
157.5 cm
(62”)

104.7 cm
(41.2”)

69 cm
(27.1”) 322.8 cm

(127.1”)

411.5 cm
(162”)

المواصفات
وزن كرسي التمارين: ما يقارب 31.5 كجم )69.5 رطًل(

إجمالي مساحة السطح )التغطية األرضية( التي يشغلها الجهاز: 10695 سم2 )1653.1 بوصة2(

4.1S Bowflex™ كرسي التمارين القابل للتعديل

تعليمات مهمة للسالمة - قبل استخدام هذا الجهاز، التزم بالتحذيرات التالية:
تشير هذه األيقونة إلى وضع خطير محتمل قد يتسبب، إذا لم يتم تجنبه، في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. اقرأ وافهم جميع التحذيرات الموجودة على هذا الجهاز.

• يجب عدم السماح لألطفال بالصعود على هذا الجهاز أو االقتراب منه. يمكن أن تشكل األجزاء المتحركة وغيرها من خصائص الجهاز خطًرا على األطفال. • هذا الجهاز غير مخصص 
لالستخدام بواسطة أي شخص يقل عمره عن 14 عاًما. • هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قِبل األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية قد تؤثر على التشغيل اآلمن للجهاز أو 
تشكل خطًرا يتسبب في إصابة المستخدم. • استشر طبيبًا قبل بدء أي برنامج تمرين. أوقف التمرين إذا شعرت بألم أو ضيق في صدرك أو أصبت بضيق في التنفس أو شعرت بالدوار. 
ن. • رّكب كرسي التمارين وقم بتشغيله على سطح مستٍو وصلب فقط.  وتواصل مع طبيبك قبل استخدام الجهاز مرة أخرى. • أبق وزن جسمك متمركًزا على كرسي التمارين أثناء التمرُّ
• ال ترتِد مالبس فضفاضة أثناء وجودك بالقرب من كرسي التمارين. • الحد األقصى لوزن المستخدم: 136 كجم )300 رطل(. ال تستخدم الجهاز إذا تجاوز وزنك هذا الحد. • ال تتجاوز 
أقصى حمولة رفع البالغة 113 كجم )250 رطاًل(. • اترك مسافة فارغة عند كل جانب من كرسي التمارين قدرها 1.3 م )50 بوصة( على األقل. هذه هي المسافة اآلمنة الموصى بها 
للوصول إلى كرسي التمارين والمرور حوله. • كرسي التمارين هذا مصمم لالستخدام المنزلي فقط. • قبل التمرين، تأكد من ربط دعائم الظهر والمقعد بإحكام وثبات كرسي التمارين في 
موضعه تماًما. • افحص كرسي التمارين للتأكد من عدم وجود أجزاء مفكوكة أو عالمات بلى. أحكم ربط أي مكونات مفكوكة أو استبدلها إذا كانت بالية قبل االستخدام. افحص جميع أدوات 
التثبيت بعناية. تواصل مع الموزع المحلي لديك )أو خدمة عمالء Nautilus في حالة شرائه داخل الواليات المتحدة أو كندا( للحصول على معلومات بشأن تصليح الجهاز. • ال تحمل 
أبًدا أوزانًا أكثر مما يمكنك حمله بشكل آمن ومريح. • ال تحاول أبًدا ممارسة التمارين بمقاومة تفوق قدرتك البدنية. • لدواعي السالمة، يوصى بممارسة التمارين مع شريك أو مراقب 

تدريب. • ال تستخدم كرسي التمارين إذا وجدت أيًا من مكوناته بالية أو تالفة. • احتفظ بهذه التعليمات.

دليل المستخدم
™ ™

 تحذير!
•  اقرأ دليل المستخدم وافهمه بالكامل. احتفظ بالدليل 

لالستخدام المرجعي في المستقبل.
•  اقرأ وافهم جميع التحذيرات الموجودة على هذا 

الجهاز. إذا أصبحت الملصقات التحذيرية، في أي 
وقت من األوقات، غير مثبَتة أو غير قابلة للقراءة أو 
 Nautilus تمت إزاحتها، فتواصل مع خدمة عمالء

للحصول على ملصقات بديلة.
•  يجب عدم السماح لألطفال بالصعود على هذا الجهاز أو 

االقتراب منه.
•  هذا الجهاز ُمصمم لالستخدام المنزلي فقط.

•  رّكب هذا الجهاز وقم بتشغيله على سطح أفقي صلب 
ومستٍو.

