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Spesifikasi

Berat Bangku:  sekitar 31,5 kg (69,5 lbs)

Total Luas Permukaan (tapak kaki) alat: 10867,5 cm2  (1680,2 in2)

  

Bangku Lipat Bowflex™ 4.1S

Petunjuk Keselamatan Penting - Sebelum menggunakan peralatan ini, patuhi peringatan berikut:
Ikon ini berarti situasi yang berpotensi bahaya yang, jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius. Baca dan pahami 
semua Peringatan pada peralatan ini. • Anak kecil tidak boleh dibiarkan di atas atau di dekat peralatan ini. Komponen bergerak dan fitur 

peralatan lainnya bisa membahayakan anak kecil. • Tidak ditujukan untuk anak usia di bawah 14 tahun. • Tidak ditujukan untuk digunakan oleh 
orang-orang dengan kondisi medis yang dapat berdampak pada pengoperasian peralatan yang aman atau menimbulkan risiko cedera pada 
pengguna. • Konsultasikan dengan dokter sebelum Anda memulai program olahraga. Hentikan olahraga jika Anda merasakan nyeri atau sesak 
dada, sesak napas, atau hampir pingsan. Hubungi dokter Anda sebelum Anda menggunakan peralatan kembali. • Usahakan berat badan Anda 
terpusat di bangku saat Anda berlatih. • Hanya berdirikan dan operasikan bangku di permukaan yang keras dan rata. • Jangan menggunakan 
pakaian longgar saat Anda berada di dekat bangku. • Batas berat badan maksimum: 136 kg (300 lbs). Jangan menggunakan mesin jika Anda 
kelebihan berat badan. • Jangan melampaui beban angkat maksimum sebesar 113 kg (250 lbs). • Pastikan ada jarak minimal 1,3 m (50”) di masing-
masing sisi mesin. Ini adalah rekomendasi jarak yang aman untuk akses dan lalu-lintas di sekitar bangku. • Bangku ini hanya untuk digunakan di 
rumah. • Sebelum berlatih, pastikan penopang punggung dan jok terikat dengan aman dan bangku terletak dengan kuat di tempat. • Periksa bangku 
ini apakah ada komponen yang longgar atau tanda-tanda keausan. Kencangkan atau ganti setiap komponen yang aus atau longgar sebelum 
menggunakan. Periksa seluruh pengikat dengan hati-hati. Hubungi distributor lokal Anda (atau Layanan Pelanggan Nautilus, jika dibeli di Amerika 
Serikat atau Kanada) untuk informasi perbaikan. • Jangan pernah mengangkat berat yang lebih berat dibandingkan dengan kemampuan yang dapat 
Anda tangani secara aman dan nyaman. • Jangan mencoba berolahraga dengan ketahanan lebih berat dibandingkan dengan kemampuan fisik 
Anda. • Untuk keselamatan, disarankan untuk berolahraga dengan mitra atau pemantau pelatihan. • Jangan gunakan bangku jika terdapat 
komponen apa pun yang ditemukan aus atau rusak. • SIMPAN PETUNJUK INI.

Buku Panduan Pengguna
8026652.051520.A

™ ™

 PERINGATAN!
• Baca dan pahami buku panduan pengguna 
dengan tuntas. Simpan buku panduan ini 
sebagai rujukan di masa mendatang.
• Baca dan pahami semua peringatan di 
perangkat ini. Jika suatu saat label peringatan 
kendur, tidak dapat dibaca atau copot, hubungi 
Layanan Pelanggan Nautilus untuk label 
penggantian.
• Anak kecil tidak boleh diizinkan di atas atau di 
dekat perangkat ini.
• Peralatan ini hanya untuk digunakan di rumah.
• Berdirikan dan operasikan perangkat ini di 
permukaan yang kokoh, rata, dan datar.
Pastikan bahwa Anda memberi pengguna ruang 
bebas yang cukup di sekitar perangkat untuk 
operasi yang aman. (Pastikan ada jarak minimal 
1,3 m (50”) di masing-masing sisi bangku.). 
• Cedera atau kematian dapat terjadi jika 
tidak Berhati-hati saat mengoperasikan 
peralatan ini.
• Batas berat gabungan maksimum, 249 kg (550 
lbs)

