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لالطالع على مقاطع فيديو ونصائح خاصة بالتدريب على أداء 
التمارين وإرشادات حول اكتساب اللياقة البدنية باستخدام بار بيل 

 ،Bowflex™ SelectTech™ 2080 المزود بقضيب متعرج من
قم بزيارة المواقع اإللكترونية التالية:

http://www.bowflex.com/2080 
http://www.bowflex.ca/2080

http://global.bowflex.com/2080

www.bowflex.com/getting-started.html

global.bowflex.com/en/assembly-videos.html

لمشاهدة فيديو التجميع ، انتقل إلى:



تهانينا على شرائك بار بيل 2080 المزود بقضيب متعرج من ™Bowflex™ SelectTech. إن مجموعة بار بيل المبتكرة هذه هي أداة تدريب 
متعددة االستعمال ستساعدك على تحقيق هدفك الخاص باللياقة البدنية. تم تصميم هذا المنتج وصناعته بعناية لتوفير مجموعة واسعة من خيارات 

األوزان بداية من 20 رطاًًل )9 كجم( ووصواًل إلى 80 رطاًًل )36 كجم(. والمنتج قابل لترقية الوزن ليصل إلى 120 رطاًًل )54 كجم( بإضافة وزن 
الترقية الذي يبلغ 40 رطاًًل. لتحقيق أقصى استفادة من هذا المنتج، من الضروري أن تقرأ كتيب المالك هذا وتفهمه بالكامل قبل استخدام بار بيل من 

 .SelectTech™
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ل المعلومات التالية: للمصادقة على دعم الضمان، احتفظ بإثبات الشراء األصلي وَسّجِ

الرقم التسلسلي __________________________ تاريخ الشراء ____________________             
www.bowflex.com/register :إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا: لتسجيل الضمان الخاص بمنتجك، قم بزيارة الموقع اإللكتروني

أو اتصل على الرقم 605-3369 )800( 1.
إذا كانت لديك أسئلة أو كنت تواجه مشكاًلت تتعلق بمنتجك، يُرجى االتصال على الرقم 605-3369 )800( 1.

إذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا: لتسجيل ضمان المنتج الخاص بك، تواصل مع الموزع المحلي لديك.
لمعرفة التفاصيل الخاصة بضمان المنتج أو إذا كانت لديك أسئلة أو مشكاًلت تتعلق بمنتجك، يُرجى التواصل مع الموزع المحلي لديك. للعثور على الموزع المحلي لديك، قم 

www.nautilusinternational.com :بزيارة الموقع اإللكتروني

| csnls@nautilus.com ,3369-605 )800( خدمة العماًلء: أمريكا الشمالية - Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 USA, www.NautilusInc.com 
  Nautilus )شانغهاي( Fitness Equipments Co, Ltd, Room 1701 &1702, 1018 Changning Road, Changning District, Shanghai, China، الصين 200042,

 www.nautilus.cn - 86 21 6115 9668 | خارج الواليات المتحدة www.nautilusinternational.com | تمت طباعته في الصين | © Nautilus, Inc 2019. | إن Bowflex وشعار 
B وSelectTech وNautilusوJRNY وSchwinn هي عاًلمات تجارية مملوكة لشركة Nautilus,Inc. أو مرخصة لصالحها، وهي مسجلة أو محمية بصورة أخرى بموجب القانون 

العام في الواليات المتحدة والدول األخرى.

الكتيب األصلي - إصدار اللغة اإلنجليزية فقط

المواصفات
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تشير هذه األيقونة إلى وضع خطير محتمل قد يتسبب، إن لم يتم تجنبه، في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

قبل استخدام هذا الجهاز، التزم بالتحذيرات التالية:
اقرأ وافهم كتيب المالك بأكمله. احتفظ بكتيب المالك للرجوع إليه في المستقبل.

 اقرأ جميع التحذيرات الموجودة على هذا الجهاز وافهمها. إذا أصبحت الملصقات التحذيرية، في أي وقت من األوقات، مفكوكة أو غير قابلة للقراءة 
أو تمت إزاحتها من مكانها، فاستبدلها. إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع خدمة العمالء لطلب ملصقات بديلة. إذا تم الشراء 

خارج الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع الموزع المحلي لديك لطلبها.
اقرأ تعليمات التجميع وافهمها بعناية.  

يجب عدم السماح لألطفال بالصعود على هذا الجهاز أو االقتراب منه. يمكن أن تشكل األجزاء المتحركة وغيرها من خصائص الجهاز خطًرا على األطفال.	 
أبِق المارة واألطفال بعيًدا عن المنتج الذي تقوم بتجميعه في جميع األوقات.	 
تأكد من قيامك بتجميع الجهاز في مساحة عمل مناسبة بعيًدا عن ممرات السير و أماكن وجود المارة.	 
 قد تكون بعض مكونات الجهاز ثقيلة أو قد يصعب التعامل معها. استعن بشخص آخر عند تنفيذ خطوات التجميع التي تتضمن التعامل مع هذه المكونات. ال تنفذ 	 

