
   ال تحاول تشغيل هذا الجهاز إال بعد قراءة واستيعاب كامل دليل المالك المزود على اإلنترنت عبر الرابط:
www.nautilusinternational.com

دليل البدء السريع 

لتفعيل دعم الضمان، احتفظ بأصل فاتورة الشراء وسجل المعلومات التالية:

تاريخ الشراء __________________________ الرقم التسلسلي __________________________ 
لتسجيل ضمان منتجك، اتصل بالموزع المحلي لديك. إذا كانت لديك أسئلة أو مشكالت تتعلق بالمنتج الخاص بك، يُرجى التواصل مع الموزع المحلي الخاص بك. للعثور على مكان الموزع المحلي لديك، زر الموقع: 

www.nautilusinternational.com

تعليمات مهمة للسالمة

يشير هذا الرمز إلى وضع خطير محتمل إن لم يتم تجنبه فقد يتسبب في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. !
التزم بالتحذيرات التالية:

اقرأ واستوعب جميع التحذيرات الموجودة على هذا الجهاز. !
اقرأ واستوعب تعليمات التجميع بعناية.

أبق المارة واألطفال بعيًدا عن المنتج الذي تقوم بتجميعه في جميع األوقات.  •

ال تقم بتركيب البطاريات في الجهاز قبل حلول الوقت المحدد في دليل التجميع.  •

ال تقم بتجميع هذا الجهاز بالخارج في الهواء الطلق أو في مكان مبلل أو رطب.  •

تأكد من قيامك بتجميع الجهاز في مكان عمل مناسب بعيًدا عن ممرات السير أو المارة.  •

•  بعض من مكونات الجهاز قد تكون ثقيلة أو من الصعب التعامل معها. استعن بشخص آخر عند القيام بخطوات التجميع المنطوية على التعامل مع هذه المكونات. ال تقم بأعمال تنطوي على رفع أو تحريك 
األجزاء الثقيلة أو التي يصعب التعامل معها بنفسك.

ركب هذا الجهاز على سطح صلب أفقي ومستٍو.  •

ال تحاول تغيير تصميم أو وظيفة هذا الجهاز. يمكن أن يتسبب ذلك في إحداث تأثير سلبي على سالمة استخدام الجهاز وسوف يتسبب في إلغاء الضمان.  •

•  إذا كان يلزم استبدال أجزاء من الجهاز، فاستخدم فقط قطع غيار وعناصر إحكام ربط أصلية مزودة من قبل Nautilus. عدم استخدام قطع غيار أصلية قد يسبب خطًرا على المستخدمين وقد يحول دون 
تشغيل الجهاز بشكل صحيح أو يتسبب في إلغاء الضمان.

ال تستخدم الجهاز أو تدخله في الخدمة إال بعد تجميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقًا لما ورد في الدليل.  •

اقرأ واستوعب الدليل المقدم مع هذا الجهاز بالكامل قبل االستخدام. احتفظ بالدليل لالستخدام المرجعي في المستقبل.  •

نفذ خطوات التجميع حسب الترتيب الموضح. التجميع غير الصحيح قد يتسبب في حدوث إصابة أو التشغيل غير الصحيح.  •

قبل استخدام هذا الجهاز، التزم بالتحذيرات التالية:

احتفظ بهذه التعليمات.  •

اقرأ واستوعب كتيب الدليل بالكامل. احتفظ بالدليل لالستخدام 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 مقروءة أو في حالة إزالتها، فاتصل بالموزع المحلي 

لديك لطلب ملصقات بديلة.

يجب عدم السماح لألطفال بالصعود على هذا الجهاز أو االقتراب منه. يمكن أن تشكل األجزاء الدوارة وغيرها من ميزات الجهاز خطًرا على األطفال.  •

هذا الجهاز غير مخصص الستخدام األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عاًما.  •

•  استشر طبيبًا قبل أن تبدأ أي برنامج تمرين. أوقف التدريب إذا شعرت بألم أو ضيق في صدرك أو ضيق في التنفس أو شعرت باإلغماء. اتصل بطبيبك قبل استخدام الجهاز مرة أخرى. استخدم القيم التي 
يحسبها أو يقيسها الكمبيوتر الخاص بالجهاز ألغراض مرجعية فقط.

