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للتحقق من دعم الضمان ،احتفظ بإثبات الشراء األصلي وسَ جِّ ل المعلومات التالية:
الرقم التسلسلي __________________________
تاريخ الشراء __________________________
إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا :لتسجيل ضمان منتجك ،قم بزيارة الموقع اإللكتروني:
 www.nautilus.com/registerأو اتصل على الرقم .3369–605 )800( 1
إذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا :لتسجيل ضمان منتجك ،تواصل مع الموزع المحلي في منطقتك.
لمعرفة التفاصيل الخاصة بضمان المنتج أو إذا كان لديك أسئلة أو مشكالت تتعلق بمنتجك ،يُرجى التواصل مع الموزع المحلي في
منطقتك .للعثور على الموزع المحلي في منطقتك ،قم بزيارة الموقع اإللكترونيwww.nautilusinternational.com :

 - USA, www.NautilusInc.com 43125 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 5415 ,.Nautilus, Incخدمة العمالء:
أمريكا الشمالية ( | csnls@nautilus.com ،3369-605 )800خارج الواليات المتحدة أو كنداwww.nautilusinternational.com :
| ُ
طبع في الصين | ©  | .Nautilus, Inc 2018تشير ® إلى عالمات تجارية مسجلة في الواليات المتحدة .قد تكون هذه العالمات مسجلة في
بلدان أخرى أو يحميها القانون العام بطريقة أخرى .إن  Schwinnوشعار  Schwinn Qualityو Classic Cruiserهي عالمات تجارية
مملوكة لشركة  .Nautilus, Incأو مرخصة لصالحها .و™ Google Playو® iTunesهي عالمات تجارية مملوكة ألصحابها .إن عالمة كلمة
® Bluetoothوشعاراتها هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة  ،.Bluetooth SIG, Incوأي استخدام لها من قِبل  .Nautilus, Incيتم
بموجب ترخيص.

الدليل األصلي  -اإلصدار باللغة اإلنجليزية فقط
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تعليمات هامة للسالمة
!

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

التزم بالتحذيرات التالية:

!

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

•

أبق المارة واألطفال بعي ًدا عن المنتج الذي تقوم بتجميعه في جميع األوقات.

•

ال توصل الجهاز بمصدر التيار الكهربي إال عندما تشير التعليمات إلى ذلك.

•

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

•

تأكد من قيامك بتجميع الجهاز في مكان عمل مناسب بعي ًدا عن ممرات السير وأماكن تواجد المارة.

•	بعض من مكونات الجهاز قد تكون ثقيلة أو من الصعب 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.
ومستو.
ركب هذا الجهاز على سطح صلب وأفقي
ٍ

•

•	ال تحاول تغيير تصميم أو وظيفة هذا الجهاز .يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على سالمة استخدام هذا الجهاز وسوف
يتسبب في إلغاء الضمان.
•	إذا كانت هناك ضرورة إلى استبدال أجزاء من الجهاز ،فاستخدم فقط قطع الغيار وعناصر إحكام الربط األصلية من
 .Nautilusيمكن أن يؤدي عدم استخدام قطع غيار أصلية إلى تعريض المستخدمين للخطر وإعاقة عمل الجهاز
بشكل صحيح وإلغاء الضمان.
ال تستخدم الجهاز إال بعد تجميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي وف ًقا لما ورد في الدليل.

•

•	اقرأ الدليل المزود مع هذا الجهاز واستوعبه بالكامل قبل االستخدام للمرة األولى .احتفظ بالدليل لالستخدام المرجعي
في المستقبل.
•	نفذ جميع خطوات التجميع حسب الترتيب الموضح .يمكن أن يؤدي التجميع غير الصحيح إلى حدوث إصابة أو
عمل الجهاز بشكل غير صحيح.
احتفظ بهذه التعليمات.

•

قبل استخدام هذا الجهاز ،التزم بالتحذيرات التالية:

!

اقرأ واستوعب الدليل بالكامل .احتفظ بالدليل لالستخدام المرجعي في المستقبل.
اقرأ واستوعب جميع التحذيرات الموجودة على هذا الجهاز .إذا أصبحت ملصقات التحذير ،في أي وقت من
األوقات ،غير ملصقة بثبات أو ال يمكن قراءتها أو أزيحت من مكانها ،فاستبدلها .إذا تم الشراء داخل الواليات
المتحدة/كندا ،فتواصل مع خدمة العمالء لطلب ملصقات بديلة .وإذا تم الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا،
فتواصل مع الموزع المحلي في منطقتك لطلبها.

