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جدول المحتويات

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

تاريخ الشراء ____________________
لتسجيل ضمان منتجك، اتصل بالموزع المحلي لديك.

إذا كانت لديك أسئلة أو مشكالت فيما يتعلق بالمنتج الخاص بك، ُيرجى االتصال بموزع Schwinn المحلي الخاص بك. 
www.nautilusinternational.com :للعثور على مكان الموزع المحلي في منطقتك، زر الموقع

 Nautilus, 2014 © | طبع في الصين | USA  97230  NE Riverside Parkway, Portland, OR 18225 ,.Nautilus, Inc., www.nautilusInternational.com | Nautilus, Inc
Inc. | ® تشير إلى عالمات تجارية مسجلة في الواليات المتحدة. هذه العالمات قد تكون مسجلة في بلدان أخرى أو يحميها القانون العام بطريقة أخرى. إن Schwinn وشعار الجودة الخاص بـ Schwinn و

Schwinn IC2 وBowflex وNautilus وUniversal عالمات تجارية تملكها Nautilus, Inc. أو مرخصة لها. 

الدليل األصلي - اإلصدار اإلنجليزي فقط
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يشير هذا الرمز إلى وضع خطير محتمل إن لم يتم تجنبه فقد يتسبب في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

التزم بالتحذيرات التالية:
اقرأ وافهم جميع التحذيرات الموجودة على الجهاز.

اقرأ وافهم تعليمات التجميع بعناية.
أبق المارة واألطفال بعيًدا عن المنتج الذي تقوم بتجميعه في جميع األوقات.  •

ال تركب البطاريات في الجهاز إال عندما يطلب منك 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 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 ترفع أو تحرك 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 التأثير السلبي على سالمة استخدام الجهاز وقد يتسبب أيًضا في إلغاء الضمان.  •
•  إذا كانت هناك ضرورة إلى استبدال أجزاء من الجهاز، فاستخدم قطع غيار وعناصر إحكام ربط Nautilus أصلية فقط. 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 إال بعد تجميعه بشكل كامل وفحصه للتأكد من صحة األداء التشغيلي وفًقا لما ورد في الدليل.  •
اقرأ وافهم 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.  •
•  يحتوي هذا المنتج على أجزاء مغناطيسية. يمكن أن تتداخل المجاالت المغناطيسية مع االستخدام الطبيعي لبعض األجهزة الطبية الموجودة على مسافة قريبة. قد 

يقترب المستخدمون من األجزاء المغناطيسية الموجودة في الجهاز أثناء التجميع أو الصيانة و/أو استخدام المنتج. نظًرا لألهمية الواضحة لمثل هذه األجهزة الطبية، 
مثل جهاز تنظيم ضربات القلب، فمن المهم جًدا االتصال بمقدم الرعاية الطبية الخاص بك واستشارته فيما يتعلق باستخدامك لهذا الجهاز. يرجى مراجعة قسم 

"ملصقات السالمة التحذيرية والرقم المسلسل" لتحديد أماكن األجزاء المغناطيسية في هذا المنتج.

 تعليمات مهمة للسالمة
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قبل استخدام هذا الجهاز، التزم بالتحذيرات التالية:

اقرأ وافهم الدليل بالكامل. احتفظ بالدليل لالستخدام المرجعي في المستقبل.
 اقرأ وافهم جميع التحذيرات الموجودة على 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. 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 الطبيب قبل بدء أي برنامج تدريب. 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 الحاسب اآللي الخاص بالجهاز أو يقيسها ألغراض مرجعية فقط.
•  قبل االستخدام في كل مرة، افحص هذا الجهاز للتأكد من عدم وجود أي أجزاء مفكوكة أو عالمات بلى. ال تستخدم الجهاز في حالة وجود أي من هذه الحاالت. 

