
 Bowflex™ SelectTech™ أوزان الترقية من
دليل التركيب

دليل التركيب

  راجع كتيب التجميع/المالك الخاص ببار بيل 2080 من Bowflex™ SelectTech™ المزود بالقضيب المتعرج لالطالع على تعليمات 
السالمة الكاملة.

تعليمات السالمة المهمة 

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

التزم بالتحذيرات التالية:

اقرأ وافهم جميع التحذيرات الموجودة على الجهاز.

• اقرأ وافهم كتيب التجميع و المالك بعناية.
• أبِق المارة واألطفال بعيًدا عن المنتج الذي تقوم بتجميعه في جميع األوقات.

• ال تحاول تغيير تصميم هذا الجهاز أو وظيفته. فقد يؤثر ذلك سلبًا على سالمة هذا الجهاز وسوف يتسبب في إلغاء الضمان.
•  قبل كل استخدام، افحص هذا الجهاز للتأكد من عدم وجود أي أجزاء مفكوكة أو عالمات بلى. ال تستخدمه إذا وجدته في هذه الحالة. تواصل مع 

خدمة العمالء )إذا كنت داخل الواليات المتحدة/كندا( أو مع الموزع المحلي لديك )إذا كنت خارج الواليات المتحدة/ كندا( للحصول على معلومات 
بشأن تصليح الجهاز. 

•  إذا كانت هناك ضرورة إلى استبدال أجزاء من الجهاز، فاستخدم فقط قطع الغيار وعناصر إحكام الربط األصلية من Nautilus. عدم استخدام قطع 
ض المستخدمين للخطر وقد يحول دون تشغيل الجهاز بشكل صحيح ويتسبب في إلغاء الضمان. الغيار األصلية قد يُعّرِ
• ال تستخدم الجهاز إال بعد تجميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما ورد في كتيب المالك.

•  إن بار بيل/القضيب المتعرج ثقيل للغاية. إذا لم تكن تستخدم حامل بار بيل االختياري، فضع مجموعة بار بيل/القضيب المتعرج على األرض مباشرة 
لدعمها بأفضل صورة ممكنة.

• نفذ جميع خطوات التجميع حسب التسلسل الموضح. قد يتسبب التجميع غير الصحيح في حدوث إصابة.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يُرجى التواصل مع خدمة العمالء )إذا كنت داخل الواليات المتحدة/كندا( أو مع الموزع المحلي لديك )إذا كنت خارج 
www.nautilusinternational.com :الواليات المتحدة/كندا(. للعثور على الموزع العالمي المحلي لديك، قم بزيارة الموقع
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1.   قم بإزالة البار بيل وألواح الوزن من القاعدة
مالحظة:  قبل إزالة البار بيل، اضبط مفاتيح الضبط على أقل خيار وزن )9.1 كجم/20 رطاًل(.  

2.   أرخ البراغي وحرك غطاءي طرفي القاعدة نحو الخارج
مالحظة:   ال تقم بإزالة البراغي. قم بمحاذاة الغطاءين مع المجموعة الخارجية لفتحات البراغي في أنابيب القاعدة لتناسب تكوين بار بيل الذي   

يزن 120 رطاًل. 

مالحظة:  ال تقم بإحكام ربط البراغي تماًما. ينبغي أن يظل من الممكن تحريك الغطاءين.  

المجموعة الداخلية

المجموعة الخارجية
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18.1 كجم )40 رطاًل( الوزن: 
 األبعاد )مجموعة بار بيل مزودة بألواح لترقية الوزن(:  158.6 سم طول x  29.8 سم عرض x  32.2 سم ارتفاع

)62.4 بوصة x  11.7 بوصة x  12.7 بوصة(

التجميع



3.  حرك مشغالت مسمار القفل
مالحظة:   قم بإزالة مشغالت مسمار القفل وأعد تركيبها في المجموعة الداخلية لفتحات البراغي في غطاءي طرفي القاعدة لتناسب تكوين بار   

بيل الذي يزن 120 رطاًل. 

#2
X4

مشغل 
مسمار القفل
)X2( 

المجموعة الداخلية

المجموعة الخارجية

#2
X4

مشغل 
مسمار القفل

)X2(

4.  ضع ألواح ترقية الوزن وألواح الوزن األصلية ومجموعة بار بيل في القاعدة
كي تتجنب حدوث إصابة خطيرة محتملة، عندما تقوم بوضع ألواح الوزن بمجموعة 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 محاذاة وإحكام ربط   
جميع ألسنة ألواح الوزن سويًا. تأكد أن لسان إحكام الربط في الجزء العلوي من كل غطاء من غطاءي طرفي القاعدة مستقر في 

حافة التحديد في الجزء العلوي من لوح الوزن الخلفي. 

لسان إحكام الربط
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6.  الفحص النهائي
افحص جهازك للتأكد من أن جميع عناصر إحكام الربط مثبتة بإحكام وأنه قد تم تجميع جميع المكونات بشكل صحيح.

ال تستخدم الجهاز إال بعد تجميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما ورد في كتيب المالك.

5.  اضبط غطاءي طرفي القاعدة 
كي تتجنب حدوث إصابة خطيرة محتملة، عندما تقوم بوضع ألواح الوزن بمجموعة القاعدة، كن حذًرا كي تتجنب أن تعلق أصابعك 

أو يداك أو أن تُقرص.

مالحظة:   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.
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