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ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ
©  Kayezen LLC 2021من  .TheraBandجميع الحقوق محفوظة TheraBand .هي عالمة تجارية لشركة  TheraBandذات المسؤولية المحدودة.
يحظر استخدام هذه العالمة التجارية دون موافقة كتابية صريحة من  Kayezenمن شركة  TheraBandذات المسؤولية المحدودة أو شركاتها
التابعة .اقرأ البنود والشروط الخاصة بضمان  Kayezenالواردة أدناه قبل استخدام منتجات  .Kayezenباستخدام منتجات  TheraBandألول مرة ،أنت
توافق على االلتزام ببنود الضمان وشروطه التالية .تضمن  Kayezenمن  TheraBand(“ )”TheraBandللمشتري األصلي لكل األجهزة الجديدة التي
تم شراؤها من  ،TheraBandأو من أحد وكالء  TheraBandالمعتمدين أو من أحد متعهدي التصنيع المعتمدين من  TheraBandبأن هذه المنتجات
ستكون خالية من العيوب في المواد والتصنيع حين االستخدام والصيانة العاديين للفترات التالية وفي الجوانب التالية:

ال يشمل هذا الضمان المحدود وال يتم تقديم أي ضمان فيما يتعلق بما يلي:
• المنتجات غير المصنعة بواسطة شركة  TheraBandأو أحد أحد متعهدي التصنيع المعتمدين من .TheraBand
• المنتجات التي يتم تغييرها بدون موافقة كتابية صريحة من شركة .TheraBand
•·أنابيب  TheraBand TVTsالتي تمت إطالتها أو تمديدها أو فردها بالقوة كي تجاوز نقطة التوقف (راجع
القسم .)4.4
• المنتجات التي تم شراؤها من جهة غير  TheraBandمباشرة أو من خالل وكيل  TheraBandالمعتمد.
• المنتجات التي ال تتم صيانتها بما يتماشى مع مواصفات  TheraBandكما هو موضح في دليل المالك وعلى
ملصقات المنتج.
• منتجات ذات عالمة تسلسلية مفقودة أو غير قابلة للقراءة أو تم تعديلها.
• عمالة مكونات تتجاوز تغطية الضمان الخاصة بها.
• منتجات ذات تلفيات بالشكل ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الخدوش واالنبعاجات.
• مكالمات الصيانة في الموقع لتوفير التدريب الفني على االستخدام الصحيح لألجهزة وصيانتها.
• تكاليف الشحن والمناولة المرتبطة بإصالح األجهزة.
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ضمان منتجات
TheraBand