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

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

•	استشر طبيبًا قبل أن تبدأ أي برنامج لممارسة التمرينات .أوقف التمرين إذا شعرت بألم أو ضيق في صدرك أو
أصبت بضيق في التنفس أو شعرت بالدوار .تواصل مع طبيبك قبل استخدام الجهاز مرة أخرى .استخدم القيم التي
يحسبها أو يقيسها الكمبيوتر الخاص بالجهاز ألغراض مرجعية فقط.
•	قبل كل استخدام ،افحص هذا الجهاز للتأكد من عدم وجود أي تلف في سلك التوصيل بالكهرباء أو منفذ التيار
الكهربي أو وجود أجزاء غير ثابتة أو عالمات اهتراء .تفحص جميع األسالك والبكرات ووصالتها ،مع التأكد من
حمايتها وتركيبها بشكل مالئم وعدم وجود أي عالمات مرئية لالهتراء أو التلف .ال تستخدم الجهاز إذا وجدته في
هذه الحالة .إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا ،فتواصل مع خدمة العمالء لطلب معلومات اإلصالح .إذا تم
الشراء خارج الواليات المتحدة/كندا ،فتواصل مع الموزع المحلي في منطقتك لطلب معلومات اإلصالح.
•	ينبغي استخدام هذا الجهاز فقط مع وحدة مزود الطاقة المرفقة به أو إحدى وحدات مزود الطاقة البديلة التي تزودها
.Nautilus, Inc
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•

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

•

هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط.

•	ال ترت ِد مالبس فضفاضة أو مجوهرات .يحتوي هذا الجهاز على أجزاء متحركة .ال تدخل أصابعك أو أي جسم آخر
في األجزاء المتحركة من جهاز ممارسة التمرينات.
•

ومستو.
ركب هذا الجهاز وشغله على سطح أفقي وصلب
ٍ

•

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

•

افصل كل مصادر الطاقة عن هذا الجهاز قبل صيانته.

•	ال تشغل هذا الجهاز بالخارج في الهواء الطلق أو في مكان مبلل أو رطب .حافظ على دواستي القدمين نظيفتين
وجافتين.
•	اترك مسافة فارغة على كل جانب من الجهاز قدرها  0.6م ( 24بوصة) على األقل .هذه هي المسافة اآلمنة
الموصى بها للوصول إلى الجهاز أو المرور حوله أو النزول عنه في حالة الطوارئ .أبعد أي أشخاص آخرين عن
هذه المساحة عندما يكون الجهاز قيد االستخدام.
•

ال ترهق نفسك أكثر من الالزم أثناء ممارسة التمرينات .شغل الجهاز بالطريقة الموضحة في هذا الدليل.

•	اضبط جميع أجهزة ضبط المواضع بشكل صحيح وقم بتعشيقها بشكل محكم .تأكد من عدم اصطدام أجهزة الضبط
بالمستخدم.
•	تتطلب ممارسة التمرينات على هذا الجهاز التنسيق والتوازن .ضع في اعتبارك إمكانية حدوث تغيرات في مستوى
السرعة والمقاومة أثناء التمرينات وانتبه لتجنب فقدان التوازن وحدوث إصابة محتملة.
•	قبل االستخدام ،اقرأ دليل المالك واستوعبه .الجهاز غير مخصص لالستخدام من قِبل األشخاص المصابين بالقصور
الوظيفي واإلعاقات أو انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة.
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ملصقات السالمة التحذيرية والرقم التسلسلي
تحذير!
•من المحتمل وقوع إصابة أو حدوث وفاة
في حالة عدم توخي الحذر أثناء استخدام هذا
الجهاز.
•أبق األطفال والحيوانات األليفة بعي ًدا عن
الجهاز.
•اقرأ واتبع جميع التحذيرات الموجودة على هذا
الجهاز.
•ارجع إلى دليل المالك لمعرفة المزيد من
التحذيرات ومعلومات السالمة.
•معدل ضربات القلب المعروض تقديري وينبغي
استخدامه ألغراض مرجعية فقط.
•الجهاز غير مخصص الستخدام األشخاص الذين
تقل أعمارهم عن  14عامًا.
•الحد األقصى لوزن مستخدم هذا الجهاز هو
 300رطل ( 136كجم).
•هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط.
•استشر طبيبًا قبل استخدام أي جهاز لممارسة
التمرينات.

الرقم التسلسلي ومواصفات المنتج

(الملصق متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية الكندية فقط).

االمتثال لمتطلبات هيئة االتصاالت الفيدرالية ()FCC

!

قد يتسبب إجراء التغييرات أو التعديالت ،غير المصرح بها بوضوح بواسطة الطرف المسؤول عن ضمان االمتثال،
على هذه الوحدة في إلغاء أحقية المستخدم في تشغيل الجهاز.

يطابق الجهاز ومزود الطاقة الجزء  15من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية .يخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :يجب أال
يسبب هذا الجهاز تداخالت ضارة ،و( )2يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخالت يتم استقبالها ،بما في ذلك التداخالت التي قد
تتسبب في حدوث التشغيل غير المرغوب فيه.
مالحظة :لقد تم اختبار الجهاز ومزود الطاقة هذين ووجد أنهما يطابقان الحدود الخاصة باألجهزة الرقمية من الفئة  ،Bوف ًقا
للجزء  15من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية .إن هذه الحدود مصممة بحيث توفر الوقاية المعقولة من التداخالت
الضارة أثناء التركيب داخل األماكن السكنية .يولد هذا الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويستخدمها ومن الممكن أن يقوم
بإشعاعها ،وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وف ًقا للتعليمات ،فقد يسبب تداخالت ضارة باالتصاالت الالسلكية.
ومع ذلك ،فال يوجد ضمان بعدم حدوث التداخالت في ظروف تركيب معينة .في حالة تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخالت
ضارة باستقبال الموجات الالسلكية أو موجات التلفزيون ،األمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة
تشغيله ،فإننا نحث المستخدم على محاولة تصحيح التداخالت عن طريق اتخاذ واحد او أكثر من اإلجراءات التالية:
•
•
•
•

