
Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Dit pictogram wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Neem de volgende waarschuwingen in acht voordat u dit product in gebruik neemt:
•  Lees aandachtig de volledige montagehandleiding. Bewaar de handleiding voor later gebruik.
•  Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op dit product. Als de waarschuwingsklevers op een gegeven moment niet meer goed kleven, onleesbaar worden of loskomen, 

vervang ze dan. Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt u nieuwe klevers bij de klantenservice verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u nieuwe klevers bij uw 
lokale distributeur verkrijgen.

• Houd omstanders en kinderen altijd uit de buurt van het product dat u aan het monteren bent.
• Zorg ervoor dat u voldoende werkruimte hebt, uit de buurt van voorbijgangers en zonder omstanders in gevaar te brengen.
• Sommige onderdelen van het product kunnen zwaar of moeilijk hanteerbaar zijn. Roep de hulp in van een tweede persoon wanneer u deze onderdelen monteert. Monteer geen 

zware of moeilijk hanteerbare onderdelen zonder de hulp van een tweede persoon. 
• Dit toestel is alleen bedoeld voor thuisgebruik. Plaats of gebruik het toestel niet in een commerciële of institutionele omgeving. Onder deze noemer vallen sportscholen, ondernemingen, 

werkplaatsen, clubs, fitnesscentra en elke andere publieke of private instelling waar het toestel wordt gebruikt door leden, klanten, werknemers of aangesloten personen.
• Monteer of gebruik het product niet buiten of in vochtige of natte plaatsen.
• Voer alle montagestappen in de opgegeven volgorde uit. Onjuiste montage kan leiden tot lichamelijke letsels.
• Probeer het design of de functionaliteit van het product niet te wijzigen. Dit zou de veiligheid van het product in gevaar kunnen brengen en maakt de garantie ongeldig.
• Als u reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen en montagemateriaal die door Nautilus geleverd zijn. Als u geen originele 

vervangingsonderdelen gebruikt, dan kan dit een risico inhouden voor de gebruikers, het product verhinderen om correct te functioneren en de garantie ongeldig maken.
• Gebruik het product niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte werking, in overeenstemming met de gebruikershandleiding van uw SelectTech™ barbell met 

curl-stang.
• Lees voor de eerste ingebruikneming aandachtig de volledige gebruikershandleiding die bij uw SelectTech™ barbell met curl-stang is meegeleverd. Bewaar de gebruikers- en 

montagehandleidingen voor latere raadpleging.

MONTAGEHANDLEIDING 

SelectTech™ 2080 standaard 
 met mediadraagrek

™ ™

Indien aangekocht in de VS/Canada: 

!
Gebruik dit toestel niet voordat u de volledige gebruikershandleiding die u hier online vindt, 
aandachtig hebt gelezen: http://www.bowflex.com/manuals

Indien u geen computer of toegang tot het internet hebt en een gedrukt exemplaar van de handleiding wilt ontvangen, neem dan contact op met Nautilus op het 
nummer (800) 605-3369 zodat we u er één kunnen bezorgen. Lees in ieder geval de gebruikershandleiding eerst even aandachtig door voordat u het toestel in 
gebruik neemt.

Indien aangekocht buiten de VS/Canada: 

!
Gebruik dit toestel niet voordat u de volledige gebruikershandleiding die u hier online vindt, 
aandachtig hebt gelezen: www.nautilusinternational.com

Bewaar het oorspronkelijke aankoopbewijs en noteer de volgende informatie om de garantieondersteuning te valideren:
Serienummer __________________________
Datum van aankoop __________________________

Indien aangekocht in de VS/Canada: Om uw productgarantie te registreren gaat u naar www.bowflex.com/register of belt u naar het nummer 1 (800) 605-3369.

Indien aangekocht buiten de VS/Canada: Neem contact op met uw lokale distributeur om uw productgarantie te registreren.

Voor garantie en service van producten die buiten de VS/Canada zijn aangekocht, kunt u contact opnemen met uw lokale distributeur. Om uw lokale internationale 
distributeur te vinden gaat u naar:  
www.nautilusinternational.com.