•  تأكد من إتاحة مساحة فارغة كافية حول الجهاز 
للمستخدمين من أجل التشغيل اآلمن. )اترك مسافة 

فارغة عند كل جانب من كرسي التمارين قدرها 1.3 م 
)50 بوصة( على األقل(. 

•  من المحتمل وقوع إصابة أو حدوث وفاة في حالة عدم 
توخي الحذر أثناء تشغيل هذا الجهاز.

•  الحد األقصى للوزن اإلجمالي 249 كجم )550 رطاًل(

)الملصق متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية الكندية 
والصينية فقط.(

ملصق مواصفات المنتج

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 USA، www.NautilusInc.com - خدمة العملء: أمريكا الشمالية )800( 3369-605، 
 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 | خارج الواليات المتحدة www.nautilusinternational.com | ُطبع في الصين 
| © Nautilus, Inc 2020. | إن Bowflex وشعار B علمتان تجاريتان مملوكتان أو مرخصتان من قِبل شركة .Nautilus, Inc، ومسجلتان أو محميتان بصورة أخرى بموجب 

القانون العام في الواليات المتحدة ودول أخرى. 

الدليل األصلي - إصدار اللغة اإلنجليزية فقط

األبعاد في وضع التخزين: 69 سم x 59.5 سم x 137.9 سم 
)27.2 بوصة x 23.4 بوصة x 54.3 بوصة(

ملصق الرقم التسلسلي27.2

          تحذير! 
أبعد يديك عن هذه المنطقة.

8026651.051520.A
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األدوات )مرفقة(

)2( 4 مم    
5 مم   

الصيانة 
يمكن الحفاظ على سالمة هذا المنتج وأدائه التشغيلي فقط إذا تم فحصه بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف وبلى. 

افحص كرسي التمارين قبل كل استخدام للتأكد من عدم وجود تلف وبلى. استبدل المكونات المكسورة على الفور أو أوقف استخدام كرسي التمارين 
حتى يتم إصالحه. 

ا/قبل كل استخدام:  افحص كرسي التمارين. تأكد من أنه يبدو بحالة جيدة ويعمل بسلسة. في حالة وجود أي تلف، ال تستخدم الجهاز. تواصل مع الموزع  يوميً
المحلي لديك، أو مع خدمة العملء إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة أو كندا، إلجراء الصيانة. 

ا/بعد كل استخدام:  بعد كل استخدام، امسح كرسي التمارين إلزالة قطرات العرق باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة. يمكن تنظيف الكسوة باستخدام  يوميً
منظف لطيف أو منظف رذاذ.

ًدا بواسطة قطعة قماش نظيفة ومنظف ذي أساس أمونيا. امسح كرسي  ا:  في حالة االستخدام بشكل متكرر، ينبغي تنظيف كرسي التمارين الخاص بك جي أسبوعيً
ا وتأكد من دهان أي خدوش باستخدام طلء تهذيب لمنع الصدأ.  التمارين تماًم

ا من هذه العلمات.  ا:  افحص إطار كرسي التمارين للتحقق من عدم وجود علمات شروخ أو انحناءات دائمة. ال تستخدم كرسي التمارين إذا الحظت أيً شهريً
تواصل فورًا مع الموزع المحلي لديك أو مع خدمة العملء إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة أو كندا.

إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن االستخدام الصحيح لهذا الجهاز أو صيانته، فتواصل مع الموزع المحلي لديك )أو خدمة العملء إذا تم الشراء داخل الواليات 
بل الموظفين الُمدربين أو  المتحدة أو كندا على الرقم 3369-605 )800((. ينبغي عدم إضافة ملحقات أو إجراء إعادة ضبط أو تعديلت أو إصلحات إاّل من قِ

المعتمدين بواسطة Nautilus فقط.

القطع وعناصر إحكام الربط

ب القطع بترتيب األرقام. مالحظة: رّكِ
الوصف الكمية العنصر

القطع الملحومة باإلطار 1 1

الموازن الخلفي 1 2

الموازن األمامي 1 3

المقعد  1 4

ظهر المقعد 1 5

أداة تمديد الساق 1 6

أنبوب األسطوانة المطاطية 1 7

األسطوانة المطاطية 2 8

الوصف الكمية العنصر

قاعدة ضبط االستواء 2 A

حلقة إحكام ربط مسطحة، M8 ضيقة 12 B

M8x1.25x25 ،برغي برأس ربط مجوفة 5 C

M8 ،حلقة إحكام ربط بقفل 5 D

M8 ،حلقة إحكام ربط مسطحة 5 E

M8x1.25x60 ،برغي برأس ربط مجوفة 12 F

غطاء 2 G

مالحظة:   تم توفير قطع مختارة من عناصر إحكام الربط كقطع غيار في بطاقة 
عناصر إحكام الربط. الحظ أنه قد تتبقى بعض عناصر إحكام الربط بعد 

تجميع الجهاز بشكل صحيح.
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الخطوة 1.