إعادة توجيه أو إعادة تحديد موضع هوائي االستقبال.
زيادة الفاصل بين الجهاز وجهاز االستقبال.
قم بتوصيل الجهاز بمقبس في دائرة مختلفة عن تلك التي يتم توصيل جهاز االستقبال بها.
استشر التاجر أو أحد فنيي الراديو/التلفزيون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.
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المواصفات  /األدوات
الحد األقصى لوزن المستخدم 136 :كجم ( 300رطل)
ً
رطل)
وزن الجهاز 33.1 :كجم (73
متطلبات الطاقة:
فرق الجهد المدخل 240 - 100:فولت تيار متردد،
 60-50هرتز 0.4 ،أمبير
فرق الجهد المخرج 9:فولت تيار مستمر 1.5 ،أمبير

)”2.4 m (95.5

ارتفاع الجهاز 122 :سم ( 48بوصة)
0.6 m
) ”( 24
)”120.7 cm (47.5
0.6 m
) ”( 24

57.2 cm
)”(22.5

1.8 m
)”(70.5

0.6 m
) ”( 24
0.6 m
) ”( 24

ال تتخلص من هذا المنتج على أنه نفايات .هذا المنتج قابل إلعادة التدوير .للتخلص السليم من هذا
المنتج ،يرجى اتباع الطرق المحددة في م راكز النفايات المعتمدة.

يحتوي هذا المنتج وعبوته ومكوناته على مواد كيميائية معروفة لوالية كاليفورنيا بكونها
تسبب السرطان أو التشوهات الخلقية أو األضرار التناسلية .هذا اإلخطار مقدم وف ًقا للمقترح
رقم  65لوالية كاليفورنيا .إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافية ،يُرجى
الرجوع إلى الموقع اإللكتروني الخاص بنا على .www.nautilus.com/prop65

!

قبل التجميع
اختر المنطقة التي ستقوم فيها بتركيب جهازك وتشغيله .للتشغيل اآلمن ،يجب أن يكون المكان على سطح صلب
ومستو .اسمح بمساحة للتمرين بحد أدنى  242.6سم  179 xسم ( 95.5بوصة  70.5 xبوصة).
ٍ
نصائح أساسية للتجميع
اتبع النقاط األساسية التالية عند تجميع جهازك:
 .1اقرأ واستوعب "تعليمات السالمة المهمة" قبل التجميع.
 .2اجمع جميع القطع المطلوبة في كل خطوة من خطوات التجميع.
 .3باستخدام مفاتيح الربط الموصى بها ،قم بلفّ المسامير والصواميل إلى اليمين (في اتجاه عقارب الساعة) إلحكام الربط وإلى
اليسار (عكس اتجاه عقارب الساعة) للفك ،ما لم تشر التعليمات إلى خالف ذلك.
 .4عند تركيب قطعتين معًا ،ارفع ً
قليل وانظر عبر فتحات المسامير للمساعدة في إدخال المسامير من خالل الفتحات.
 .5يتطلب تجميع الجهاز شخصين.

األدوات
		
المرفقة

 5مم
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األجزاء  /عناصر إحكام الربط
larger diameter clamp

2

1

12

4
10

11

5

3

13

15

9

14

6

7
7
8

7

العنصر

العدد

1

1

7

العنصر

العدد

الوصف
عمود المقود

9

1

الوصف
قامط ضبط المقعد

2

1

مجموعة المقود

10

1

عمود المقعد

3

1

حامل الوسائط

11

1

المقعد

4

1

قامط ضبط المقود

12

1

وحدة التحكم

5

1

مجموعة اإلطار

13

1

الدواسة اليسرى

6

1

الموازن األمامي

14

1

الموازن الخلفي

7

4

قدم ضبط االستقرار

15

1

مزود الطاقة

8

1

الدواسة اليمنى

E

D

C

B

A

A

6

مسمار برغي سداسي الرأس
ملولب نصف كروي 20 X M8

D

4

مسمار برغي برأس
مجوفx12 M6 ،

B

6

حلقة إحكام الربطM8 ،

E

4

حلقة إحكام الربطM6 ،

C

6

حلقة إحكام الربط مسطحةM8 ،

مالحظة :اختر قطع عناصر إحكام الربط التي تم تزويدها كقطع غيار في بطاقة عناصر إحكام الربط .الحظ أنه قد تكون
هناك عناصر إحكام ربط متبقية بعد تجميع جهازك بشكل صحيح.
7

التجميع
مالحظة :بسبب الكابالت التي تجري من المقودين إلى داخل مجموعة اإلطار ،فاحرص على فك المقودين وضعهما بعناية أمام
مجموعة اإلطار .تأكد من أنك ال تثني الكابالت أثناء الفك أو التجميع.