بمفردك الخطوات التي تتضمن رفع أجزاء ثقيلة أو القيام بحركات صعبة. 
 هذا الجهاز مصمم لاًلستخدام المنزلي فقط. ال تضع الجهاز أو تستخدمه في بيئة تجارية أو مؤسسية. يشمل ذلك الصاالت الرياضية، والشركات وأماكن العمل 	 

والنوادي ومراكز اللياقة البدنية وأي كيانات عامة أو خاصة لديها جهاز متاح لاًلستخدام من قِبل أعضائها أو عماًلئها أو موظفيها أو التابعين لها.
ال تقم بتجميع هذا الجهاز أو تشغيله في األماكن الخارجية أو في األماكن الرطبة أو المبللة.	 
نفذ جميع خطوات التجميع حسب التسلسل الموضح. قد يتسبب التجميع غير الصحيح في حدوث إصابة.	 
ال تحاول تغيير تصميم هذا الجهاز أو وظيفته. فقد يؤثر ذلك سلبًا على ساًلمة هذا الجهاز وسيتسبب في إلغاء الضمان.	 
 ال تستخدم الجهاز إال بعد تجميعه وفحصه بشكل كامل للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما ورد في كتيب المالك الخاص ببار بيل المزود بقضيب متعرج من 	 

.SelectTech™

هذا الجهاز غير مخصص لاًلستخدام من قبل أي شخص يقل عمره عن 14 عاًما.	 
 هذا الجهاز غير مخصص لاًلستخدام من قبل األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية يُحتمل أن تؤثر على االستخدام اآلمن لبار بيل/القضيب المتعرج أو تشكل 	 

خطًرا لحدوث إصابة للمستخدم.
 استشر طبيبًا قبل بدء أي برنامج تمرين. أوقف التمرين إذا شعرت بألم أو ضيق في صدرك أو إذا أصبت بضيق في التنفس أو شعرت بالدوار. وتواصل مع طبيبك 	 

قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
 قبل أن تبدأ تمرينك، تأكد من أن األماكن المحيطة بك خالية من العوائق واألطراف الثالثة المحتملة. ينبغي أن تكون المساحة الخالية التي تمارس فيها تمارينك أكبر 	 

من أقصى مسافة يشغلها التمرين في جميع االتجاهات بمقدار 0.6 متر )24 بوصة(.
ال ترهق نفسك أكثر من الاًلزم أثناء التمرين. استخدم الجهاز بالطريقة الموضحة في هذا الكتيب.	 
افحص آلية إحكام الربط واختبرها بشكل دوري للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. اتبع إجراءات االختبار الواردة في هذا الكتيب. 	 
ال تحاول تدوير مفتاح الضبط بالقوة عند إزالة البار بيل/القضيب المتعرج من قاعدة بار بيل أو في حالة عدم وجود أحد ألواح الوزن على القاعدة.	 
ال تترك بار بيل/القضيب المتعرج يسقط بحرية على األرض. فقد يتعرض المنتج للتلف ويتعرض الشخص إلصابة محتملة.	 
 ال تتكئ على مقبض بار بيل/القضيب المتعرج أو تستخدمه لحمل وزن جسمك، مثل استخدامه كقاعدة ألداء تمارين الضغط. فقد يتعرض المنتج للتلف ويتعرض 	 

الشخص إلصابة محتملة. ال تستخدم أبًدا المعدات للدعم أثناء التمدد أو لتوصيل واستخدام أحزمة المقاومة أو الحبال أو أي وسيلة أخرى.
 ال تحاول تفكيك مقبضي بار بيل/القضيب المتعرج أو مجموعة القاعدة الخاصة به. هذا المنتج ليس مصمًما لتتم صيانته بواسطة المستخدم. إذا تم الشراء داخل 	 

الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع خدمة العماًلء للحصول على المعلومات المتعلقة بالتصليح. إذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع الموزع 
المحلي لديك للحصول على المعلومات المتعلقة بالتصليح.

 إن بار بيل/القضيب المتعرج ثقيل للغاية. إذا لم تكن تستخدم حامل بار بيل االختياري، فضع مجموعة بار بيل/القضيب المتعرج على األرض مباشرة لدعمها 	 
بأفضل صورة ممكنة.

ال تقم بتخزين مجموعتي مقبض البار بيل أو القضيب المتعرج في وضع رأسي/قائم. فقد يتعرض المنتج للتلف ويتعرض الشخص إلصابة محتملة.	 
ينبغي اإلشراف على األطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.	 
افحص الجهاز قبل االستخدام. ال تستخدمه إذا كان الجهاز أو أي مكون تالفًا أو تالفًا أو غير صالح للعمل.	 
لزيادة مقاومة الوزن بشكل تدريجي ، استخدم فقط وسائل المقاومة اإلضافية التي توفرها الشركة المصنعة.	 

