan maksimal latihan di semua arah.
• Jangan terlalu memaksakan diri selama berolahraga. Operasikan mesin dengan cara yang dijelaskan dalam buku panduan ini. 
• Jangan mencoba berolahraga dengan beban lebih berat dibandingkan dengan kemampuan fisik Anda.
• Untuk keselamatan, disarankan untuk berolahraga dengan mitra atau pemantau pelatihan.
• Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat ini.
• SIMPAN PETUNJUK INI

Label Peringatan Keselamatan dan Nomor Seri

Spesifikasi

Nomor seri

 PERINGATAN!

• Produk ini hanya untuk digunakan di Rumah.
• Tidak ditujukan untuk anak usia di bawah 14 tahun.
• Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan alat olahraga apa pun.
• Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari mesin ini setiap saat.
• Berhati-hatilah ketika Anda menggunakan peralatan ini atau cedera serius dapat 
terjadi.
• Sebelum menggunakan, baca dan pahami Buku Panduan Pemilik, termasuk 
semua Peringatan.
• Periksa produk sebelum digunakan. Jangan digunakan jika ada bagian yang 
perlu diperbaiki.
• Ganti setiap label “Awas”, “Peringatan”, atau “Bahaya” yang tidak berlaku, rusak 
atau terlepas.

Catat nomor seri pada bidang Nomor Seri di awal buku panduan ini.

Berat Rakitan Penyangga:   11,7 kg (25,8 lbs.)

(Label hanya tersedia dalam bahasa Inggris, Prancis Kanada, dan Tiongkok.)

Spesifikasi produk

JANGAN buang produk ini sebagai limbah. Produk ini 
harus didaur ulang. Jika Anda ingin membuang 
produk ini dengan benar, silakan ikuti metode yang 
ditetapkan di pusat limbah yang disetujui.

+ 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”)

[area jangkauan maksimal 
olahraga]
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Perangkat Keras / Peralatan / Rakitan

Barang Jml Deskripsi
A 4 Sekrup Penutup Kepala Stopkontak, M8x50
B 4 Ring Pipih, M8 Reguler
C 4 Ring Pengunci Pegas, M8
D 6 Sekrup Penutup Kepala Tombol, M5 x12
E 6 Ring Pipih, M5 Sempit

Peralatan

Yang Disertakan  
  

 3mm

6mm  

B C DA E

Perakitan

Catatan:  Prosedur ini memberikan petunjuk untuk perakitan dan pemasangan Penyangga untuk set Barbel dengan Tongkat Ikal yang telah dirakit. Petunjuk untuk merakit Penyangga 
dan Barbel dengan Tongkat Ikal keduanya disediakan secara terpisah dalam buku panduan ini.

Beberapa komponen mesin ini bebannya berat atau tidak wajar. Mintalah bantuan orang lain saat melakukan langkah perakitan yang melibatkan komponen-
komponen ini. Jangan melakukan langkah pengangkatan benda berat atau pemindahan tidak wajar sendirian.

Langkah 1.  
  

Barang Jml Deskripsi

1 2 Penstabil

2 1 Rakitan Tiang, Kanan

3 1 Rakitan Tiang, Kiri

4 4 Kaki Alat Perata

1

1

3

2

4  X4

A
C
B

X4
6mm
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Langkah 2.

  Catatan:  Atur penyisihan hati-hati perangkat keras untuk 
perakitan kembali.  
Lepas pelat alas (a).

 Gunakan tindakan pencegahan keselamatan dan 
teknik pengangkatan yang tepat. Tekuk lutut dan 
siku Anda, jaga punggung tetap lurus dan tarik 
sejajar dengan kedua lengan. Luruskan kaki Anda 
untuk mengangkat.

  

Barang Jml Deskripsi

5 2 Topang Siku

6 1 Rak Media

Langkah 3.

  Catatan:  Pasang Tiang ke Alas dengan perangkat keras 
yang telah dilepas di Langkah 2.

6

X8

6mm

X2

D

E

3mm

5

X4

3mm

E
D

5

6mm

a

a

Luar
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Langkah 4.  Pemeriksaan Terakhir
Periksa peralatan Anda untuk memastikan bahwa semua pengikat terpasang kencang dan komponen dirakit dengan tepat. 

Pastikan untuk mencatat nomor seri di bidang yang disediakan di bagian depan buku 
panduan ini.

LetakkanPelat Berat di Alas. Letakkan Barbel dan Tongkat Ikal pada di Alas dan braket 
penggantung tongkat pada Penyangga.