Label Spesifikasi produk

™

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 AS, www.NautilusInc.com - Layanan Pelanggan: Amerika Utara (800) 605-3369, csnls@
nautilus.com | Nautilus (Shanghai) Fitness Equipments Co, Ltd, Room 1701 &1702, 1018 Changning Road, Changning District, Shanghai, Tiongkok 200042, 
www.nautilus.cn - 86 21 6115 9668 | di luar A.S. www.nautilusinternational.com | Dicetak di Tiongkok | © 2020 Nautilus, Inc. | Bowflex dan logo B adalah merek 
dagang yang dimiliki atau dilisensikan oleh Nautilus, Inc., terdaftar atau dilindungi oleh hukum umum di A.S. dan negara lainnya. 

BUKU PANDUAN ASLI - KHUSUS VERSI BERBAHASA INGGRIS

Dimensi Lipat: 69 cm x 59,5 cm x 137,9 cm (27,2” x 
23,4” x 54,3”)Label Nomor seri

PERINGATAN! 
Jauhkan tangan dari area ini.

(Label hanya tersedia dalam bahasa Inggris, Prancis Kanada, dan Tiongkok.)
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Peralatan (Disertakan)

(2) 4mm    
5mm   

Pemeliharaan 

Keamanan dan kinerja produk ini dapat dipertahankan hanya jika diperiksa kerusakan dan keausannya secara teratur. 

Periksa bangku sebelum setiap penggunaan untuk kerusakan dan keausan. Segera ganti komponen yang rusak atau jangan 
gunakan bangku hingga selesai diperbaiki.  

Setiap hari/Sebelum Setiap Penggunaan:  Periksa bangku. Pastikan peralatan terlihat dalam kondisi yang baik dan beroperasi dengan lancar. 
Jika Anda menemukan kerusakan, JANGAN DIGUNAKAN. Hubungi distributor lokal Anda, atau Layanan Pelanggan jika dibeli di Amerika Serikat 
atau Kanada, untuk perbaikan.  

Setiap hari/Setelah Setiap Penggunaan:  Setelah setiap penggunaan, lap bangku dari keringat dengan kain bersih dan kering. Kain pelapis 
dapat dibersihkan dengan deterjen ringan atau semprotan pembersih.

Mingguan:  Jika sering digunakan, bangku Anda harus dibersihkan secara menyeluruh menggunakan kain bersih dan pembersih yang 
mengandung amonia. Lap bangku seluruhnya dan pastikan untuk menyentuh goresan apa pun dengan cat sentuh untuk mencegah karat. 

Setiap bulan:  Periksa rangka bangku untuk adanya tanda keretakan atau lentur permanen.  Jangan gunakan bangku jika Anda melihat ini. 
Hubungi distributor lokal Anda, atau Layanan Pelanggan jika dibeli di Amerika Serikat atau Kanada, segera.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan atau pemeliharaan yang benar dari peralatan ini, hubungi distributor lokal Anda (atau Layanan 
Pelanggan jika dibeli di Amerika Serikat atau Kanada di (800) 605-3369 ). Hanya personel yang dilatih Nautilus atau personel resmi Nautilus yang 
harus melakukan penyambungan, penyesuaian ulang, modifikasi, atau perbaikan.

Suku cadang dan Perangkat keras

Catatan: Pasang Suku cadang sesuai urutan numerik.
Barang Jml Deskripsi

1 1 Pengelasan Rangka
2 1 Penstabil Belakang
3 1 Penstabil bagian Depan
4 1 Jok 
5 1 Sandaran Tempat Duduk
6 1 Perpanjangan Kaki
7 1 Tabung Gulungan Busa
8 2 Gulungan Busa

Barang Jml Deskripsi

A 2 Alat Perata

B 12 Ring Pipih, M8 Sempit

C 5 Sekrup Penutup Kepala Stopkontak, M8x1.25x25
D 5 Ring Pengunci, M8
E 5 Ring Pipih, M8
F 12 Sekrup Penutup Kepala Stopkontak, M8x1.25x60
G 2 Penutup

Catatan:   Bagian Perangkat Keras tertentu tersedia sebagai cadangan 
pada Kartu Perangkat Keras. Perhatikan bahwa mungkin 
ada Perangkat Keras yang tersisa setelah peralatan dirakit 
dengan tepat.
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Langkah 1.