احتفظ بهذه التعليمات	 

تعليمات الساًلمة المهمة
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4484.9 سم2 إجمالي مساحة السطح )التغطية األرضية( التي يشغلها الجهاز:  
53.2 كجم )117.3 رطاًًل( أوزان بار بيل المزودة بمجموعة القضيب المتعرج: 

ل الرقم التسلسلي في الخانة المخصصة للرقم التسلسلي في بداية هذا الكتيب. َسّجِ

ال تتخلص من هذا المنتج على أنه نفايات. هذا المنتج قابل إلعادة 
التدوير. للتخلص من هذا المنتج بطريقة سليمة، يُرجى اتباع الطرق 

المحددة في أحد مراكز النفايات المعتمدة.

Do Not Drop )ال تسقطه(
)العبارة متاحة باللغة اإلنجليزية فقط.(

تحذير
•  الستخدام المستهلك فقط.

•   هذا المنتج غير مخصص لاًلستخدام من قِبل 
أي شخص يقل عمره عن 14 عاًما.

•   استشر طبيبًا قبل استخدام أي جهاز ألداء 
التمرينات.

•   أبِق األطفال والحيوانات األليفة بعيًدا عن هذا 
الجهاز في جميع األوقات.

•   توخ الحذر عند استخدام هذا الجهاز أو قد 
تحدث إصابة خطيرة أو الوفاة.

•   قبل االستخدام، قم بقراءة كتيب المالك وفهمه 
بما في ذلك جميع التحذيرات.

•   حافظ على الشعر والجسم والماًلبس خالية من 
جميع األجزاء المتحركة.

•   يجب اإلشراف على األفراد الذين تتراوح 
أعمارهم بين 14 و 17 عاًما في جميع 

األوقات عند استخدام هذا الجهاز

مواصفات المنتج

الرقم التسلسلي

)الملصق الموجود على المنتج متاح باللغات 
اإلنجليزية والفرنسية الكندية والصينية فقط.(

المواصفات

ملصقات الساًلمة التحذيرية والرقم التسلسلي

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

150.5 cm (59.3”)

29.8 cm (11.7”)

32.2 cm (12.7”)

]المساحة الخاصة بأقصى مسافة 
يشغلها التمرين[

كتيب المالك
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 اختر المنطقة التي ستقوم فيها بتركيب جهازك وتشغيله. للتشغيل اآلمن، يجب أن يكون المكان على سطح صلب ومستٍو. وفر مساحة للتمرين تبلغ 3 أمتار x  3  أمتار 
)120 بوصة x 120 بوصة( على األقل.

نصائح أساسية للتجميع
اتبع النقاط األساسية التالية هذه عند تجميع جهازك:

1.  قم بقراءة "تعليمات الساًلمة المهمة" وفهمها قبل التجميع.

2.  اجمع كل القطع الاًلزمة لكل خطوة من خطوات التجميع.
3.   باستخدام مفاتيح الربط الموصى بها، أدر المسامير والصواميل إلى اليمين )في اتجاه عقارب الساعة( إلحكام الربط وإلى اليسار )عكس اتجاه عقارب الساعة( للفك، ما 

لم تُشر التعليمات إلى خاًلف ذلك.
4.   عند ربط قطعتين معًا، ارفعهما بحذر وانظر عبر فتحات المسامير للمساعدة في إدخال المسامير من خاًلل الفتحات.

الكمية الوصف العنصر
1 أنبوب القاعدة، األمامي 1
1 أنبوب القاعدة، الخلفي 2
2 لوحا القاعدة 3
4 أقدام ضبط االستقرار 4
2 غطاءا طرفي القاعدة 5
1 مجموعة مقبض بار بيل 6
1 مجموعة مقبض القضيب المتعرج 7
4 األلواح المهايئة 8

12 ألواح وزن تزن 5 أرطال )2.27 كجم( 9

األجزاء 

قبل التجميع/األجزاء

1 3 42

5

6 7

8

9

كتيب المالك
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1.  قم بتركيب لوحي القاعدة بأنبوبي القاعدة، ثم قم بتركيب أقدام ضبط االستقرار. 
مالحظة:  تأكد من تركيب لوحي القاعدة بالجزء السفلي من األنبوبين بحيث يكون الملصق )1a( في االتجاه الصحيح بعد التجميع. اربط جميع البراغي يدويًا، ثم أحكم   

 ربطها تماًما. قم بتثبيت أقدام ضبط االستقرار.

اقلب مجموعة القاعدة بحيث يكون الجانب الصحيح مواجًها ألعلى واضبط أقدام ضبط االستقرار حتى تصبح المجموعة مستوية ومستقرة. 

الكمية الوصف العنصر
16 25 X M8 برغي برأس ربط مجوف A
8 M8 حلقة إحكام ربط مسطحة B
8 M8 حلقة إحكام ربط ذات قفل زنبركي C
16 16 X M5 برغي برأس ربط مسطح D

التجميع 

إذا كنت تقوم بتجميع مجموعة بار بيل المزودة بقضيب متعرج والحامل االختياري المزودة برف وسائط معًا، فراجع كتيب التجميع الخاص 
بحامل 2080 المزود برف وسائط من ™Bowflex™ SelectTech لالطالع على تعليمات التجميع. 