•  قبل االستخدام في كل مرة، افحص هذا الجهاز للتأكد من عدم وجود أي أجزاء مفكوكة أو عالمات بلى. ال تستخدم الجهاز إذا وجدته في أي من هذه الحاالت. راقب المقعد والدواستين واألذرع المساعدة 
عن كثب. اتصل بالموزع المحلي لديك لطلب معلومات اإلصالح.

الحد األقصى لوزن المستخدم: 136 كغم )300 رطل(. ال تستخدم الجهاز إذا تجاوز وزنك هذا الحد.  •

•  هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط. ال تضع الجهاز أو تستخدمه في بيئة تجارية أو مؤسسية. يشمل ذلك الصاالت الرياضية والشركات وأماكن العمل والنوادي ومراكز اللياقة البدنية وأي كيان 
عام أو خاص لديه جهاز مخصص لالستخدام من قبل أعضائه أو عمالئه أو موظفيه أو التابعين له.
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0.6 m
(24 in)

1.35 m 
(53 in)

2 m (79 in)

0.6 m
(24 in)

138.6 cm
(54.6 in)

77.9 cm 
(30.7 in)

ال ترتِد مالبس فضفاضة أو مجوهرات. هذا الجهاز يحتوي على أجزاء متحركة. ال تدخل أصابعك أو أي جسم آخر في األجزاء المتحركة في جهاز التدريب.  •

ركب هذا الجهاز وشغله على سطح أفقي صلب ومستٍو.  •

تأكد من استقرار الدواستين قبل الوقوف عليهما. توخ الحذر عند ركوبك على الجهاز ونزولك عنه.  •

افصل كل الطاقة الكهربائية عن الجهاز قبل القيام بعمليات الصيانة.  •

ال تشغل الجهاز بالخارج في الهواء الطلق أو في مكان مبلل أو رطب. حافظ على دواستي القدمين نظيفتين وجافتين.  •

•  اترك مسافة خالية قدرها 0.6 م )24 بوصة( على األقل على طول الجانب المستخدم في الوصول إلى الجهاز ومن الجهة الخلفية للجهاز. هذه هي المساحة اآلمنة الموصى بها للوصول إلى الجهاز 
والمرور حوله والنزول عنه في حالة الطوارئ. أبعد أي أشخاص آخرين عن هذه المساحة عندما يكون الجهاز قيد االستخدام.

ال ترهق نفسك أثناء التدريب. شغل الجهاز بالطريقة الموضحة في هذا الدليل.  •

نفذ كافة إجراءات الصيانة العادية والدورية الموصى بها في دليل المالك.   •

ال تسقط أو تدخل أي جسم داخل أي من فتحات الجهاز.   •

اضبط كل أجهزة ضبط المواضع بشكل صحيح وقم بتعشيقها بشكل محكم. تأكد من عدم اصطدام أجهزة الضبط بالمستخدم.  •

يتطلب التدريب على هذا الجهاز التنسيق والتوازن. ضع في اعتبارك إمكانية حدوث تغيرات في مستوى المقاومة والسرعة أثناء التمرينات وانتبه لتجنب فقدان التوازن وحدوث إصابة محتملة.  •

أبعد البطاريات عن أي مصدر حراري وأسطح ساخنة.   •

ال تخلط في االستخدام بين البطاريات القديمة والجديدة. أزل البطاريات المستنفدة وتخلص منها بشكل يراعي السالمة.   •

ال تخلط في االستخدام بين البطاريات القلوية أو القياسية )الكربون-الزنك( أو البطاريات القابلة إلعادة الشحن )النيكل-الكادميوم، النيكل-هيدريد الفلز، إلخ(.   •

ال تقم بقصر دائرة أطراف اإلمداد الموجودة في البطاريات.   •

•  هذا الجهاز غير مخصص الستخدام األشخاص )بما في ذلك األطفال( من ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو ممن ليس لديهم خبرة ومعرفة باستخدامه، إال في حالة اإلشراف عليهم 
وتلقيهم التعليمات بشأن استخدام هذا الجهاز من شخص مسؤول عن سالمتهم.

