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يتوافق هذا املنتج مع متطلبات التوافق األوروبي 
CE املعمول بها.
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يشير هذا الرمز إلى وضع خطير محتمل والذي إن لم يتم جتنبه فقد يتسبب في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. !
التزم بالتحذيرات التالية:

اقرأ واستوعب جميع التحذيرات املوجودة على اجلهاز.
!

اقرأ واستوعب تعليمات التجميع بعناية.

ً عن املنتج الذي تقوم بتجميعه في جميع األوقات. أبق على املارة واألطفال بعيدا  •

ال تقم بتركيب البطاريات في اجلهاز إال عند اخلطوة املشار إليها في دليل التجميع.  •

ال تقم بتجميع هذا اجلهاز باخلارج في الهواء الطلق أو في مكان مبلل أو رطب.  •

ً عن ممرات السير أو املارة. تأكد من قيامك بتجميع اجلهاز في مكان عمل مناسب بعيدا  •

بعض من مكونات اجلهاز قد تكون ثقيلة أو من الصعب التعامل معها. استعن بشخص آخر عند القيام بخطوات   •
التجميع مبا في ذلك املكونات الثقيلة املشار إليها. ال ترفع أو حترك األجزاء الثقيلة أو التي من الصعب التعامل 

معها بنفسك.

ركب هذا اجلهاز على سطح صلب أفقي ومستوي.  •

ال حتاول تغيير تصميم أو وظيفة هذا اجلهاز. قد يتسبب ذلك في التأثير السلبي على سالمة استخدام اجلهاز وقد   •
ً في إلغاء الضمان. يتسبب أيضا

إذا كانت هناك ضرورة إلى استبدال أجزاء من اجلهاز، استخدم قطع غيار وعناصر إحكام ربط أصلية مزودة من قبل   •
ً على املستخدمني وقد يحول دون تشغيل اجلهاز  Nautilus. عدم استخدام قطع غيار أصلية قد يسبب خطرا

بشكل صحيح أو يتسبب في إلغاء الضمان.

ً ملا ورد في الدليل. ال تستخدم اجلهاز إال بعد جتميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفقا  •

اقرأ واستوعب الدليل املزود مع اجلهاز بأكمله قبل االستخدام ألول مرة. أحتفظ بالدليل في املتناول لالستخدام   •
املرجعي في املستقبل.

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

هذا املنتج يحتوي على مغناطيس. ميكن أن تتداخل ااالت املغناطيسية مع االستخدام العادي لبعض األجهزة الطبية   •
املوجودة على مسافة قريبة. من املمكن أن يقترب املستخدمني من األجزاء املغناطيسية املوجودة في اجلهاز أثناء 

ً لألهمية الواضحة ملثل هذه األجهزة الطبية، مثل جهاز تنظيم ضربات  التجميع أو الصيانة و/أو استخدام اجلهاز. نظرا
ً االتصال بطبيب الرعاية الطبية لديك واستشارته فيما يتعلق باستخدامك لهذا اجلهاز. يرجى  القلب، فمن الهام جدا

مراجعة قسم "رقعات السالمة التحذيرية والرقم املسلسل" لتحديد أماكن األجزاء املغناطيسية في هذا اجلهاز.

تعليمات أمان هامة - التجميع
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رقعات السالمة التحذيرية والرقم املسلسل

الرقم املسلسل
مواصفات املنتج
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املواصفات

127 cm

(50”)

63.5 cm (25”)117 cm (46”)

قبل التجميع 

اختر املنطقة التي ستقوم بتركيب وتشغيل اجلهاز فيها. 
للتشغيل اآلمن، يجب أن يكون املكان على سطح صلب ومستوي. 

احلد األدنى ملساحة التمرين 2.4 متر × 1.9 متر (94 × 73 بوصة).

تلمحيات أساسية بخصوص التجميع
اتبع النقاط األساسية التالية عند جتميع اجلهاز:

1.   اقرأ واستوعب قسم "تعليمات أمان هامة" قبل التجميع.
2.   اجمع كل األجزاء املطلوبة في كل خطوة من خطوات التجميع.

3.   باستخدام مفاتيح الربط املوصى بها، لف املسامير 
والصواميل إلى اليمني (في اجتاه عقارب الساعة) للربط 

وإلى اليسار (في اجتاه عكس عقارب الساعة) للفك، ما لم 
يطلب خالف ذلك.

ً وانظر خالل فتحات املسامير  4.   عند ربط قطعتني، ارفع قليال
للمساعدة في إدخال املسامير من خالل الفتحات.

5.   جتميع اجلهاز يستلزم شخصني.