عناصر إحكام الربط / األدوات / التجميع

المرفقة

األدوات

3 مم
6 مم

B C DA

3

B
C
A

X8
6mm

3
4  X4

1
2

1a
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3.  قم بتثبيت األلواح المهايئة في مقبض بار بيل ومقبض القضيب المتعرج
ماًلحظة:   تأكد من وضع األلواح المهايئة في االتجاه الصحيح. يجب أن تدخل البراغي في الفتحات المخوشة الموجودة في الجزء الخلفي من األلواح.   

2.  قم بتركيب غطاءي طرفي القاعدة
مالحظة:  ال تقم بإحكام ربط البراغي تماًما. ينبغي أن يظل من الممكن تحريك الغطاءين.  

ماًلحظة:   استخدم المجموعة الداخلية لفتحات البراغي في أنبوبي القاعدة لكي تناسب تكوين بار بيل الذي يزن 80 رطاًًل. وإذا كان سيتم تركيب وزن الترقية الذي يبلغ 40   
رطاًًل في بار بيل )التكوين الذي يزن 120 رطاًًل(، فاستخدم المجموعة الخارجية لفتحات البراغي في أنبوبي القاعدة. 

المجموعة الداخلية

المجموعة الخارجية

5

5

A

6mmX8

6

7

8

8

D

8

8
D  X8

X8

3mm

كتيب المالك
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4.  ضع ألواح الوزن ومجموعة بار بيل في القاعدة وقم بضبط غطاءي طرفي القاعدة
كي تتجنب حدوث إصابة خطيرة محتملة، عند وضع ألواح الوزن في مجموعة القاعدة، كن حذًرا كي تتجنب أن تعلق أصابعك أو يداك أو أن تُقرص.

ماًلحظة:   تأكد من استقرار ألواح الوزن بشكل كامل في القاعدة. تأكد من عدم وجود فجوات كبيرة بين ألواح الوزن ومن محاذاة وإحكام ربط جميع ألسنة ألواح الوزن   
سويًا. تأكد من أن لسان إحكام الربط في الجزء العلوي من كل غطاء من غطاءي طرفي القاعدة مستقر في حافة التحديد في الجزء العلوي من لوح الوزن 

الخلفي. 
   ادفع الغطاءين نحو الداخل. وأحكم ربط البراغي الداخلية. إلحكام ربط البراغي الخارجية، قد يكون من الضروري إزالة بار بيل وألواح الوزن. يعد هذا 

الضبط مهًما لضمان األداء السليم وسهولة إعادة وضعه في مكانه. إذا كان من الصعب إعادة وضع بار بيل في مكانه بعد التجميع، فقد يكون من الضروري 
تكرار هذه العملية.

5.  الفحص النهائي
افحص جهازك للتأكد من أن جميع أدوات التثبيت محكمة الربط وأنه قد تم تجميع المكونات بشكل صحيح. 

تأكد من تسجيل الرقم التسلسلي في الخانة المخصصة له في مقدمة هذا الكتيب.

ال تستخدم الجهاز إال بعد تجميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما ورد في كتيب المالك.

حافة التحديد

لسان إحكام الربط

9  X6

9  X6

6mm
X2

6mm
X2

6mm
X2

6mm
X2
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مقبض بار بيل  .A
مقبض القضيب المتعرج  .B

مفتاح الضبط  .C
مبيت الوزن المحدد  .D

األلواح المهايئة  .E
ألواح الوزن - 5 أرطال )2.27 كجم(  .F

لسان إحكام الربط، اللوح  .G
حافة التحديد  .H

القاعدة  .I
لسان إحكام الربط، القاعدة  .J

مشغل مسمار القفل، القاعدة  .K
قدم ضبط االستقرار  .L

توجد 7 زيادات في الوزن للمنتج 2080 األساسي و4 زيادات في الوزن لترقية الوزن بمقدار 40 رطاًًل. 

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20
54.4 كجم 49.9 كجم 45.4 كجم 40.8 كجم 36.3 كجم 31.8 كجم 27.2 كجم 22.7 كجم 18.1 كجم 13.6 كجم 9.1 كجم

مالحظة:   تمثل زيادات الوزن قيًما تقديرية فقط. ويمكن أن تختلف القيم الدقيقة وفقًا الختاًلفات التصنيع.

الخصائص

الجانب األمامي الجانب الخلفي

A

B

C

C
D

E

E

E

F

F

I

K

L

J

H
G
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Bowflex™ SelectTech™ التعرف على بار بيل المزود بقضيب متعرج من
تحتوي مجموعة بار بيل 2080 من ™Bowflex™ SelectTech على بار بيل واحد وقضيب متعرج واحد. بعد إخراج بار بيل بحرص من صندوقه والقيام بتجميعه، 

هناك بعض الخطوات األولية التي ينبغي اتباعها لكي تتعرف على وظيفة المنتج، ولتتأكد من أن جميع جوانب بار بيل والقضيب المتعرج تعمل وفقًا للمواصفات الخاصة به.

