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 خدمة العمالء - .www.NautilusInc.com ،(800) 628-8458 / (800) NAUTILUS ،Nautilus, Inc: أمريكا الشمالية 605-3369 (800)، 
| technics-APLA@nautilus.com ،+01-360-859-5180 من خارج الواليات املتحدة | csnls@nautilus.com

Nautilus, Inc. .2011 ©، جميع احلقوق محفوظة. العالمتان ™ و® تشيران إلى عالمة جتارية أو عالمة جتارية مسجلة Nautilus, Inc. طبع في الصني | شركة
(www.NautilusInc.com( تتضمن العالمات التجارية، ®NAUTILUS و®BOWFLEX و®SCHWINN و®UNIVERSAL وشعاراتها املعنية. العالمات التجارية األخرى هي 

ملكية خاصة ملالكيها.

لتفعيل دعم الضمان، احتفظ بأصل فاتورة الشراء وسجل املعلومات التالية: 

الرقم املسلسل ________________________________ 

تاريخ الشراء ____________________

لتسجيل ضمان منتجك، اتصل باملوزع احمللي لديك.

.Bowflex® إذا كانت لديك أسئلة أو مشكالت فيما يتعلق باملنتج، فيرجى االتصال باملوزع احمللي لديك ملنتجات
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تعليمات أمان هامة

يشير هذا الرمز إلى وضع خطير محتمل والذي إن لم يتم جتنبه فقد يتسبب في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

قبل استخدام هذا اجلهاز، امتثل للتحذيرات التالية:

اقرأ واستوعب جميع التحذيرات املوجودة على اجلهاز.
اقرأ واستوعب دليل التجميع بعناية.

أبقي على املارة واألطفال بعيداً عن املنتج الذي تقوم بتجميعه في جميع األوقات.	 

ال تقم بتجميع هذا اجلهاز باخلارج في الهواء الطلق أو في مكان مبلل أو رطب.	 

تأكد من قيامك بتجميع اجلهاز في مكان عمل مناسب بعيداً عن ممرات السير أو املارة.	 

 بعض من مكونات اجلهاز قد تكون ثقيلة أو من الصعب التعامل معها. استعن بشخص آخر عند القيام بخطوات 	 
التجميع مبا في ذلك املكونات الثقيلة املشار إليها. ال ترفع أو حترك األجزاء الثقيلة أو التي من الصعب التعامل معها 

بنفسك. 

ركب هذا اجلهاز على سطح صلب أفقي ومستوي.	 

هذا اجلهاز مصمم لالستخدام املنزلي فقط.	 

 ال حتاول تغيير تصميم أو وظيفة هذا اجلهاز. قد يتسبب ذلك في التأثير السلبي على سالمة استخدام اجلهاز وقد 	 
يتسبب أيضاً في إلغاء الضمان.

 إذا كانت هناك ضرورة إلى استبدال أجزاء من اجلهاز، ففي هذه احلالة استخدم قطع غيار وعناصر إحكام ربط أصلية 	 
مزودة من قبل Nautilus. عدم استخدام قطع غيار أصلية قد يسبب خطراً على املستخدمني وقد يحول دون تشغيل 

اجلهاز بشكل صحيح أو يتسبب في إلغاء الضمان.

 ال تستخدم اجلهاز إال بعد جتميعه وفحصه بشكل كامل للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقاً ملا ورد في دليل املالك 	 
.SelectTech® اخلاص بحامل الدمبل

 اقرأ واستوعب دليل املالك بأكمله واملزود مع جهاز حامل الدمبل ®SelectTech قبل االستخدام ألول مرة. أحتفظ 	 
بدليلي املالك والتجميع في املتناول لالستخدام املرجعي في املستقبل.

نفذ خطوات التجميع حسب الترتيب املوضح. التجميع غير الصحيح قد يتسبب في حدوث إصابة.	 

 قبل االستخدام في كل مرة، افحص اجلهاز للتأكد من عدم وجود أي أجزاء مفكوكة أو عالمات اهتراء. اتصل باملوزع 	 
احمللي لديك لطلب معلومات اإلصالح.

