Installatiehandleiding Schwinn® AD6 Airdyne®-windscherm

Installatiehandleiding
8011930.040116.A

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Dit pictogram wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
Neem de volgende waarschuwingen in acht:
Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op dit toestel.
• Lees aandachtig de montage- en gebruikershandleiding.
• Houd omstanders en kinderen te allen tijde uit de buurt van het toestel dat u aan het monteren bent.
• Probeer het design of de functionaliteit van het toestel niet te wijzigen. Dit zou de veiligheid van het toestel in gevaar kunnen brengen en maakt de garantie
ongeldig.
• Controleer voor elk gebruik of het toestel geen losse onderdelen heeft of tekenen van slijtage vertoont. Gebruik het toestel niet als u een probleem vaststelt.
Controleer het zadel, de pedalen en de crankarmen grondig. Neem contact op met uw lokale Schwinn-distributeur voor informatie over een eventuele reparatie.
• Probeer het design of de functionaliteit van het toestel niet te wijzigen. Dit zou de veiligheid van het toestel in gevaar kunnen brengen en maakt de garantie
ongeldig.
• Als u reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen en montagemateriaal van Nautilus. Als u geen originele reserveonderdelen gebruikt, dan kan dit een risico inhouden voor de gebruikers, het toestel verhinderen om correct te functioneren en de garantie ongeldig maken.
• Gebruik het toestel niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op correcte werking, in overeenstemming met de gebruikershandleiding.
• Voer alle montagestappen in de opgegeven volgorde uit. Onjuiste montage kan leiden tot lichamelijke letsels.

Als u vragen hebt of problemen ondervindt met uw product, neem dan contact op met uw lokale Schwinn-distributeur.
Uw plaatselijke distributeur kunt u hier vinden: www.bowflexinternational.com
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Raadpleeg de montagehandleiding voor volledige veiligheidsvoorschriften.

1. Steek de bevestigingsriemen door het Airdyne®-windscherm

1

2. Plaats het Airdyne®-windscherm over de vergrendelknop en op de ventilatorkooi

3. Maak de bevestigingsriemen aan de ventilatorkooi
vast
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4. Laatste controle
Zorg dat al het montagemateriaal goed vastzit en dat de componenten correct gemonteerd zijn.
Gebruik het toestel niet totdat het volledig gemonteerd en gecontroleerd is op
correcte werking, in overeenstemming met de gebruikershandleiding.
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