 .1قم بتركيب أقدام ضبط االستقرار بالموازنات األمامية والخلفية

6
14

7

7

8

 .2قم بتركيب المقودين بمجموعة اإلطار

5mm
X6
5

A
B
C

9

 .3ركب المقعد بعمود المقعد

مالحظة :أحكم ربط المسامير على كل جانب من حامل المقعد لتثبيت المقعد في موضعه.

10
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 .4ضع قامطي ضبط المقعد والمقود على مجموعة اإلطار
مالحظة :قم بتوجيه القامطين بحيث يستقر الحرف الداخلي أعلى العمودين البارزين من مجموعة اإلطار .ال تقم
بإحكام ربطهما بشكل كامل.

4

9

10

 .5مرر كابل لوحة التحكم عبر عمود المقود .قم بتركيب عمودي المقود والمقعد بمجموعة
اإلطار
تثن الكابل .تأكد من تعشيق قدمي الضبط بشكل كامل في العمودين.
مالحظة :ال ِ
تأكد من أن العمودين يقعان أدنى عالمات الحد األقصى لالرتفاع.

1

1

1
X2

X2

X2
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 .6قم بتركيب لوحة التحكم بمجموعة اإلطار
تثن الكابل .عناصر إحكام الربط مركبة مسب ًق ا وغير موجودة على بطاقة عناصر إحكام الربط (*).
مالحظة :ال ِ

12
X2

*

12

 .7قم بتركيب المقودين بمجموعة اإلطار
مالحظة :تأكد من أنك ال تثني الكابالت أثناء تركيب المقودين.

X4

5mm
D

E

2

13

 .8اربط الدواستين بمجموعة اإلطار
مالحظة :حز ربط الدواسة اليسرى مضبوط في اتجاه عكسي .احرص على تركيب الدواستين على الجانب
الصحيح من الد راجة .يعتمد تحديد االتجاه على وضعية الجلوس أعلى الد راجة .الدواسة اليسرى تحمل
الحرف " "Lوالدواسة اليمنى تحمل الحرف "."R

13

8

14

 .9قم بتركيب حامل الوسائط بمجموعة اإلطار
مالحظة :قم بضبط حامل الوسائط على االتجاه المرغوب فيه وأحكم ربط عناصر إحكام الربط بشكل كامل
التي تثبت حامل الوسائط في المقودين.
3

3

15

 .10افحص اتجاه كل من المؤقت وناقل المقاومة وذراعي المكبح على المقودين .اضبطهم بحيث
يقعون في الموضع الصحيح
 .11قم بإحكام ربط جميع عناصر إحكام الربط المشار إليها في
الخطوات
السابقة بشكل كامل
 .12قم بتوصيل محول طاقة التيار المتردد بمجموعة اإلطار

15
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 .13الفحص النهائي
افحص جهازك للتأكد من أن جميع عناصر إحكام الربط مثبتة بإحكام وأن جميع المكونات يتم تجميعها بشكل صحيح.
تأكد من تسجيل الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز في الخانة المخصصة له في مقدمة هذا الدليل .ارجع إلى قسم ملصقات
السالمة التحذيرية والرقم التسلسلي في هذا الدليل.

!

ال تستخدم الجهاز أو تدخله في الخدمة إال بعد تجميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي
وف ًق ا لما ورد في دليل المالك.

ضبطمستوىالدراجة
توجد أقدام ضبط االستقرار في كل جانب من جانبي الموازنين .قم بلف المقبض لضبط قدم الموازن .تأكد من أن الدراجة في وضع
مستو وثابت قبل ممارسة التمارين.
ٍ

تحريكالدراجة
لتحريك الد راجة ،اسحب المقودين بعناية في اتجاهك
بينما تدفع الجهة األمامية من الد راجة ناحية األسفل.
ادفع الد راجة إلى المكان المرغوب في نقلها إليه.
مالحظة :توخ الحذر عند تحريك الجهاز .قد تؤثر
الحركات المفاجئة على تشغيل الكمبيوتر.
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الميزات
C

D

B

E
F

A
R

G

H

Q

I
J
K

A

M

N

L

P

O

وحدة التحكم

J

الموازن األمامي

B

المقبض

K

عجلتا النقل

C

المؤقت

L

قدم ضبط االستقرار

D

المقودان

M

مدخل الطاقة

E

حامل الوسائط

N

واقي سير نقل الحركة

F

ناقل المقاومة

O

الدواسة

G

ذراع التحكم في لعبة التطبيق

P

الموازن الخلفي

H

ذراع ضبط المقود

Q

ذراع ضبط المقعد

I

عجلة الموازنة (المرفقة)

R

المقعد

!