113 كغم (250 رطل) أقصى وزن للمتدرب:  

املساحة األرضية املستخدمة من قبل اجلهاز:   7430 سم2
(1150 بوصة2)     

37 كغم (81.6 رطل) وزن اجلهاز:  

 (AA) LR6 عدد 2 بطارية متطلبات الطاقة:    
1 إلى 3.3 فولت تيار ثابت فرق اجلهد التشغيلي:    

يتوافق مع التالي:  

.ISO 20957 معايير

ال تتخلص من هذا املنتج على أنه نفايات. هذا املنتج قابل إلعادة التدوير. للتخلص السليم من هذا املنتج، 
يرجى اتباع الطرق احملددة في مركز النفايات املعتمد.

0.6m
24”

1.9m
73”

2.4m
94”

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”
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الوصفالكميةالعنصرالوصفالكميةالعنصر
املقبض اليدوي، األمين81اإلطار املعدني الرئيسي11
املقبض اليدوي، األيسر91املوازن األمامي21
لوحة التحكم101املوازن اخللفي31
املقعد111الدواسة، اليمنى41
عمود املقعد121الدواسة، اليسرى51
حزام النقل131سناد القدم، األمين61
سناد القدم، األيسر71

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

األجزاء
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األدوات (العدة)

غير مرفق مرفق    

6 مم

الوصفالكميةالعنصر

A8M8 X 20 مسمار برغي برأس سداسية نصف كروية

B8M8 وردة منحنية

C8M8 وردة إحكام ربط

(موصى به)

عناصر إحكام الربط / األدوات
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1.  تركيب كال املوازنني في مجموعة الهيكل املعدني

التجميع

1

2

3

C

6 mm
X4

B

A
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2.  تركيب الدواستان

مالحظة:   الدواسة اليسرى مزودة بسن ربط عكسي. تأكد من تركيب الدواستني على اجلانبني   
الصحيحني من الدراجة. يستند التوجيه على وضعية اجللوس فوق الدراجة. الدواسة اليسرى 

."R" والدواسة اليمنى حتمل احلرف "L" حتمل احلرف

5

4

إليضاح عملية التجميع، حزامي الدواستني غير موضحني في الصورة.



10

3.  تركيب مسندي القدمني وذراعي املقبضني اليدويني

9

8

6

7

C

B

A

X4

6 mm
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+

-

X2

10

4.  تركيب البطارية في لوحة التحكم

مالحظة:   تستخدم لوحة التحكم بطاريتني من النوع LR6 احلجم (AA). تأكد من صحة توجيه قطبي   
ً للتوجيه الصحيح لقطبي البطارية املوجود في جتويف البطارية في لوحة  البطاريتني -/+ وفقا

التحكم.
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5.  تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابل لوحة التحكم

تلميح:   ال تثن كابل لوحة التحكم.  

10
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7.  الفحص النهائي

ً للتأكد من جتميع  افحص اجلهاز للتأكد من إحكام ربط كل املسامير والصواميل وعناصر إحكام الربط وأيضا
كل مكونات اجلهاز بشكل صحيح.

تأكد من تسجيل الرقم املسلسل اخلاص باجلهاز في اخلانة اصصة في بداية الدليل. راجع قسم رقعات 
السالمة التحذيرية والرقم املسلسل في هذا الدليل.

ال تدخل اجلهاز في اخلدمة إلى بعد جتميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي  !
ً ملا ورد في دليل املالك. وفقا

ً في مجموعة الهيكل املعدني 6.  تركيب املقعد في عمود املقعد وتركيبهما معا
ً على املقعد وليس على بطاقة عناصر إحكام الربط. مالحظة:  عناصر إحكام الربط يتم تركيبها مسبقا  

ً ثم أحكم ربط عناصر تثبيت املقعد. تلميح:   تأكد من استقامة املقعد أفقيا  

               تأكد من تعشيق مقبض الضبط (12a) في الفتحات املوجودة في عمود املقعد.

11

12

12a

X3
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ضبط استقرار اجلهاز

إذا كانت املنطقة اصصة للتمرين غير ممهدة، فيجب 
عليك ضبط استقرار اجلهاز. لضبط استقرار اجلهاز:

أرخ صامولة الربط العلوية.  .1
لف قدم ضبط االستقرار لضبط االرتفاع.  .2

3.  اربط صامولة الربط العلوية لقفل قدم ضبط 
االستقرار.

ال تضبط ارتفاع أقدام ضبط االستقرار في ارتفاع  !
بالغ يحدث عنده فكها أو انفصالها عن اجلهاز. قد 

ينتج عن عدم االمتثال لهذه التعليمات حدوث 
إصابة أو تلف في اجلهاز.