ملحقات تحمل العالمة التجارية
 Vectorو:TheraBand
سنة واحدة من تاريخ التسليم

أنابيب TheraBand VECTOR(“:)”TVTs
 60يومًا من تاريخ التسليم

يجب استخدام  Vectorمع الملحقات
المعتمدة من  TheraBandفقط

ينطبق هذا الضمان في ظل الظروف التالية:
• لم تتعرض المنتجات لسوء االستخدام أو إساءة االستخدام أو التعديالت التي لم تصرح
بها شركة  TheraBandأو أي ضرر ناتج عن المعالجة غير السليمة ،والكوارث الطبيعية،
والقضاء والقدر ،والخدمات التي يقوم بها وكالء غير معتمدين .ويشمل ذلك استخدام
مواد التنظيف أو مواد التشحيم غير المحددة من قبل .TheraBand
• تظل المنتجات في حوزة المشتري األصلي.
ً
مسبقا ويتم تقديم مثل هذه
• يتم تقديم مطالبات الضمان خالل فترات الضمان الموضحة
المطالبات في غضون  30يومًا بعد تاريخ االكتشاف.
• ال تنطبق تغطية العمالة إال داخل الواليات المتحدة وكندا.
• قد تختلف ضمانات قطع الغيار والعمالة خارج الواليات المتحدة .اتصل بوكي ل �Thera
 Bandالمعتمد في منطقتك الجغرافية لمعرفة شروط الضمان.
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تبدأ جميع فترات الضمان في السريان من تاريخ التسليم إلى المشتري األصلي .يقتصر
التزام  TheraBandبموجب هذا الضمان على إصالح األجزاء المعيبة المشمولة بضمان أو
استبدالها ،كما قد تختار  ،TheraBandدون فرض أي رسوم على مشتري قطع الغيار أو
العمالة.
والمشتري مسؤول عن جميع تكاليف النقل والتأمين على األجهزة المرتجعة أو المستبدلة
من مخزن  TheraBandوإليه.
إن أي ضمان ضمني ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،ضمان المالءمة الضمني لغرض
معين والضمان الضمني لصالحية العرض في السوق ،يقتصر على سنة واحدة من تاريخ
التسليم للمشتري األصلي .ال تسمح بعض الواليات بفرض قيود على مدة سريان الضمان
الضمني ،لذا قد ال ينطبق التحديد المذكور أعاله عليك .إن اإلصالح واالستبدال هو العالج
الوحيد والحصري المتاح للمشتري .ال تتحمل  TheraBandالمسؤولية عن أي أضرار خاصة
أو عرضية أو طارئة أو تبعية من أي نوع ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،األضرار
أو الخسائر في الممتلكات أو األجهزة وفقدان األرباح واإليرادات .ال تسمح بعض الواليات
باستثناء األضرار العرضية أو التبعية أو تقييدها ،لذا قد ال ينطبق عليك التحديد أو االستثناء
المذكور أعاله.
ال يجوز بدء أي إجراء النتهاك هذا الضمان المحدود المكتوب أو أي ضمان ضمني بعد
مرور أكثر من عام على سبب الدعوى .هذا الضمان المحدود المكتوب هو االتفاق الكامل
والنهائي والحصري من جانب األطراف فيما يتعلق بجودة أو أداء البضائع وأي وكل
الضمانات والتمثيالت .ال يجوز أن تكون أي تعديالت لهذا الضمان المحدود أو التنازل عن
شروطه ملزمة ألي من الطرفين ما لم تتم الموافقة عليها كتابيًا من قبل مسؤول شركة
ً
حقوقا قانونية محددة ،وقد يكون
معتمد لدى  .TheraBandيمنحك هذا الضمان المحدود
لديك أيضًا حقوق أخرى قد تختلف من والية إلى أخرى.اتصل بـ  KAYEZENمن TheraBand،
 clientsuccess@kayezen.comللحصول على قائمة بالوكالء المعتمدين قبل إعادة أي
أجهزة معيبة.
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ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
يجب اتخاذ جميع االحتياطات لتقليل خطر اإلصابة ولمنع تلف
األجهزة .اقرأ دليل المالك بالكامل قبل استخدام VECTOR
ودائمًا اتبع احتياطات السالمة التالية.

قد تحدث إصابة خطيرة أو وفاة أثناء استخدام هذا المنتج إذا
لم يتم االلتزام باالحتياطات الالزمة .اقرأ كل التعليمات قبل
استخدام هذه األجهزة.

