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Bewaar het oorspronkelijke bewijs van aankoop en noteer de volgende informatie om de
garantieondersteuning te valideren:
Serienummer ________________________________
Datum van aankoop ____________________
Neem contact op met uw lokale verdeler om uw productgarantie te registreren.
Als u vragen hebt of problemen ondervindt met uw product, neem dan contact op met uw lokale
Bowflex-verdeler.

Nautilus, Inc., (800) NAUTILUS / (800) 628-8458, www.NautilusInc.com - Klantendienst: Noord-Amerika (800) 605-3369, csnls@
nautilus.com | buiten de VS +01-360-859-5180, technics-APLA@nautilus.com |
Gedrukt in China | © 2011 Nautilus, Inc. Alle rechten voorbehouden. ™ en ® wijzen op een handelsmerk of een geregistreerd
handelsmerk. De handelsmerken van Nautilus, Inc.
(www.NautilusInc.com) zijn onder andere NAUTILUS®, BOWFLEX®, SCHWINN® en UNIVERSAL® en hun respectieve logo's.
Andere handelsmerken zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars.
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften
!

Dit pictogram wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of tot
ernstige letsels.

Neem de volgende waarschuwingen in acht voordat u dit product in gebruik
neemt:

!

Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op dit product.
Lees aandachtig de montagehandleiding.

•

Houd omstanders en kinderen altijd uit de buurt van het product dat u aan het monteren bent.

•

Monteer het product niet buiten of in een vochtige of natte plaats.

•

Zorg ervoor dat u voldoende werkruimte hebt, uit de buurt van voorbijgangers en zonder
blootstelling van omstanders.

•

Sommige onderdelen van het product kunnen zwaar of moeilijk hanteerbaar zijn. Roep de hulp
in van een tweede persoon wanneer u deze onderdelen monteert. Monteer geen zware of
moeilijk hanteerbare onderdelen zonder de hulp van een tweede persoon.

•

Installeer het product op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.

•

Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.

•

Probeer het design of de functionaliteit van het product niet te wijzigen. Dit zou de veiligheid
van het product in gevaar kunnen brengen en maakt de garantie ongeldig.

•

Als u reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend echte reserveonderdelen en
montagemateriaal dat door Nautilus geleverd is. Als u geen originele vervangingsonderdelen
gebruikt, dan kan dit een risico inhouden voor de gebruikers, het product verhinderen om
correct te functioneren en de garantie ongeldig maken.

•

Gebruik het product niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte
werking, in overeenstemming met de gebruikershandleiding van uw SelectTech®-halters.

•

Lees voor de eerste ingebruikneming aandachtig de volledige gebruikershandleiding die bij
uw SelectTech®-halters is meegeleverd. Bewaar de gebruikers- en montagehandleidingen
voor latere raadpleging.

•

Voer alle montagestappen in de opgegeven volgorde uit. Onjuiste montage kan leiden tot
lichamelijke letsels.

•

Controleer voor elk gebruik of het product geen losse onderdelen heeft of tekenen van
slijtage vertoont. Neem contact op met uw lokale verdeler voor informatie over een eventuele
reparatie.
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Waarschuwingsklevers en serienummer
Het product wordt geleverd met waarschuwingsklevers in het Engels op het frame.
Waarschuwingsklevers in andere talen worden meegeleverd op een apart vel, zodat de klant
die zelf op het product kan aanbrengen. Als een klever beschadigd raakt, onleesbaar wordt of
losgekomen is, neem dan contact op met uw lokale verdeler voor een nieuwe klever.

Serienummer

- 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

WAARSCHUWING
- Lees aandachtig de volledige gebruikershandleiding. Bewaar de handleiding voor later
gebruik.
- Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op dit product. Als de waarschuwingsklevers
op een gegeven moment niet meer goed kleven, onleesbaar worden of loskomen, neem dan
contact op met uw lokale verdeler om de klevers te vervangen.
- Laat geen kinderen toe in de nabijheid van het product.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
- Installeer en gebruik dit product op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.
- Geef gebruikers voldoende vrije ruimte rond het product voor een veilig gebruik.
- Houd omstanders buiten deze ruimte tijdens het gebruik van het product.
- Ga niet op het product staan of zitten.

Opmerking: Een Nederlandse klever wordt niet bij dit product geleverd. Noteer het serienummer
in het veld dat bestemd is voor het serienummer vooraan in deze handleiding.
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Specificaties

66.5cm
26.2”

50.6cm
19.9”

57.9cm
22.8”

Reglementaire goedkeuringen
Dit product voldoet aan de geldende CE-eisen.
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Onderdelen
8

7

8

6
6
2
4
4

5

3

1

Ref.

