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Gefeliciteerd met uw aankoop van de Bowflex™ SelectTech™ 560-halterset. Deze innovatieve halter is een veelzijdig 
trainingsinstrument dat u zal helpen uw fitnessdoelen te bereiken. Dit product is zorgvuldig ontworpen en vervaardigd om een breed 
scala aan gewichtsopties te verstrekken, vanaf 2,3 kg tot maar liefst 27,2 kg. De Bowflex™ SelectTech™ 560-halter is uitgerust met 
een teller die het aantal herhalingen bijhoudt en presenteert uw training op een Bluetooth®-apparaat zoals u het wilt! 

Om het product ten volle te benutten is het van essentieel belang dat u deze gebruikershandleiding aandachtig leest vóór het gebruik 
van de Bowflex™ SelectTech™-halter.

Inhoudsopgave

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125  VS, www.NautilusInc.com - Klantenservice: Noord-Amerika (800) 605-3369, 
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 | buiten de VS www.nautilusinternational.com | Gedrukt in de VS | © 2019 Nautilus, Inc. | 
Bowflex, het B-logo, SelectTech, Nautilus, en Schwinn zijn handelsmerken in eigendom van of in licentie gegeven door Nautilus, Inc. die zijn 
geregistreerd of anderszins zijn beschermd door het gemeen recht in de Verenigde Staten en andere landen. Google Play™ en MyFitnessPal® zijn 
handelsmerken van hun respectieve rechthebbenden. App Store is een dienstenmerk van Apple Inc. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn 
geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van deze merken door Nautilus, Inc. gebeurt onder licentie.
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Bewaar het oorspronkelijke aankoopbewijs en noteer de volgende informatie om de garantieondersteuning te valideren:
Serienummer __________________________
Datum van aankoop __________________________

Indien aangekocht in de VS/Canada: Voor het registreren van uw productgarantie kunt u terecht op: www.bowflex.com/register of belt u naar het 
nummer 1 (800) 605–3369.

Indien aangekocht buiten de VS/Canada: Neem contact op met uw lokale distributeur om uw productgarantie te registreren.
Voor meer informatie over uw productgarantie of als u vragen hebt of problemen ondervindt met uw product, neem dan contact op met uw lokale 
distributeur. Om uw lokale distributeur te vinden gaat u naar: www.nautilusinternational.com of www.nautilus.cn
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Dit pictogram wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Neem de volgende waarschuwingen in acht voordat u dit product in gebruik neemt:
•  Lees aandachtig de volledige gebruikershandleiding. Bewaar de gebruikershandleiding voor latere raadpleging.
•  Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op dit product. Als de waarschuwingsklevers op een gegeven moment niet meer 

goed kleven, onleesbaar worden of loskomen, vervang ze dan. Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt u nieuwe klevers bij de 
klantenservice verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u nieuwe klevers bij uw lokale distributeur verkrijgen.

•  Laat geen kinderen toe in de buurt van dit product. Bewegende delen en andere voorzieningen van het product kunnen gevaarlijk 
zijn voor kinderen.

•  Niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 14 jaar.
•  Niet geschikt voor gebruik door personen met een medische aandoening die de veilige werking van de halter in gevaar kan bren-

gen of die de gebruiker zou kunnen verwonden.
•  Vraag een arts om advies voor u een trainingsprogramma start. Staak de training als u pijn of benauwdheid op de borst voelt, 

kortademig wordt of u flauw voelt. Vraag uw arts om advies voordat u het toestel opnieuw begint te gebruiken.
•  Dit product is alleen bedoeld voor thuisgebruik.
•  Inspecteer en test het vergrendelmechanisme regelmatig op correcte werking. Volg de testprocedures in deze handleiding.
•  Gebruik dit product niet buiten of in vochtige of natte plaatsen.
•  Voordat u uw training start, zorgt u dat de omringende ruimte vrij is van mogelijke hindernissen en omstanders. Uw vrije trainings-