•  Niet geschikt voor gebruik door personen met een medische aandoening die de veilige werking van de halter in gevaar kan brengen of die de gebruiker zou kunnen verwonden.
•  Laat geen kinderen toe in de buurt van dit product. Bewegende delen en andere voorzieningen van het toestel kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.
• Niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 14 jaar.
• Vraag een arts om advies voor u een trainingsprogramma start. Staak de training als u pijn of benauwdheid op de borst voelt, kortademig wordt of u flauw voelt. Vraag uw arts om 

advies voor u het product opnieuw gebruikt.
• Voordat u uw training start, zorgt u dat de omringende ruimte vrij is van mogelijke hindernissen en omstanders. Uw vrije trainingsruimte moet 0,6 m breder zijn dan de verste 

beweging van de oefening in alle richtingen.
• Span uzelf niet overdreven in tijdens het trainen. Gebruik het toestel in overeenstemming met de voorschriften in deze handleiding. 
• Probeer nooit met meer gewicht te trainen dan u fysiek aankan.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het aanbevolen dat u traint met een trainingspartner of spotter.
• Houd kinderen onder toezicht om te voorkomen dat ze met het toestel gaan spelen.
• BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Waarschuwingsklevers en serienummer

Specificaties

Serienummer

 WAARSCHUWING!

•  Dit product is alleen bedoeld voor thuisgebruik.
•  Niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 14 jaar.
•  Raadpleeg een arts voordat u een trainingstoestel begint te gebruiken.
•  Houd kinderen en huisdieren te allen tijde uit de buurt van dit product.
•  Onvoorzichtig gebruik van dit product kan ernstige verwondingen veroorzaken.
•  Lees de gebruikershandleiding, met inbegrip van alle waarschuwingen, aandach-
tig voordat u het product in gebruik neemt.
•  Inspecteer het product vóór gebruik. Gebruik het product niet als bepaalde 
onderdelen moeten worden gerepareerd.
•  Vervang klevers met het opschrift 'Opgelet', 'Waarschuwing' of 'Gevaar' die 
onleesbaar, beschadigd of verwijderd zijn.

Noteer het serienummer in het veld dat daarvoor bestemd is vooraan in deze handleiding.

Gewicht van gemonteerde standaard:   11,7 kg (25,8 lbs)

(De klever is alleen verkrijgbaar in het Engels, het Canadees Frans en het Chinees.)

Productspecificatie

Zet dit toestel NIET bij het afval. Het toestel moet 
worden gerecycled. Volg de voorgeschreven 
methoden op een erkend afvalinzamelcentrum om dit 
product correct te recyclen.

+ 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”)

[verste beweging van de 
oefening]
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Montagemateriaal / Gereedschap / Montage

Item Aantal Beschrijving
A 4 Inbusbout met cilinderkop, M8x50
B 4 Vlakke sluitring, M8, standaard
C 4 Borgveerring, M8
D 6 Inbusbout met bolkop, M5 x12
E 6 Vlakke sluitring, M5, smal

Gereedschap

Meegeleverd  
  

 3 mm

6 mm  

B C DA E

Montage

Opmerking:  Deze procedure bevat instructies voor de montage en installatie van de standaard voor een gemonteerde barbell met curl-stangset. Montage-instructies voor het monteren 
van de barbell met curl-stang op de standaard zijn afzonderlijk in deze handleiding opgenomen.

Sommige onderdelen van het toestel kunnen zwaar of moeilijk hanteerbaar zijn. Roep de hulp in van een tweede persoon wanneer u deze onderdelen monteert. 
Monteer geen zware of moeilijk hanteerbare onderdelen zonder de hulp van een tweede persoon.

Stap 1.  
  

Item Aantal Beschrijving

1 2 Stabilisatiesteun

2 1 Verticaal steunprofiel, rechts

3 1 Verticaal steunprofiel, links

4 4 Stelvoetje

1

1

3

2

4  X4

A
C
B

X4
6mm
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Stap 2.  

 Opmerking:  Leg het montagemateriaal veilig opzij om het 
daarna opnieuw te monteren.  
Gooi de basisplaten (a) weg.

 Pas geschikte veiligheidsmaatregelen en 
tiltechnieken toe. Buig uw knieën en ellebogen, 
houd uw rug recht en til met beide armen tegelijk. 
Strek uw benen bij het tillen.

  

Item Aantal Beschrijving

5 2 Tussenzetstuk

6 1 Mediadraagrek

Stap 3.  

 Opmerking:  Bevestig de verticale steunprofielen aan de 
basis met het montagemateriaal dat in stap 2  
werd verwijderd.

6

X8

6mm

X2

D

E

3mm

5

X4

3mm

E
D

5

6mm

a

a

Buitenste
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Stap 4.  Laatste controle
Zorg ervoor dat al het montagemateriaal goed vastzit en dat de onderdelen correct gemonteerd zijn. 

Noteer het serienummer in het daarvoor bedoelde veld vooraan in deze handleiding.