راقب المقعد والدواستين واألذرع المساعدة عن كثب. اتصل بالموزع المحلي لديك لطلب معلومات اإلصالح.
الحد األقصى لوزن المستخدم: 113 كغم )250 رطاًل(. ال تستخدم الجهاز إذا تجاوز وزنك هذا الحد.  •

هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط.  •
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 وقوفك 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 القدم نظيفيتين وجافتين.  •

•  اترك مسافة فارغة عند كل جانب من الجهاز قدرها 0.6 م )24"( على األقل. هذه هي المساحة اآلمنة الموصى بها للوصول إلى الجهاز أو تحريكه أو النزول 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.  •
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.  •

ال تخلط في االستخدام بين البطاريات القلوية أو القياسية )كربون-زنك( أو البطاريات القابلة إلعادة الشحن )Ni-Cd ،Ni-MH، إلخ(.  •
ال تحاول شحن البطاريات غير القابلة إلعادة الشحن. أزل البطاريات المستنفدة وتخلص منها بشكل يراعي السالمة.  •

أزل البطاريات القابلة إلعادة الشحن من الجهاز قبل شحنها.  •

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. 
•  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.
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 ملصقات السالمة التحذيرية
والرقم المسلسل

الرقم المسلسل مواصفات المنتج

أبق اليدين بعيدتين.
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المواصفات

123cm
(48.4”)

56.4cm (22.2”)

113cm (44.5”)

قبل التجميع 
اختر المنطقة التي ستركب جهازك وتشغله فيها. للتشغيل اآلمن، يجب أن يكون المكان على سطح صلب 

ومستٍو. اسمح بحد أدنى لمساحة التمرين 2.1م × 1.5م )82 × 61 بوصة(.
نصائح أساسية للتجميع

اتبع النقاط األساسية التالية عند تجميع الجهاز:
1.   اقرأ وافهم قسم "تعليمات مهمة للسالمة" قبل التجميع.

2.   اجمع كل األجزاء المطلوبة في كل خطوة من خطوات التجميع.
3.   باستخدام مفاتيح الربط الموصى بها، قم بلّف المسامير والصواميل إلى اليمين )في اتجاه عقارب 

الساعة( للربط وإلى اليسار )في اتجاه عكس عقارب الساعة( للفك، ما لم تشر التعليمات إلى خالف 
ذلك.

4.   عند ربط قطعتين مًعا، ارفع قلياًل وانظر خالل فتحات المسامير للمساعدة في إدخال المسامير من 
خالل الفتحات.

5.  تجميع الجهاز يستلزم شخصين.

113 كغم )250 رطاًل( الحد األقصى لوزن المستخدم: 
إجمالى مساحة السطح )األرضية( التي يشغلها الجهاز:  

6373 سم2     
38 كغم )83 رطاًل( وزن الجهاز:   

 )LR6(  AA2 متطلبات الطاقة:    بطاريتان
1.0 - 3.3 فولت تيار مستمر فرق الجهد التشغيلي:    

تلتزم بما يلي:

SAA  20957 ISO         
 17498 GB    

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.

0.6m
24”

1.5m
61”

2.1m
82”

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”
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الوصف الكمية العنصر الوصف الكمية العنصر
عمود المقعد 1 7 اإلطار الرئيسي 1 1

عمود مقبض اليد 1 8 الموازن األمامي 1 2
مقبض اليد 1 9 الموازن الخلفي 1 3

حامل زجاجة المياه 1 10 دواسة، يمنى 1 4
لوحة التحكم 1 11 دواسة، يسرى 1 5

المقعد 1 6

1
2

3

4

56

7

8

9

10

11

األجزاء
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األدوات
مرفق   

6 مم

الوصف الكمية العنصر
56 X M8 مسمار برغي برأس سداسية نصف كروية 4 A
20 X M8 مسمار برغي برأس سداسية نصف كروية 2 B

M8 وردة مسطحة 8 C
M8 صمولة إحكام ربط 2 D

50 X M6 برغي برأس على شكل مخروط مقطوع 2 E
M6 وردة مسطحة 2 F

عناصر إحكام الربط / األدوات
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1.  اربط الموازنات في مجموعة اإلطار

التجميع

1

2

3

C

A

A

C

C

D
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2.  ركب المقعد في عمود المقعد واإلطار
    مالحظة:   أزلق المقعد )6( على عمود المقعد )7( وركب عمود المقعد في اإلطار. تأكد من تعشيق مقبض الضبط )7a( في فتحات عمود المقعد. 

تأكد من أن المقعد مثبت بشكل مستقيم. اربط البرغي )6b( والصمولة )6c( الموجودة في حامل المقعد )6a( بإحكام لتثبيت المقعد في موضعه المحدد.