ruimte moet 0,6 m breder zijn dan de verste beweging van de oefening in alle richtingen.
•  Span uzelf niet overdreven in tijdens het trainen. Gebruik het toestel in overeenstemming met de voorschriften in deze handlei-

ding.
•  Probeer de verstelgreep niet te draaien wanneer u de halter uit de halterbasis hebt gehaald.
•  Laat de halters niet vallen of onbegeleid op de grond vallen. U zou het product kunnen beschadigen of een lichamelijk letsel kun-

nen oplopen.
•  Laat de halters niet hard tegen elkaar slaan tijdens het gebruik. U zou het product kunnen beschadigen of een lichamelijk letsel 

kunnen oplopen.
•  Leun niet op de haltergrepen of gebruik ze niet om erop te steunen, zoals bij het uitvoeren van push-ups. U zou het product 

kunnen beschadigen of een lichamelijk letsel kunnen oplopen.
•  Probeer de haltergrepen of de voorgemonteerde basis niet te demonteren. Het product is niet bedoeld om door de klant te worden 

hersteld. Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt u informatie over eventuele reparaties bij de klantenservice verkrijgen. Indien 
aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u informatie over eventuele reparaties bij uw lokale distributeur verkrijgen.

•  De halters zijn erg zwaar. Als u geen gebruik maakt van de optionele halterstand, plaats de haltereenheid dan direct op de vloer 
voor de beste ondersteuning.

• Houd kinderen onder toezicht om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
• BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
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Totale gewicht:   ongeveer 28,1 kg (62 lbs.)
Stroomvoorzieningen:  2 AAA-batterijen (LR03) 
 Werkspanning:  1,8 V - 3,0 V

23.4 cm
(9.3”)

39.4 cm
(15.5”)

22 cm
(8.7”)

[area of maximum reach 
of the exercise] + 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

Serienummer

Niet laten vallen
(De verklaring is alleen 
verkrijgbaar in het 
Engels.)

 WAARSCHUWING!
• Lees de gebruikershandleiding, met inbegrip van alle waarschuwingen, 
aandachtig voordat u het product in gebruik neemt.
• Inspecteer het product vóór gebruik. Gebruik het product niet als be-
paalde onderdelen niet werken of moeten worden gerepareerd.
• Houd kinderen en huisdieren te allen tijde uit de buurt van dit product.
• Niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 14 jaar. 
• Dit product is alleen bedoeld voor thuisgebruik.
• Onvoorzichtig gebruik van dit product kan ernstige verwondingen 
veroorzaken.
• Vervang klevers met het opschrift ‘Opgelet’, ‘Waarschuwing’ of ‘Gevaar’ 
die onleesbaar, beschadigd of verwijderd zijn.
•  Raadpleeg een arts voordat u een trainingstoestel begint te gebruiken.

(De klever is alleen verkrijgbaar in het Engels en het Canadees Frans.)

Waarschuwingsklevers en serienummer

Noteer het serienummer in het veld dat daarvoor bestemd is vooraan in deze handleiding.
Opmerking:  Iedere halterbasis heeft een uniek serienummer.

Specificaties

Zet dit toestel NIET bij het afval. Het toestel 
moet worden gerecycled. Volg de voorgeschre-
ven methoden op een erkend afvalinzamelcen-
trum om dit product correct te recyclen.

Montage-/Gebruikershandleiding

4



A Greepeenheid
B Gewichtsselectievenster
C Verstelgreep
D ►-toets
E Display
F Sensoreenheid
G Selectieschijven
H Pictogram Geluid Uit
I Batterijpictogram
J Bluetooth®-pictogram voor synchroni-

satie
K Gewichtplaat, 2,3 kg (5 lbs)  *
L Gewichtplaat, 1,1 kg (2,5 lbs)  *
M Gewichtplaat, 4 kg (8,75 lbs)  *
N Gewichtplaat, 0,6 kg (1,25 lbs)  *
O Klemmetje
P Draaggreep
Q Basiseenheid
R Klemmetje, basis
S Gewichtplaat, 4,5 kg (10 lbs)  *
T Bluetooth®-connectiviteit (niet afge-

beeld)

* Houd er rekening mee dat individuele ge-
wichtplaten enigszins kunnen afwijken van hun 
aangegeven gewichtswaarde door toleranties 
in het productieproces.