حتريك اجلهاز

.(T) اربط الذراع املساعد في املوازن اخللفي باستخدام حزام النقل  .1

كن على علم بأن الدواستني واملقبضني اليدويني ومروحة املقاومة  !
جميعها أجزاء مرتبطة ببعضها البعض، وعند حركة أي منها 

.ً ستتحرك األجزاء األخرى أيضا

2.  ارفع بحذر الطرف اخللفي للجهاز إلمالته في اجتاه عجلتي النقل.
3.  ادفع اجلهاز ببطء إلى املكان املطلوب. تأكد من ابتعاد مجموعة 

املروحة عن األرضية.
4.  اخفض اجلهاز بحذر في املكان املطلوب.

تلميح:   توخ احلذر عند نقل اجلهاز. احلركات املفاجئة قد تتسبب في التأثير على 
تشغيل الكمبيوتر.

قبل البدء

T



15

يشير هذا الرمز إلى وضع خطير محتمل والذي إن لم يتم جتنبه فقد يتسبب في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. !
قبل استخدام هذا اجلهاز، التزم بالتحذيرات التالية:

اقرأ واستوعب الدليل بأكمله. أحتفظ بالدليل في املتناول لالستخدام املرجعي في املستقبل. !
 اقرأ واستوعب جميع التحذيرات املوجودة على اجلهاز. في أي وقت من األوقات إذا أصبحت ملصقات التحذير غير 

ملصقة بثبات أو غير مقروءة أو في حالة إزالتها، اتصل باملوزع احمللي لديك لطلب ملصقات بديلة.

يجب عدم السماح لألطفال بالوقوف على اجلهاز أو االقتراب منه. األجزاء الدوارة وغيرها من ميزات اجلهاز قد   •
ً على األطفال. تشكل خطرا

هذا اجلهاز غير مخصص لالستخدام من قبل أي شخص دون سن 14 سنة من العمر.  •

قد حتدث إصابة بالغة أو الوفاة في حالة عدم اتباع التنبيهات أثناء استخدام هذا اجلهاز.   •

استشر الطبيب قبل بدء أي برنامج تدريبي. أوقف التمرين إذا شعرت بألم أو ضيق في صدرك يتسبب عنه ضيق   •
في التنفس أو الشعور باإلغماء. استشر طبيبك قبل استخدام اجلهاز مرة أخرى. استخدم القيم احملسوبة أو 

املقاسة بواسطة كمبيوتر اجلهاز ألغراض مرجعية فقط.

قبل االستخدام في كل مرة، افحص اجلهاز للتأكد من عدم وجود أي أجزاء مفكوكة أو عالمات اهتراء. ال تستخدم   •
اجلهاز في أي من هذه احلاالت. راقب املقعد والدواستني واألذرع املساعدة عن كثب. اتصل باملوزع احمللي لديك لطلب 

معلومات اإلصالح.

احلد األقصى لوزن املتدرب: 113 كغم (250 رطل). ال تستخدم اجلهاز إذا جتاوز وزنك هذا احلد.  •

هذا اجلهاز مصمم لالستخدام املنزلي فقط.  •

ال ترتدي مالبس فضفاضة أو مجوهرات. هذا اجلهاز يحتوي على أجزاء دوارة. ال تدخل أصابعك أو أي جسم آخر في   •
األجزاء الدوارة في جهاز ممارسة التمرينات الرياضية.

ركب هذا اجلهاز وشغله على سطح أفقي صلب ومستوي.  •

تأكد من استقرار الدواستني قبل الوقوف عليهما. توخ احلذر عند وقوفك على اجلهاز ونزولك عنه.  •

حافظ على الدواستني نظيفتني وجافتني.  •

افصل كل الكابالت الكهربائية عن اجلهاز قبل القيام بعمليات الصيانة.  •

ال تشغل هذا اجلهاز باخلارج في الهواء الطلق أو في مكان مبلل أو رطب. حافظ على الدواستني نظيفتني وجافتني.  •

حافظ على مسافة خلوص 0.6 متر (24 بوصة) على األقل على كال جانبي اجلهاز. هذه هي املساحة اآلمنة املوصى   •
بها للوصول إلى اجلهاز أو حتريكه أو النزول عنه في حالة الطوارئ. ابعد أي أشخاص آخرين عن منطقة اجلهاز أثناء 

تشغيله.