JANGAN POTONG Tali Pengaman Pengiriman di Rakitan Rangka hingga Rakitan Rangka dikeluarkan dari kemasan 
dan diletakkan di area perakitan.
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Langkah 2.

E

F

X10

5

4
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Langkah 4. Pemeriksaan Terakhir
Periksa peralatan Anda untuk memastikan bahwa semua pengikat terpasang kencang dan komponen dirakit dengan tepat.

Jangan gunakan atau menyervis peralatan ini hingga telah dirakit penuh dan diperiksa performa yang tepat sesuai Buku Panduan 
Pengguna. Tinjau semua peringatan yang dilekatkan di peralatan.

Langkah 3.
( * ) Perangkat keras sudah dipasang sebelumnya dan tidak ada di Kartu Perangkat Keras.

*

** *

**

*

*

X1

X1

* * *

* * *

G

X2

7

8

8

6
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Menyesuaikan Jok 
Jok memiliki dua posisi, datar atau terangkat. Untuk mengangkat Jok, angkat jok ke atas hingga 
mekanisme pengunci terpasang. 

Untuk merendahkan Jok, angkat sedikit Jok dan pandu 
mekanisme pengunci ke pengaturan yang lebih rendah. 
Rendahkan Jok dengan aman ke posisi datar.

Memindahkan Bangku 
Penstabil bagian Depan memiliki dua Roda Pengangkut untuk membantu memindahkan bangku.
Dengan Jok dan Bangku yang sepenuhnya rendah, pegang Gagang dan angkat sedikit hingga berat Bangku 
tertumpu di Roda Pengangkut. Dorong Bangku ke posisi, dan rendahkan dengan aman ke tempatnya.

Menurun 20 derajat dengan Jok Terangkat

0 derajat

45 derajat

90 derajat

Posisi Sandaran Jok

Menyesuaikan Bangku

Apabila Sandaran Jok terlalu rendah dan terkunci, Sandaran harus dilepas. Untuk melepas 
Sandaran Jok, sedikit tekan ke bawah pada ujung Sandaran Jok sambil menarik kuat ke atas di 
Tab Pelepasan. Sesuaikan Sandaran Jok ke sudut yang diinginkan dengan Batang Penopang 
Sandaran Jok yang ditempatkan ke dalam salah satu saluran. Pastikan bahwa Batang Penopang 
Bangku sepenuhnya terpasang di dalam saluran sebelum menggunakan bangku.

Posisi Bangku

30 derajat
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Untuk mengesahkan dukungan garansi, simpan bukti asli pembelian dan catat informasi berikut:
Nomor Seri__________________________
Tanggal Pembelian __________________________

Jika dibeli di AS/Kanada: Untuk mendaftarkan garansi produk Anda, kunjungi: www.bowflex.com/register atau hubungi 1 (800) 605–3369.

Jika dibeli di luar AS/Kanada: Untuk mendaftarkan produk garansi Anda, hubungi distributor setempat Anda.

Untuk garansi dan servis produk yang dibeli di luar AS/Kanada, silakan hubungi distributor lokal Anda. Nautilus, Inc. akan menanggung rangka. 
Hubungi distributor lokal Anda untuk detail utama. Untuk mencari distributor internasional Anda, buka: www.nautilusinternational.com.

Melipat Bangku
Bangku dapat dilipat untuk mengurangi penggunaan ruang lantai dan untuk menyimpannya dengan aman. 
1.  Rendahkan sepenuhnya Jok dan Sandaran Jok. Dorong ke atas di Tab Pelepasan sambil menekan ke bawah sepenuhnya di Sandaran Jok 

hingga Tab Pelepasan terkait ke batang pengunci.
2. Tekan tombol pelepasan di ujung Perpanjangan Kaki dan balik ke atas hingga tombol mengunci ke tempat. 
3. Putar dengan aman seluruh bangku maju untuk meletakkan di Perpanjangan Kaki dan Penstabil bagian Depan. 



ID

Pihak yang Ditanggung
Garansi ini hanya berlaku untuk pembeli asli dan tidak dapat dipindahtangankan atau berlaku untuk orang mana pun.