استخدم القيم التي يحسبها أو يقيسها الكمبيوتر الخاص بالجهاز ألغراض مرجعية فقط .قد
تؤدي ممارسة التمرينات أكثر من الالزم إلى وقوع إصابة خطيرة أو حدوث وفاة .إذا
شعرت بالدوار توقف عن التمرين على الفور.
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000000

ميزات لوحة التحكم

توفر لوحة التحكم معلومات عن تمرينك.
مالحظة :يُستخدم منفذ الناقل التسلسلي العالمي ( )USBفقط لتحديث لوحة التحكم .وال يمكن للمنفذ شحن جهاز أو تصدير نتائج
التمرين.
الجهة األمامية

السرعة

الجهة الخلفية

000000

عداد المسافة

قابس منفذ
USB

خانة عرض
توصيل التطبيق
بـ®Bluetooth

مفتاح الوحدات

عداد المسافة ومفتاح الوحدات

يتتبع عداد المسافة إجمالي مسافة جهاز اللياقة البدنية بالميل أو بالكيلومتر بنا ًء على الوحدات المختارة .يختار مفتاح الوحدات
الموجود على الجهة الخلفية من لوحة التحكم بين األميال والكيلومترات.
مالحظة :إذا تم تغيير مفتاح الوحدات بعد أن تم تتبع إحدى المسافات بالفعل ،فسيستمر عداد المسافات في إضافة إجمالي المسافة
ولكن بمعدل جديد .سيؤدي هذا إلى قيمة مختلطة من األميال والكيلومترات.

السرعة

تعرض خانة عرض السرعة سرعة الجهاز بالميل في الساعة ( )mphأو الكيلومتر في الساعة ( .)km/hالحد األقصى للسرعة
المعروضة هو  30ميل في الساعة ( )mphأو  44كيلومتر في الساعة (.)km/h
مالحظة :سيميل المؤشر الخاص بعرض السرعة إلى قيمة صفر عند بدء تزويد لوحة التحكم بالطاقة.

توصيل ® Bluetoothبتطبيق اللياقة البدنية "™"Schwinn Classic Cruiser

جهاز اللياقة البدنية هذا مزود بخاصية توصيل ® Bluetoothويمكن مزامنته السلكيًا مع تطبيق اللياقة البدنية
"™ "Schwinn Classic Cruiserعلى األجهزة المدعومة .يتزامن التطبيق مع جهاز اللياقة البدنية الخاص بك لتتبع إجمالي
السعرات الحرارية التي تم حرقها والوقت والمسافة ،وغير ذلك الكثير .تظهر خانة عرض اتصال التطبيق بـ® Bluetoothعندما
يتم اقتران لوحة التحكم بالتطبيق.
قبل أن تبدأ في تمرينك ،قم بفتح التطبيق على جهازك المزود بـ® .Bluetoothإذا كان التطبيق ال يعمل أثناء تمرينك ،فلن يتم تتبع
النتائج .احرص على اختيار المستخدم المرغوب فيه ( 1أو  )2على التطبيق لتتبع التمرين بشكل صحيح.
	.1قم بتحميل التطبيق المجاني الذي يسمى ™ .Schwinn Classic Cruiserالتطبيق متاح على
® iTunesو™.Google Play
مالحظة :للحصول على قائمة كاملة باألجهزة المدعومة ،راجع التطبيق على ® iTunesأو ™.Google Play
	.2اتبع التعليمات الموجودة على التطبيق لمزامنة جهازك مع جهاز التمرين الخاص بك.
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التمرين مع تطبيقات لياقة بدنية أخرى
جهاز اللياقة البدنية هذا مدمج به إمكانية توصيل ® Bluetoothتسمح للجهاز بالعمل مع عدد من الشركاء الرقميين .لمعرفة قائمة
الشركاء المدعومين األحدث لدينا ،يرجى زيارة:
www.nautilus.com/partners
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العمليات
ماذا ترتدي أثناء التمرين

ارتد أحذية رياضية ذات نعل مطاطي أو أحذية ركوب الدراجات المناسبة .ستحتاج إلى ارتداء المالبس المناسبة للتدريب التي
تسمح لك بحرية الحركة.

كم مرة ينبغي أن تتمرن

!

استشر طبيبًا قبل أن تبدأ في برنامج لممارسة التمارين .أوقف التمرين إذا شعرت بألم أو ضيق في صدرك أو أصبت
بضيق في التنفس أو شعرت بالدوار .تواصل مع طبيبك قبل استخدام الجهاز مرة أخرى .استخدم القيم التي يحسبها
أو يقيسها الكمبيوتر الخاص بالجهاز ألغراض مرجعية فقط.

	• 3مرات أسبوعيا ً لمدة  30دقيقة في اليوم.
	•قم بجدولة تمريناتك مقدمًا.

ضبط عمود المقعد

الوضع الصحيح للمقعد والمقود يزيد من كفاءة التدريب ويمنحك الراحة خالله مع
الحد من خطر اإلصابة.
 .1مع وضع الدواسة في اتجاه األمام ،حاذ مقدمة قدمك مع مركز الدواسة.
ينبغي أن تثني ساقك قليالً عند الركبة.
 .2إذا كانت ساقك مستقيمة بشكل زائد أو لم يكن يمكن لقدمك لمس الدواسة،
فحرك المقعد ألسفل في الدراجة الرأسية .إذا كانت ساقك مثنية بشكل زائد،
فحرك المقعد ألعلى في الدراجة الرأسية.

!

انزل عن الدراجة قبل أن تضبط ارتفاع المقعد.

