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Uw persoonlijke training
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Druk op de User-toets om
een gebruiker te kiezen.

Schakel het toestel in en
bevestig de veiligheidssleutel
aan het toestel en aan uw kleding.

Hartelijk
dank dat
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Bewaar hem dan als uw persoonlijke training.

Druk eerst op de toets 'Manual' (Handmatig) en daarna
op de Start-toets om uw training te beginnen!
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u voor de Bowﬂex®-loopband BXT226
hebt gekozen

Sla uw persoonlijke training op
druk na de training op Enter, alle kenmerken worden onthouden.

OP
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Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op het toestel en de volledige handleiding.

www.nautilusinternational.com

Goed getraind?
Wilt u deze training later nog eens doen?
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Houd de User-toets ingedrukt om uw
proﬁel aan te passen. Druk vervolgens
op Enter om te bevestigen.

Start uw persoonlijke training
druk op de toets 'Custom' en daarna op de Start-toets.
Sla een nieuwe persoonlijke training op
druk na een training op Enter om de vorige persoonlijke training te
overschrijven.
Reset uw persoonlijke training
houd de toets 'Custom' ingedrukt en druk op Enter.
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Volg uw vooruitgang
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Download de gratis software-app
“Bowﬂex™ Results Series™”.
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Schakel het toestel in.
Gebruik het toestel niet tijdens het koppelen.

Open de app en volg de instructies
om uw apparaat en uw toestel
te synchroniseren.
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De software-app “Bowﬂex™ Results Series™” is compatibel met
Bowﬂex™ app-partners.
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Schakel de draadloze Bluetooth®-functie
op uw digitale toestel in.

Meer informatie :
www.nautilusinternational.com

Lees aandachtig alle waarschuwingsklevers op het
toestel en de volledige handleiding