ال تقطع أربطة منصة النقل الُمثبتة على مجموعة اإلطار حتى تتم إزالتها من العبوة ووضعها في منطقة التجميع. !

D
B

X3

C

X2

C

F

D

A

X2
2

1

3
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الخطوة 2.

E

F

X10

5

4
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الخطوة 4. الفحص النهائي
افحص جهازك للتأكد من ربط جميع أدوات التثبيت بإحكام ومن أنه قد تم تجميع المكونات بشكل صحيح.

ال تستخدم الجهاز أو تبدأ تشغيله إال بعد تجميعه وفحصه بشكل كامل للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لدليل المستخدم. ارجع إلى جميع التحذيرات المثبَتة على 
الجهاز.

الخطوة 3.
) * ( عناصر إحكام الربط ُمركبة مسبقًا وليست موجودة في بطاقة عناصر إحكام الربط.

*

** *

**

*

*

X1

X1

* * *

* * *

G

X2

7

8

8

6
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ضبط المقعد 
هناك وضعان للمقعد، مسطح أو مرتفع. لرفع المقعد، ارفعه ألعلى حتى يتم تعشيق آلية إحكام الربط. 

لخفض المقعد، ارفع المقعد قليًل ووّجه آلية إحكام الربط إلى 
الوضع األدنى. قم بخفض المقعد بشكل آمن إلى الوضع المسطح.

نقل كرسي التمارين 
هناك عجلتا نقل في الموازن األمامي للمساعدة في نقل كرسي التمارين.

مع جعل المقعد وكرسي التمارين منخفضين تماًما، أمسك المقبض وارفعه قليًل حتى يصبح ثقل كرسي التمارين على عجلتي 
النقل. ادفع كرسي التمارين إلى موضعه، ثم أنزله إلى مكانه بشكل آمن.

الميل بزاوية 20 درجة مع المقعد المرتفع

ضبط كرسي التمارين
إذا كان ظهر المقعد منخفًضا تماًما ومقفًل، يجب تحريره. لتحرير ظهر المقعد، اضغط قليًل على 

ا للزاوية  قً طرف ظهر المقعد مع سحب لسان التحرير إلى أعلى بإحكام. اضبط ظهر المقعد وف
المرغوبة مع وضع عمود دعم ظهر المقعد في أحد المسارات. تأكد من أن عمود دعم كرسي التمارين 

ا في المسار قبل استخدام كرسي التمارين. ق تماًم معشَّ

أوضاع كرسي التمارين

0 درجة

45 درجة

90 درجة

أوضاع ظهر المقعد

30 درجة
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ل المعلومات التالية: للتحقق من صحة دعم الضمان، احتفظ بإثبات الشراء األصلي وَسّجِ
الرقم التسلسلي __________________________

تاريخ الشراء __________________________

إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا: لتسجيل ضمان منتجك، قم بزيارة الموقع اإللكتروني: www.bowflex.com/register أو اتصل على الرقم 
.3369–605 )800( 1

إذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا: لتسجيل ضمان منتجك، تواصل مع الموزع المحلي لديك.

بالنسبة لضمان وصيانة المنتجات التي تم شراؤها خارج الواليات المتحدة/كندا، يرجى التواصل مع الموزع المحلي لديك. سيخضع اإلطار لتغطية ضمان 
 Nautilus, Inc. تواصل مع الموزع المحلي لديك لمعرفة التفاصيل المهمة. للعثور على الموزع العالمي المحلي لديك، قم بزيارة الموقع اإللكتروني:

.www.nautilusinternational.com

تعديل كرسي التمارين
يمكن تعديل كرسي التمارين ليشغل مساحة أقل على األرض ويُخزن بشكل آمن. 

1.  أنزل المقعد وظهر المقعد تماًما. ادفع لسان التحرير إلى أعلى مع الضغط ألسفل تماًما على ظهر المقعد حتى يثبت لسان التحرير في عمود إحكام الربط.
2. اضغط على زر التحرير الموجود على طرف أداة تمديد الساق وحركها ألعلى حتى تثبت في موضعها. 

3. وّجه كرسي التمارين بالكامل إلى األمام ليستقر فوق أداة تمديد الساق والموازن األمامي. 
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من يتمتع بالتغطية
هذا الضمان صالح فقط للمشتري األصلي وغير قابل للنقل وال ينطبق على أي شخص )أشخاص( آخر )آخرين(.