أرخ قدمي ضبط المقعد الموجودتين في عمود المقعد .اضبط ارتفاع المقعد حسب
ِ
االرتفاع المطلوب .أحكم قدم الضبط إلحكام ربط عمود المقعد .تأكد من أن قدم
الضبط معشق تمامًا.

!

ال ترفع عمود المقعد أعلى من عالمة ( MAXأقصى حد) الموجودة على األنبوب.

ضبط المقود
أرخ قدمي ضبط المقود الموجودتين في عمود المقود .اضبط ارتفاع مجموعة
ِ
المقود حسب االرتفاع المطلوب .أحكم ربط قدم الضبط بشكل كامل.

!

ال ترفع مجموعة المقود أعلى من عالمة ( MAXأقصى حد)
الموجودة على األنبوب.

أرخ البراغي التي تثبتها واضبطها على
لضبط زوايا العناصر المركبة في المقودِ ،
الزاوية المرغوبة .اربط عناصر إحكام الربط جي ًدا.
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ناقل المقاومة

يتحكم ناقل المقاومة في مستوى المقاومة التي تطبق على عجلة الموازنة .يُشار إلى
مستوى المقاومة المختار بواسطة الذراع األسفل من "الشكل النجمي" لرمز الجودة
الخاص بـ ® .Schwinnهناك سبعة مستويات من المقاومة ( )1-7في دراجة
التمرين.
6

7

اضبط ناقل المقاومة لزيادة أو لتقليل المقاومة في أي وقت خالل تمرينك.
1

2

3

4

5

مؤقت التمرين

إن جهاز اللياقة البدنية الخاص بك مزود بمؤقت تمرين زمنه  20دقيقة .أدر واجهة
المؤقت برفق في اتجاه عقارب الساعة  4/3لفة ( 15دقيقة) ،ثم على الفترة الزمنية
المرغوبة وحررها .يبدأ مؤقت التمرين في العد التنازلي على الفور ،وسيصدر
صو ًتا مسموعًا عند انتهاء الوقت.
مالحظة :ال تدر واجهة المؤقت أب ًدا عكس اتجاه عقارب الساعة خالل
التوجيه األولي ذي الـ 4/3لفة .قد يؤدي ذلك إلى تلف المؤقت.

حامل الوسائط
إن جهاز اللياقة البدنية الخاص بك مزود بحامل وسائط فوق المقود .يحافظ حامل
الوسائط على جهازك المحمول أو أي وسائط أخرى .اضبط الجزء السفلي للوضع
األدنى الخاص بجهازك المحمول .ضع جهازك على الجزء السفلي من حامل
الوسائط ،ومع اإلمساك بجهازك في مكانه ،قم بإنزال الجزء العلوي حتي يتم تثبيت
جهازك بين الجزأين العلوي والسفلي.

وضع التدريب

يبدأ الجهاز في تشغيل وضع التدريب عندما يتم توصيله بمصدر الطاقة ،أو إذا تلقى
إشارة من مستشعر ( RPMعدد الدورات في الدقيقة) نتيجة لتبديل دواسة الجهاز.

إيقاف التمرين أو إيقافه مؤق ًتا  /إيقاف التشغيل اآللي (وضع السكون)

إذا لم تتلقَ لوحة التحكم أي إدخال لمدة دقيقتين تقريبًا ،فس ُتغلق تلقائيًا.
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نتائج التمرين

ال تظهر لوحة التحكم نتائج تمرينك .لكي تتمكن من مراجعة أحد التمرينات ،يجب تشغيل تطبيق
™ Schwinn Classic Cruiserعلى جهاز مزود بخاصية ® Bluetoothطوال فترة التمرين .تأكد من اختيار حساب
المستخدم الخاص بك ( 1أو  )2على التطبيق قبل التمرين.
سيقوم التطبيق بتتبع المستخدم وتاريخ/وقت التمرين وفترة التمرين ومتوسط السرعة والحد األقصى للسرعة والمسافة وRPMs
(عدد الدورات في الدقيقة) وإجمالي السعرات الحرارية.

ذراعا التحكم في لعبة التطبيق
يضيف ذراعا التحكم في لعبة التطبيق مستوى من التفاعل عند استخدامهما مع
ميزات تطبيق ™.Schwinn Classic Cruiser
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الصيانة
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 مسؤول عن التأكد من إجراء
أعمال الصيانة الدورية .يجب إصالح المكونات البالية أو التالفة أو المفكوكة أو استبدالها فورً ا .يمكن استخدام قطع
الغيار المزودة من قِبل الشركة المصنعة فقط لصيانة وإصالح الجهاز.
إذا أصبحت ملصقات التحذير ،في أي وقت من األوقات ،غير ملصقة بثبات أو ال يمكن قراءتها أو أزيحت من مكانها،
فاستبدلها .إذا تم الشراء داخل الواليات المتحدة/كندا ،فتواصل مع خدمة العمالء لطلب ملصقات بديلة .وإذا تم الشراء
خارج الواليات المتحدة/كندا ،فتواصل مع الموزع المحلي في منطقتك لطلبها.

