
المواصفات
إجمالي مساحة السطح )األرضية( التي يشغلها الجهاز:  3746 سم2 )581 بوصة2(

وزن الحامل:   حوالي 13.5 كغم / 29.8 رطاًًل

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

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

ا/قبل كل استخدام:  افحص الجهاز. تأكد من أنه يبدو بحالة جيدة ويعمل بساًلسة. في حالة وجود أي تلف، ال تستخدم الجهاز. واتصل بالموزع المحلي لديك إلجراء الصيانة.  يوميً

ا/بعد كل استخدام:  نظف الجهاز بقطعة قماش نظيفة جافة. ال تستخدم مطهرات تحتوي على إنزيمات. يوميً

ا:  نظف الجهاز بشكل كامل باستخدام قطعة قماش نظيفة ومنظف ذي أساس أمونيا. إذا لزم األمر، ادهن أي خدوش بواسطة طاًلء إصاًلح الخدوش لمنع الصدأ.  أسبوعيً

ا:  افحص اإلطار للتحقق من عدم وجود عاًلمات شروخ أو انحناءات دائمة. ال تستخدم الجهاز إذا رأيت هذه العاًلمات. واتصل بالموزع المحلي لديك فورًا.  شهريً

 Nautilus بل إذا كانت لديك أي أسئلة حول استخدام هذا الجهاز أو صيانته بالطريقة الصحيحة، فاتصل بالموزع المحلي لديك. ينبغي أن يقوم الموظفون المدربون من قِ
أو المعتمدون بواسطتها فقط بإجراء التمديدات أو عمليات إعادة الضبط أو التعدياًلت أو اإلصاًلحات.
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Bowflex™ SelectTech™ حامل مزود برف وسائط من
)لالستخدام مع ثقلين يدويين قابلين للضبط من طراز ™Bowflex™ SelectTech 552 أو 560 أو 1090(

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

• يجب عدم السماح لألطفال بالصعود على هذا الجهاز أو االقتراب منه. يمكن أن تشكل األجزاء المتحركة وغيرها من ميزات الجهاز خطًرا على األطفال. • هذا الجهاز غير مخصص 
لاًلستخدام من قِبل أي شخص يقل عمره عن 14 عاًما. • هذا الجهاز غير مخصص لاًلستخدام من قِبل األشخاص الذين يعانون من ظروف صحية 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. 
واتصل بطبيبك قبل استخدام الجهاز مرة أخرى. • افحص هذا الجهاز للتأكد من عدم وجود أي أجزاء مفكوكة أو عاًلمات بلى. أحكم ربط أي مكونات مفكوكة أو بالية أو استبدلها قبل 
االستخدام. افحص جميع أدوات التثبيت بعناية. اتصل بالموزع المحلي لديك لطلب معلومات اإلصاًلح. • هذا الجهاز مصمم لاًلستخدام المنزلي فقط. • رّكب الحامل وقم بتشغيله على سطح 
مستو صلب. • اترك مسافة فارغة عند كل جانب من الحامل قدرها 1.3 متر )50 بوصة( على األقل. هذه هي المسافة اآلمنة الموصى بها للوصول إلى الحامل أو المرور حوله. • أبعد أي 
أشخاص آخرين عن هذه المنطقة عندما يكون الجهاز قيد االستخدام. • ال تقف فوق هذا الجهاز أو تجلس عليه أو تتسلقه. • اقرأ واستوعب دليل المستخدم بالكامل. احتفظ بالدليل لاًلستخدام 
المرجعي في المستقبل. • اقرأ واستوعب جميع التحذيرات الموجودة على هذا الجهاز. في أي وقت من األوقات، إذا أصبحت ملصقات التحذير غير ملصقة بثبات أو غير قابلة للقراءة أو في 

حالة إزالتها، فاتصل بالموزع المحلي لديك لطلب ملصقات بديلة. • يجب عدم السماح لألطفال بالصعود على هذا الجهاز أو االقتراب منه. •

احتفظ بهذه التعليمات.
 csnls@nautilus.com | Nautilus )Shanghai( ،3369-605 )800( خدمة العماًلء: أمريكا الشمالية - Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 USA، www.NautilusInc.com
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nautilusinternational.com | ُطبع في الصين | © Nautilus, Inc 2017. | إن Bowflex وشعار B وSelectTech عاًلمتان تجاريتان مملوكتان أو مرخصتان من قِبل شركة .Nautilus, Inc، ومسجلتان أو محميتان بصورة أخرى بموجب القانون 