6a

6b
6c

7a

6

7
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4.  ركب مجموعة مقبض اليد في اإلطار
مالحظة:   تأكد من تعشيق مقبض الضبط )8a( في فتحات عمود مقبض اليد.   

3.  اربط مقبضي اليد في عمود مقبض اليد

8

9

B

C

8a
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5.  اربط الدواستين في مجموعة اإلطار 
   مالحظة:   حز ربط الدواسة اليسرى مضبوط في اتجاه عكسي. تأكد من ربط الدواستين في الجانب الصحيح للدراجة. يعتمد تحديد االتجاه على وضعية الجلوس 

."R" والدواسة اليمنى تحمل الحرف "L" فوق الدراجة. الدواسة اليسرى تحمل الحرف

4

5
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6. ركب حامل زجاجة المياه في مقبض اليد

10

E

F

7. ركب البطاريات في لوحة التحكم
مالحظة:   تستخدم لوحة التحكم بطاريات بحجم AA )LR6(. تأكد من أن البطاريات موضوعة بشكل يوافق االتجاه الخاص بالمؤشرين +/–    

في تجويف البطارية. 

ال تخلط في االستخدام بين البطاريات القديمة والجديدة.
ال تخلط في االستخدام بين البطاريات القلوية أو القياسية )كربون-زنك( أو البطاريات القابلة إلعادة الشحن )Ni-Cd ،Ni-MH، إلخ(.

+

-

X2
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8. وصل واربط لوحة التحكم
مالحظة:   ال تثن كابل لوحة التحكم. 

11
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9. الفحص النهائي
افحص الجهاز للتأكد من إحكام ربط كل المسامير والصواميل وعناصر إحكام الربط وأيًضا للتأكد من تجميع كل مكونات الجهاز بشكل صحيح.

تأكد من تسجيل الرقم المسلسل الخاص بالجهاز في الخانة المخصصة في بداية الدليل. ارجع إلى قسم ملصقات السالمة التحذيرية والرقم المسلسل في هذا الدليل.

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

ضبط استواء الدراجة
توجد أقدام ضبط االستواء في كل جانب من الموازنات. قم بلّف المقبض لضبط 
ارتفاع قدم ضبط مستوى الموازن. تأكد من أن الدراجة في وضع مستٍو وثابت 

قبل التدريب.

تحريك الدراجة
لتحريك الدراجة، اسحب مقبضي اليد بعناية في اتجاهك بينما تدفع الجهة األمامية للدراجة إلى أسفل. ادفع الدراجة إلى 

المكان المطلوب نقلها إليه.
مالحظة:   توخ الحذر عند نقل الجهاز. الحركات المفاجئة قد تتسبب في التأثير على تشغيل الكمبيوتر.
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لوحة التحكم A
مجموعة مقبض اليد B

مقبض الضبط C
مقبض الفرامل/المقاومة D

المقعد E
أداة تحريك المقعد F

الموازن G
أقدام ضبط االستقرار H

الدواستان I
عجلة الموازنة J

مجموعة الفرامل K
قطعة حماية السلسلة L

عجلتا النقل M
تجويف البطارية N

حامل زجاجة المياه O

الميزات

C

C

A

B

D

E

F

G

GH

H

I

K

J

L

M

N

O

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

ميزات لوحة التحكم
توفر لوحة التحكم معلومات حول تمرينك على شاشة العرض. يمكنك أيًضا استخدام الزر للوصول إلى معلومات حول إعدادات لوحة التحكم.

الجانب األمامي الجانب الخلفي 

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

Start Reset

شاشة 
LCD

 START )بدء(/
RESET )إعادة ضبط(

موصل الكابل

تجويف البطارية
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START )بدء(/RESET )إعادة ضبط(  اضغط على هذا الزر لبدء تمرين أو إيقاف تمرين قيد التشغيل وإلعادة ضبط تعداد الوقت إلى 0:00.