!

!
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رقعات السالمة التحذيرية والرقم المسلسل

المواصفات

66.5cm
26.2”

50.6cm
19.9”

57.9cm
22.8”

مالحظة:  سجل الرقم املسلسل اخلاص باجلهاز في املكان اخملصص للرقم املسلسل في بداية هذا الدليل.

الرقم املسلسل

يتم شحن اجلهاز مع لصق رقعات السالمة التحذيرية املكتوبة باللغة اإلجنليزية على اإلطار املعدني للجهاز. يتم تزويد رقعات 
السالمة التحذيرية بلغات أخرى على ورقة منفصلة بحيث ميكن للعميل لصقها على اجلهاز. في حالة تلف الرقعات أو إزالتها أو 

إن أصحبت غير مقروءة، ففي هذه احلالة اتصل باملوزع احمللي لديك لطلب رقعات بديلة.

- Read and understand the complete user manual. Keep manual for future reference
- Read and understand all warnings on this device. If at any time the warning stickers become loose, 
  unreadable or dislodged, contact Nautilus Customer Service for replacement stickers.
- Children must not be let on or near to this device.
- This device is for home use only.
- Set up and operate this device on a solid, level, horizontal surface. 
- Make sure that you give users enough free space around the device for safe operation. 
  Keep third parties out of this area when the device is in use.
- Do not stand or climb on this device. 003-9577_B

الموافقات التنظيمية

يتوافق هذا املنتج مع متطلبات CE املعمول بها.
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األجزاء

الكميةالوصفاملرجع

1الدعامة العرضية السفلية1

1املوازن اخللفي األيسر2

1املوازن اخللفي األمين3

2قدم احلامل4

1الصفيحة املركزية5

2منصتا الدمبل 6

1زراع املنشفة7

82F 2M ،زوجانأشرطة التثبيت

2

8

6

4

1

5

7
8

6

4

3
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دليل عناصر إحكام الربط

الكميةالوصفاملرجع

ANylock M10 10صامولة

B  M10 26وردة مسطحة عادية

CM10 X 75 4مسمار برغي برأس سداسية نصف كروية

DM10 X 70 4مسمار برغي برأس سداسية نصف كروية

EM10 X 20 8مسمار برغي برأس سداسية نصف كروية

FM10 X 30 2مسمار برغي برأس سداسية مسطحة

A B C D E F

غير مرفقمرفق
 

سكني أو مقص لقص األشرطة 
النايلون

األدوات

6 مم 

17  مم 
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 مالحظة:   في هذه اخلطوة ال تقم بإحكام ربط عناصر إحكام الربط متاماً. 

في حالة عدم تركيب أقدام االتزان )4a( مسبقاً، فقم بتركيبها في قدمي احلامل واملوازنني.

اخلطوة 1:  تركيب املوازنان في قدمي احلامل

4

2

3

E B

4

X4

4a
4a

خطوات التجميع
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 مالحظة:   تأكد من توجيه احلافة الضيقة من الدعامة العرضية السفلية )1( ناحية قائمي قدمي احلامل.

في هذه اخلطوة ال تقم بإحكام ربط عناصر إحكام الربط متاماً.

اخلطوة 2:  تركيب الدعامة العرضية السفلية

E
B

1

X4

خطوات التجميع
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مالحظة:   تأكد من استقرار حافتي الصفيحة املركزية على اجلانبني اخلارجيني لقدمي احلامل مع 
 توجيه الشعار املوجود على الصفيحة املركزية نحو اجلانب األمين ألعلى.   

أحكم ربط جميع عناصر إحكام الربط املستخدمة في اخلطوات 1 و2 و3.

اخلطوة 3:  تركيب الصفيحة املركزية

B
D

X4

5

B A
X4

خطوات التجميع
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خطوات التجميع

مالحظة: تأكد من توجيه فتحات مسامير البراغي املوجودة في منصتي الدمبل )6a( ناحية مركز احلامل.