خطر

تحدث إصابة بالغة و/أو وفاة في حالة عدم اتباع االحتياطات
التالية

تحذير
قد تحدث إصابة بالغة و/أو تلف في حالة عدم اتباع
االحتياطات التالية
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• قبل كل استخدام ،أزل الغطاء وراجع كل التحذيرات على العمود الداخلي.
• يجب تثبيت  VECTORبنقطة تثبيت قادرة على مقاومة أحمال تبلغ  Kg 91على األقل.
• قم بتوصيل  VECTORبنقطة تثبيت باستخدام حمولة األطواق المعدنية المصنفة بـ  Kg 91على األقل أو تلك
التي توفرها  .TheraBandال تتحمل  TheraBandأي مسؤولية عن األضرار أو اإلصابات التي تسببها األطواق
المعدنية التي توفرها أي جهة خارجية.
• ال تسحب أبدًا أنابيب  TVTsبحيث تتعدى نقطة التوقف.
ً
مطلقا من الوضع الممتد
• ال تحرر مجموعة الغطاء
• قم بفحص أنابيب  TVTsأسبوعيًا .استبدل أي أنابيب  TVTsتبدو بالية أو مَخدُوشة قبل االستخدام.
• استبدل كل أنابيب  TVTsكل ستة أشهر أو قبل ذلك إذا بدت بالية أو مَخدُوشة.
• احرص على أن يظل األطفال ما دون  13عامًا بعيدًا عن هذه الماكينة .عليك أن تشرف على المراهقين حين
استخدامهم لألجهزة.
• استخدم  VECTORSمع ملحقات  Kayezenالمعتمدة فقط.
• عليك الخضوع لفحص طبي قبل بدء برنامج تدريب.
• توقف عن ممارسة التمارين الرياضية على الفور إذا شعرت باأللم أو بدوار أو أنك على وشك األغماء أو بضيق في
التنفس.
• ال تستخدم المنتج إذا بدا تالف ًا أو غير قابل للتشغيل .أبلغ فريق العمل بالمشاكل في حالة استخدامها في بيئة
تجارية.
• احصل على التعليمات و/أو راجع الدليل قبل االستخدام .اقرأ كل التحذيرات قبل االستخدام.
• تجنب مالمسة أنبوب الغطاء ألي جسم ثابت أثناء االستخدام .قد ينتج عن ذلك كسر وإصابة.
• احرص على بقاء الشعر وأجزاء الجسم والمالبس بعيدًا عن األجزاء المتحركة.

1

حذر

قد تحدث إصابة و/أو تلف في الممتلكات في حالة عدم اتباع االحتياطات التالية

• ال تحاول إجراء أي صيانة أو إصالح إال إذا كنت مؤه ً
ال ومجهزًا لتنفيذ اإلجراء بشكل صحيح وآمن.
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com
• تأكد من خلو منطقة التمرين المحيطة بالمعدات من أي عوائق أو مخاطر تع ّثر قبل ممارسة التمارين على
الجهاز.
• تأكد من أن األرضية حول الجهاز جافة وخالية من أي مواد أو سوائل قد تجعل األرضية زلقة.

احفظ هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل
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2
مقدمة

 2.1نظرة عامة

يحتوي هذا القسم على نظرة عامة حول تقنية مقاومة VECTOR
ومعلومات حول كيفية الخدمة والدعم.

شكرًا لشرائك  Vectorمن .TheraBand
وجهاز  VECTORمخصص لالستخدام داخل المباني وفي الهواء
الطلق في العالج الطبيعي ،واألداء الرياضي ،وبيئات اللياقة البدنية.
انتبه إلى كل التحذيرات والتنبيهات عند تشغيل  VECTORأو صيانته.
اتصل بفني خدمة مؤهل للتعرف على أي إجراء ال يمكنك تنفيذه
بشكل صحيح وكامل وآمن.
اتبع كل التعليمات بعناية.
جهاز  VECTORمخصص لالستخدام في التدريبات الرياضية،
والنوادي الصحية ،والصاالت الرياضية ،ولالستخدام من قبل المتقدمين
في العمر ممن يحيون حياة نشطة ،ومرافق العالج الطبيعي .وقد
تم اختبارها وهي تتوافق مع متطلبات السالمة والمتانة الخاصة
بالواليات المتحدة والدولية لالستخدام في البيئات المنزلية والتجارية
على حد سواء .سيساعدك هذا الدليل على اكتشاف ميزات الجهاز
واستخدامها.
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يقدم جهاز  VECTORالحاصل على براءة اختراع عددًا من الفوائد المهمة ،بما في ذلك:
• القدرة على تغيير مستوى سحب األوزان المعادلة ( )WEPبمجرد تدوير الغطاء في أعلى جهاز VECTOR
لتحديد أحد مستويات المقاومة الثالثة القابلة للضبط من قبل المستخدم.
• اتصال سريع  /فصل من نقاط التثبيت عن طريق طوق معدني.
• تحسين أمان المستخدم من خالل استخدام أنابيب  .TVTsتحد أحبال  ®Kevlarالموجودة داخل كل أنبوب
مرن من مدى تمدد األنبوب أثناء االستخدام وتقلل من خطر "ارتداد" حبل المُقاومة تجاه المستخدم في
حالة تعطل األنبوب.
• غطاء خارجي قابل لإلزالة يحمي أنابيب  TVTsمن التعرض لألشعة فوق البنفسجية واألوساخ والمخلفات
والملوثات.
• القدرة على تخصيص األوزان المعادلة الخاصة بجهاز  VECTORبسهولة عن طريق تغيير أنابيب TVTs
المتوفرة بمستويات مقاومة مختلفة .يعرض الجدول التالي الحد األقصى التقريبي لألوزان المعادلة ألوضاع
الضبط المختلفة والحد األقصى للتمدد المسموح به .الحظ أن األوزان المعادلة تقريبية فقط – قد تختلف
األوزان المعادلة بسبب التفاوت في التصنيع ،وعمر أنابيب  ،TVTsوعدد دورات السحب على أنابيب ،TVTs
والنسبة المئوية ألقصى طول سحب تم تجميع الدورات به (تلك فقط بعض المتغيرات التي ستؤثر على
األوزان المعادلة) .الحظ أيضًا أن األوزان المعادلة الموضحة هي قبل تمديد أنابيب  TVTsإلى طول Kevlar
الداخلية  -بمجرد أن يتم تمديد أنابيب  TVTsإلى طول حبل  Kevlarالداخلي ،يزداد الحمل بشكل فوري إذا
حاول المستخدم االستمرار في تمديد أنابيب .TVTs

