
التعريف باملنتج
 شكرًا لرشائك رباط الذراع لقياس معدل رضبات

 القلب من
 يقوم هذا الجهاز بإرسال بيانات معدل رضبات 

 القلب الفعلية عن طريق اتصال بالـ                  إىل
 جهاز أو تطبيق ُمستقِبل ملعدل رضبات القلب.
 سيساعدك ذلك عىل التحكم يف مستوى لياقتك

 البدنية وروت¤ التمرين الخاص بك. (يستخدم هذا
 املنتج ألغراض رياضية فقط ومن غ¨ املفرتض أن

يحل محل أي مشورة طبية

 تحذير!   استخدم القيم التي يحسبها أو يقيسها هذا الجهاز

 ألغراض مرجعية فقط. معدل رضبات القلب املذكور تقديري

 ويجب استخدامه كمرجع فقط. قد تؤدي م�رسة التمرينات

 أك¢ من الالزم إىل وقوع إصابة خط�ة أو الوفاة. إذا شعرت

بالدوار توقف عن التمرين عىل الفور

 اقرأ الدليل املزود مع هذا الجهاز واستوعبه

 بالكامل قبل االستخدام للمرة األوىل. احتفظ

بالدليل لالستخدام املرجعي يف املستقبل

احتفظ بهذه التعلي�ت

العمل والتشغيل
 للتشغيل: اضغط زر التشغيل/اإليقاف املُيضء. سيومض

 الضوء باللون األزرق برسعة، مº يش¨ إىل أن رباط الذراع
 تم تفعيله وإىل أنه يبحث عن رضبات القلب. بينº يقوم

 رباط الذراع بحساب معدل رضبات القلب، سيومض الضوء
ببطء

 لإليقاف: اضغط زر التشغيل/اإليقاف املُيضء يف حالة عدم
 االستخدام. سيومض الضوء باللون األحمر برسعة، ثم يدخل

الجهاز يف حالة اإلغالق

 الطاقة:
 أ. إذا ضغطت عىل زر التشغيل/اإليقاف املُيضء واخذ

 الضوء يومض باللون األحمر عدة مرات، فإن طاقة البطارية
.منخفضة وينبغي شحنها

 ب. سيومض الضوء باللون األحمر واألخرض أثناء الشحن.
 وعند اكتºل الشحن، سيتحول الضوء إىل اللون األخرض

ويستمر كذلك

:تحذير
 ينبغي ارتداء رباط الذراع لقياس معدل رضبات القلب عىل الجزء

 العلوي من ساِعدك، باإلضافة إىل ارتداء مستشعر معدل رضبات
 القلب بالجزء الداخيل من ساعدك. ينبغي إحكامه Íا فيه الكفاية
 بحيث ال يتحرك عىل ذراعك، ولكن ينبغي أال يكون محكºً بشدة

.لدرجة تجعله يُقيد دوران الدم
 مالحظة: تأكد من إزالة الغطاء الواقي من عىل مستشعر معدل

.رضبات القلب قبل االستخدام

 ضبط الرباط مع األجهزة املفعل بها خاصية
®Bluetooth (أجهزة اللياقة البدنية)

نّشط جهاز اللياقة البدنية.

 اضغط زر التشغيل/اإليقاف املُيضء لتوصيل رباط الذراع لقياس 
معدل رضبات القلب

رباط الذراع لقياس معدل رضبات القلب من
™Bowflex  

دلیل المستخدم

 زر التشغيل/اإليقاف
املُيضء

 اضبطه مع التطبيقات املفعل بها خاصية
®Bluetooth

عىل الجهاز املوجود به التطبيق Bluetooth®فّعل الـ 

Bluetooth® افتح تطبيق 
اعÕ عىل قاÔة إعدادات املستشعر املوجودة بالتطبيق 

 اضغط زر التشغيل/اإليقاف املُيضء لتوصيل رباط الذراع لقياس  
معدل رضبات القلب بالتطبيق

 مستشعر
 معدل

 رضبات
القلب

اطراف الشحن

رباط الذراع

كابل الشحن

USB موصالت

املواصفات

التطبيقات املتوافقة
Fitness, Bowflex™ Max Intelligence™ App

Strava, Runtastic, Wahoo 
8022387.021519.A

.هذه الوحدة يف إلغاء أحقية املستخدم يف تشغيل الجهاز

 Øتثل الجهاز للجزء 15 من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية
(FCC). يخضع التشغيل للرشط¤ التالي¤: (1) يجب أال يسبب 
 هذا الجهاز تداخالت ضارة، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي

 تداخالت يتم استقبالها، Íا يف ذلك التداخالت التي قد تتسبب يف
.حدوث التشغيل غ¨ املرغوب فيه

 قد يتسبب إجراء التغي�ات أو التعديالت غ� املرصح بها

 بوضوح بواسطة الطرف املسؤول عن ض�ن االمتثال عىل

(FCC) االمتثال ملتطلبات هيئة االتصاالت الفيدرالية
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Wahoo Fitness
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