Omschrijving

Aantal

1

Onderste dwarsverbindingsstuk

1

2

Stabilisatiesteun achteraan links

1

3

Stabilisatiesteun achteraan rechts

1

4

Standpoot

2

5

Middenpaneel

1

6

Halterplatformen

2

7

Handdoekstang

1

8

Bevestigingsriemen, 2F 2M

2 paar
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Montagehandleiding

A

B

C

D

E

F

Ref.

Omschrijving

Aantal

A

Nylock-moer M10

10

B

Vlakke sluitring M10 Standaard

26

C

Bolkopinbusbout M10 x 75

4

D

Bolkopinbusbout M10 x 70

4

E

Bolkopinbusbout M10 x 20

8

F

Platkopinbusbout M10 x 30

2

Gereedschap
Meegeleverd
6 mm

Niet meegeleverd
Stanleymes of schaar om de nylon
binders door te snijden

17 mm
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Montagestappen
Stap 1: Bevestig de stabilisatiesteunen aan de standpoten
Opmerking: Z et het montagemateriaal nu nog niet volledig vast.
Als de stelpootjes (4a) niet vooraf gemonteerd zijn, installeer deze
dan op de poten en de stabilisatiesteunen.

4
4

2
3

X4

E

B

4a

8

4a

Montagestappen
Stap 2: Installeer het onderste dwarsverbindingsstuk
Opmerking: Z org dat de smallere rand van het onderste verbindingsstuk (1) zich
dichter bij de verticale standpoten bevindt.
Zet het montagemateriaal nu nog niet volledig vast.

1

X4
E

B

9

Montagestappen
Stap 3: Installeer het middenpaneel
Opmerking: Z org dat de randen van het middenpaneel zich op de buitenkant van de
poten bevinden en dat het logo op het middenpaneel niet omgedraaid is.
Zet al het montagemateriaal uit de stappen 1, 2 en 3 vast.
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D

X4

B

X4

10

B A

Montagestappen
Stap 4: Installeer de halterplatformen
Opmerking: Z org dat de schroefgaten (6a) in de halterplatformen naar het midden van
de stand zijn gericht.

6
6a

X4
C

X4
B

B

X4

11

A

Montagestappen
Stap 5: Installeer de handdoekstang
Opmerking: Zet al het montagemateriaal volledig vast.

X2
F

7

X2

B
A

12

Montagestappen
Stap 6: Bevestig de bevestigingsriemen aan de halterplatformen
Opmerking: Z org dat de riemen goed vastzitten.
8

13

Montagestappen
Stap 7: Laatste controle
Controleer of al het montagemateriaal goed vastzit, of het product waterpas staat en of de
onderdelen correct gemonteerd zijn. Verstel indien nodig de stelpootjes totdat ze allemaal
contact maken met de vloer.

!

 ebruik het product niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte
G
werking in overeenstemming met de gebruikershandleiding.

	Gebruik de bevestigingsriemen om beide halterbasissen op de halterplatformen vast
te maken. Zorg dat de riemen veilig rond de halterbasis vastzitten om ongewenste
verplaatsingen te voorkomen.
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Onderhoud
!

 et product moet regelmatig worden geïnspecteerd om schade vast te stellen en
H
reparaties uit te voeren. De eigenaar is verantwoordelijk voor het regelmatig uitvoeren
van onderhoud. 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.

Dagelijks / voor elk gebruik:	
Inspecteer het product. Kijk of het in een goede staat
is en correct functioneert. Indien u schade vaststelt,
GEBRUIK HET PRODUCT DAN NIET.
Dagelijks / na elk gebruik:	
Reinig het product met een schone en droge doek. Gebruik geen
reinigingsmiddelen met enzymen.
Wekelijks:	Reinig het product volledig met een schone doek bevochtigd
met een beetje warm water en een kleine hoeveelheid milde
zeep. Veeg het product droog met een andere doek. Retoucheer
eventuele krassen met retoucheerverf om roest te voorkomen,
indien nodig.
Maandelijks:	Inspecteer het frame voor tekenen van barsten of permanent
buigen. Gebruik het product niet als u deze tekenen vaststelt.
Neem onmiddellijk contact op met uw lokale verdeler.
Als u vragen hebt over het correcte gebruik of onderhoud van dit product, neem dan contact op
met uw lokale verdeler.
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