•  لظًرا ألن هذا الجهاز يعمل بترس ثابت، ال تتحرك بالدواسة إلى الخلف أو تعكس اتجاهها. قد يؤدي هذا إلى تحرير الدواستين، مما قد ينتج عنه تلف بالجهاز و/أو تعّرض المستخدم لإلصابة. ال تشغّل هذا 
الجهاز أبًدا إذا كانت الدواستين غير مثبتتين بإحكام.

•  اخفض السرعة إلبطاء الدواستين حتى اإليقاف. ال تنزل من على الدراجة حتى تتوقف الدواستان تماًما. الحظ أن الدواستين المتحركتين يمكن أن تضربا الجهتين الخلفيتين للساقين.

ينبغي اإلشراف على األطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.  •

•  استخدم القيم التي يحسبها أو يقيسها الكمبيوتر الخاص بالجهاز ألغراض مرجعية فقط. معدل ضربات القلب المعروض تقديري ويجب استخدامه كمرجع فقط. ممارسة التدريب بما يتجاوز الحد المسموح 
به قد تؤدي إلى وقوع إصابة بالغة أو الوفاة. إذا شعرت بأي دوار توقف عن التدريب فوراً.

احتفظ بهذه التعليمات.  •

المواصفات 

136 كغم )300 رطل( الحد األقصى لوزن المستخدم:  
إجمالي مساحة السطح )األرضية( التي يشغلها الجهاز: 10797 سم2

46,7 كيلو جراًما )103 رطاًل( وزن الجهاز:  

)SUM3(  AA بطاريتان متطلبات الطاقة:  
3 فولت )جهد مستمر(   فرق الجهد المخرج:  

.EU/53/2014 يتوافق هذا المنتج مع التوجيه األوروبي الخاص بالمعدات الالسلكية

ال تتخلص من هذا المنتج على أنه نفايات عادية. هذا المنتج قابل إلعادة التدوير. 
للتخلص السليم من هذا المنتج، يرجى اتباع الطرق المحددة في مركز نفايات 

معتمد.

قبل التجميع 
لتشغيل اآلمن، يجب أن يكون  يها. ل له ف اختر المنطقة التي ستقوم بإعداد جهازك وتشغي

ٍو. اسمح بحد أدنى لمساحة التمرين  المكان على سطح صلب ومست
2 م × 1.35 م )79 بوصة × 53 بوصة(.

الرقم التسلسلي

مواصفات المنتج

طول الجهاز: 126.6 سم )49.8 بوصة(
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عناصر إحكام الربط
الوصف الكمية العنصر

ذراع الضبط، المقبض اليدوي / المقعد 2 A

M10 وردة مسطحة عريضة 2 B

مقبض الضبط، عمود المقود 1 C

األدوات
المرفقة

A B C

الوصف الكمية العنصر الوصف الكمية العنصر الوصف الكمية العنصر

المقعد 1 5 الموازن الخلفي 1 3 اإلطار الرئيسي 1 1

المقبض اليدوي 1 6 عمود المقعد 1 4 الموازن األمامي 1 2

الخطوة 1.
احرص على رفع الموازن الخلفي بحيث يالصق كتيفة التثبيت 

قبل تركيب عناصر إحكام الربط، وإال فقد ال تثبت عناصر 
إحكام الربط بشكل صحيح. قد يؤدي التركيب الخاطئ لعناصر 

إحكام الربط إلى انفصال الموازن الخلفي.