ال تفرط في إجهاد نفسك أثناء التمارين. شغل اجلهاز بالطريقة املوصوفة في هذا الدليل.  •

اضبط أجهزة ضبط املواضع وركبها بشكل صحيح. تأكد من عدم اصطدام أجهزة الضبط باملستخدم.  •

تعليمات أمان هامة
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تتطلب ممارسة التمرينات الرياضية على هذا اجلهاز التنسيق والتوازن. تأكد من توقعك حدوث تغيرات مستوى   •
املقاومة والسرعة أثناء التمرينات وانتبه لتجنب فقدان التوازن وحدوث إصابة محتملة.

ابعد البطاريتني عن أي مصدر حراري واألسطح الساخنة.  •

ال تخلط بني البطاريات القدمية واجلديدة.  •

ال تستخدم مزيج من بطاريات قلوية عادية (املستخدمة للخارصني والكربون) أو بطاريات قابلة إلعادة الشحن   •
(املستخدمة للنيكل والكادميوم).

ً عن  للتخزين اآلمن للجهاز، أزل البطاريتني وركب حزام النقل لربط مروحة املقاومة. ضع اجلهاز في مكان آمن بعيدا  •
األطفال واحليوانات األليفة.

هذه الدراجة ال ميكنها إيقاف الدواستني بشكل منفصل عن مروحة املقاومة. خفض وتيرة التبديل إلبطاء مروحة   •
.ً املقاومة والدواستني من أجل إيقافهم عن احلركة. ال تنزل عن الدراجة إال بعد توقف الدواستني عن احلركة متاما

قبل االستخدام، يجب قراءة واستيعاب فهم دليل املالك. ال ينبغي استخدام اجلهاز من قبل أشخاص مصابون   •
بقصور وظيفي والعاهات أو من قبل ذوي انخفاض القدرات اجلسدية أو احلسية أو العقلية أو ممن ليس لديهم 

خبرة ومعرفة باستخدامه.
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Aلوحة التحكمGالدواسة

Bاملقبضان اليدويانHمجموعة املقعد القابل للضبط
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ميزات لوحة التحكم
ً استخدام الزر للوصول إلى  توفر لوحة التحكم معلومات حول مترينك على شاشة العرض. كما ميكنك أيضا

معلومات حول إعدادات لوحة التحكم.

اجلانب اخللفي اجلانب األمامي 

اضغط على الزر للبدء أو إليقاف مترين نشط وإعادة تعيني الوقت إلى القيمة 0:00.  START/RESET زر
(بدء/إعادة تعيني)   

WARNING: If you feel any unusual pain,
shortness of breath or dizziness, consult your physician.

Start Reset

الشاشة

 START/RESET زر
(بدء/إعادة تعيني)

موصل الكابل

جتويف البطارية
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LCD بيانات شاشة العرض

تعرض شاشة لوحة التحكم قياسات كل مترين بشكل متعاقب ملدة 5 ثوان لكل قياس:

شاشة الوقت
يعرض حقل شاشة TIME (الوقت) إجمالي الوقت املستغرق في التمرين. القيمة القصوى خلانة شاشة عرض الوقت 

ً في العد بداية من القيمة 0:00. هي 99:59. إذا زاد وقت التمرين عن هذه املدة، تبدأ الشاشة مجددا

شاشة CAL (السعرات احلرارية)
يعرض حقل شاشة CAL (السعرات احلرارية) القيمة التقريبية ملقدار السعرات احلرارية التي حرقتها خالل التمرين. 

القيمة القصوى خلانة شاشة عرض السعرات احلرارية هي 9999. إذا زادت قيمة السعرات احلرارية احملروقة خالل التمرين 
عن احلد األقصى تومض خانة شاشة العرض القيمة 9999.

شاشة املسافة
يعرض حقل شاشة DISTANCE (املسافة) إجمالي املسافة املقطوعة في التمرين (بامليل أو الكيلومتر) في خانتني 

عشريتني - على سبيل املثال، 1.50. احلد األقصى لشاشة عرض املسافة هو 99.99. إذا زادت مسافة التمرين عن هذا 
ً بداية من القيمة 0.00. احلد، تبدأ الشاشة في العد مجددا

مالحظة:   لتغيير وحدات القياس إلى نظام القياس اإلجنليزي أو املتري، راجع قسم "وضع الصيانة" في هذا الدليل.  

شاشة السرعة
 ،(mph) أو بامليل في الساعة (km/h) (السرعة)، سرعة اجلهاز بالكيلومتر في الساعة SPEED يعرض حقل شاشة

في خانة عشرية واحدة - على سبيل املثال، 10.5 أو 0.0. احلد األقصى لشاشة عرض السرعة هو 99.9.