Functies

Bediening

Fitnesstrainerapp (Bowflex™ SelectTech™-app)
De Bowflex™ SelectTech™-fitnessapp biedt een verscheidenheid aan trainingen waarbij de Bowflex™ SelectTech™ 560-halter wordt gebruikt 
als het voornaamste trainingsinstrument. In aanvulling op de aangeboden trainingen kan de app uw huidige trainingssessie ook bijhouden en de 
trainingsresultaten opslaan. 

De fitnesstrainerapp heeft drie opties om u te stimuleren bij het bereiken van uw fitnessdoelen:
 •  ‘6-Week Challenge’ is een trainingsprogramma voor het gehele lichaam dat is ontworpen om het gebruik van de halters te optimaliseren met 

extra basisoefeningen. Het ‘6-Week Challenge’-programma biedt een volledig uitgewerkt trainingsplan dat u betrokken en geconcentreerd 
houdt bij het trainen van uw gehele lichaam. Elke oefening wordt gepresenteerd in een specifieke volgorde en geeft het aantal herhalingen en 
reeksen aan. Na elke oefenperiode wordt een rustperiode ingelast om te herstellen en de volgende reeks voor te bereiden. 

 •  ‘Choose a Workout’ [Kies een training] biedt een selectie van gecombineerde oefeningen die een training met een specifiek doel vormen. 
De oefeningen volgen een bepaalde volgorde in de training en geven het aantal herhalingen en reeksen aan, zoals in het ‘6-Week Challen-
ge’-programma. 

 •  ‘Just Lift’ [Alleen heffen] is de basis voor elke oefening en is de optie voor losstaande oefeningen. Met ‘Just Lift’ kan de gebruiker elke hal-
teroefening uitvoeren terwijl de sensor het aantal herhalingen telt. Omdat een ‘Just Lift’-oefening niet is geprogrammeerd, moet de gebruiker 
de oefening, het aantal herhalingen en het aantal reeksen zelf bepalen.
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Uw Bowflex™ SelectTech™-halter leren kennen
Nadat u de halter voorzichtig uit de doos hebt gehaald, is het raadzaam om u eerst in enkele stappen vertrouwd te maken met de werking van het 
product. Controleer daarbij of alle functies van de halter werken in overeenstemming met de specificaties.

  Laat de halter niet vallen. Bij het vallen van de halter kunnen de gewichtplaten en/of het 
vergrendelmechanisme beschadigd raken, waardoor de gewichtplaten onverwacht van de 
greep kunnen loskomen (vallen). Dit kan ernstig letsel veroorzaken en zal de garantie 
ongeldig maken.

1. Nadat u de halter uit de beschermende verpakking hebt gehaald, inspecteert u de producten en het 
verpakkingsmateriaal op schade. 

2. Duw lichtjes op de greepeenheid, zodat u zeker bent dat ze goed in de basis vastzit. Draai 
elke verstelgreep verschillende keren volledig rond om te controleren of de greep in beide richtingen vrij kan ronddraaien. Controleer 
of u bij iedere gewichtsverhoging van de verstelgreep een klik hoort. Deze klik helpt u de juiste uitlijning te vinden om een bepaalde 
gewichtsverhoging te selecteren.

3. De gewichtsselectie varieert van 2,3 tot 27,2 kg. De halter geeft het gewicht in pond of in kilogram weer, afhankelijk van welk 
selectievenster u bekijkt. Om een bepaald gewicht correct te selecteren (bv. 9,1 kg [20 lbs]) draait u de verstelgreep totdat het juiste cijfer 
(9,1 of 20) in het gewichtsselectievenster wordt weergegeven. 