Hal yang Ditanggung
Nautilus, Inc. menjamin bahwa produk ini bebas dari cacat bahan dan pembuatan, selama digunakan untuk tujuan yang ditetapkan, dalam kondisi normal, dan mendapatkan 
perawatan dan pemeliharaan yang tepat seperti yang dijelaskan dalam Perakitan Produk dan buku panduan Pemilik.  Garansi ini hanya cocok untuk mesin autentik, asli, dan sah 
yang diproduksi oleh Nautilus, Inc. dan dijual melalui agen resmi serta digunakan di Amerika Serikat atau Kanada. 

Ketentuan
Ketentuan garansi untuk produk yang dibeli di AS/Kanada adalah sebagaimana tercantum di bawah ini.
• Rangka    20 tahun 
• Kain pelapis dan Suku cadang  1 tahun

Untuk garansi & servis produk yang dibeli di luar AS/Kanada, silakan hubungi distributor lokal Anda. Untuk mencari distributor internasional lokal Anda, buka: 
www.nautilusinternational.com

Cara Nautilus Mendukung Garansi
Di seluruh ketentuan cakupan garansi, Nautilus, Inc. akan memperbaiki mesin apa pun yang terbukti rusak dari segi bahan atau pengerjaan. Nautilus berhak untuk mengganti produk 
jika perbaikan tidak dapat dilakukan. Ketika Nautilus menetapkan penggantian adalah perbaikan yang tepat, Nautilus dapat menerapkan penggantian kredit terbatas terhadap Produk 
Merek Nautilus, Inc. lainnya, sesuai kebijakan kami. Penggantian ini dapat diprorata berdasarkan durasi kepemilikan. Nautilus, Inc. tidak bertanggung jawab atas tenaga kerja dealer 
atau biaya pemeliharaan di luar masa garansi yang berlaku sebagaimana tercantum di sini. Nautilus, Inc. berhak untuk mengganti bahan, komponen, atau produk dengan kualitas yang 
sama atau lebih baik jika bahan atau produk yang identik tidak tersedia pada saat servis di bawah garansi ini. Penggantian produk apa pun berdasarkan ketentuan Garansi tidak akan 
memperpanjang masa Garansi awal. Penggantian kredit terbatas ini dapat diprorata berdasarkan durasi kepemilikan. PERBAIKAN INI ADALAH PERBAIKAN EKSKLUSIF DAN SATU-
SATUNYA UNTUK SETIAP PELANGGARAN GARANSI.

Hal yang Wajib Anda Lakukan
• Simpan Bukti Pembelian yang sesuai dan dapat diterima.
• Operasikan, pelihara, dan periksalah produk sebagaimana ditentukan dalam Dokumentasi Produk (Perakitan, Buku Panduan Pemilik, dll.).
• Produk harus digunakan secara eksklusif untuk tujuan yang ditetapkan.
• Beri tahu Nautilus dalam 30 hari setelah mendeteksi adanya gangguan dengan produk.
• Pasang komponen atau suku cadang sesuai dengan petunjuk Nautilus.
• Lakukan prosedur diagnostik dengan perwakilan Nautilus, Inc. yang terlatih jika diminta.
• Garansi ini tidak mencakup biaya perbaikan rumah (tenaga kerja, dll) atau biaya terkait. 

Hal yang Tidak Ditanggung
• Kerusakan akibat penyalahgunaan, perusakan atau modifikasi Produk, kegagalan untuk mengikuti petunjuk perakitan, petunjuk pemeliharaan, atau peringatan keselamatan sebagaimana 

tercantum dalam Dokumentasi Produk (Perakitan, Buku Panduan Pemilik, dll), kerusakan akibat penyimpanan yang tidak benar atau efek kondisi lingkungan seperti kelembapan atau cuaca, 
penyalahgunaan, kesalahan penanganan, kecelakaan, bencana alam, lonjakan listrik.

• Mesin diletakkan atau digunakan dalam pengaturan komersial atau kelembagaan. Hal ini termasuk pusat kebugaran, perusahaan, tempat kerja, klub, pusat kebugaran, dan entitas publik 
atau swasta yang menyediakan mesin untuk digunakan oleh anggotanya, pelanggan, karyawan, atau afiliasinya.