  ال تُسقط بار بيل/القضيب المتعرج. سيؤدي إسقاط بار بيل/القضيب المتعرج إلى تلف ألواح الوزن و/أو آلية إحكام الربط، ويمكن أن يتسبب في تحرير )سقوط( 
ألواح الوزن من المقبض دون سابق إنذار. ويمكن أن يسبب هذا إصابة خطيرة، وسيؤدي إلى إلغاء الضمان.

1.  بعد إخراج بار بيل والقضيب المتعرج من غاًلفي الحماية الخاصين بهما، افحص المنتجين ومواد التغليف للتأكد من عدم وجود أي تلف. قم بتجميع 
المنتجات.

اتبع احتياطات السالمة وأساليب الرفع المالئمة. اثِن ركبتيك ومرفقيك وأبق ظهرك مستقيًما وارفع ألعلى بكلتا ذراعيك بمقدار متساٍو. وافرد ساقيك 
للرفع.

2.  اضغط ألسفل قلياًًل على مجموعة المقبض للتأكد من استقرارها بالكامل في القاعدة. أدر كل مفتاح ضبط عدة دورات 
كاملة للتأكد من أنه يدور بحرية في كاًل االتجاهين. تأكد من سماع صوت طقطقة عند كل زيادة في الوزن في مفتاح 

الضبط. سيساعدك صوت الطقطقة هذا على تحديد موضع المحاذاة الماًلئم لتحديد زيادة معينة في الوزن.

 3.  يتراوح نطاق زيادات الوزن بين 20 رطاًًل و120 رطاًًل )9.1 كجم و54.4 كجم( في كاًل مفتاحي الضبط. 
يتم استخدام الزيادات 90 - 120 رطاًًل لمجموعة الترقية التي تزن 40 رطاًًل. 

  الختيار وزن معين بشكل صحيح )20 رطاًًل ]9.1 كجم[ على سبيل المثال(،أدر كاًل مفتاحي الضبط حتى يصبح 
الرقم )20( محاذيًا للخط الموجود على الحافة الداخلية لشعار ™Bowflex )الشكل 1(. 

4.  بعد التأكد من أن وظيفة الدوران في مفتاح الضبط تعمل بشكل صحيح، أدر كاًل مفتاحي الضبط حتى يصبح الرقم 20 
 .Bowflex™ محاذيًا للسهم الموجود بلوحة اسم

5.  بعد ضبط كاًل مفتاحي الضبط على الرقم 20، ارفع مجموعة المقبض ألعلى مباشرة من بار بيل. سيؤدي هذا إلى نزع مجموعة المقبض فقط )مع األلواح 
المهايئة( من القاعدة مع ترك جميع ألواح الوزن في مكانها في القاعدة )الشكل 2(. تمثل مجموعة المقبض الوزن المبدئي الذي يبلغ 20 رطاًًل )9.1 كجم(.

6.  بعد إعادة مجموعة المقبض إلى القاعدة، يمكنك زيادة الوزن المحدد 
عن طريق تدوير كاًل مفتاحي الضبط في اتجاه عقارب الساعة. 

7.  مقبض بار بيل وألواح الوزن متناظرة وهي قابلة للتبادل. يتم إدخال 
المقبض مع توجيه أي من الطرفين نحو المستخدم، بشرط أن تكون 

قد حددت نفس رقم الوزن على طرفي بار بيل.

ماًلحظة:   عندما تقوم بإزالة بار بيل من القاعدة أو إعادته إليها، استخدم 
حركة رأسية، بصورة عمودية على القاعدة. ال تقم بإمالة بار بيل 

أو تحريكه بشكل جانبي )مواٍز للقاعدة( حتى ينفصل تماًما عن 
ألواح الوزن غير المحددة. 

  ال تتكئ على مقبض بار بيل أو تستخدمه لحمل وزن جسمك، مثل 
استخدامه كقاعدة ألداء تمارين الضغط. إن القيام بذلك سيؤدي إلى 

تلف ألواح الوزن و/أو آليات إحكام الربط، ويمكن أن يتسبب في 
تحرير )سقوط( ألواح الوزن من المقبض دون سابق إنذار. ويمكن 

أن يسبب هذا إصابة خطيرة، وسيؤدي إلى إلغاء الضمان.

  افحص بار بيل قبل كل استخدام. ال تستخدم بار بيل إذا كانت به 
أجزاء متهالكة أو تالفة. قد تحدث بعض الخدوش السطحية الخفيفة 

على ألواح الوزن الطرفية وهذا أمر متوقع، ولكن قد تتسبب التجويفات األكثر عمقًا في حدوث مشكالت. تواصل مع خدمة العمالء )إذا كنت داخل الواليات 
المتحدة/كندا( أو مع الموزع المحلي لديك )إذا كنت خارج الواليات المتحدة/ كندا( للحصول على معلومات بشأن تصليح الجهاز.

الشكل 1

9.1
20

الشكل 2

االستخدام
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فهم وظيفة آلية إحكام الربط واختبارها
يتميز بار بيل من ™Bowflex™ SelectTech بخاصية آلية إحكام ربط حصرية مصممة لضمان التحديد السليم والكامل أللواح الوزن باإلضافة إلى ضمان تثبيت ألواح 

الوزن أثناء التمرين. 