LCD بيانات شاشة العرض الـ

تظهر شاشة لوحة التحكم القياسات الخاصة بكل التمرين بالترتيب لمدة 5 ثواٍن: 
RPM )عدد الدورات في الدقيقة(

تظهر خانة عرض RPM )عدد الدورات في الدقيقة( معدل دوران الجهاز في الدقيقة )RPM(. أقصى عدد يتم عرضه هو 200.
CAL خانة عرض

تظهر خانة عرض CAL )السعرات الحرارية( القيمة التقريبية للسعرات الحرارية التي قمت بإحراقها خالل التدريب. أقصى عدد يتم عرضه هو 9999. إذا كان تعداد 
السعرات الحرارية أكبر، فستومض الشاشة 9999.

الوقت
تظهر خانة عرض TIME )الوقت( تعداد الوقت في التمرين. أقصى عدد يتم عرضه هو 99:59. إذا كان تعداد الوقت أكبر، فستبدأ الشاشة بالعد مجدًدا من 0:00.

المسافة
تظهر خانة عرض DISTANCE )المسافة( تعداد المسافة )باألميال أو الكيلومتر( في التمرين، حتى خانتين عشريتين—على سبيل المثال، 1.50. أقصى عدد يتم عرضه 

هو 99.99. إذا كان تعداد المسافة أكبر، فستبدأ الشاشة بالعد مجدًدا من 0.00.
مالحظة:   لتغيير وحدات القياس إلى نظام القياس اإلنجليزي أو المتري، راجع قسم وضع الصيانة في هذا الدليل.  

السرعة
تعرض خانة SPEED )السرعة( سرعة الجهاز بالكيلومتر في الساعة )km/h( أو بالميل في الساعة )mph(، حتى خانة عشرية واحدة—على سبيل المثال، 10.5 أو 

0.0. أقصى عدد يتم عرضه هو 99.9.

السعرات الحراريةالوقت

المسافة السرعة

دورات الدواسة

شاشة العرض 
العددية
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إجراءات التشغيل

ماذا ترتدي أثناء التمرين
ارتد األحذية الرياضية ذات النعل المطاطي أو أحذية ركوب الدراجات المناسبة. ستحتاج إلى ارتداء المالبس المناسبة للتدريب التي تسمح لك بحرية الحركة.

كم مرة ينبغي عليك التدرب
استشر الطبيب قبل بدء أي برنامج تدريب. 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 الحاسب اآللي الخاص بالجهاز أو يقيسها ألغراض مرجعية فقط.
3 مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في اليوم.• 
جدول تمريناتك مقدًما.• 

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

1. مع وضع الدواسة في الموضع األمامي، حاذ مقدمة قدمك مع مركز الدواسة. يجب أن تثني ساقك قليالً عند الركبة.
2.  إذا كانت ساقك مستقيمة بشكل زائد أو لم يكن يمكن لقدمك لمس الدواسة، فحرك المقعد ألسفل في الدراجة الرأسية. إذا كانت ساقك مثنية 

بشكل زائد، حرك المقعد ألعلى في الدراجة الرأسية.

انزل عن الدراجة قبل محاولة تعديل ارتفاع المقعد.

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 وأحكم ربط مقبض التعديل. 

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

موضع القدم / ضبط حزام الدواسة
دواسة القدم المجهزة بحزام توفر ارتكاًزا آمًنا للقدم أثناء التدريب على الدراجة.

1. ضع مقدمتي كلتا القدمين في مشبك األصابع بالدواستين.
2. أحكم ربط الحزام فوق الحذاء.
3. كرر العملية مع القدم األخرى.

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 الحًقا.

تعديل مقبض اليد
أرخ واسحب مقبض التعديل الموجود في قاعدة تثبيت مقبضي اليد. اضبط ارتفاع مجموعة مقبضي اليد حسب االرتفاع المطلوب. حرر مقبض التعديل لتعشيق سن القفل. تأكد 

من تعشيق السن بشكل تام وأحكم ربط مقبض التعديل. 

ال ترفع عمود مقبض اليد أعلى من عالمة MAX )أقصى حد( الموجودة على األنبوب.

وضع التدريب
تبدأ لوحة التحكم في تشغيل وضع التدريب إذا تم الضغط على الزر، أو إذا تلقت إشارة من مستشعر RPM نتيجة لتبديل دواسة الجهاز. يبدأ العد التصاعدي بداية من 

.00:00
مالحظة:   إذا كان مستوى شحن البطارية منخفًضا، ستعرض شاشة عرض لوحة التحكم "Batt" )بطارية( لمدة 10 ثواٍن أو حتى يتم الضغط على الزر.  