يوميًا:

قبل كل استخدام ،افحص جهاز التدريب للتحقق من وجود أجزاء مفكوكة أو مكسورة
أو تالفة أو بالية .ال تستخدم الجهاز إذا وجدته في هذه الحالة .قم بإصالح جميع األجزاء
بمجرد اكتشاف أولى عالمات البلى أو التلف .تأكد من إحكام ربط قامطي الضبط .أحكم
ربطهما كما يلزم .بعد كل تمرين ،استخدم قطعة قماش رطبة لمسح أي آثار للعرق عن
الجهاز ولوحة التحكم.
مالحظة :تجنب الرطوبة الزائدة على لوحة التحكم.

أسبوعيًا:

قم بتنظيف الجهاز إلزالة أي غبار أو أوساخ أو أتربة من على األسطح .تحقق من سالسة
تشغيل المقعد والمقود .إذا لزم األمر ،ضع طبقة رقيقة من مادة التشحيم المصنوعة من
السيليكون لتسهيل التشغيل.

!

مادة التشحيم المصنوعة من السيليكون غير مخصصة لالستخدام
اآلدميُ .ت حفظ بعي ًدا عن متناول األطفالُ .ت خزن في مكان آمن.

مالحظة :ال تستخدم منتجات ذات أساس بترولي.
شهريًا أو بعد 20
ساعة تشغيل:

افحص الدواسات واألذرع المساعدة وأحكم ربطها كما يلزم .تأكد من أن جميع المسامير
والبراغي محكمة الربط .أحكم ربطها كما يلزم.

مالحظة :ال تقم بالتنظيف باستخدام مذيبات ذات أساس بترولي أو منظفات السيارات .تأكد من عدم وجود رطوبة
في لوحة التحكم.
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أجزاء الصيانة
A
I
F

J
E

C
G

H

F
B

E

D

Z
AA

L

BB
JJ

K

II
U

M

U

U
W

N

CC
Y

V

DD

X

O

HH
GG

S
Q

EE

R
T

P

FF

المقعد

S

الموازن األمامي

B

عمود المقعد

T

قدم ضبط االستقرار

A
C

وحدة التحكم

U

عجلة الموازنة

D

عمود لوحة التحكم

V

الشداد

E

ذراع التحكم في لعبة التطبيق

W

مجموعة المكابح/محرك السيرفو

F

مقبض المقود

X

سير الدفع

G

ناقل الكبح

Y

بكرة الدفع

H

المقودان

Z

كابل البيانات

I

حامل الوسائط

AA

قامط ضبط المقود

J

المؤقت

BB

قامط ضبط المقعد

K

الذراع المساعد ،األيسر

CC

الذراع المساعد ،األيمن

L

الدواسة اليسرى

DD

الدواسة اليمنى

M

الغطاء األيسر

EE

غطاء العجلة األيمن

N

غطاء العجلة األيسر

FF

غطاء المحور األيمن

O

غطاء المحور األيسر

GG

غالف المرفق

P

مقبض الضبط

HH

الغطاء األيمن

Q

غطاء مدخل الطاقة

II

الموازن الخلفي

R

عجلة النقل

JJ

مجموعة اإلطار
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استكشاف األخطاء وإصالحها
الحالة/المشكلة
ال يوجد عرض على الشاشة/
عرض جزئي/الجهاز ال يبدأ
التشغيل

ما يجب فحصه

الحل

تأكد من مأخذ الكهرباء الحائطي

تأكد من توصيل الجهاز بمنفذ تيار كهربي
حائطي يعمل.

تأكد من التوصيل بالوحدة

يجب أن تكون التوصيالت مُحكمة وغير تالفة.
استبدل محول التيار أو الوصلة في حالة تلف
أي منهما.

تحقق من سالمة كابل البيانات

يجب أن تكون جميع أسالك الكابل سليمة .في
حالة وجود قطع أو تجعد ملحوظ في أي من
األسالك ،استبدل الكابل.

تحقق من وصالت/اتجاه كابل البيانات

تأكد من توصيل الكابل بإحكام ومن توجيهه
بشكل صحيح.

افحص شاشة لوحة التحكم للتأكد من
عدم تلفها

تحقق من العالمات البصرية التي تشير إلى أن
لوحة التحكم مشروخة أو تالفة بأي شكل آخر.
استبدل لوحة التحكم في حالة تلفها.
إذا لم يتم حل المشكلة خالل الخطوات المذكورة
أعاله ،فتواصل مع خدمة العمالء (إذا كنت
داخل الواليات المتحدة/كندا) أو مع الموزع
المحلي في منطقتك (إذا كنت خارج الواليات
المتحدة /كندا) للحصول على مزيد من
المساعدة.

ال توجد قراءة للسرعةRPM/
(عدد الدورات في الدقيقة)،

ال تتغير المقاومة (يتم تشغيل
الجهاز ويعمل)

تحقق من سالمة كابل البيانات

يجب أن تكون جميع أسالك الكابل سليمة .في
حالة وجود قطع أو تجعد في أي من األسالك،
استبدل الكابل.

افحص كابل البيانات
التوصيالت/التوجيه

تأكد من توصيل الكابل بإحكام ومن توجيهه
بشكل صحيح.