2

توضح المخططات التالية األوزان المعادلة التقريبية ألجهزة VECTOR
الخاصة بالتمارين القياسية والجماعية.

المحور العمودي الموجود بالمخطط هو لمختلف الطرق التي يمكن
من خاللها ضبط جهاز  VECTORمع الحرف األول هو  TVTsفي القرص
L= Light ( 1خفيف H= Heavy ،ثقيل) ،والحرف الثاني هو  TVTsفي
القرص  2والحرف الثالث هو  TVTsفي القرص .3

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني بانتظامwww.Kayezen.com :
للحصول على تحديثات لهذا الدليل ،وإشعارات السالمة الهامة ،ونشرات
الصيانة اإللزامية ،وأحدث عروض المنتجات ،وحركات وأنظمة التدريب
الجديدة كي تحظى بتجربة أفضل مع .TheraBand
 ®Kevlarهي عالمة تجارية مسجلة لشركة E.I. du Pont de Nemours and Company
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 2.2معلومات الصيانة واالتصال
كيفية الحصول على صيانة المنتج

 .1تحقق من األعراض وراجع تعليمات التشغيل .قد تكون المشكلة
عدم اإللمام بالمنتج وميزاته والتمارين التي يمكن القيام بها
باستخدامه.

 .2ابحث عن ودوّن الرقم التسلسلي للوحدة ،الموجود على العمود
األوسط للمنتج.
KAYEZEN LLC .3
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com
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3
المسميات

توضح الرسوم التوضيحية التالية مسميات المكونات المختلفة لجهاز  VECTORكما هي مستخدمة في هذا الدليل.

شكل الجهاز من الداخل – ال يظهر الغطاء والغطاء القابل لإلزالة
مجموعة الرأسُ الدوَّار (تتضمن عدد األقراص المحددة)

الرأسُ الدوَّار
تحرير الغطاء
مجموعة الغطاء
الغطاء
مؤشر مستوى المقاومة

األقراص من  1إلى ( 3القرص األول هو األقرب إلى الرأسُ الدوَّار)
( TVTsأنابيب )Kayezen Vector
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ملصقات التحذير (على العمود األوسط لمجموعة القاعدة)