 Opmerking:  Houd er rekening mee dat individuele gewichtplaten enigszins kunnen afwijken van hun aangegeven gewichtswaarde door 
toleranties in het productieproces. De geselecteerde gewichtswaarde wordt op het display weergegeven als de halter niet 
met de app is gekoppeld.

4. Controleer of de verstelgreep correct draait en draai deze vervolgens totdat het cijfer 5 in het 
gewichtsselectievenster verschijnt. 

5. Met de verstelgreep op 2,3 (of 5) ingesteld, trekt u de haltergreep recht omhoog van de basis. 
Hierdoor zal alleen de greepeenheid uit de basis loskomen en zullen alle gewichtplaten in de basis 
blijven zitten. De greepeenheid zonder platen weegt 2,3 kg. Dit is het startgewicht.

6. De gewichtplaten van de halter zijn symmetrisch. De handgreep wordt in de basis gestoken met 
beide uiteinden naar de gebruiker gericht.

NB:   Wanneer u de halter uit de basis neemt of hem terugplaatst, doe dit dan met een verticale 
beweging, loodrecht ten opzichte van de basis. Kantel de halter niet of beweeg hem niet 
zijwaarts (parallel ten opzichte van de basis) totdat hij volledig vrij is van de niet-geselecteerde 
gewichtplaten. 

Houd bij het selecteren van een optie rekening met de mate van stimulering die u mogelijk nodig heeft om uw fitnessdoel 
te bereiken. Zorg ervoor dat u alleen doet waar u comfortabel toe in staat bent op basis van uw huidige conditie en kennis. 

Naast de stimulans van de trainingen en het tellen van de herhalingen houdt de Bowflex™ SelectTech™-app ook uw 
resultaten bij tijdens een gesynchroniseerde oefening. Het totale opgeheven gewicht, de totale duur van de training, het 

6-Week Challenge

Choose a Workout

Just Lift

verbruikte aantal calorieën en de datum van de training worden bijgehouden op uw mobiele apparaat en kunnen worden 
bekeken en vergeleken. Oefeningen met voorgestelde aantallen herhalingen en reeksen herhalingen kunnen via de app 
worden gewijzigd. Lees de ‘Aan de slag’-procedure om de sensor correct te kalibreren en te gebruiken.

Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld op uw mobiele apparaat voordat u een training start. Zodra de 
halter gekoppeld is, wordt het Bluetooth®-pictogram weergegeven. Zonder een gesynchroniseerd mobiel apparaat tijdens 
de training kunnen er geen trainingsgegevens worden bijgehouden. Druk tweemaal op de toets om de huidige trainings-
periode te beëindigen en door te gaan naar de rustperiode. 

 Opmerking:  Voer uw leeftijd en gewicht in de app in voor een meer nauwkeurige calorietelling. 
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  Leun niet op de haltergrepen of gebruik ze niet om erop te steunen, zoals bij het uitvoeren van push-ups. Hierdoor kunnen de 
gewichtplaten en/of de vergrendelmechanismen beschadigd raken, waardoor de gewichtplaten onverwacht van de greep kunnen 
loskomen (vallen). Dit kan ernstig letsel veroorzaken en zal de garantie ongeldig maken.

  Inspecteer de halters voor elk gebruik. Een halter met versleten of beschadigde onderdelen mag niet worden gebruikt. Indien 
aangekocht in de VS/Canada, kunt u informatie over eventuele reparaties bij de klantenservice verkrijgen. Indien aangekocht 
buiten de VS/Canada, kunt u informatie over eventuele reparaties bij uw lokale distributeur verkrijgen.