 Distanceالسعرات الحرارية( و( Caloriesو )الوقت( Time :تحسب لوحة التحكم بيانات التمرين بينما تتدرب. تعرض شاشة عرض لوحة التحكم القراءات الحالية لـ
)المسافة( وSpeed )السرعة( وRPM )الدوران في الدقيقة(.

تغيير مستوى المقاومة
أدر مقبض الفرامل/المقاومة لزيادة أو لتقليل المقاومة في أي وقت خالل تمرينك.
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إيقاف التمرين أو إيقافه مؤقًتا
1.  تتوقف لوحة التحكم مؤقًتا إذا كان دوران الدواسة أقل من RPM 5 )دورات في الدقيقة( لمدة 3 ثواٍن. خالل وضع التوقف المؤقت، تعرض شاشة عرض لوحة التحكم 

Time )الوقت( وCalories )السعرات الحرارية( وDistance )المسافة( وAverage Speed )متوسط السرعة( وAverage RPM )متوسط الدوران في 
الدقيقة(. 

ابدأ في إدارة الدواسة على سرعة RPM 5 )دورة في الدقيقة( أو أكثر لمتابعة تمرينك.  
بعد االستمرار 5 دقائق في وضع التوقف المؤقت، يتوقف التمرين وتدخل لوحة التحكم في وضع السكون.  

2.  اضغط على الزر إليقاف التمرين. يتم إعادة ضبط تعداد الوقت إلى 0:00 ويبدأ في التعداد مرة أخرى. يتم إضافة بيانات الوقت والمسافة الخاصة بتمرينك إلى 
إحصاءات الجهاز )إجمالي الوقت وإجمالي المسافة(.

إيقاف التشغيل التلقائي )وضع السكون(
إذا لم تتلق لوحة التحكم أي إدخال لمدة 5 دقائق تقريًبا، فستتوقف عن التشغيل تلقائًيا. تكون شاشة العرض LCD الخاصة بلوحة التحكم متوقفة أثناء وضع السكون.
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وضع الصيانة

يسمح لك وضع الصيانة بتعيين وحدات القياس إلى نظام القياس اإلنجليزي أو المتري، واالطالع على إحصاءات الجهاز وإصدار البرنامج )الستخدام الفني فقط(.
1.  عندما تكون لوحة التحكم في وضع التمرين أو وضع اإليقاف المؤقت، اضغط واستمر في الضغط على الزر لمدة 5 ثواٍن للذهاب إلى وضع الصيانة.

مالحظة:   اضغط على الزر للتنقل بين خيارات قائمة وضع الصيانة. عندما تعرض شاشة عرض لوحة التحكم "dOnE" )تم(، اضغط واستمر في الضغط على الزر   
لمدة 3 ثواٍن إلعادة ضبط بيانات التمرين والعودة إلى وضع التمرين.

 "LbS" الوحدات(. اضغط واستمر في الضغط على الزر لبدء خيارات الوحدات. اضغط على الزر للتغيير ما بين( Units 2.  تعرض شاشة عرض لوحة التحكم رسالة
)وحدات نظام القياس اإلنجليزي( أو "SI" )وحدات القياس المتري(.

3.  اضغط واستمر في الضغط على الزر لمدة 3 ثواٍن لتعيين الوحدات. تعرض شاشة عرض لوحة التحكم رسالة Units )الوحدات(. 
4.  اضغط على الزر للذهاب إلى رسالة اإلحصائيات. اضغط واستمر في الضغط على الزر لبدء خيارات إحصائيات الجهاز. تعرض لوحة عرض وحدة التحكم إجمالي 

المسافة. اضغط على الزر للتغيير بين إجمالي المسافة وإجمالي الوقت.
مالحظة:  قيمة إجمالي المسافة رقم صحيح بالميل/الكيلومتر )ال توجد كسور عشرية(.  

اضغط واستمر في الضغط على الزر لمدة 3 ثواٍن للعودة إلى رسالة اإلحصائيات.  .5
6.  اضغط على الزر للذهاب إلى رسالة إصدار البرنامج. اضغط واستمر في الضغط على الزر لالطالع على إصدار برنامج لوحة التحكم. 