التجميع

15 مم
17 مم

عدد 2
6 مم

1

2

5

4

A

B
C

6

B

A

*

*
*

X6
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الوصف الكمية العنصر الوصف الكمية العنصر

حامل زجاجة المياه 1 9 )R( الدواسة اليمنى 1 7

)L( الدواسة اليسرى 1 8

الخطوة 2.
إذا ظهر الجزء الملولب بسبب التركيب غير الصحيح، يمكن أن يؤدي هذا إلى انفصال الدواستين عن الدراجة و/أو انكسارهما أثناء االستخدام، مما قد يؤدي إلى تعّرض المستخدم إلصابة 

خطيرة.
لدراجة. يعتمد تحديد االتجاه على وضعية الجلوس فوق الدراجة. تحمل الدواسة  الجانب الصحيح ل مالحظة: يتم تركيب الدواسة اليسرى بلفها عكس اتجاه عقارب الساعة. تأكد من تركيب الدواستين ب

 ."R" يمنى الحرف اليسرى الحرف "L" وتحمل الدواسة ال

ا داخل الذراعين المساعدين مباشرة وإال فقد ينكشف الجزء  مالحظة: يجب تركيب الدواستين يدويً
يد. إذا شعرت بمقاومة وأن الدواسة ال تدور  ال الملولب الذي يثبت الدواستين. ابدأ تحريك الدواسة ب
بسالسة داخل الذراع المساعد، فتأكد من محاذاة أسنان الجزء الملولب بشكل صحيح. تأكد من أن 

فتحة، فقم بإزالة  م تكن الدواسة على خط واحد مع ال الدواسة تدخل في الذراع المساعد مباشرةً. إذا ل
ذ الخطوات مرة أخرى. فّ الدواسة ون

يد في الذراع المساعد، اربطها بإحكام بواسطة مفتاح ربط 15 مم. ال فها عدة مرات ب ل بعد تحريك الدواسة ب

تأكد من ربط الدواسة بإحكام بواسطة مفتاح ربط 15 مم.

كرر الخطوات مع الدواسة األخرى.

8 (L)

7 (R)

9

*

X3
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الخطوة 3.
المؤشرين +/– في تجويف البطارية. مالحظة:  تأكد من أن البطاريات موضوعة بشكل يوافق االتجاه الخاص ب

الوصف الكمية العنصر الوصف الكمية العنصر

مشابك القدم- اختياري 2 12 لوحة التحكم 1 10

)SUM3(  AA بطاريات 2 11

+

-

X2

10

11

10

X4

#2
12
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الخطوة 4. الفحص النهائي
افحص جهازك للتأكد من أن جميع أدوات التثبيت محكمة الربط ومن تركيب المكونات بشكل صحيح. 

م بإزالة أي أغطية واقية من على وجه لوحة التحكم.  مالحظة: ق  

تأكد من تسجيل الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز في الخانة المخصصة له في مقدمة هذا الدليل.

يل المالك. ال تستخدم الجهاز إال بعد تجميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقاً لما ورد في دل !

تركيب مشابك الحذاء على أحذية ركوب الدراجات )ملحق اختياري(
مالحظة: يناسب مشبكا الحذاء كاًل من الدواستين اليمنى واليسرى.

4 mm

االدوات الالزمة: كماشة، مفتاح سداسي حجم 4 مم

1.  بواسطة الكماشة، اسحب الغطاء المطاطي إلظهار فتحتي تثبيت مشبكي الحذاء الموجودين في 
أسفل حذاء ركوب الدراجة.

  مالحظة:  قد تكون هذه الخطوة غير ضرورية، بحسب نوع الحذاء.

2.  من الجهة السفلية للحذاء، ضع الطبقة المقاومة لالنزالق في موضعها على فتحتي المشبك ثم ضع 
مشبًكا. تأكد من أن يشير السهم الفردي الموجود على المشبك إلى مكان إصبع القدم الكبير في 

الحذاء. أحِكم ربط مسماري تثبيت المشبك )2.5 نيوتن. متر(.

3.  يوجد للمشبك نطاق ضبط قدره 20 مم من األمام إلى الخلف و5 مم من اليسار إلى اليمين. تمرن 
على تعشيق الحذاء في الدواسة وتحريره لقدم واحد في كل مرة. قم بإعادة الضبط لتحديد أفضل 

وضع للمشبك.