مجموعة القاعدة

القطعة التويجية

حلقة تثبيت الطوق المعدني

4

تعليمات التشغيل

يتم شحن جهاز  VECTORمجمعًا بالكامل وجاهز
لالستخدام .ما عليك سوى إخراج جهاز VECTOR
وكافة الملحقات من العبوة والتخلص من العبوة
بطريقة صحيحة .تعتمد الملحقات المرفقة بجهاز
 VECTORعلى وحدة حفظ المخزون المحددة التي
تم شراؤها .يتوفر أيضًا فيديو يوضح كيفية استخدام
جهاز  VECTORعلى الموقع .www. kayezen.com
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 4.1قم بتوصيل جهاز  VECTORبنقطة تثبيت
مناسبة عبر حلقة الطوق المعدني باستخدام
الطوق المعدني الذي توفره .TheraBand

تحذير
• يجب توصيل جهاز  VECTORبنقطة تثبيت قادرة
على مقاومة أحمال ال تقل عن .Kg 91
• قم بتوصيل جهاز  VECTORبنقطة تثبيت
باستخدام حمولة األطواق المعدنية المصنفة بـ 12
 Knعلى األقل أو تلك التي توفرها .TheraBand
ال تتحمل  TheraBandأي مسؤولية عن األضرار
أو اإلصابات التي تسببها األطواق المعدنية التي
توفرها أي جهة خارجية.

 4.2قم بتوصيل الملحق المعتمد من TheraBand
للتمرين الجاري تنفيذه بحلقة الرأسُ الدوَّار أعلى
مجموعة الغطاء .وعادة ما سيكون هذا مقبضًا
يسمح بمسك اليد ،ولكن قد يكون مجموعة
متنوعة من الملحقات للسماح لنقاط مختلفة من
الجسم بالمقاومة.

4

 4.3حدد مستوى األوزان المعادلة المطلوب للتمرين عن طريق تدوير مجموعة
الغطاء لتعشيق األقراص  1أو  2أو  . 3مالحظة :ال تسحب مجموعة الغطاء
ألعلى عند تدوير الغطاء( .راجع مستويات األوزان المعادلة الموضحة في
دليل المستخدم في القسم  .)2.1توضح الصورة قرصين يتم تحديدهما كما
هو موضح بالخطين األزرقين الظاهرين أسفل السهم الموجود أسفل شعار
.TheraBand

ىلإ  TheraBandنم دمتعملا قحلملا بحسب نيرمتلا ذّفن 44.4
ررك .بولطملا ةكرحلا قاطن ةيادب ىلإ مث بولطملا ةكرحلا قاطن
.ةبغرلا بسح ةيلمعلا

تحذير
ال تسحب أبدًا أنابيب  TVTsبحيث تتعدى نقطة التوقف.

 4.5أكمل التمرين بإعادة مجموعة الغطاء إلى وضعها الرئيسي بحيث تستند
على مجموعة القاعدة.

تحذير
ً
مطلقا بتحرير مجموعة الغطاء من الوضع الممتد.
ال تقم

 | 12ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

5

الفحص واستبدال
األجزاء

يوفر هذا القسم معلومات حول الفحص الدوري لجهاز
 ،VECTORإلى جانب استبدال المكونات العادية
المتآكلة.

 5.1فحص أنابيب TVTs
تحذير
يجب فحص أنابيب  TVTsأسبوعيًا للتأكد من خلوها من
التآكل والخُدُوش .استبدل أي أنابيب  TVTsموضع شك.
اإلجراء التالي هو فحص أنابيب  .TVTsيوفر القسم 5.2
تعليمات حول إجراء استبدال .TVTs
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 5.1.1أزل الغطاء الخارجي القابل لإلزالة عن طريق
دفع الغطاء قلي ً
ال باتجاه الرأسُ الدوَّار من جهاز
 .VECTORيظهر الغطاء في الصورة في وضع
القفل حيث تتم محاذاة السهم الموجود في
الجزء العلوي من مجموعة القاعدة مع رمز القفل
المُقفل على الغطاء القابل لإلزالة.