اضغط واستمر في الضغط على الزر لمدة 3 ثواٍن للعودة إلى رسالة إصدار البرنامج.  .7
اضغط على الزر للذهاب إلى خيار اإلنهاء. تعرض لوحة عرض وحدة التحكم "dOnE" )تم(.  .8

  للعودة إلى وضع التمرين، اضغط واستمر في الضغط على الزر لمدة 3 ثواٍن. يتم إعادة ضبط بيانات التمرين.
  للتنقل في قائمة وضع الصيانة مرة أخرى، اضغط على الزر. ستعرض شاشة عرض لوحة التحكم رسالة Units )الوحدات(.

في وضع الصيانة، إذا لم تتلق لوحة التحكم أي إدخال لمدة 5 دقائق تقريًبا، فستدخل لوحة التحكم في وضع السكون. 
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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 الكتشاف أي تلف أو إجراء اإلصالحات. المالك مسئول عن التأكد من إجراء أعمال الصيانة الدورية. يجب إصالح المكونات البالية أو 
التالفة أو المفكوكة أو استبدالها فوًرا. قطع الغيار المزودة من قبل 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.

قبل كل استخدام، افحص جهاز التدريب للتحقق من وجود أجزاء مفكوكة أو مكسورة أو تالفة أو بالية. ال تستخدم الجهاز في حالة 
وجود أي من هذه الحاالت. قم بإصالح جميع األجزاء بمجرد اكتشاف أولى عالمات االهتراء أو التلف. بعد كل تمرين، استخدم 

قطعة قماش رطبة لمسح أي آثار للعرق عن الجهاز ولوحة التحكم.

يومياً: 

مالحظة: تجنب الرطوبة الزائدة على لوحة التحكم.

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

أسبوعياً: 

مادة التشحيم السيليكونية غير مخصصة لالستخدام اآلدمي. تحفظ بعيًدا عن متناول األطفال.
تخزن في مكان آمن.

مالحظة: ال تستخدم منتجات بأساس بترولي.

افحص الدواسات واألذرع المساعدة وأحكم ربطها كما يلزم. تأكد من إحكام ربط جميع المسامير والبراغي. اربط كما يلزم. قم 
بتشحيم السلسلة باستخدام زيت تشحيم سلسلة مخصص للدراجات.

 شهرًيا
أو بعد 20 ساعة تشغيل: 

مالحظة:   ال تقم بالتنظيف باستخدام مذيبات بأساس بترولي أو منظفات السيارات. تأكد من عدم وجود رطوبة في لوحة التحكم.  

الصيانة

تشحيم السلسلة
قم بإزالة باب حماية السلسلة وضع قلياًل من القطرات من زيت تشحيم سلسلة مخصص للدراجات على السلسلة.

 ال تقم بوضع زيت التشحيم أثناء حركة السلسلة.
مالحظة: توخ الحذر لتجنب حدوث بقع بالمالبس أو السجاد.  

استبدال بطاريات لوحة التحكم

ستعرض شاشة عرض لوحة التحكم "Batt" )بطارية( خالل التشغيل إذا كان مستوى شحن البطارية 
منخفًضا. عند استبدال البطاريات، تأكد من أن أطراف البطارية في اتجاه +/– الموضح في تجويف البطارية.

.)AA )LR6 مالحظة: تستخدم لوحة التحكم بطاريات بحجم  

ال تخلط في االستخدام بين البطاريات القديمة والجديدة.
 ال تخلط في االستخدام بين البطاريات القلوية أو القياسية )كربون-زنك( أو البطاريات القابلة إلعادة 

الشحن )Ni-Cd ،Ni-MH، إلخ(.

تأكد من إزالة البطاريات لمنع حدوث تآكل إذا كنت لن تقوم باستخدام الجهاز لفترة مطولة من الوقت.