RPM شاشة عدد الدورات في الدقيقة
تعرض خانة شاشة RPM (دورة في الدقيقة) معدل دوران اجلهاز في الدقيقة (RPM). احلد األقصى للعرض هو 200.

الوقت السعرات احلرارية املسافة السرعة عدد لفات الدواسة

شاشة رقمية
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العمليات التشغيلية

ماذا ترتدي أثناء التمرين
ارتد األحذية الرياضية ذات النعل املطاطي. ستحتاج إلى مالبس مناسبة ملمارسة الرياضة والتي تسمح لك بحرية احلركة.

كم مرة يجب عليك ممارسة التمرين

استشر الطبيب قبل بدء أي برنامج رياضي. أوقف التمرين إذا شعرت بألم أو ضيق في صدرك يتسبب عنه  !
ضيق في التنفس أو الشعور باإلغماء. استشر طبيبك قبل استخدام اجلهاز مرة أخرى. استخدم القيم 

احملسوبة أو املقاسة بواسطة كمبيوتر اجلهاز ألغراض مرجعية فقط.

ً لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة.•  3 مرات أسبوعيا
 • .ً ً لتمارينك مسبقا ً زمنيا ضع جدوال

ضبط املقعد
الوضع الصحيح للمقعد يزيد من كفاءة التمرين ومينحك الراحة خالله مع احلد من 

خطر اإلصابة.

1. عندما تكون الدواسة في موضع إلى األمام، حاذ مقدمة قدمك مع مركز الدواسة. 
ً عند الركبة. يجب أن تثن ساقك قليال

ً أو قدمك ال تتمكن من ملس الدواسة، حرك املقعد  2. إذا كانت ساقك مفرودة جدا
ألسفل في الدراجة الرأسية. إذا كانت ساقك مثنية بشكل كبير، حرك املقعد 

ألعلى في الدراجة القائمة.

انزل عن الدراجة قبل محاولة تعديل ارتفاع املقعد. !

أرخ واسحب مقبض التعديل الموجود في أنبوب المقعد. اضبط ارتفاع المقعد 
حسب االرتفاع المطلوب. حرر مقبض التعديل لتعشيق سن القفل. تأكد من 

تعشيق السن بشكل تام وأعد إحكام ربط مقبض التعديل. 

ال ترفع عمود املقعد أعلى من عالمة MAX (احلد األقصى) املشار إليها على األنبوب. !

موضع القدم / ضبط حزام الدواسة
ً للقدم أثناء ممارسة التمرين على الدراجة. ً آمنا دواسة القدم مجهزة بحزام لتوفر ارتكازا

1. أدخل مقدمة القدمني في مشبكي أصابع القدم املوجودين في الدواستني.

2. احكم ربط احلزام فوق احلذاء.

3. كرر العملية مع القدم األخرى.

تأكد من مواجهة أصابع قدميك وركبتيك نحو األمام لضمان احلصول على أقصى 
قدر من كفاءة الدواسة. ميكن ترك حزامي الدواستني في موضعهما من أجل ممارسة 

الحقة للتمرين.
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قفل األذرع / التخزين
في حالة عدم استخدام اجلهاز، تأكد من قفل األذرع املساعدة. يجب 

قفل املقبضني اليدويني والدواستني من أجل تخزين اجلهاز.

! للتخزين اآلمن للجهاز، أزل البطاريتني وركب حزام النقل لقفل 
ً عن األطفال  الدواستني. ضع اجلهاز في مكان آمن بعيدا

واحليوانات األليفة. كن على علم بأن الدواستني واملقبضني 
اليدويني ومروحة املقاومة جميعها أجزاء مرتبطة ببعضها 
.ً البعض، وعند حركة أي منها ستتحرك األجزاء األخرى أيضا

1.  لف الدواستني بحيث يكون الذراعني املساعدين في اجتاه املوازن اخللفي. 

2. لف حزام النقل (T) حول نهاية طرف الذراع املساعد واملوازن اخللفي وأدخل طرف احلزام في احللقة املعدنية. 
احكم ربط احلزام ملنع حركة الدواستني وقفل احلزام.

وضع التمرين
تبدأ لوحة التحكم Workout Mode (وضع التمرين) في حالة الضغط على الزر أو في حالة استشعارها إشارة 

من مستشعر RPM نتيجة لدوران دواستي اجلهاز. يبدأ العد التصاعدي للوقت بداية من القيمة 0:00.

مالحظة:   في حالة انخفاض مستوى طاقة البطارية، تعرض شاشة لوحة التحكم الرسالة "Batt" ملدة   
10 ثوان أو حلني الضغط على الزر.