افحص موضع المغناطيس (يتطلب
إزالة الغطاء)

يجب أن يكون المغناطيس في موضعه الصحيح
على البكرة.

افحص مجس السرعة (يتطلب ذلك
إزالة الغطاء)

يجب أن يكون مجس السرعة بمحاذاة
ً
ومتصل بكابل البيانات .أعد محاذاة
المغناطيس
المجس إذا لزم األمر .استبدل المجس في حالة
وجود أي تلف به أو في سلك التوصيل.

تحقق من ناقل المقاومة

تحقق من العالمات البصرية التي تشير إلى أن
ناقل المقاومة تالف .استبدل ناقل المقاومة إذا
كان تال ًفا.
إذا لم يتم حل المشكلة خالل الخطوة المذكورة
أعاله ،فتواصل مع خدمة العمالء (إذا كنت
داخل الواليات المتحدة/كندا) أو مع الموزع
المحلي الخاص بك (إذا كنت خارج الواليات
المتحدة /كندا) للحصول على مزيد من
المساعدة.
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الحالة/المشكلة
تتوقف لوحة التحكم (تدخل في
وضع السكون) أثناء استخدامها

ما يجب فحصه

الحل

تأكد من مأخذ الكهرباء الحائطي

تأكد من توصيل الجهاز بمنفذ تيار كهربي
حائطي يعمل.

تأكد من التوصيل بالوحدة

يجب أن تكون التوصيالت مُحكمة وغير تالفة.
استبدل محول التيار أو الوصلة في حالة تلف
أي منهما.

تحقق من سالمة كابل البيانات

يجب أن تكون جميع أسالك الكابل سليمة .في
حالة وجود قطع أو تجعد في أي من األسالك،
استبدل الكابل.

تحقق من وصالت/اتجاه كابل البيانات

تأكد من توصيل الكابل بإحكام ومن توجيهه
بشكل صحيح.

إعادة ضبط الجهاز

قم بفصل الوحدة من المخرج الكهربائي لمدة 3
دقائق .أعد توصيلها بمخرج التيار الكهربي.

افحص موضع المغناطيس (يتطلب
إزالة الغطاء)

يجب أن يكون المغناطيس في موضعه الصحيح
على البكرة.

افحص مجس السرعة (يتطلب ذلك
إزالة الغطاء)

يجب أن يكون مجس السرعة بمحاذاة
ً
ومتصل بكابل البيانات .أعد محاذاة
المغناطيس
المجس إذا لزم األمر .استبدل المجس في حالة
وجود أي تلف به أو في سلك التوصيل.

تحقق من أقدام ضبط االستقرار

اضبط أقدام ضبط االستقرار لحين ثبات الدراجة
في وضع مستقر.

افحص السطح أسفل الوحدة

قد يتعذر على عملية الضبط أن ُتعوض عن
حالة األرضيات غير الممهدة بشكل بالغ .انقل
الدراجة إلى مساحة مستوية.

افحص وصلة الدواستين مع الذراع
المساعد

يجب أن يتم إحكام ربط الدواستين جي ًدا مع
الذراع المساعد .تأكد من عدم محاذاة الوصالت
بشكل خاطئ عند الربط.

افحص وصلة الذراع المساعد مع
المحور

يجب أن يتم إحكام ربط الذراع المساعد جي ًدا مع
المحور .تأكد من توصيل األذرع المساعدة عند
 180درجة من بعضها البعض.

صوت نقر عند التبديل باستخدام
الدواستين

افحص وصلة الدواستين مع الذراع
المساعد

قم بإزالة الدواستين .تأكد من عدم وجود بقايا
على حلقات الربط ،وأعد تركيب الدواسات
مرة أخرى

حركة في عمود المقعد أو المقود

افحص ذراع الضبط

تأكد من إحكام ربط الذراع.

الوحدة تهتز/غير مستقرة

الدواسات غير ثابتة/من الصعب
إدارة الدواستين
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الحالة/المشكلة
ال تتزامن لوحة التحكم مع
أحد األجهزة المزودة بخاصية
®Bluetooth

ما يجب فحصه

الحل

جهاز اللياقة البدنية

قم بفصل الوحدة من المخرج الكهربائي لمدة 5
دقائق .أعد توصيلها بمخرج التيار الكهربي.

جهاز مزود بخاصية®Bluetooth

افحص جهازك للتأكد من تفعيل خاصية
® Bluetoothالالسلكية به.

ال يزال أحد األجهزة المستخدمة ساب ًقا
متزام ًنا

ما زال أحد األجهزة متزام ًنا مع وحدة التحكم.
افصل هذا الجهاز وقم بالمزامنة مع لوحة
التحكم.

افتح تطبيق اللياقة البدنية

افتح تطبيق اللياقة البدنية وقم بالمزامنة مع
لوحة التحكم.

تطبيق اللياقة البدنية

راجع خصائص تطبيق اللياقة البدنية وتأكد من
أن جهازك متوافق.
تواصل مع appsupport@nautilus.com
أو مع موزع المنتجات بمنطقتك للحصول على
مزيد من المساعدة.
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