4.  باستخدام مفتاح سداسي حجم 4 مم، قم بإحكام ربط مسامير ثبيت المشبك بشكل كامل )بعزم 5 – 
6 نيوتن. متر(.
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نقل الدراجة
لدراجة إلى األسفل. ادفع الدراجة إلى المكان المطلوب  ينما تدفع الجهة األمامية ل يدويين بحذر في اتجاهك ب إمالة المقبضين ال م ب لتحريك الدراجة الرأسية، ق

يه. قلها إل ن

مالحظة:   توخ الحذر عند نقل الدراجة. قد تؤثر الحركات المفاجئة على تشغيل الكمبيوتر.

 لتخزين الجهاز بشكل آمن، قم بإزالة البطاريات. ضع الجهاز في مكان آمن بعيًدا عن األطفال والحيوانات األليفة. 

ضبط استقرار الدراجة
يحتاج الجهاز إلى ضبط مستواه إذا كانت مساحة التمرين الخاصة بك غير مستوية. توجد أقدام ضبط االستقرار في كل جانب من 

الموازنات. قم برفع الموازن قلياًل إلزالة الثقل من أداة الضبط، ثم قم بإدارة المقبض لضبط قدم الموازن. 

ال تقم بضبط أقدام ضبط االستقرار عند ارتفاع يجعلها تنفصل أو تنفك عن الجهاز. قد تتعرض لإلصابة أو يتعرض 
الجهاز للتلف.

تأكد من استقرار وثبات الجهاز قبل التدريب.

إيقاف الطوارئ
إليقاف الدواسات الفوري، اضغط بقوة على المكابح/مقبض ضبط المقاومة.

مراقب معدل ضربات القلب عن بعد

م لضربات القلب أو غيره من األجهزة اإللكترونية المزروعة، فاستشر طبيبك قبل استخدام حزام صدر السلكي أو أي جهاز آخر مراقب لمعدل  إذا كان لديك منّظِ
ضربات القلب عن بعد.

مالحظة:   لمنع أي تداخل مع مستقبل قياس معدل ضربات القلب عن بعد، ال تضع أي أجهزة إلكترونية شخصية على الجانب األيسر من حامل الوسائط.*  

مشابك الحذاء
توفر دواسات القدم المزودة بأحذية قيادة الدرجات ذات المشابك تثبيتًا جيًدا للقدمين على دراجة التمرين. يناسب مشبكا الحذاء المزودان كاًل من الدواستين اليمنى واليسرى.

قبل االستخدام تأكد من فهمك لكيفية عمل آلية تعشيق الدواستين والمشبكين / تحريرهما.
أبق على المشبكين واألربطة خالين من الغبار والرواسب لضمان جودة التعشيق والتحرير.

افحص المشبكين بشكل دوري للكشف عن البلى. عند تعرض المشبكين للبلى، قم باستبدالهما. قم باستبدال المشبك عندما يصبح من الصعب تحريره أو عندما يتم تحريره بجهد أقل بكثير من الالزم مقارنة 
بما كان عليه عندما كان بحالة جديدة.

 MTB SPD إنها تناسب أي قياس حذاء يحتوي على أدوات تثبيت المشبك المناسبة: األحذية التي تحتوي على عبارة "أدوات تثبيت المشبك القياسية .SPD الدواستان والمشبكان متوافقون مع أنظمة دواسات
.)MTB SPD = Mountain Bike Shimano Pedaling Dynamics( "ذات الثقبين

الضبط / التشغيل
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ماذا ترتدي أثناء التمرين
ارتد حذاًء رياضيًا ذا نعل مطاطي. ستحتاج إلى ارتداء المالبس المناسبة للتدريب التي تسمح لك بحرية الحركة.

كم مرة ينبغي أن تتمرن
يحسبها أو يقيسها الكمبيوتر الخاص بالجهاز ألغراض مرجعية فقط. معدل ضربات القلب المعروض على لوحة التحكم تقديري ويجب استخدامه فقط كمرجع.! استشر طبيبًا قبل أن تبدأ أي برنامج تمرين. أوقف التدريب إذا شعرت بألم أو ضيق في صدرك أو ضيق في التنفس أو شعرت باإلغماء. اتصل بطبيبك قبل استخدام الجهاز مرة أخرى. استخدم القيم التي 

3 مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في اليوم.• 

ضع جدوالً زمنياً للتمرينات مسبقًا وحاول اتباع الجدول الزمني.• 

ضبط المقعد
الوضع الصحيح للمقعد يزيد من كفاءة التدريب ويمنحك الراحة خالله مع الحد من خطر اإلصابة.