Er zijn 16 mogelijke gewichtsselecties:

kg 2,3 3,4 4,5 5,7 6,8 7,9 9,1 10,2 11,3 13,6 15,9 18,4 20,4 22,7 24,9 27,2
lbs 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 30 35 40 45 50 55 60

Aan de slag (installatie van de batterij)
1.  Plaats de AAA-batterijen (LR03) in de sensoreenheid. Op het display verschijnen drie streepjes zodra de eenheid wordt gevoed.

 

Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.
Gebruik alkalinebatterijen, gewone (koolstof-zink) of herlaadbare (Ni-Cd, Ni-MH, enz.) 
batterijen niet door elkaar. 

2.  Plaats het buitendeel van de sensoreenheid en draai dit vervolgens in de halter totdat de 
sensoreenheid vastklikt. 

3.  Download de gratis Bowflex SelectTech™-app op uw mobiele apparaat met 
Bluetooth®-functie. De app is aanwezig op Google Play™ en in de App Store.

4.  Open de app en koppel uw mobiele apparaat met Bluetooth®-functie met de 
Bowflex™ SelectTech™ 560-halter. 

  Opmerking: Zodra de halter gekoppeld is, wordt het Bluetooth®-pictogram weerge-
geven. 
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5.  Zorg dat de trainingsruimte vrij is van obstakels of omstanders.

6. Selecteer het gewenste gewicht van de halters voor de training. De halter 
geeft het geselecteerde gewicht weer.

7.  Leg uw gesynchroniseerde mobiele apparaat op een plaats waar u 
het tijdens de training gemakkelijk kunt bekijken. De app zal tijdens de 
oefening instructies geven en het aantal herhalingen tellen.

8.  Kies een oefening (‘Just Lift’), een training (‘Chose a Workout’) of de 
‘6-Week Challenge’ door in de app een selectie te maken. De app begint 
gedurende 10 seconden af te tellen. 

  Til de halter voorzichtig op en houd deze klaar in de startpositie voor 
de oefening. Aan het einde van de aftelling kalibreert de sensor het 
startpunt. 

9.  Start de eerste herhaling wanneer de app u vraagt om te beginnen.

  Voer de herhaling correct uit en maak de beweging volledig af. Op die 
manier wordt het eindpunt gekalibreerd en wordt het bereik van de 
oefening bepaald. 

  Elke herhaling wordt bevestigd met een hoorbare pieptoon (indien niet 
gedempt) en een toename van het totale aantal herhalingen. 

Opmerking: Druk op de ►-toets om de training te pauzeren. Als u de geluidsinstelling wilt aanpassen, houdt u de ►-toets op de halter 
gedurende 2 seconden ingedrukt. Het pictogram Geluid Uit wordt weergegeven wanneer gedempt. 

10.  Ga door met uw oefening. 

  Tijdens de ‘6-Week Challenge’ of een training houdt de app elke oefenperiode bij en schakelt vervolgens over naar een rustperiode. Tijdens 
de rustperiode wordt er afgeteld tot de volgende oefenperiode. Aan het einde van de aftelling schakelt de app over naar de volgende 
oefenperiode. Volg de instructies van de app om te weten of het gaat om nog een reeks van dezelfde oefening of een nieuwe oefening. Het 
bereik moet voor elke nieuwe oefening worden gekalibreerd. 

Opmerking: Druk tweemaal op de ►-toets om naar de volgende periode (oefen- of rustperiode) te gaan. 

De sensor wordt uitgeschakeld na 10 minuten inactiviteit.

Aan de slag zonder de app
Als u de halter gebruikt zonder de app, volgt u de algemene stappen in het deel ‘Aan de slag’.

1.  Wanneer de trainingsruimte vrij is en de halter is ingeschakeld, drukt u op de ►-toets. 

2. Til de halter voorzichtig op en houd deze klaar in de startpositie voor de oefening. Na ongeveer 10-12 seconden knippert het display 
tweemaal, waarmee wordt bevestigd dat het startpunt is gekalibreerd. 