  Jangan gunakan hingga peralatan telah selesai dirakit dengan lengkap 
dan diperiksa untuk memastikan kinerja yang tepat dan sesuai dengan 
Buku Panduan Pemilik untuk Barbel dengan Tongkat Ikal SelectTech™ 
Anda. Kencangkan perangkat keras hingga erat sebelum Anda 
meletakkan barbel/tongkat ikal ke alas barbel yang terpasang pada 
penyangga. 

 

Barang Deskripsi Jml
7 Tabung Alas, Depan 1
8 Tabung Alas, Belakang 1
9 Penutup Ujung Alas 2
10 Rakitan Pegangan Barbel 1
11 Rakitan Pegangan Tongkat Ikal 1
12 Pelat Adaptor 4
13 Pelat Berat 5-lb (2,27 kg) 12

Komponen —  Barbel dengan set Tongkat Ikal  
(kotak terpisah)

Perakitan — Penyangga dengan Barbel dengan set Tongkat Ikal

7 8
9

10 11

12

13
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Langkah 1.  
 Catatan:  Perangkat keras untuk langkah ini terdapat pada kardus perangkat keras Barbel dengan Tongkat Ikal 2080, bukan kardus perangkat keras Penyangga 2080. Pastikan untuk 

memasang Tiang pada dasar tabung sehingga label Bowflex™ (7a) akan berada di sisi kanan menghadap atas setelah perakitan. Kencangkan semua sekrup dengan 
tangan, kemudian kencangkan sepenuhnya. 

Perakitan — 

Catatan:  Prosedur ini memberikan petunjuk perakitan Penyangga dan Barbel dengan Tongkat Ikal bersamaan.

Barang Deskripsi Jml
A Sekrup Penutup Kepala Stopkontak M8 X 25 16
B Ring Pipih M8 8
C Ring Pengunci Pegas M8 8
D Sekrup Penutup Stopkontak Kepala Pipih M5 X 16 16

Yang Disertakan

 3 mm

6 mm

Peralatan

Perangkat Keras — Barbel dengan set Tongkat Ikal

Perangkat Keras / Peralatan / Rakitan

Barang Jml Deskripsi

2 1 Rakitan Tiang, Kanan

3 1 Rakitan Tiang, Kiri

7 1 Tabung Alas, Depan

8 1 Tabung Alas, Belakang

B C DA

B
C
A

X8
6mm

7
8

3
2

7a
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Langkah 2.  
 Catatan:   Perangkat keras untuk langkah ini terdapat pada kardus perangkat keras Penyangga 2080. Kencangkan perangkat keras hingga erat. Putar rakitan Alas ke kanan 

menghadap atas dan sesuaikan Kaki Alat Perata sehingga rakitan rata dan stabil. 

Langkah 3.  
 Catatan:  Perangkat keras untuk langkah ini terdapat pada kardus perangkat keras Barbel dengan Tongkat Ikal 2080, bukan kardus perangkat keras Penyangga 2080. Jangan 

kencangkan sekrup sepenuhnya. Penutup harus tetap dapat bergeser.

 PERHATIAN:   Gunakan set dalam dari lubang sekrup di Tabung Alas untuk menyesuaikan konfigurasi barbel 80-lb. Jika Barbel akan dipasangkan Penambah Beban 40-lb 
(konfigurasi 120-lb), gunakan set luar dari lubang sekrup di Tabung Alas. 

Dalam

Luar

Barang Jml Deskripsi

1 2 Penstabil

4 4 Kaki Alat Perata

5 2 Topang Siku

Barang Jml Deskripsi

9 2 Penutup Ujung Alas

A

C
B

6mm

X4

1

1

4  X4

X4
D
E

3mm

5

5

9

A

6mmX8

9
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Langkah 5.  Letakkan Pelat Berat dan Rakitan barbel di Alas, dan Sesuaikan Penutup Ujung Alas

Guna menghindari kemungkinan cedera parah, saat meletakkan Pelat Berat ke dalam Rakitan Alas, jangan sampai jari atau tangan tersangkut atau terjepit.

 PERHATIAN:   Pastikan bahwa Pelat Berat benar-benar terletak di Alas. Pastikan tidak terdapat celah yang besar di antara Pelat Berat, dan semua tab pelat berat terkunci seluruhnya 
dengan tepat. Pastikan tab pengunci di atas Penutup Ujung Alas terletak di bibir pilihan di atas Pelat Berat belakang. 

   Dorong penutup ke dalam. Kencangkan sekrup dalam. Untuk mengencangkan sekrup luar, mungkin diperlukan untuk melepas Barbel dan Pelat Berat. Penyesuaian 
ini penting untuk fungsi yang benar dan penyusunan ulang yang mudah. Jika barbel sulit untuk disusun ulang setelah perakitan, mungkin diperlukan untuk mengulangi 
proses ini.