مع وضع الدواسة في الموضع األمامي، ضع كعب قدمك على أقل أجزاء الدواسة انخفاًضا. ينبغي أن تثني ساقك قليالً عند الركبة.  .1

2.  إذا كانت ساقك مستقيمة بشكل زائد أو لم يكن يمكن لقدمك لمس الدواسة، فستحتاج إلى أن تحرك المقعد إلى أسفل. إذا كانت ساقك مثنية أكثر من الالزم، فستحتاج 
إلى أن تحرك المقعد إلى أعلى.

  انزل عن الجهاز قبل أن تقوم بضبط المقعد.

3.  أرخ واسحب مقبض تعديل عمود المقعد الموجود على عمود المقعد. اضبط ارتفاع المقعد حسب االرتفاع المطلوب.

  ال ترفع عمود المقعد أعلى من عالمة "STOP" )توقف( الموجودة على عمود المقعد.

حرر مقبض تعديل عمود المقعد لتعشيق سن القفل. تأكد من تعشيق السن بشكل تام وأحكم ربط مقبض التعديل.  .4

لتحريك المقعد ليكون أقرب إلى لوحة التحكم أو إلبعاده عنها، أرخ مقبض تعديل المقعد. حرك المقعد إلى الوضع المرغوب ثم أحكم ربط المقبض تماًما.  .5

إدارته ودفعه إلى الخلف إلعادة ضبط موضعه. استمر في إدارة المقبض  م ب م ق مالحظة:  إذا تعذّر دوران المقبض نتيجة تصادمه مع جزء آخر، فاسحب المقبض ث
حسب الحاجة.

موضع القدم / ضبط حزام الدواسة
دواستا القدمين المزودتان بأحزمة توفران ارتكاًزا آمنًا للقدمين أثناء التدريب على الدراجة.

ضع مقدمتي كلتا القدمين في مثبت القدم بالدواستين.  .1

أحكم ربط الحزام فوق الحذاء.  .2

كرر العملية مع القدم األخرى.  .3

تأكد من أن أصابع قدميك وركبتيك متوجهة نحو األمام لضمان الحصول على أقصى قدر من كفاءة التبديل. يمكن ترك حزامي الدواستين في موضعهما لممارسة التمرينات الحقًا.

استخدام مشابك القدم
توفر دواسات القدم المزودة بأحذية قيادة الدرجات ذات المشابك تثبيتًا جيًدا للقدمين على دراجة التمرين. تأكد من إدارة الدواستين بحيث يكون مثبت القدم تحت الدواسة.

قبل االستخدام تأكد من فهمك لكيفية عمل آلية تعشيق الدواستين والمشبكين )الحذاءين( / تحريرهما.
أبق على المشبكين واألربطة خالية من الغبار والرواسب لضمان جودة التعشيق والتحرير.

افحص المشبكين بشكل دوري للكشف عن البلى. عند تعرض المشبكين للبلى، قم باستبدالهما. قم باستبدال المشبك عندما يصبح من الصعب تحريره أو عندما يتم 
تحريره بجهد أقل بكثير من الالزم مقارنة بما كان عليه عندما كان بحالة جديدة.

الدواستان والمشبكان متوافقون مع أنظمة دواسات SPD. وهم مناسبون ألي قياس حذاء يحتوي على أدوات تثبيت المشبك المناسبة: األحذية التي تحتوي على عبارة »أدوات 
.)MTB SPD = Mountain Bike Shimano Pedaling Dynamics( »ذات الثقبين MTB SPD تثبيت المشبك القياسية

تأكد من أن السهم الموجود أعلى الدواسة يشير إلى األمام.   .1

ادفع المشبك إلى أسفل وإلى األمام لكي يتم تعشيقه في الدواسة.  .2

كرر العملية مع القدم األخرى.  .3

تمرن على تعشيقه وتحريره من الدواستين قبل بدء تمرينك.   .4

لتحرير المشبكين من الدواستين، قم بدفع الكعبين إلى الخارج وارفعهما.

