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Panduan Pemasangan

  Lihat Buku Panduan Perakitan/Pemilik Barbel dengan Tongkat Ikal 2080 Bowflex™ SelectTech™ untuk petunjuk 
keamanan yang lengkap.

Petunjuk Keselamatan Penting 

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

Patuhi peringatan berikut:
Baca dan pahami semua peringatan pada peralatan.

• Baca dan pahami dengan saksama Buku Panduan Perakitan dan Pemilik.
• Jauhkan pelintas dan anak kecil dari produk yang sedang Anda rakit ini sepanjang waktu.
• Jangan mencoba mengubah desain atau fungsi mesin ini. Hal tersebut dapat membahayakan keamanan mesin ini dan akan 
membatalkan garansi.
• Sebelum digunakan, periksa mesin ini apakah ada komponen yang longgar atau tanda-tanda keausan. Jangan gunakan alat 
jika berada dalam kondisi ini. Hubungi Layanan Pelanggan (jika di dalam AS/Kanada) atau distributor lokal Anda (jika di luar AS/
Kanada) untuk informasi perbaikan. 
•Jika suku cadang diperlukan, gunakan hanya suku cadang dan perangkat keras Nautilus asli. Penggunaan komponen 
pengganti tidak asli bisa berisiko bagi pengguna, mencegah mesin beroperasi dengan benar, dan membatalkan garansi.
• Jangan gunakan hingga mesin telah selesai dirakit dengan lengkap dan diperiksa untuk memastikan kinerja yang tepat dan 
sesuai dengan Buku Panduan Pemilik.
• Barbel/Tongkat Ikal sangat berat. Jika Anda tidak menggunakan Penyangga Barbel opsional, letakkan Barbel/Tongkat Ikal 
langsung di atas lantai sebagai penopang yang terbaik.
• Lakukan semua langkah perakitan sesuai urutan yang diberikan. Rakitan yang salah dapat menyebabkan cedera.

Jika Anda butuh bantuan, hubungi Layanan Pelanggan (jika di AS/Kanada) atau distributor lokal Anda (jika di luar AS/
Kanada). Untuk mencari distributor internasional Anda, buka: www.nautilusinternational.com
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Peralatan 

6 mm
#2

Komponen
Pelat Berat 5-lb (2,27 kg) (jml 8)



1.   Lepas Barbel dan Pelat Berat dari Alas
 Catatan:  Sebelum melepas Barbel, atur kenop penyesuai ke pilihan berat terendah (9,1 kg /20 lbs.).

2.   Longgarkan Sekrup dan Geser Penutup Ujung Alas Keluar
 PERHATIAN:   Jangan lepas sekrup. Sejajarkan Penutup dengan set luar dari lubang sekrup di Tabung Alas untuk 

menyesuaikan konfigurasi barbel 120-lb. 

 Catatan:  Jangan kencangkan sekrup sepenuhnya. Penutup harus tetap dapat bergeser.

Dalam

Luar

Berat:      18,1 kg (40 lbs)
Dimensi (Set barbel dengan pelat Penambah Beban): 158,6 cm P x 29,8 cm L x 32,2 cm T (62,4” x 11,7” x 12,7”)

Perakitan

6mm
X8



3.  Gerakkan Aktuator Pin Kunci
 PERHATIAN:   Lepas Aktuator Pin Kunci dan pasang kembali set dalam dari lubang sekrup di Penutup Ujung Alas untuk 

menyesuaikan konfigurasi barbel 120-lb. 
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Aktuator pin 
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Luar
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4.  Letakkan Pelat Penambah Beban, Pelat Beban Asli, dan Rakitan Barbel di Alas
Guna menghindari kemungkinan cedera parah, saat meletakkan Pelat Berat ke dalam Rakitan Alas, jangan 
sampai jari atau tangan tersangkut atau terjepit.

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

Tab pengunci

Pelat 
penambah 
(4)
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6.  Pemeriksaan Terakhir
Periksa mesin Anda guna memastikan bahwa semua perangkat keras sudah kencang dan komponen dirakit dengan benar.

Jangan gunakan hingga mesin telah selesai dirakit dengan lengkap dan diperiksa untuk memastikan kinerja 
yang tepat dan sesuai dengan Buku Panduan Pemilik.

5.  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.

 Catatan:   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.
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