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Installatiehandleiding

  Raadpleeg de montage-/gebruikershandleiding van de Bowflex™ SelectTech™ 2080 barbell met curl-stang voor 
volledige veiligheidsvoorschriften.

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:
Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op het toestel.

• Lees aandachtig de montage- en gebruikershandleiding.
• Houd omstanders en kinderen te allen tijde uit de buurt van het toestel dat u aan het monteren bent.
• Probeer het design of de functionaliteit van het toestel niet te wijzigen. Dit zou de veiligheid van het toestel in gevaar kunnen 
brengen en maakt de garantie ongeldig.
• Controleer voor elk gebruik of het toestel geen losse onderdelen heeft of tekenen van slijtage vertoont. Gebruik het toestel 
niet als u een probleem vaststelt. Neem contact op met de klantenservice (als u in de VS/Canada woont) of met uw plaatselijke 
distributeur (als u niet in de VS/Canada woont) voor informatie over eventuele reparaties. 
• Als u reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen en montagemateriaal van Nautilus. 
Als u geen originele reserveonderdelen gebruikt, dan kan dit een risico inhouden voor de gebruikers, het toestel verhinderen om 
correct te werken en de garantie ongeldig maken.
• Gebruik het toestel niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte werking, in overeenstemming met de 
gebruikershandleiding.
• De barbell/curl-stang is zeer zwaar. Als u geen gebruik maakt van de optionele barbell-standaard, plaats de barbell/curl-stang 
dan direct op de vloer voor de beste ondersteuning.
• Voer alle montagestappen in de opgegeven volgorde uit. Onjuiste montage kan leiden tot lichamelijke letsels.

Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice (als u in de VS/Canada woont) of met uw lokale 
distributeur (als u niet in de VS/Canada woont). Om uw lokale internationale distributeur te vinden gaat u naar:  
www.nautilusinternational.com
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Gereedschap 

6 mm
#2

Onderdelen
Gewichtplaten van 2,27 kg (5 lb) 
 (8 stuks)



1.   Haal de barbell en gewichtplaten uit de basis
 Opmerking:  Zet de afstelknoppen in de laagste gewichtsselectie (9,1 kg /20 lbs) voordat u de barbell verwijdert.

2.   Draai de schroeven los en schuif de basisbeschermkappen naar buiten
 NB:   Verwijder de schroeven niet. Lijn de beschermkappen uit met de buitenste schroefgaten in de basisbuizen om de 

barbell-configuratie van 120 lb te monteren. 

 Opmerking:  Draai de schroeven niet volledig vast. De beschermkappen moeten nog verschoven kunnen worden.

Binnenste

Buitenste

Gewicht:      18,1 kg (40 lbs)
Afmetingen (barbell-set met gewichtupgradeplaten): 158,6 cm L x 29,8 cm B x 32,2 cm H

Montage

6mm
X8



3.  Verplaats de borgpenaandrijvers
 NB:   Verwijder de borgpenaandrijvers en plaats ze in de binnenste schroefgaten van de basisbeschermkappen om de 

barbell-configuratie van 120 lb te monteren. 
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4.  Plaats de gewichtupgradeplaten, de originele gewichtplaten en de barbell in de basis
Voorkom mogelijke ernstige verwondingen wanneer u de gewichtplaten in de basis plaatst door erop te 
letten dat uw vingers of handen niet geklemd raken.

 Opmerking:  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 uitgelijnd en vergrendeld. Zorg ervoor 
dat de vergrendelingslip boven aan elke basisbeschermkap in de selectielip boven aan de achterste 
gewichtplaat zit. 

Vergrendelingslip

Upgrade-
platen (4)

Upgrade-
platen (4)



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

Gebruik het toestel niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte werking, in 
overeenstemming met de gebruikershandleiding.

5.  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.

 Opmerking:   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.
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