 5.1.2مع دفع الغطاء القابل لإلزالة باتجاه الرأسُ
الدوَّار من جهاز  ،VECTORقم بتدوير األنبوب
عكس اتجاه عقارب الساعة (كما يظهر من طرف
حلقة الطوق المعدني) حتى تتم محاذاة السهم
الموجود على مجموعة القاعدة مع رمز القفل
غير المقفل لتحرير الغطاء .حرك الغطاء بعيدًا
عن جهاز  VECTORفوق حلقة تثبيت الطوق
المعدني.

5

 5.1.3قم بإجراء فحص بصري لكل أنبوب من أنابيب ً TVTs
بحثا عن عالمات
التآكل أو "التقشر" على سطح األنبوب مع التركيز على جزء  TVTاألقرب إلى
طرف الرأسُ الدوَّار لجهاز  .VECTORتعرض الصورة  TVTالتي تم التقاطها مع
حبل  Kevlarواقي سليم.

 5.1.4استبدل أي أنابيب  TVTsضرورية باتباع اإلجراء الوارد في القسم .5.2

 5.1.5أعد تركيب الغطاء القابل لإلزالة عن طريق تحريك الغطاء القابل لإلزالة
فوق حلقة تثبيت الطوق المعدني .قم بمحاذاة السهم الموجود على
مجموعة القاعدة مع رمز القفل غير المقفل وادفع الغطاء القابل لإلزالة
مقابل الجزء العلوي من مجموعة القاعدة حتى يتوقف.

 5.1.6قم بقفل الغطاء عن طريق تدوير الغطاء حتى تتم محاذاة السهم
الموجود على مجموعة القاعدة مع رمز القفل المقفل بينما يتم دفع الغطاء
القابل لإلزالة نحو طرف الرأسُ الدوَّارمن جهاز .VECTOR
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5

ددعتم وأ دحاو  TVTزاهج لادبتسا
تحذير

• قم بفحص أنابيب  TVTsأسبوعيًا .استبدل أي أنابيب
 TVTsتبدو بالية أو مَخدُوشة قبل االستخدام.
• استبدل كل أنابيب  TVTsكل ستة أشهر أو قبل ذلك
إذا بدت بالية أو مَخدُوشة.
يوفر القسم التالي إرشادات حول استبدال أنبوب TVT
واحد أو متعدد .يتوفر أيضًا فيديو يوضح كيفية
استبدال  TVTعلى الموقع .www. kayezen.com
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 5.2.1قم بتحرير الغطاء بالضغط على ألسنة

 5.2.2أزل الغطاء عن طريق تحريك الغطاء نحو
الرأسُ الدوَّار مع الضغط على ألسنة تحرير الغطاء
حتى تتجاوز قمة الغطاء الجزء السفلي من ألسنة
تحرير الغطاء .اسحب الغطاء بعيدًا عن طرف جهاز
.VECTOR
قم بإزالة أنبوب TVTبالكامل من .VECTOR
ال تقم بإزالة أكثر من أنبوب  TVTواحد في كل
مرة .قد تؤدي إزالة أنابيب  TVTsمتعددة إلى فصل
مجموعة األقراص مما يجعل عملية إعادة التجميع
أكثر صعوبة.

5

 5.2.3فك الغطاء الخارجي القابل لإلزالة عن طريق دفع الغطاء قلي ً
ال باتجاه
طرف الرأسُ الدوَّارمن لجهاز  .VECTORيظهر الغطاء في الصورة في وضع
القفل حيث تتم محاذاة السهم الموجود في الجزء العلوي من مجموعة
القاعدة مع رمز القفل المُقفل على الغطاء القابل لإلزالة.

 5.2.4مع دفع الغطاء القابل لإلزالة باتجاه الرأسُ الدوَّار من جهاز ،VECTOR
قم بتدوير األنبوب عكس اتجاه عقارب الساعة (كما يظهر من طرف حلقة
الطوق المعدني) حتى تتم محاذاة السهم الموجود على مجموعة القاعدة
مع رمز القفل غير المقفل لتحرير الغطاء .حرك الغطاء بعيدًا عن جهاز
 VECTORفوق حلقة تثبيت الطوق المعدني.