Plaats de gewichtplaten op de basis. Plaats de barbell en curl-stang op de basis en 
plaats de stanghangbeugels op de standaard.

  Gebruik het product niet totdat het volledig gemonteerd en 
gecontroleerd is op correcte werking, in overeenstemming met de 
gebruikershandleiding van uw SelectTech™ barbell met curl-stang. Zet 
het montagemateriaal volledig vast voordat u de barbell/curl-stang in de 
geïnstalleerde barbell-basis op de standaard plaatst. 

 

Item Beschrijving Aantal
7 Basisbuis, voorkant 1
8 Basisbuis, achterkant 1
9 Basisbeschermkappen 2
10 Barbell-greep 1
11 Curl-stanggreep 1
12 Adapterplaten 4
13 Gewichtplaten van 2,27 kg (5 lb) 12

Onderdelen —  Barbell/curl-stangset  

(afzonderlijke doos)

Montage — Standaard met barbell/curl-stangset

7 8
9

10 11

12

13
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Stap 1.  
 Opmerking:  Het montagemateriaal voor deze stap staat op de montagekaart voor de 2080 barbell met curl-stang, niet op de montagekaart voor de 2080 standaard. Bevestig de 

verticale steunprofielen zo aan de onderkant van de buizen dat de Bowflex™-klever (7a) met de juiste kant naar boven wijst na de montage. Draai alle schroeven met de 
hand aan en zet ze vervolgens volledig vast. 

Montage — 
Opmerking:  Deze procedure bevat instructies voor het monteren van de barbell met curl-stang op de standaard.

Item Beschrijving Aantal
A Inbusbout met cilinderkop M8 X 25 16
B Vlakke sluitring M8 8
C Borgveerring M8 8
D Inbusbout met platte kop M5 X 16 16

Meegeleverd

 3 mm

6 mm

Gereedschap

Montagemateriaal — Barbell/curl-stangset

Montagemateriaal / Gereedschap / Montage

Item Aantal Beschrijving

2 1 Verticaal steunprofiel, rechts

3 1 Verticaal steunprofiel, links

7 1 Basisbuis, voorkant

8 1 Basisbuis, achterkant

B C DA

B
C
A

X8
6mm

7
8

3
2

7a
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Stap 2.  
 Opmerking:   Het montagemateriaal voor deze stap staat op de montagekaart van de 2080 standaard. Zet het montagemateriaal vast. Draai de basis met de juiste kant naar boven 

en pas de stelvoetjes aan zodat het geheel waterpas en stabiel staat. 

Stap 3.  
 Opmerking:  Het montagemateriaal voor deze stap staat op de montagekaart voor de 2080 barbell met curl-stang, niet op de montagekaart voor de 2080 standaard. Draai de 

schroeven niet volledig vast. De beschermkappen moeten nog verschoven kunnen worden.

 NB:   Gebruik de binnenste schroefgaten in de basisbuizen om de barbell-configuratie van 80 lb te monteren. Voor een barbell met gewichtupgrade van 40 lb (configuratie van 120 lb) 
moeten de buitenste schroefgaten in de basisbuizen worden gebruikt. 

Binnenste

Buitenste

Item Aantal Beschrijving

1 2 Stabilisatiesteun

4 4 Stelvoetje

5 2 Tussenzetstuk

Item Aantal Beschrijving

9 2 Basisbeschermkappen

A

C
B

6mm

X4

1

1

4  X4

X4
D
E

3mm

5

5

9

A

6mmX8

9
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Stap 5.  Plaats de gewichtplaten en de gemonteerde barbell in de basis en pas de basisbeschermkappen aan

Voorkom mogelijke ernstige verwondingen wanneer u de gewichtplaten in de basis plaatst door erop te letten dat uw vingers of handen niet geklemd raken.

 NB:   Zorg ervoor dat de gewichtplaten volledig in de basis zitten. Zorg ervoor dat er geen grote spelingen zijn tussen de gewichtplaten en dat alle gewichtplaatlippen goed zijn 
vergrendeld. Zorg ervoor dat de vergrendelingslip boven aan de basisbeschermkap in de selectielip boven aan de achterste gewichtplaat zit. 

   Duw de beschermkappen naar binnen. Draai de binnenste schroeven vast. Om de buitenste schroeven vast te draaien, moeten de barbell en de gewichtplaten mogelijk worden 
verwijderd. Deze aanpassing is belangrijk voor een goede werking en om de regeling gemakkelijker te kunnen veranderen. Als de regeling van de barbell moeilijk te veranderen 
is na de montage, moet deze procedure mogelijk worden herhaald.