 الدواسة اليمنى - 
)لم يتم عرض مثبت القدم للتوضيح(

تحريرتعشيق
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إذا كان وزن جسم المستخدم منخفًضا للغاية، فقد يواجه المستخدم صعوبة في التعامل مع كيفية عمل آلية التعشيق/التحرير الخاصة بالدواستين. قد يلزم تقليل قوة التثبيت 
 الخاصة باآللية. 
لضبط التثبيت:

اجعل الفتحة في الجهة الخلفية من الدواسة لكي تتمكن من الوصول إلى مسمار الضبط. إنه يوجد بين البرغيين اللذين يربطان مثبت القدم بالدواسة.  .1

 2.  استخدم مفتاًحا سداسيًا بقياس 3 مم إلدارة مسمار الضبط. لزيادة التثبيت، قم بإدارته إلى اليمين )عكس عقارب الساعة(. 
لتقليل التثبيت، قم بإدارته إلى اليسار )عكس عقارب الساعة(

تعديل مقبض اليد
لتعديل وضع موضع المقود:

أرخ واسحب مقبض تعديل عمود المقود الموجود على عمود المقود. اضبط ارتفاع المقود حسب االرتفاع المطلوب.  .1

ال ترفع عمود المقود أعلى من عالمة "STOP" )توقف( الموجودة على عمود المقود.

أحِكم ربط مقبض تعديل المقود لتعشيق سن القفل. تأكد من تعشيق السن بشكل تام وأحكم ربط مقبض التعديل.  .2

ِن الكابالت. ث مالحظة: ال ت
لتحريك المقود ليكون أقرب إلى لوحة التحكم أو إلبعاده عنها، أرخ مقبض تعديل المقود. حرك المقود إلى الوضع المرغوب ثم أحكم ربط المقبض تماًما.  .3

إدارته ودفعه إلى الخلف إلعادة ضبط موضعه. استمر في إدارة المقبض حسب  م ب م ق مالحظة:  إذا تعذّر دوران المقبض نتيجة تصادمه مع جزء آخر، فاسحب المقبض ث
الحاجة.

إقفال عجلة الموازنة/التخزين
عندما ال يكون الجهاز قيد االستخدام، تأكد من إقفال عجلة الموازنة بالمكبح/مقبض ضبط المقاومة. ينبغي أن تكون عجلة الموازنة مقفلة لتخزين الجهاز. 

لتخزين الجهاز بشكل آمن، قم بإزالة البطاريات وأحِكم ربط المكبح/مقبض ضبط المقاومة لتثبيت عجلة الموازنة. ضع الجهاز في مكان آمن بعيًدا عن األطفال والحيوانات األليفة.

إلقفال عجلة الموازنة، أحِكم ربط المكبح/مقبض ضبط المقاومة بشكل تام لمنع حركة عجلة الموازنة والدواستين.

وضع التشغيل
ستدخل لوحة التحكم في وضع التشغيل إذا تم الضغط على أي زر، أو إذا تلقت إشارة من مجس RPM )عدد الدورات في الدقيقة( نتيجة لتبديل.

مالحظة: سوف تنخفض إضاءة شاشة عرض لوحة التحكم إذا كان مستوى البطارية 25% أو أقل.

إيقاف التشغيل اآللي )وضع السكون(
إذا لم تتلق لوحة التحكم أي إدخال لمدة 4 دقائق تقريبًا، فستُغلق تلقائيًا. تكون شاشة العرض LCD متوقفة أثناء وضع Sleep Mode )السكون(.

مالحظة: ال تحتوي لوحة التحكم على مفتاح تشغيل/إيقاف.