تقوم لوحة التحكم بحساب بيانات التمرين أثناء تنفيذك له. تعرض شاشة لوحة التحكم القراءات احلالية 
للتمرين وهي: الوقت والسعرات احلرارية واملسافة والسرعة وعدد الدورات في الدقيقة.

تغيير مستوى املقاومة
ً مع زيادة سرعة دورانك للدواستني. تزداد املقاومة تلقائيا

T
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اإليقاف املؤقت أو إيقاف التمرين

ً إذا قل عدد دورات الدواستني عن 5 دورات في الدقيقة ملدة 3 ثوان. خالل  1. تقوم لوحة التحكم بإيقاف التمرين مؤقتا
حالة اإليقاف املؤقت، تعرض شاشة لوحة التحكم قراءات الوقت والسعرات احلرارية وإجمالي املسافة املقطوعة 

ومتوسط السرعة ومتوسط عدد الدورات في الدقيقة. 

ابدأ في دوران الدواستني بسرعة أكبر من 5 دورات في الدقيقة ملتابعة التمرين.  

 Sleep Mode (وضع اإليقاف املؤقت)، يتوقف التمرين وتدخل لوحة التحكم في Pause Mode بعد مرور 5 دقائق في  
(وضع السكون).

2. اضغط على الزر إليقاف التمرين. يتم إعادة تعيني عد الوقت إلى القيمة 0:00 ويبدأ العد التصاعدي من جديد. تتم 
إضافة بيانات الوقت واملسافة اخلاصة بالتمرين إلى إحصاءات اجلهاز (Total Time (إجمالي الوقت)  

وTotal Distance (إجمالي املسافة)).

اإليقاف التلقائي (وضع السكون)
ً. يتم إيقاف  في حالة عدم استقبال لوحة التحكم ألي إدخال ملدة 5 دقائق تقريباً، فسوف تتوقف عن التشغيل تلقائيا

شاشة العرض LCD اخلاصة بلوحة التحكم أثناء وضع السكون.
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من خالل Service Mode (وضع الصيانة) ميكنك إعداد وحدات القياس سواء نظام القياس اإلجنليزي أو املتري 
واستعراض إحصاءات وإصدار برامج التشغيل (الستخدام فني الصيانة فقط).

1.  عندما تكون لوحة التحكم في Workout Mode (وضع التمرين) أو Pause Mode (وضع اإليقاف املؤقت)، 
اضغط مع االستمرار على الزر ملدة 5 ثوان للدخول في Service Mode (وضع الصيانة).

ً على الزر لالنتقال بني خيارات Service Mode (وضع الصيانة). عند عرض شاشة  مالحظة:   اضغط سريعا  
لوحة التحكم للرسالة "dOnE"، اضغط مع االستمرار على الزر ملدة 3 ثوان إلعادة تعيني بيانات 

التمرين والعودة إلى Workout Mode (وضع التمرين).

2.  تعرض شاشة لوحة التحكم الرسالة Units (الوحدات). اضغط مع االستمرار لبدء خيار Units (الوحدات). اضغط 
على الزر للتغيير ما بني "LbS" (بالنسبة لنظام القياس اإلجنليزي) أو "SI" (بالنسبة لنظام القياس املتري).

3.  اضغط مع االستمرار على الزر ملدة 3 ثوان لتعيني وحدات القياس. تعرض شاشة لوحة التحكم الرسالة Units (الوحدات). 

 Stats (إحصاءات). اضغط مع االستمرار على الزر لبدء خيار Stats 4.  اضغط على الزر لالنتقال إلى رسالة
(إحصاءات) اجلهاز. تعرض شاشة لوحة التحكم Total Distance (إجمالي املسافة). اضغط على الزر للتغيير 

بني Total Distance (إجمالي املسافة) وTotal Time (إجمالي الوقت).

مالحظة:  قيمة Total Distance (إجمالي املسافة) هي رقم كامل إلجمالي املسافة املقطوعة     
            بامليل/الكيلومتر (بدون فاصل عشري).

اضغط مع االستمرار على الزر ملدة 3 ثوان للعودة إلى رسالة Stats (إحصاءات).  .5

6.  اضغط على الزر لالنتقال إلى رسالة Firmware Version (إصدار برامج التشغيل). اضغط مع االستمرار على 
الزر الستعراض إصدار برامج تشغيل لوحة التحكم. 

اضغط مع االستمرار على الزر ملدة 3 ثوان للعودة إلى رسالة Firmware Version (إصدار برامج التشغيل).  .7

."dOnE" اضغط على الزر لالنتقال إلى خيار اإلنهاء. تعرض شاشة لوحة التحكم الرسالة  .8

  للعودة إلى Workout Mode (وضع التمرين)، اضغط مع االستمرار على الزر ملدة 3 ثوان. يتم إعادة تعيني بيانات التمرين.