احرص على فهم وظيفة هذه اآللية بشكل كامل وإجراء اختبارات عليها بانتظام للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

الوظيفة
توفر آلية إحكام الربط وظيفة أساسية:

سوف تسمح اآللية لمفتاحي الضبط بالدوران فقط عندما يكون مقبض بار بيل مركبًا ومعشقًا بشكل كامل في قاعدة بار بيل.

الغرض
تخدم آلية إحكام الربط غرًضا مهًما:

تمنع اآللية تحرير )سقوط( ألواح الوزن من بار بيل عندما ال يكون موجوًدا في قاعدته.
نظًرا ألهمية آلية إحكام الربط هذه، فمن المهم للغاية أن تفهم كيفية عملها وأن تجري االختبارات عليها بشكل دوري للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

اختبار وظيفة آلية إحكام الربط للتحقق من عملها بشكل صحيح
قد تكون بعض مكونات الجهاز ثقيلة أو يصعب التعامل معها. استعن بشخص آخر عند تنفيذ الخطوات التي تتضمن التعامل مع هذه المكونات. ال تنفذ بمفردك 

الخطوات التي تتضمن رفع أجزاء ثقيلة أو القيام بحركات صعبة.

1.  عندما يكون مقبض بار بيل موضوًعا على قاعدة بار بيل، قم بتدوير مفتاحي الضبط لضبطهما على الرقم 20. سوف تعلم أنك قد حددت الرقم بشكل كامل 
وصحيح عندما تشعر أن مفتاح الضبط قد استقر في فتحة )تعرف باسم سقاطة تثبيت(. سوف تسمع أيًضا صوت طقطقة بسيًطا ولكن مسموع يقابل مواقع 

سقاطة التثبيت لكل رقم.

2.  ينبغي أن تكون قادًرا على سحب المقبض من القاعدة تارًكا جميع ألواح الوزن في مكانها. 

3.  بعد إزالة المقبض من القاعدة، قم بإمساك أحد مفتاحي الضبط بيدك األخرى وحاول برفق تدوير المفتاح، ومن 
المفترض أال يدور. سن إحكام الربط الموجود في اآللية سيعمل على تعشيق مجموعة التدوير عند إزالة الوحدة 

من القاعدة. قم بإجراء هذا االختبار مع كاًل مفتاحي الضبط. 
  ال تستخدم قوة مفرطة لتحاول تدوير مفتاح الضبط محكم الربط. يمكن أن يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى 

تلف آلية إحكام الربط.

4.  بعد التأكد من عمل وظيفة آلية إحكام الربط بشكل صحيح كما هو موضح أعاًله، قم بإعادة وضع مقبض بار بيل 
في مجموعة القاعدة مع إدخاله بالكامل.

5.  بعد إعادة المقبض في القاعدة، حاول أن تدير مفتاح الضبط الموجود في أحد الجانبين ليكون في موضع بين 
الرقمين 20 و 30. من المفترض أال تتمكن من إيقاف مفتاح الضبط في هذا الموضع "بين رقمين". ينبغي أن 

يؤدي ضغط الزنبرك الخاص بالمفتاح إلى اختيار الموضع الذي يزن 20 رطاًًل أو الموضع الذي يزن 30 رطاًًل بشكل تلقائي. 

تأكد من عودة مفتاح الضبط إلى موضع تحديد للوزن بشكل كامل وصحيح وتأكد من إمكانية إزالة مقبض بار بيل مرة أخرى.   .6

قم بإعادة إجراء هذا االختبار مع كاًل مفتاحي الضبط.  .7

8.  تأكد من إحكام ربط مجموعة مقبض بار بيل كلها بشكل صحيح. قم بذلك من خاًلل ضبط مفتاح الضبط على 20 رطاًًل وإزالة مجموعة المقبض من 
القاعدة. أمسك كاًل مفتاحي الضبط وقم بدفع وسحب المفتاحين بمقدار قليل جًدا في اتجاه يد المقبض وبعيًدا عنها. ينبغي أال يبدو المفتاحان حري الحركة 

بصورة زائدة.
تتطلب هذه الخطوة شخصين. ال تستخدم قوة مفرطة لتحاول تدوير مفتاح الضبط محكم الربط. يمكن أن يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى تلف آلية 

إحكام الربط.
لقد قمت اآلن باختبار وظيفة آليات إحكام الربط. ونقترح أن تعيد إجراء هذا االختبار بصورة شهرية للتأكد من أن آليات إحكام الربط تعمل بشكل صحيح.   .9

9.120
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 استعن بشخص آخر لتحريك البار بيل والقاعدة معًا. لرفع البار بيل والقاعدة معًا، أمسك كل طرف من أطراف مجموعة القاعدة تحت أنابيب القاعدة. تأكد من أنك 
ومن أن اآلخرين الئقون جسديًا وقادرون على تحريك الجهاز بأمان.