Bereik van de 
oefening

STARTPUNT

EINDPUNT
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3. Begin de eerste herhaling. Op die manier wordt het bereik van de oefening bepaald. De halter telt elke herhaling die over het volledige 
bereik wordt afgewerkt.

4. Als u klaar bent met de oefening, drukt u tweemaal op de ►-toets om de rustperiode te starten. De sensor wordt uitgeschakeld na 
2 minuten inactiviteit. Zonder een gesynchroniseerd mobiel apparaat tijdens de training kunnen er geen trainingsgegevens worden 
bijgehouden. 

De werking van het vergrendelmechanisme begrijpen en testen
De Bowflex™ SelectTech™-halter is voorzien van een exclusief vergrendelmechanisme dat is ontworpen 
voor een juiste en volledige gewichtsselectie en het vastklemmen van de gewichtplaten tijdens de training. 

Zorg dat u de werking van dit mechanisme volledig begrijpt en test het regelmatig om de 
juiste werking ervan te controleren.

Na het vervangen van een deel van uw Bowflex™  SelectTech™-halter moet u absoluut de volgende procedures uitvoeren voordat u de halter 
opnieuw gebruikt om te trainen:

Functie
Het vergrendelmechanisme heeft twee belangrijke functies:

1. Het mechanisme zorgt ervoor dat de verstelgreep alleen kan worden gedraaid wanneer de greepeenheid volledig in de basis is gestoken en 
deze vastzet.

2. Het mechanisme is ontworpen om de greepeenheid in de basis te vergrendelen als de verstelgreep de geselecteerde gewichtplaten niet 
volledig vastzet.

Doel
Het vergrendelmechanisme heeft twee belangrijke doelen:

1. Het mechanisme verhindert dat gewichtplaten loskomen (vallen) wanneer de halter NIET in de basis vastzit.
2. Het mechanisme voorkomt de gedeeltelijke selectie van de gewichtplaten, waarbij de platen niet volledig worden ondersteund en de 

borgpen niet goed vastzit.

Gezien het belang van dit vergrendelmechanisme is het belangrijk dat u begrijpt hoe het werkt en het regelmatig test om te controleren of het nog 
correct functioneert.

De juiste werking van het vergrendelmechanisme testen

1. Met de greepeenheid in de halterbasis draait u de verstelgreep naar de instelling 2,3 kg (5 lbs). U hebt het cijfer volledig en juist 
geselecteerd wanneer u de verstelgreep in een inkeping (ook bekend als een pal) voelt klikken. U hoort een licht, maar hoorbaar klikgeluid 
dat overeenkomt met de pallocaties voor elk cijfer.

2. U zou nu de greepeenheid uit de basis moeten kunnen nemen, terwijl alle gewichtplaten op hun plaats blijven zitten. 

3. Probeer de verstelgreep voorzichtig te draaien wanneer de greepeenheid uit de basis is verwijderd en op de grond ligt. De verstelgreep zou 
niet mogen draaien. Een borgpen in het mechanisme verhindert de eenheid te draaien wanneer deze uit de basis is verwijderd. 

Gebruik niet te veel kracht om te proberen de vergrendelde verstelgreep te draaien. Een te grote krachtuitoefening kan het ver-
grendelmechanisme beschadigen.

4. Nadat u de juiste werking van het vergrendelmechanisme hebt gecontroleerd, zoals hierboven beschreven, plaatst u de greepeenheid terug 
volledig in de basis.

5. Probeer de verstelgreep nu naar een positie tussen de cijfers 4,5 en 5,7 (of 10 en 12,5 kg) te draaien. Dit is een onvolledige 
gewichtsselectie, waarbij de verstelgreep een gewicht niet volledig heeft geselecteerd en tussen de selectiepallen in staat (geen klik). 
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6. Probeer de greepeenheid voorzichtig uit de basis te nemen met de vergrendelgreep in deze verkeerde positie. De greepeenheid zou in de 
basis moeten zijn vergrendeld en kan niet worden verwijderd. 