6mm
X2

6mm
X2 6mm

X2

6mm
X2

Selectielip
(Standaard niet afgebeeld)

Stap 4.  
 Opmerking:  Het montagemateriaal voor deze stap staat op de montagekaart voor de 2080 barbell met curl-stang, niet op de montagekaart voor de 2080 standaard. Zorg ervoor dat 

u de adapterplaten in de juiste richting plaatst. De schroeven moeten in de verzonken gaten op de achterkant van de platen passen. 

Item Aantal Beschrijving

10 1 Barbell-greep

11 1 Curl-stanggreep

12 4 Adapterplaten

Item Aantal Beschrijving

13 12 Gewichtplaten

Vergrendelingslip

13  X6

13  X6

10

11

12

12

D

12

12D  X8

X8

3mm
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Stap 6.  
 Opmerking:  Zet het montagemateriaal vast. 

Stap 7.  Laatste controle
Zorg ervoor dat al het montagemateriaal goed vastzit en dat de onderdelen correct gemonteerd zijn. 

Noteer het serienummer in het daarvoor bedoelde veld vooraan in deze handleiding.

Plaats de gewichtplaten op de basis. Plaats de barbell en curl-stang op de basis en plaats de stanghangbeugels op de standaard.

Gebruik het product niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte werking, in overeenstemming met de gebruikershandleiding van uw 
SelectTech™ barbell met curl-stang. Zet het montagemateriaal volledig vast voordat u de barbell/curl-stang in de geïnstalleerde barbell-basis op de standaard plaatst. 

Item Aantal Beschrijving

6 1 Mediadraagrek

6
X2

D

E

3mm
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Onderhoud

Het product moet voor elk gebruik worden geïnspecteerd om schade vast te stellen en reparaties uit te voeren. De eigenaar is verantwoordelijk voor het 
routinematig testen van de vergrendelmechanismen. Versleten of beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen of het product moet buiten 
dienst worden gesteld totdat de reparatie is uitgevoerd. Er mogen uitsluitend door de fabrikant aangeleverde onderdelen worden gebruikt om het product te 
onderhouden en te repareren.

Als de waarschuwingsklevers op een gegeven moment niet meer goed kleven, onleesbaar worden of loskomen, vervang ze dan. Indien aangekocht in de VS/Canada, 
kunt u nieuwe klevers bij de klantenservice verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u nieuwe klevers bij uw lokale distributeur verkrijgen.

Dagelijks/Voor elk gebruik:  Inspecteer het product. Kijk of het in goede staat is en correct functioneert. Indien u schade vaststelt, GEBRUIK HET DAN NIET MEER. Neem 
contact op met uw lokale distributeur (of met de klantendienst als u het product in de Verenigde Staten of Canada hebt gekocht) voor informatie over eventuele reparaties. 

Dagelijks/Na elk gebruik:  Reinig het product met een schone en droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen met enzymen.

Wekelijks:  Maak het product volledig schoon met een schone doek en een schoonmaakmiddel op basis van ammoniak.  Retoucheer eventuele krassen met retoucheerverf om 
roest te voorkomen, indien nodig. 

Maandelijks:  Inspecteer het frame voor tekenen van barsten of permanent buigen. Gebruik het product niet als u deze tekenen vaststelt. Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt 
u informatie over eventuele reparaties bij de klantenservice verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u contact opnemen met uw lokale distributeur. 

Indien u vragen hebt over het juiste gebruik of onderhoud van dit product, kunt u contact opnemen met de klantenservice indien aangekocht in de Verenigde Staten of Canada, of 
met uw lokale distributeur indien aangekocht buiten de VS/Canada. Alleen door Nautilus opgeleid of door Nautilus erkend personeel mag uitbreidingen, afstellingen, aanpassingen 
of reparaties uitvoeren.

Montage-/Gebruikershandleiding

10



Montage-/Gebruikershandleiding

11



Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125  VS, www.NautilusInc.com - Klantenservice: Noord-Amerika (800) 605-3369, csnls@nautilus.com | Nautilus (Shanghai) Fitness 
Equipments Co, Ltd, Room 1701 & 1702, 1018 Changning Road, Changning District, Shanghai, China 200042, www.nautilus.cn - 86 21 6115 9668 | buiten de VS www.nautilusinternational.
com | Gedrukt in de VS | © 2019 Nautilus, Inc. | Bowflex, het B-logo en SelectTech zijn handelsmerken in eigendom van of in licentie gegeven aan Nautilus, Inc. die zijn geregistreerd of 
anderszins zijn beschermd door het gemeen recht in de Verenigde Staten en andere landen. 
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