ما الذي تشمله التغطية
تضمن شركة Nautilus, Inc. أن هذا المنتج خاٍل من عيوب المواد والصناعة، عند استخدامه للغرض المخصص له في الظروف الطبيعية، شريطة أن يحصل على العناية والصيانة الملئمتين كما هو محدد في دليل التجميع 

ودليل المالك الخاصين بالمنتج. هذا الضمان صالح فقط لألجهزة الموثوقة واألصلية والمشروعة المصنَعة بواسطة شركة Nautilus, Inc. والمباعة من خلل وكيل معتمد وتُستخدم في الواليات المتحدة أو كندا. 

أحكام الضمان
فترات الضمان للمنتجات التي تم شراؤها في الواليات المتحدة/كندا مذكورة أدناه.

20 عاًما 	  اإلطار  
عام واحد	  الكسوة والقطع  

www.nautilusinternational.com :بالنسبة لضمان وصيانة المنتجات التي تم شراؤها خارج الواليات المتحدة/كندا، يُرجى التواصل مع الموزع المحلي لديك. للعثور على الموزع العالمي المحلي لديك، قم بزيارة الموقع اإللكتروني

كيف ستدعم شركة Nautilus الضمان
طوال فترة تغطية الضمان، ستقوم شركة Nautilus, Inc. بإصلح أي جهاز يثبت أن به عيوب مواد أو صناعة. تحتفظ شركة Nautilus بالحق في استبدال المنتج في حالة كان اإلصلح غير ممكن. عندما تقرر 
شركة Nautilus أن االستبدال هو تدبير المعالجة الصحيح للمشكلة، قد توفر شركة Nautilus تعويًضا ائتمانيًا محدوًدا لمنتج آخر بعلمة تجارية تابعة لشركة Nautilus, Inc.، حسب تقدير الشركة. يمكن تقسيم 
مبلغ التعويض هذا بناًء على طول فترة الملكية. إن شركة Nautilus, Inc. غير مسؤولة عن عمل التاجر أو رسوم الصيانة بعد فترة )فترات( الضمان السارية المذكورة هنا. تحتفظ شركة Nautilus, Inc. بالحق 
في االستبدال بمواد أو قطع أو منتجات ذات جودة مساوية أو جودة أعلى إذا لم تتوفر المواد أو المنتجات المتطابقة في وقت إجراء الصيانة بموجب هذا الضمان. لن يؤدي أي استبدال للمنتج، بموجب أحكام الضمان، 

إلى إطالة فترة الضمان األصلية بأي شكل من األشكال. يمكن تقسيم مبلغ أي تعويض ائتماني محدود بناًء على طول فترة الملكية. تدابير معالجة المشكلت هذه هي التدابير الحصرية والوحيدة ألي خرق للضمان.

ما الذي يجب عليك فعله
االحتفاظ بإثبات ملئم ومقبول للشراء.	 
تشغيل المنتج وصيانته وفحصه على النحو المحدد في وثائق المنتج )دليل التجميع، دليل المالك، إلخ.(.	 
يجب استخدام المنتج للغرض المخصص له فقط.	 
إخطار شركة Nautilus خلل 30 يوًما من اكتشاف مشكلة بالمنتج.	 
 	.Nautilus تركيب القطع أو المكونات البديلة بما يتوافق مع أي تعليمات لشركة
تنفيذ اإلجراءات التشخيصية مع أحد ممثلي شركة Nautilus, Inc المدربين، إذا ُطلب ذلك.	 
ال يغطي هذا الضمان تكاليف التصليح في المنزل )العمالة، إلخ( أو الرسوم المتعلقة. 	 

ما الذي ال تشمله التغطية
 التلف الناتج عن سوء استخدام المنتج أو العبث به أو تعديله، أو عدم اتباع تعليمات التجميع أو تعليمات الصيانة أو تحذيرات السلمة بشكل ملئم كما هو موضح في وثائق المنتج )دليل التجميع، دليل المالك، إلخ(، أو 	 

التلف الناتج عن التخزين غير الملئم أو تأثير األحوال البيئية، مثل الرطوبة أو الطقس، أو االستعمال الخاطئ، أو سوء التعامل، أو الحوادث، أو الكوارث الطبيعية، أو زيادة الطاقة الكهربائية بشكل مفاجئ.
 جهاز موجود أو مستخدم في بيئات تجارية أو مؤسسية. يتضمن هذا الصاالت الرياضية، والشركات، وأماكن العمل، والنوادي، ومراكز اللياقة البدنية، وأي كيانات عامة أو خاصة لديها جهاز متاح للستخدام بواسطة 	 

أعضائها أو عملئها أو موظفيها أو التابعين لها.
التلف الناتج عن تخطي الحد األقصى ألوزان المستخدمين كما هو محدد في دليل مالك المنتج أو على الملصق التحذيري.	 
التلف الناتج عن االستخدام العادي والبلى واالهتراء.	 
هذا الضمان ال يشمل أي أقاليم أو دول خارج الواليات المتحدة وكندا.  	 