6mm
X2

6mm
X2 6mm

X2

6mm
X2

Bibir pilihan
(Penyangga tidak ditampilkan)

Langkah 4.  
 Catatan:  Perangkat keras untuk langkah ini terdapat pada kardus perangkat keras Barbel dengan Tongkat Ikal 2080, bukan kardus perangkat keras Penyangga 2080. Pastikan Pelat 

Adaptor arahnya sudah benar. Sekrup harus memasuki lubang bor pembenam di belakang pelat. 

Barang Jml Deskripsi

10 1 Rakitan Pegangan Barbel

11 1 Rakitan Pegangan Tongkat Ikal

12 4 Pelat Adaptor

Barang Jml Deskripsi

13 12 Pelat Berat

Tab pengunci

13  X6

13  X6

10

11

12

12

D

12

12D  X8

X8

3mm
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Langkah 6.  
 Catatan:  Kencangkan perangkat keras hingga erat. 

Langkah 7.  Pemeriksaan Terakhir
Periksa peralatan Anda untuk memastikan bahwa semua pengikat terpasang kencang dan komponen dirakit dengan tepat. 

Pastikan untuk mencatat nomor seri di bidang yang disediakan di bagian depan buku panduan ini.

LetakkanPelat Berat di Alas. Letakkan Barbel dan Tongkat Ikal pada di Alas dan braket penggantung tongkat pada Penyangga.

Jangan gunakan hingga peralatan telah selesai dirakit dengan lengkap dan diperiksa untuk memastikan kinerja yang tepat dan sesuai dengan Buku Panduan Pemilik 
untuk Barbel dengan Tongkat Ikal SelectTech™ Anda. Kencangkan perangkat keras hingga erat sebelum Anda meletakkan barbel/tongkat ikal ke alas barbel yang 
terpasang pada penyangga. 

Barang Jml Deskripsi

6 1 Rak Media

6
X2

D

E

3mm
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Pemeliharaan

Peralatan harus diperiksa untuk kerusakan dan perbaikan sebelum digunakan. Pemilik bertanggung jawab untuk melakukan pengujian rutin terhadap mekanisme 
penguncian. Komponen yang aus atau rusak harus segera diganti atau peralatan dilepas dari layanan hingga perbaikan dilakukan. Hanya komponen yang 
disediakan produsen yang dapat digunakan untuk memelihara dan memperbaiki peralatan.

Jika suatu saat label Peringatan kendur, tidak dapat dibaca atau copot, ganti label. Jika mesin dibeli di AS/Kanada, hubungi Layanan Pelanggan untuk label 
pengganti. Jika pembelian di luar AS/Kanada, hubungi distributor setempat Anda untuk label pengganti.

Setiap hari/Sebelum Setiap Penggunaan:  Periksa peralatan. Pastikan peralatan terlihat dalam kondisi yang baik dan beroperasi dengan lancar. Jika Anda menemukan 
kerusakan, JANGAN DIGUNAKAN. Hubungi distributor lokal Anda, atau Layanan Pelanggan jika dibeli di Amerika Serikat atau kanada, untuk informasi perbaikan. 

Setiap hari/Setelah Setiap Penggunaan:  Bersihkan peralatan dengan kain yang bersih dan kering. Jangan menggunakan pembersih yang mengandung enzim.

Mingguan:  Bersihkan peralatan sepenuhnya dengan kain bersih dan pembersih berbasis amonia. Perbaiki goresan dengan cat pelindung untuk mencegah karat, jika perlu. 

Setiap bulan:  Periksa rangka untuk tanda-tanda keretakan atau lentur permanen. Jangan gunakan peralatan jika Anda melihat ini. Jika dibeli di AS/Kanada, hubungi Layanan 
Pelanggan untuk informasi perbaikan. Jika dibeli di luar AS/Kanada, hubungi distributor lokal Anda. 

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan yang tepat atau pemeliharaan peralatan ini, hubungi Layanan Pelanggan jika dibeli di Amerika Serikat atau Kanada, atau 
distributor lokal Anda, jika dibeli di luar AS/Kanada. Hanya personil yang dilatih Nautilus atau personel resmi Nautilus yang harus melakukan penyambungan, penyesuaian ulang, 
modifikasi, atau perbaikan.
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Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 AS, www.NautilusInc.com - Layanan Pelanggan: North America (800) 605-3369, csnls@nautilus.com | Nautilus 
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