ً على الزر. سوف تعرض شاشة    للعودة إلى قائمة Service Mode (وضع الصيانة) مرة أخرى، اضغط سريعا
لوحة التحكم رسالة Units (الوحدات).

من داخل Service Mode (وضع الصيانة) في حالة عدم وجود أي إدخال في لوحة التحكم ملدة 5 دقائق تقريباً، تدخل 
وحدة التحكم في Sleep Mode (وضع السكون).

وضع الصيانة



24

اقرأ جميع تعليمات الصيانة بشكل كامل قبل البدء بأي أعمال إصالح. في بعض احلاالت، يكون من الضروري 
االستعانة مبساعد للقيام باملهام الالزمة.

يجب فحص اجلهاز بانتظام الكتشاف أي تلف أو إجراء اإلصالحات. املالك هو املسئول عن التأكد من القيام  !
ً. ميكن استخدام  بأعمال الصيانة العادية. يجب إصالح املكونات البالية أو املفكوكة أو التالفة أو استبدالها فورا

قطع الغيار املزودة من قبل الشركة املصنعة فقط لصيانة وإصالح اجلهاز.

في أي وقت من األوقات إذا أصبحت ملصقات التحذير غير ملصقة بثبات أو غير مقروءة أو في حالة إزالتها،   
اتصل باملوزع احمللي لديك لطلب ملصقات بديلة.

 :ً قبل كل استخدام، افحص اجلهاز الكتشاف أي أجزاء مفكوكة أو مكسورة أو تالفة أو يوميا
تعرضت الهتراء. ال تستخدم اجلهاز في أي من هذه احلاالت. قم بأصالح جميع األجزاء مبجرد 

استكشاف أولى عالمات االهتراء أو التلف. بعد كل مترين، استخدم قطعة قماش رطبة 
ملسح أي آثار للعرق عن اجلهاز ولوحة التحكم.

مالحظة: جتنب الرطوبة الزائدة على لوحة التحكم.

 :ً نظف اجلهاز إلزالة الغبار أو األوساخ أو األتربة عن األسطح. حتقق من سالسة تشغيل أسبوعيا
ً من شحم  حركة املقعد واملقبضني اليدويني. إذا لزم األمر، استخدم طبقة رقيقة جدا

السيليكون لتسهيل العملية.

مالحظة: ال تستخدم منتجات بأساس بترولي.

 ً شهريا
أو بعد 20 ساعة 

تشغيل: 

افحص الدواستني والذراعني املساعدين واملقبضني اليدويني وأعد إحكام الربط عند 
الضرورة. تأكد من إحكام ربط جميع املسامير والبراغي. اربط إذا لزم األمر. 

تلميح:   ال تقم بالتنظيف باستخدام سائل تنظيف بأساس بترولي أو منظفات السيارات. تأكد من عدم   
ً من آثار العرق. تعرض لوحة التحكم ألية رطوبة وخلوخها دائما

الصيانة
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أجزاء الصيانة
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استبدال بطاريات لوحة التحكم

تعرض شاشة لوحة التحكم رسالة "Batt" أثناء بدء تشغيل اجلهاز في حالة انخفاض مستوى طاقة البطاريتني. عند 
ً للتوجيه الصحيح لقطبي البطارية املوجود  استبدال البطاريتني، تأكد من صحة توجيه قطبي البطاريتني -/+ وفقا

في جتويف البطارية في لوحة التحكم.

.(AA) احلجم LR6 مالحظة: تستخدم لوحة التحكم بطاريتني من النوع  

ال تخلط بني البطاريات القدمية واجلديدة.
!

ال تستخدم مزيج من بطاريات قلوية عادية (املستخدمة للخارصني والكربون) أو بطاريات قابلة إلعادة الشحن 
(املستخدمة للنيكل والكادميوم).

تأكد من إزالة البطاريتني عن اجلهاز ملنع حدوث أي تلفيات نتيجة التآكل إذا كنت ال تنوي استخدام اجلهاز لفترة طويلة 
من الوقت.

+

-

X2
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استكشاف املشكالت وحلها

احللما يجب فحصهاحلالة/املشكلة

لوحة التحكم ال تعمل/ال 
تدخل في وضع التشغيل/ال 

تبدأ

تأكد من تركيب البطاريتني بشكل صحيح. البطاريات
في حالة تركيب البطاريتني بشكل 

صحيح، استبدلهما ببطاريتني جديدتني 
من نفس النوع.