كيفية الحصول على دعم الضمان 
بالنسبة للمنتجات التي تم شراؤها من شركة Nautilus, Inc. مباشرةً، تواصل مع مكتب شركة Nautilus المدرج في صفحة جهات االتصال في دليل مالك المنتج. قد يُطلب منك إعادة المكون المعيب إلى عنوان محدد بغرض 
اإلصلح أو الفحص، على نفقتك الخاصة. ستدفع شركة Nautilus, Inc. مقابل الشحن البري القياسي ألي قطع بديلة مشمولة في الضمان. وبالنسبة للمنتجات التي تم شراؤها من أحد بائعي التجزئة، قد يُطلب منك التواصل مع 

بائع التجزئة الذي تتعامل معه من أجل دعم الضمان.

االستثناءات
إن الضمانات السابقة هي الضمانات الصريحة الوحيدة والحصرية التي تقدمها شركة Nautilus, Inc. وهي تحل محل أي إقرارات مسبقة أو مناقضة أو إضافية سواء كانت شفهية أو مكتوبة. ال يتمتع أي وكيل أو ممثل أو تاجر 

أو شخص أو موظف بسلطة تعديل أو زيادة االلتزامات أو القيود الواردة في هذا الضمان. إن أي ضمانات ضمنية، بما في ذلك ضمان صلحية التسويق وأي ضمان ملءمة لغرض معين، تقتصر في مدتها على أحكام الضمان 
الصريح الساري المذكور أعله، أيهما أطول. ال تسمح بعض الواليات بتطبيق القيود على مدة سريان الضمان الضمني، لذا فقد ال ينطبق عليك القيد أعله.

قيود تدابير معالجة المشكالت
فيما عدا ما يقتضيه القانون الساري خلف هذا، تقتصر تدابير معالجة المشكلت الحصرية المقدمة للمشتري على إصلح أو استبدال أي مكون ترى شركة NAUTILUS, INC. أنه معيب، بموجب الشروط واألحكام المذكورة 
هنا. لن تتحمل شركة NAUTILUS, INC. بأي حال من األحوال المسؤولية عن أي خسائر خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة أو اقتصادية، بصرف النظر عن نظرية التحمل لتلك المسؤولية )بما في ذلك، على سبيل 
المثال ال الحصر، نظرية مسؤولية المنتج أو اإلهمال أو أي ضرر آخر(، أو عن أي خسائر لعائدات أو أرباح أو بيانات أو خصوصية، أو عن أي أضرار تأديبية ناتجة عن أو مرتبطة باستخدام جهاز اللياقة البدنية، حتى إذا كانت 

شركة NAUTILUS, INC. على علم باحتمالية وقوع هذه األضرار. تنطبق هذه االستثناءات والقيود حتى إذا لم يحقق أي من تدابير معالجة المشكلت الغرض األساسي منه. ال تسمح بعض الواليات بتطبيق االستثناءات أو القيود 
على أنواع الخسائر التبعية أو العرضية، لذا قد ال تنطبق عليك القيود أعله.

قوانين الوالية
يعطيك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة. وقد تتمتع أيًضا بحقوق أخرى، تختلف من والية ألخرى.

انتهاء فترة الصالحية
إذا انتهت فترة صلحية الضمان، فقد تقدم شركة Nautilus, Inc. المساعدة بشأن الحصول على القطع البديلة أو تصليح القطع وتوفير العمالة لكن ستكون هناك رسوم مقابل هذه الخدمات. تواصل مع أحد مكاتب شركة 

Nautilus لمعرفة المعلومات المتعلقة بالحصول على القطع والخدمات في فترة ما بعد الضمان. ال تضمن شركة Nautilus توفر القطع البديلة بعد انتهاء فترة صلحية الضمان.

عمليات الشراء الدولية
إذا اشتريت جهازك من خارج الواليات المتحدة، فاستشر الموزع أو التاجر المحلي لديك للحصول على تغطية الضمان.

)إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا(   الضمان