العام في الواليات المتحدة ودول أخرى. | المستند األصلي - اإلصدار اإلنجليزي فقط
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الوصف العدد العنصر

الدعامة العرضية السفلية 1 1

قدم الحامل، اليسرى 1 2

قدم الحامل، اليمنى 1 3

الموازن الخلفي 2 4

منصة الثقل اليدوي، 21 5

درج الوسائط 1 6

حزام التثبيت 2 7

قاعدة ضبط االستواء 1 8

بطاقة عناصر إحكام الربط الكبيرة

الوصف العدد العنصر

مصدات )للثقل اليدوي من طراز 552 أو 1090(  4 A

M3.5x9.5 ،مسمار برغي برأس ربط مصلَبة 8 B

M10x1.5x70 ،مسمار برغي برأس ربط نصف كروية 8 C

M10 ،حلقة إحكام ربط مسطحة 8 D

M10 ،صمولة تثبيت 16 E

M5 ،صمولة تثبيت 4 F

M5x0.8x12 ،مسمار برغي برأس ربط مسطحة 4 G

M5 ،حلقة إحكام ربط مسطحة 4 H

بطاقة عناصر إحكام الربط الصغيرة )لألثقال اليدوية 560 فقط(

مصدات )لألثقال اليدوية من طراز560( 8 J

M6x16 ،مسمار برغي برأس ربط مصلَبة 8 K

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

بعد تجميع الجهاز بشكل صحيح.

األدوات )مرفقة(

3 مم
6 مم 

عدد 2

م بربط المصدات المناسبة للثقل اليدوي الخاص بك 1.  قُ
ملحوظة: انتقل إلى الصفحة 5 لاًلطاًلع على األثقال اليدوية من طراز 560.
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)لألثقال اليدوية 552 أو 1090(

زارط نم ةيودي لاقثأ 1090      زارط نم ةيودي لاقثأ 560  زارط نم ةيودي لاقثأ 552

ملحوظة: انتقل إلى الصفحة 5 لاًلطاًلع على األثقال اليدوية من طراز 560.
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م بتجميع الحامل 2. قُ



4.لفحص النهائي

افحص جهازك للتأكد من أن جميع أدوات التثبيت محكمة الربط ومن أنه قد تم تجميع المكونات بشكل صحيح.

ال تستخدم الجهاز أو تدخله في الخدمة إال بعد تجميعه وفحصه بشكل كامل للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما ورد في دليل المستخدم. أحكم ربط عناصر 
إحكام الربط تماًما 

38.  قُم بتركيب أحزمة التثبيت في الحامل وتثبيت كل من قاعدتي الثقل اليدوي تماًما بإحكام
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م بتجميع الحامل 1. قُ

)للثقل اليدوي 560(
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قاعدتا الثقل اليدوي

#2
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قاعدتا الثقل اليدوي

2.  أزل الموازنين المصنوعين من المطاط وتخلص منهما، ثم قم بتركيب قاعدتي الثقل اليدوي

أخرج الثقل اليدوي من قاعدته قبل أن تربط قاعدة الثقل اليدوي بالحامل لتتأكد من عدم سقوط الثقل اليدوي أثناء التركيب. 
أحكم ربط عناصر إحكام الربط تماًما قبل وضع الثقلين اليدويين في قاعدتي الثقل اليدوي المركبتْين على الحامل.

مالحظة: يجب إزالة الموازنين المصنوعين من المطاط وعناصر إحكام الربط من قاعدتي الثقل اليدوي والتخلص منها.  قاعدة الثقل اليدوي من طراز 
560 غير مرفقة مع الحامل.



3 .لفحص النهائي

افحص جهازك للتأكد من أن جميع أدوات التثبيت محكمة الربط ومن أنه قد تم تجميع المكونات بشكل صحيح.

ال تستخدم الجهاز أو تدخله في الخدمة إال بعد تجميعه وفحصه بشكل كامل للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما ورد في دليل المستخدم. أحكم ربط عناصر 
إحكام الربط تماًما 



الضمان 

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

تاريخ الشراء __________________________
لتسجيل ضمان منتجك، تواصل مع الموزع المحلي في منطقتك.

لمعرفة التفاصيل الخاصة بضمان المنتج أو إذا كان لديك أسئلة أو مشكاًلت تتعلق بمنتجك، يُرجى االتصال بالموزع المحلي لمنتجات Bowflex بمنطقتك. للعثور على 
www.nautilusinternational.com :الموزع المحلي في منطقتك، قم بزيارة الموقع اإللكتروني

 

AR