Als de greepeenheid toch uit de basis vrijkomt met de gedeeltelijke gewichtsselectie, gebruik de halter dan niet. Indien aangekocht 
in de VS/Canada, kunt u service verkrijgen bij uw handelaar of de klantenservice. Indien aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u 
hulp bij uw lokale distributeur verkrijgen.

7. Verstel de verkeerd ingestelde verstelgreep naar een volledige en juiste gewichtsselectie en controleer of de greepeenheid opnieuw kan 
worden verwijderd. 

8. Controleer of de onderdelen van de haltergreepeenheid niet loszitten. Doe dit door de verstelgreep op 2,3 kg (5 lbs) in te stellen en de 
greepeenheid uit de basis te nemen. Neem de greepeenheid vast bij de uiteinden en draai de eindkappen in tegengestelde richting. De 
greepeenheid mag geen speling vertonen en alle selectieschijven moeten nauw aangesloten aanvoelen.

9. U hebt nu de werking van het vergrendelmechanisme getest. We raden aan om deze test maandelijks te herhalen, zodat u zeker bent dat 
het vergrendelmechanisme correct functioneert. 

Gebruik de greepeenheid niet om de halter en de basis samen op te heffen. Om de halter en de basis samen op te tillen vergren-
delt u alle gewichtplaten en gebruikt u de voorgevormde draaggrepen in de basis.

 Indien het vergrendelmechanisme van de halter niet behoorlijk werkt in de bovenstaande testprocedure, doet u het volgende:
 a. Stop het gebruik van het product onmiddellijk totdat er een erkende serviceverlening kan worden verstrekt.
 b.  Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt u service verkrijgen bij uw handelaar of de klantenservice. Indien aangekocht buiten de VS/

Canada, kunt u hulp bij uw lokale distributeur verkrijgen.

Optionele accessoires
Bowflex™ SelectTech™-stand
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Het product moet voor elk gebruik worden geïnspecteerd om schade vast te stellen en reparaties uit te voeren. De eigenaar is 
verantwoordelijk voor het routinematig testen van de vergrendelmechanismen. Versleten of beschadigde onderdelen moeten 
onmiddellijk worden vervangen of het product moet buiten dienst worden gesteld totdat de reparatie is uitgevoerd. Er mogen 
uitsluitend door de fabrikant aangeleverde onderdelen worden gebruikt om het product te onderhouden en te repareren.

Als de waarschuwingsklevers op een gegeven moment niet meer goed kleven, onleesbaar worden of loskomen, vervang ze dan. 
Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt u nieuwe klevers bij de klantenservice verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Cana-
da, kunt u nieuwe klevers bij uw lokale distributeur verkrijgen.

De Bowflex™ SelectTech™-halter is een product dat zeer weinig onderhoud nodig heeft. Er zijn echter enkele maatregelen die u moet nemen, 
zodat het product uitstekend blijft presteren en er goed blijft uitzien.

 Mochten uw SelectTech™-haltergreep, -platen of -basis vuil worden, dan kunt u ze schoon maken met een licht bevochtigde doek met 
warm water en een kleine hoeveelheid milde zeep. Veeg het product droog met een andere doek.

 De SelectTech™-halter is inwendig gesmeerd en heeft geen verdere inwendige smering nodig. De raakvlakken tussen de gewichtplaten en 
de selectieschijven zijn niet gesmeerd, maar zijn van nature blootgesteld aan een lage wrijving. Zij hebben doorgaans geen smering nodig. 
Mocht u het toch nodig vinden om de gewichtplaten en/of selectieschijven te smeren, gebruik dan alleen een siliconensmeermiddel, bij 
voorkeur één dat geschikt is voor contact met voedsel. 