إذا كانت آلية إحكام ربط بار بيل تعمل على نحو غير مرٍض أثناء إجراء االختبار أعاًله، فقم بما يلي:  
توقف عن استخدام المنتج على الفور حتى تتوفر الخدمة المعتمدة.  .1  

تواصل مع خدمة العماًلء )إذا كنت داخل الواليات المتحدة/كندا( أو مع الموزع المحلي لديك )إذا كنت خارج الواليات المتحدة/ كندا(.  .2  

التمارين 
للحصول على إرشادات للمساعدة في أداء التمرينات باستخدام البار بيل 2080 المزود بقضيب متعرج من ™Bowflex™ SelectTech، يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو 

التمارين المتوفرة عبر اإلنترنت على:

يوجد مقعد وبساط تمرين اختياريان متاحان بصورة منفصلة.

 تتوفر منتجات إضافية من شركة Nautilus, Inc. على الموقع اإللكتروني
www.nautilusinc.com

Bowflex™ SelectTech™ حامل 2080 المزود برف وسائط من
.SelectTech™ يتميز هذا الحامل الجذاب بتصميم مريح لتعزيز األداء الوظيفي لبار بيل

•   يسمح التصميم للمستخدم بالحفاظ على وضعية صحيحة للجزء 
العلوي من الجسم أثناء رفع بار بيل أو إعادة وضعه في القاعدة.

	   حامل للقضيب غير المستخدم الذي يزن 20 رطاًًل )القضيب 
المتعرج أو البار بيل(. ويُّسِهل الحامل اإلضافي االنتقال من 

قضيب إلى آخر.
تضمن أقدام الموازن الكبيرة القابلة للضبط أقصى درجات الثبات.    •

رف وسائط مدمج.   •
•   األبعاد )مع قضيب بار بيل الذي يزن 80 رطاًًل(: 150.1 سم 
طول × 60.5 سم عرض × 81.5 سم ارتفاع )59.3 بوصة 

طول × 11.7 بوصة عرض × 12.7 بوصة ارتفاع(

 Bowflex™ SelectTech™ مجموعة ترقية الوزن 2080 من
تسمح مجموعة ترقية الوزن التي تزن 40 رطاًًل  بترقية نظام بار بيل 2080 من ™SelectTech ليصبح وزنه 120 رطاًًل )54 كجم( إجمااًل.

•   تزيد لوحات الوزن الثمانية )4 لوحات على كل جانب( من الوزن بمقدار 10 أرطال لكل زوج من 
اللوحات.

يتم تثبيت اللوحات اإلضافية في القاعدة األصلية.   	
	   يوفر قرص تحديد الوزن الموجود بالفعل زيادات تصل إلى 120 رطاًًل في المنتج األصلي. ويتم 

استخدام الزيادات 90 – 120 رطاًًل لمجموعة ترقية الوزن التي تبلغ 40 رطاًًل.

ملحقات اختيارية

ملحقات اختيارية 

http://www.bowflex.com/2080 
http://www.bowflex.ca/2080

http://global.bowflex.com/2080
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يجب فحص الجهاز بانتظام للكشف عن وجود أي تلف وإجراء التصليحات. يتحمل المالك مسؤولية التأكد من إجراء أعمال الصيانة الدورية. يجب استبدال 
المكونات المستهلكة أو التالفة فوًرا أو إيقاف استخدام الجهاز حتى يتم التصليح. يُسمح فقط باستخدام المكونات المزودة من قِبل الشركة المصنعة لصيانة الجهاز 

وتصليحه.
 إذا أصبحت ملصقات التحذير، في أي وقت من األوقات، مفكوكة أو غير قابلة للقراءة أو تمت إزاحتها من مكانها، فاستبدلها. إذا تم الشراء داخل الواليات 

المتحدة/كندا، فتواصل مع خدمة العمالء لطلب ملصقات بديلة. إذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا، فتواصل مع الموزع المحلي لديك لطلبها.

يتطلب بار بيل من ™SelectTech™ Bowflex إجراءات صيانة قليلة للغاية. ومع ذلك، هناك خطوات ينبغي لك اتخاذها للحفاظ على أفضل مستوى ألداء المنتج 
ومظهره.

1.  إذا اتسخت مجموعة المقبض أو األلواح أو القاعدة الخاصة ببار بيل من ™SelectTech، يمكنك تنظيفها باستخدام قطعة قماش مبللة قلياًًل بماء دافئ 
وكمية صغيرة من الصابون اللطيف. امسح الجهاز بقطعة قماش أخرى لتجفيفه.

2.  تم تشحيم بار بيل من ™SelectTech من الداخل ولن يتطلب تشحيًما داخليًا إضافيًا. ونقطة التاًلمس بين ألواح الوزن وآلية التحديد غير مشحمة ولكن 
االحتكاك بينهما منخفض بشكل طبيعي. وبشكل عام لن يتطلب أي تشحيم. إذا شعرت بأنه يلزم تشحيم ألواح الوزن و/أو آلية التحديد، فاستخدم مادة تشحيم 

مصنوعة من السيليكون بنسبة %100. 

ال تستخدم أي مذيبات أو منظفات قوية أو كيماويات أو مبيضات على هذا المنتج − ففعل ذلك قد يتسبب في تلف المواد، مما يؤدي إلى تراجع أداء المنتج أو 
قوته.