+

-

X2
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أجزاء الصيانة

مغناطيس مستشعر السرعة O الدواستان H لوحة التحكم A
)RPM( مستشعر الدوران P المقعد I مقبضا اليدين B

ترس العجلة Q عمود المقعد J مقبض الفرامل/المقاومة C
كابل البيانات R مقبض الضبط K مجموعة الفرامل D

عجلة الموازنة S باب حماية السلسلة L قطعة حماية السلسلة E
غطاء الفرامل T أقدام ضبط االستقرار M الجزء الداخلي من قطعة حماية السلسلة F
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الحل ما يجب فحصه الحالة/المشكلة
تأكد من وضع البطاريات بشكل صحيح. إذا كانت البطاريات موضوعة بشكل 

صحيح، فاستبدلها بمجموعة جديدة من البطاريات.
البطاريات لوحة التحكم ال تعمل/ال تبدأ في التشغيل

تغيير وحدات شاشة العرض. وحدة القياس المعينة لشاشة العرض غير 
صحيحة. )نظام القياس اإلنجليزي/المتري(

السرعة المعروضة غير دقيقة

تأكد من أن كابل البيانات متصل بالجزء الخلفي من لوحة التحكم ومجموعة 
اإلطار الرئيسي.

كابل البيانات السرعة المعروضة دائًما هي "0"/الجهاز 
عالق في وضع اإليقاف المؤقت

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

تحقق من سالمة كابل البيانات ال توجد قراءة للسرعة/RPM )الدوران 
في الدقيقة(

تأكد من تركيب الكابل بإحكام.  افحص كابل البيانات
التوصيالت

يجب أن يكون المغناطيس في موضعه الصحيح على ترس العجلة.  افحص موضع المغناطيس )يتطلب إزالة 
باب حماية السلسلة(

يجب أن يكون مستشعر RPM على محاذاة مع المغناطيس ومتصاًل بكابل 
البيانات. أعد محاذاة المستشعر إذا لزم األمر. استبدل المستشعر في حالة وجود 

أي تلف في المستشعر أو سلك التوصيل.

افحص مستشعر RPM )يتطلب إزالة باب 
حماية السلسلة(

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

تحقق من سالمة كابل البيانات تتوقف لوحة التحكم )تدخل في وضع 
السكون( أثناء استخدام الجهاز

تأكد من توصيل الكابل بإحكام ومن توجيهه بشكل صحيح.  افحص كابل البيانات
التوصيالت/التوجيه

يجب أن يكون المغناطيس في موضعه الصحيح على ترس العجلة.  افحص موضع المغناطيس )يتطلب إزالة 
باب حماية السلسلة(

اتصل بالموزع المحلي لديك للحصول على مزيد من المساعدة. RPM افحص مستشعر
يمكن إدارة أقدام ضبط االستقرار إلى الداخل أو الخارج لضبط استقرار 

الدراجة.
افحص أقدام ضبط االستقرار الوحدة تهتز/غير مستقرة

قد يتعذر قيام الضبط بالتعويض عن حالة األرضيات غير الممهدة بشكل بالغ. 
انقل الدراجة إلى مساحة مستوية.

افحص السطح أسفل الوحدة

يجب أن يتم إحكام ربط الدواستين جيًدا مع الذراع المساعد. تأكد من عدم 
محاذاة القطع الملولبة بشكل خاطئ عند الربط.

افحص وصلة الدواستين مع الذراع المساعد الدواسات مرتخية

يجب أن يتم إحكام ربط الذراع المساعد جيًدا مع المحور.  افحص وصلة الذراع المساعد مع المحور
قم بإزالة الدواسات. تأكد من عدم وجود بقايا على حلقات الربط، وأعد تركيب 

الدواسات مرة أخرى
افحص وصلة الدواستين مع الذراع المساعد صوت نقر عند إدارة الدواسة

افتح باب حماية السلسلة لرؤية السلسلة. يجب أال يكون الشد مرخًيا للغاية )أو 
محكًما للغاية(. اتصل بالموزع المحلي لديك للحصول على المساعدة.

افحص شد السلسلة )يتطلب إزالة باب 
حماية السلسلة(

صدور صوت قعقعة أو صرير عند إدارة 
الدواسة/صعوبة إدارة دواسة الوحدة

تأكد من استقرار سن التعشيق داخل أحد فتحات ضبط عمود المقعد. افحص سن التعشيق حركة في عمود المقعد
تأكد من إحكام ربط المقبض. افحص مقبض الضبط
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