يجب أن تكون جميع أسالك الكابل حتقق من سالمة كابل البيانات
سليمة. في حالة وجود قطع أو جتعد في أي 

من األسالك، استبدل الكابل.

حتقق من توصيالت/توجيهات كابل 
البيانات

تأكد من توصيل الكابل بشكل آمن 
وتوجيهه بشكل صحيح. يجب محاذاة 

املزالج الصغير املوجود على املوصل 
واستقراره في موضعه الصحيح.

افحص شاشة لوحة التحكم 
للتأكد من عدم تلفها

حتقق من وجود عالمات مرئية تدل على 
وجود تشققات أو تلف في لوحة التحكم. 

استبدل لوحة التحكم في حالة تلفها.

في حالة عدم حل املشكلة من خالل 
اخلطوات السابقة، اتصل باملوزع احمللي في 

منطقتك لطلب مزيد من املساعدة.

السرعة املعروضة غير 
صحيحة

وحدة القياس املعينة للشاشة غير 
صحيحة. (نظام القياس اإلجنليزي/املتري)

غير وحدات العرض.

 ً قيمة السرعة املعروضة دائما
"0"/اجلهاز عالق في وضع 

اإليقاف املؤقت

تأكد من توصيل كابل البيانات في اجلانب كابل البيانات
اخللفي من لوحة التحكم ومجموعة 

الهيطل املعدني الرئيسي.

ال توجد قراءة سرعة/عدد دورات 
RPM

يجب أن تكون جميع أسالك الكابل حتقق من سالمة كابل البيانات
سليمة. في حالة وجود قطع أو جتعد في أي 

من األسالك، استبدل الكابل.

افحص كابل البيانات
التوصيالت/التوجيه

تأكد من توصيل الكابل بشكل آمن 
وتوجيهه بشكل صحيح. يجب محاذاة 

املزالج الصغير املوجود على املوصل 
واستقراره في موضعه الصحيح.
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افحص موضع املغناطيس (يتطلب 
إزالة الغطاء)

يجب أن يكون املغناطيس في موضعه 
الصحيح على البكرة. 

افحص مستشعر الدوران (يتطلب 
إزالة الغطاء)

يجب أن يكون مستشعر الدوران على 
محاذاة مع املغناطيس وموصل بكابل 

البيانات. أعد محاذاة املستشعر حسب 
الضرورة. استبدل املستشعر في حالة وجود 

أي تلف في املستشعر أو كابل التوصيل.

تتوقف لوحة التحكم أثناء 
استخدام اجلهاز (تدخل في 

وضع السكون)

يجب أن تكون جميع أسالك الكابل حتقق من سالمة كابل البيانات
سليمة. في حالة وجود قطع أو جتعد في أي 

من األسالك، استبدل الكابل.

افحص كابل البيانات
التوصيالت/التوجيه

تأكد من توصيل الكابل بشكل آمن 
وتوجيهه بشكل صحيح. يجب محاذاة 

املزالج الصغير املوجود على املوصل 
واستقراره في موضعه الصحيح.

افحص موضع املغناطيس (يتطلب 
إزالة الغطاء)

يجب أن يكون املغناطيس في موضعه 
الصحيح على البكرة. 

RPM اتصل باملوزع احمللي لديك لطلب مزيد من افحص مستشعر الدوران
املساعدة.

ميكن ضم أقدام ضبط االستقرار للداخل أو افحص أقدام ضبط االستقرارالوحدة تهتز/غير مستقرة
فردها للخارج لضبط استقرار الدراجة.

قد يتعذر ضبط استقرار اجلهاز بالنسبة افحص السطح أسفل الوحدة
لألرضيات غير املمهدة بشكل بالغ. انقل 

الدراجة إلى مكان بأرضية مستوية.

الدواسة فضفاضة/من 
الصعب إدارة الدواستني

افحص وصلة الدواستني مع الذراع 
املساعد

 ً يجب أن يتم إحكام ربط الدواستني جيدا
في الذراع املساعد. تأكد أن الربط ليس في 

نفس اجتاه احلركة.

افحص وصلة الذراع املساعد مع 
احملور

يجب أن يتم إحكام ربط الذراع املساعد مع 
احملور.
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افحص وصلة الدواستني مع الذراع صوت نقرة عن إدارة الدواسة
املساعد

افصل الدواستني وأعد تركيبهما بشكل 
كامل.

تأكد من استقرار سن التعشيق داخل أحد افحص سن التعشيقحركة في عمود املقعد
فتحات ضبط عمود املقعد.

تأكد من إحكام ربط املقبض.افحص مقبض الضبط
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