- +



اقرأ جميع تعليمات الصيانة بالكامل قبل أن تبدأ في أي أعمال إصالح. في بعض الحاالت، يكون من الضروري االستعانة بمساعد للقيام بالمهام الالزمة.

يجب فحص الجهاز بانتظام للكشف عن وجود أي تلف وإجراء اإلصالحات. المالك مسئول عن التأكد من إجراء أعمال الصيانة الدورية. يجب إصالح المكونات البالية أو التالفة أو استبدالها فوراً. قطع 
الغيار المزودة من قِبل الشركة المصنعة فقط يمكن استخدامها لصيانة وإصالح الجهاز.

 في أي وقت من األوقات، إذا أصبحت ملصقات التحذير غير ملصقة بثبات أو غير مقروءة أو في حالة إزالتها، فاتصل بالموزع المحلي لديك لطلب ملصقات بديلة.
 افصل جميع مصادر الطاقة عن الجهاز قبل صيانته.

 قبل كل استخدام، افحص جهاز التدريب للتحقق من وجود أجزاء مفكوكة أو مكسورة أو تالفة أو بالية. 
ال تستخدم الجهاز إذا وجدته في أي من هذه الحاالت. قم بإصالح جميع األجزاء بمجرد اكتشاف أولى عالمات البلى أو التلف. تأكد من إحكام ربط مقبض الضبط. أحكم 

ربطها كما يلزم. بعد كل تمرين، استخدم قطعة قماش رطبة لمسح أي رطوبة عن الجهاز ولوحة التحكم الخاصين بك.

يومياً: 

مالحظة:   إذا لزم األمر، استخدم فقط صابون صحون لطيفًا مع قطعة قماش ناعمة لتنظيف لوحة التحكم. ال تنظف باستخدام مذيب ذي أساس بترولي أو منظف سيارات أو 
أي منتج يحتوي على األمونيا. ال تنظف لوحة التحكم في ضوء الشمس المباشر أو في درجات حرارة مرتفعة. تأكد من عدم وجود رطوبة في لوحة التحكم.

افحص الدواسات واألذرع المساعدة وأحكم ربطها كما يلزم. تأكد من أن جميع المسامير والبراغي محكمة الربط. أحكم ربطها كما يلزم.
قم بتنظيف الجهاز إلزالة أي غبار أو أوساخ أو أتربة من على األسطح. تحقق من سالسة تشغيل حركة انزالق المقعد أفقياً. إذا لزم األمر، ضع طبقة رقيقة جداً من شحم 

السيليكون لتسهيل العملية. 

أسبوعياً: 

لظًرا ألن هذا الجهاز يعمل بترس ثابت، ال تتحرك بالدواسة إلى الخلف أو تعكس اتجاهها. قد يؤدي هذا إلى تحرير الدواستين، مما قد ينتج عنه تلف 
بتتين بإحكام. ًدا إذا كانت الدواستين غير مث ل هذا الجهاز أب بالجهاز و/أو تعّرض المستخدم لإلصابة. ال تشغّ

ًدا عن متناول األطفال. تخزن في مكان آمن. مادة التشحيم المصنوعة من السيليكون غير مخصصة لالستخدام اآلدمي. تحفظ بعي

مالحظة: ال تستخدم منتجات ذات أساس بترولي.

افحص الشد الخاص بسير الدفع. شهريًا أو بعد 20 ساعة تشغيل: 

الصيانة

8016728.100122.H

AR

| csnls@nautilus.com ,3369-605 )800( خدمة العمالء: أمريكا الشمالية - Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 USA, www.NautilusInc.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 | خارج الواليات المتحدة www.nautilusinternational.com | تمت طباعته في الصين 
| © Nautilus, Inc 2017. إن كاًل من Schwinn وشعار جودة Schwinn وNautilus وJRNY وBowflex  هي عالمات تجارية مملوكة من قبل شركة Nautilus, Inc. أو مرخصة لصالحها، وهي 

مسجلة أو محمية بصورة أخرى بواسطة القانون العام في الواليات المتحدة ودول أخرى. Polar® وOwnCode® هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لصالح مالكهما.

الدليل األصلي - اإلصدار اإلنجليزي فقط