• Kerusakan yang disebabkan oleh bobot maksimal pengguna yang melebih batas sebagaimana ditentukan dalam Buku Panduan Pemilik Produk atau pada label peringatan.
• Kerusakan akibat penggunaan normal dan keausan.
• Garansi ini tidak berlaku untuk wilayah atau negara mana pun di luar Amerika Serikat dan Kanada.  

Bagaimana cara Memperoleh Dukungan Garansi 
Untuk Produk yang dibeli langsung dari Nautilus, Inc., hubungi kantor Nautilus yang tercantum di halaman Kontak dari buku panduan Pemilik Produk. Anda mungkin diminta untuk mengembalikan 
komponen yang rusak ke alamat yang ditentukan untuk diperbaiki atau diperiksa, dengan biaya Anda. Pengiriman darat standar untuk setiap suku cadang garansi akan dibayar oleh Nautilus, Inc. 
Untuk produk yang dibeli dari outlet ritel, Anda mungkin diminta untuk menghubungi peritel Anda guna mendapatkan dukungan garansi.

Pengecualian
Garansi sebelumnya adalah satu-satunya garansi tersurat dan eksklusif yang dibuat oleh Nautilus, Inc. Garansi tersebut menggantikan pernyataan sebelumnya, sebaliknya atau tambahan, baik 
lisan maupun tulisan. Agen, perwakilan, dealer, tenaga, atau karyawan tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau meningkatkan kewajiban atau batasan garansi ini. Garansi tersirat apa pun, 
termasuk GARANSI DAPAT DIPERDAGANGKAN dan GARANSI KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, jangka waktunya terbatas sesuai ketentuan garansi tersurat yang berlaku yang 
diberikan di atas, mana yang lebih lama. Beberapa negara bagian tidak mengizinkan pembatasan pada jangka waktu garansi tersirat berlaku, sehingga pembatasan di atas mungkin tidak berlaku 
bagi Anda.

Batasan Perbaikan
KECUALI JIKA DIWAJIBKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PERBAIKAN EKSKLUSIF PEMBELI TERBATAS PADA PERBAIKAN ATAU PENGGANTIAN KOMPONEN APA PUN YANG 
DIANGGAP OLEH NAUTILUS, INC. MENGALAMI KERUSAKAN SESUAI DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN YANG DINYATAKAN DI BAWAH INI. DALAM KEADAAN APA PUN, 
NAUTILUS, INC. TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU EKONOMI, TERLEPAS DARI TEORI 
PERTANGGUNGJAWABAN (TERMASUK, TANPA BATASAN, KEWAJIBAN PRODUK, KELALAIAN ATAU KESALAHAN LAINNYA) ATAU UNTUK SETIAP KEHILANGAN PENDAPATAN, LABA, 
DATA, PRIVASI, ATAU UNTUK SETIAP KERUGIAN HUKUM APA PUN YANG TIMBUL DARI ATAU TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN MESIN KEBUGARAN MESKIPUN NAUTILUS, INC. TELAH 
DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUSAKAN SEMACAM ITU. PENGECUALIAN DAN PEMBATASAN INI AKAN BERLAKU SEKALIPUN PERBAIKAN GAGAL MELAKUKAN TUJUAN 
UTAMANYA. BEBERAPA NEGARA TIDAK MENGIZINKAN PENGECUALIAN ATAU BATASAN KERUGIAN KONSEKUENSIAL ATAU INSIDENTAL, SEHINGGA PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN 
TIDAK BERLAKU BAGI ANDA.

Hukum Negara
Garansi ini memberi Anda hak hukum khusus. Anda mungkin juga memiliki hak lain, yang berbeda dari satu negara bagian ke negara lain.

Kedaluwarsa
Jika garansi telah kedaluwarsa, Nautilus, Inc. dapat membantu penggantian atau perbaikan komponen dan tenaga kerja, tetapi layanan ini akan dikenakan biaya. Hubungi kantor Nautilus untuk 
mendapatkan informasi tentang layanan dan layanan pascagaransi. Nautilus tidak menjamin ketersediaan komponen setelah berakhirnya masa garansi.

Pembelian Internasional
Jika Anda membeli mesin Anda di luar Amerika Serikat, hubungi distributor atau dealer setempat Anda untuk cakupan garansi.

( jika dibeli di AS/Kanada )   Garansi