اخلطوة 4:  تركيب منصتي الدمبل

BC

6

A

6a

B

X4

X4

X4
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اخلطوة 5:  تركيب ذراع املنشفة

مالحظة:  أحكم ربط عناصر إحكام الربط متاماً.

F

7

A

X2

BX2

خطوات التجميع
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8

مالحظة:   تأكد من إحكام شد شدادي اإلطباق.

اخلطوة 6: تركيب شدادي التثبيت في منصتي الدمبل

خطوات التجميع
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اخلطوة 7:  لصق رقعة السالمة التحذيرية على مجموعة الهيكل املعدني

  الصق رقعات السالمة التحذيرية باللغة املستخدمة من قبل املستخدم إذا كان املستخدم ال 
يتحدث اإلجنليزية. 

مالحظة: سجل الرقم املسلسل اخلاص باجلهاز في املكان اخملصص للرقم املسلسل في بداية هذا الدليل.

- Read and understand the complete user manual. Keep manual for future reference
- Read and understand all warnings on this device. If at any time the warning stickers become loose, 
  unreadable or dislodged, contact Nautilus Customer Service for replacement stickers.
- Children must not be let on or near to this device.
- This device is for home use only.
- Set up and operate this device on a solid, level, horizontal surface. 
- Make sure that you give users enough free space around the device for safe operation. 
  Keep third parties out of this area when the device is in use.
- Do not stand or climb on this device. 003-9577_B

الرقم املسلسل

!

خطوات التجميع
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اخلطوة 8:  الفحص النهائي

افحص اجلهاز للتأكد من إحكام ربط كل املسامير والصواميل واتزان اجلهاز أفقياً وجتميع كل مكونات اجلهاز 
بشكل صحيح. إذا لزم األمر، اضبط أقدام االستقرار حتى تتالمس جميعها مع األرض.

ال تستخدم اجلهاز إال بعد جتميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقاً ملا 
ورد في دليل املالك.

استخدم أشرطة التثبيت لربط كل قاعدة دمبل مع منصتي الدمبل. تأكد من ربط األشرطة عبر 
قاعدة الدمبل بإحكام ملنع حدوث حركة غير مرغوب فيها.

!

خطوات التجميع
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الصيانة

 يجب فحص الجهاز بانتظام الكتشاف أي تلف أو إجراء اإلصالحات. المالك هو المسئول عن التأكد من القيام 
بأعمال الصيانة العادية. يجب استبدال المكونات المستهلكة أو التالفة فوراً أو إخراج الجهاز من الخدمة حتى يتم 

اإلصالح. يمكن استخدام قطع الغيار المزودة من قبل الشركة المصنعة فقط لصيانة وإصالح الجهاز.

افحص اجلهاز. تأكد من أن اجلهاز يبدو بحالة جيدة ويعمل بسالسة. في حالة وجود أي تلف، ال 
تستخدم اجلهاز.  

يومياً قبل كل استخدام:

نظف اجلهاز بقطعة قماش جافة ونظيفة. ال تستخدم منظفات حتتوي على إنزميات يومياً/بعد كل استخدام:

نظف اجلهاز بالكامل بواسطة قطعة قماش نظيفة مبللة قليالً مباء دافئ وكمية صغيرة من 
الصابون املعتدل. امسح اجلهاز بقطعة قماش أخرى لتجفيفه. إذا لزم األمر، ادهن أي خدوش 

بواسطة طالء إصالح اخلدوش ملنع الصدأ.

أسبوعيا:

افحص الهيكل املعدني للجهاز للتحقق من عدم وجود أي شروخ أو انحناءات مستدمية. ال 
تستخدم اجلهاز إذا الحظت أي من هذه العالمات. اتصل باملوزع احمللي لديك فوراً.

شهرياً:

إذا كانت لديك أي أسئلة حول االستخدام الصحيح للجهاز أو الصيانة، ففي هذه احلالة اتصل باملوزع احمللي ليدك.

!
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Nautilus®  Bowflex®  Schwinn® Fitness Universal®      

004-4678-031612B