Gebruik geen oplosmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen, chemische producten of bleekmiddel op dit product − hierdoor 
zou u de materialen kunnen beschadigen, met degradatie van de prestaties of de sterkte van het product als gevolg.

  Probeer de greepeenheid niet te demonteren. De greepeenheid mag niet door de gebruiker worden gerepareerd. Hierdoor vervalt 
de garantie van de fabrikant. Indien aangekocht in de VS/Canada, kunt u hulp bij de klantenservice 
verkrijgen. Indien aangekocht buiten de VS/Canada, kunt u hulp bij uw lokale distributeur verkrijgen.

Weergave batterijpictogram op de slimme haltermodule 
Op de console verschijnt het batterijpictogram gedurende tien seconden wanneer de batterijen ongeveer 10 % van hun 
nominale vermogen bereiken tijdens het opstarten. Houd bij het vervangen van de batterijen rekening met de plus- en 
minindicaties in het batterijvak.

Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.
Gebruik alkalinebatterijen, gewone (koolstof-zink) of herlaadbare (Ni-Cd, Ni-MH, enz.) batterijen niet door elkaar.

Onderhoud
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1.  Houd de borgklem op de sensoreenheid ingedrukt en draai de eenheid omhoog uit de halter. 

2.  Verwijder de lege batterijen.

3.  Plaats nieuwe AAA-batterijen (LR03) in de sensoreenheid. Op het display verschijnen drie streepjes zodra de eenheid wordt gevoed.

 

Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.
Gebruik alkalinebatterijen, gewone (koolstof-zink) of herlaadbare (Ni-Cd, Ni-MH, enz.) batterijen niet door elkaar. 

4.  Plaats het buitendeel van de sensoreenheid en draai dit vervolgens in de halter totdat de sensoreenheid vastklikt. 

5.  De halter is klaar voor gebruik.

Montage-/Gebruikershandleiding
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Probleem Oplossing
De greepeenheid kan niet volledig in de basis worden 
gestoken wanneer er geen gewichtplaten zijn geselecteerd 
(geen platen bevestigd aan de greep).

Steek de greepeenheid met een verticale beweging terug in de basis. Kantel of beweeg 
de greepeenheid niet zijwaarts.

De greepeenheid kan niet volledig in de basis worden 
gestoken wanneer er gewichtplaten zijn geselecteerd 
(platen bevestigd aan de greep).

Controleer of u aan beide halters hetzelfde gewicht hebt geselecteerd (dus niet 
bijvoorbeeld één halter ingesteld op 10 en de andere op 15). Als dit toch het geval is, 
moet u de greepeenheid terug in de overeenstemmende basis plaatsen.
Controleer of de niet-geselecteerde platen (de platen die in de basis blijven zitten) op 
de juiste plaats zitten en niet naar andere zittingen zijn verplaatst. Hierdoor kan het zijn 
dat de halter niet terug in de basis kan worden geplaatst.
Controleer of er geen vuil, afval of een andere obstructie in de basis zit. Verwijder alles 
waardoor de basis verstopt kan zijn. U moet de gewichtplaten mogelijk uit de basis 
halen om deze controle uit te voeren. Plaats elke gewichtplaat terug op de juiste plaats 
en in de juiste richting.

Verstelgreep wil niet draaien wanneer de greepeenheid 
in de basis zit.

Controleer of de greepeenheid volledig in de basis is gedrukt. Als dat niet het geval 
is, zal het vergrendelmechanisme niet worden ontgrendeld en zou dit de verstelgreep 
kunnen verhinderen te draaien.
Controleer of er geen vuil, afval of een andere obstructie in de halterbasis zit. Verwijder 
alles waardoor de basis verstopt kan zijn. U moet de gewichtplaten mogelijk uit de basis 
halen om deze controle uit te voeren. Plaats elke gewichtplaat terug op de juiste plaats 
en in de juiste richting.

Op het display wordt het batterijpictogram weergegeven Vervang de batterijen.

Problemen oplossen
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