  ال تحاول تفكيك مجموعة مقبض بار بيل/القضيب المتعرج أو القاعدة الخاصة به. فهذه العناصر ليست مصممة لتتم صيانتها بواسطة المستخدم. وسيؤدي القيام 
بذلك إلى إلغاء الضمان المقدم من قبل الشركة المصنعة. تواصل مع خدمة العمالء )إذا كنت داخل الواليات المتحدة/كندا( أو مع الموزع المحلي لديك )إذا كنت 

خارج الواليات المتحدة/ كندا(.

الصيانة 
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الحل المشكلة

تأكد من أن كاًل مفتاحي الضبط تم ضبطهما مباشرة على الرقم 20.   .1
تأكد من أنه قد تم ضبط مسافات القاعدة بشكل صحيح وفقًا للخطوة رقم 6 من تعليمات التجميع.   .2

3.   تأكد من تركيب العدد الصحيح من األلواح في كل جانب من جانبي القاعدة )6 ألواح إلصدار يزن 
80 رطاًًل، و10 ألواح مع ترقية الوزن التي تبلغ 40 رطاًًل(.

مقبض بار بيل ال يدخل في القاعدة بشكل 
كامل عندما ال يكون هناك أي ألواح 

محددة )ال توجد ألواح مثبتة في المقبض(.

1.  تحقق لترى ما إذا كنت قد حددت أوزان مختلفة على كل جانب من جانبي البار بيل )على سبيل 
المثال، تم تعيين أحد مفتاحي الضبط على 20 وتعيين اآلخر على 30(. إذا كانت هذه هي الحالة، 

يجب عليك إعادة وضع بار بيل في القاعدة في نفس االتجاه الذي تم سحبه منه. وذلك للسماح لأللواح 
باالستقرار مرة أخرى في الفتحات الشاغرة الصحيحة في القاعدة.

2.   تحقق من أن األلواح التي لم يتم تحديدها )األلواح المتبقية في قاعدة بار بيل( في مكانها الصحيح 
وأنها مثبتة بشكل صحيح وأنه قد تم تعشيق جميع األلسنة. قد يمنع هذا األمر بار بيل من أن يستقر في 

موضعه في القاعدة مرة أخرى.
تأكد من أنه قد تم ضبط مسافات القاعدة بشكل صحيح )راجع الخطوة رقم 6 من تعليمات التجميع(.   .3

4.   إذا كنت تستخدم وزن الترقية الذي يبلغ 40 رطاًًل، فتأكد من أن مشغل مسمار القفل تم ضبطه بشكل 
صحيح وفقًا لتعليمات التجميع.

5.   تأكد من تركيب العدد الصحيح من األلواح في كل جانب من جانبي القاعدة )6 ألواح إلصدار يزن 
80 رطاًًل، و10 ألواح مع ترقية الوزن التي تبلغ 40 رطاًًل(.

القاعدة بشكل  مقبض بار بيل ال يدخل في 
كامل عندما تكون هناك ألواح محددة )توجد 

ألواح مثبتة في المقبض(. 

1.  قم بالفحص للتأكد من أن مقبض بار بيل مستقر في موضعه في قاعدة بار بيل بشكل كامل. إذا لم 
يكن مستقًرا في موضعه بشكل كامل، فلن يتم تحرير آلية إحكام الربط وقد تمنع مفاتيح الضبط من 

الدوران.
2.  افحص للتأكد مما إذا كانت هناك أي أتربة أو بقايا أو عوائق أخرى في قاعدة بار بيل. قد تحتاج إلى 
إزالة ألواح الوزن من القاعدة إلجراء هذا الفحص. تذكر أن تعيد كل لوحة وزن إلى موقعها المناسب 

عن طريق جعل حافة التحديد موجهة للخارج بعيًدا عن قبضة بار بيل.
3.   تحقق من أن جميع األلواح )مع الرقم الصحيح في كل جانب( مثبتة بشكل صحيح في القاعدة وأن 
جميع األلسنة تم تعشيقها بشكل صحيح. قد ال تعمل آلية مفتاح الضبط إذا كان أي من األلواح غير 
مستقر بشكل صحيح في القاعدة أو إذا فُقدت أي من ألواح الوزن من القاعدة—على سبيل المثال، 

األلواح التي ال تزال مثبتة بالمقبض غير المستخدم. 
4.   إذا كانت ألواح الوزن غير موجودة في القاعدة وكانت أعمدة التحديد في المقبض ال تعشق األلواح 

الخاصة بالوزن المحدد )األلواح على المقبض اآلخر(، فقم بضبط المقبض الذي تستخدمه حاليًا على 
20 وقم بإزالته من القاعدة. أعد وضع المقبض الذي يحمل ألواح الوزن المفقودة في قاعدة بار بيل. 

قم بضبط قرص تحديد الوزن على 20 وقم بإزالة المقبض تارًكا ألواح الوزن في القاعدة. 

ال يدور مفتاح الضبط أثناء وجود المقبض 
في القاعدة.

استكشاف المشكاًلت وحلها
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