 5.2.5حرر أنبوب جهاز  VECTORمن القطعة التويجية عن طريق سحب الطرف
الكروي من أنبوب  TVTقلي ً
ال باتجاه حلقة تثبيت الطوق المعدني وخارج العمود
المركزي.
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5

 5.2.6ادفع  TVTالمحرر قلي ً
ال عبر األقراص باتجاه طرف الرأسُ الدوَّار من جهاز
VECTORحتى يمكن الوصول إلى الطرف المخروطي من أنبوب ،TVTثم اسحب
أنبوب  TVTللخارج عبر مجموعة األقراص.

 5.2.7قم بإزالة أنبوب TVTبالكامل من  .VECTORال تقم بإزالة أكثر من
أنبوب  TVTواحد في كل مرة .قد تؤدي إزالة أنابيب  TVTsمتعددة إلى فصل
مجموعة األقراص مما يجعل عملية إعادة التجميع أكثر صعوبة.

 5.2.8خذ أنبوب  TVTجديد وقم بتركيب الطرف الكروي من أنبوب  TVTعبر
الفتحات الفارغة في مجموعة األقراص.

 5.2.9اسحب الطرف الكروي إلى طرف حلقة تثبيت الطوق المعدنيالخاص بـ
 VECTORحتى تتجاوز الكرة قلي ً
ال السطح السفلي للقطعة التويجية .ثبت
أنبوب TVTبتحريك الطرف الكروي من أنبوب  TVTباتجاه العمود المركزي حتى
يكون أنبوب  TVTداخل فتحة القطعة التويجية .حرر الطرف الكروي من أنابيب
.TVTs

 5.2.10كرر الخطوات من  5.2.5إلى  5.2.9مع أكبر عدد ممكن من أنابيب TVTs
حسب الحاجة.
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 5.2.11أعد تركيب الغطاء القابل لإلزالة عن طريق تحريك الغطاء القابل
لإلزالة فوق حلقة تثبيت الطوق المعدني .قم بمحاذاة السهم الموجود على
مجموعة القاعدة مع رمز القفل غير المقفل وادفع الغطاء القابل لإلزالة
مقابل الجزء العلوي من مجموعة القاعدة حتى يتوقف.

 5.2.12قم بقفل الغطاء عن طريق تدوير الغطاء حتى تتم محاذاة السهم
الموجود على مجموعة القاعدة مع رمز القفل المقفل أثناء الضغط على
الغطاء القابل لإلزالة.

 5.2.13أعد تركيب الغطاء عن طريق تحريكه فوق مجموعة الرأسُ الدوَّار
حتى تستقر ألسنة تحرير الغطاء في مكانها مرة أخرى.
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الصيانة واستكشاف
األخطاء وإصالحها

 2.6ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
اتبع الجدول أدناه لضمان التشغيل الصحيح للمنتج .إذا كشفت أي من الفحوصات المذكورة
أدناه عن وجود مؤشرات على التآكل أو التلف الزائد ،فيجب استبدال هذه المكونات
بواسطة ممثل خدمة مؤهل على الفور.

يوفر هذا القسم معلومات حول الصيانة الوقائية واستكشاف
األخطاء وإصالحها التي يمكن للمستخدم القيام بها.

القطعة

 6.1ﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ

افحص أنابيب  TVTsللتأكد من عدم تآكلها

ال تستخدم الجهاز بعيدًا حتى يتم إصالح األجزاء المعيبة أو
استبدالها .انتبه بشكل خاص إلى األجزاء التي تتعرض للتآكل ،كما
هو موضح أدناه .ستحافظ تلميحات الصيانة الوقائية التالية على
عمل  VECTORبأعلى أداء:
• عند تنظيف الوحدة من الخارج ،يوصى بشدة باستخدام منظف
غير كاشط وقطعة قماش ناعمة .اتصل بخدمة عمالء TheraBand
للحصول على مزيد من التفاصيل .ضع المنظف على قطعة القماش
القطنية قبل التنظيف.
• ال تستخدم المنظفات التي تحتوي على األمونيا أو األحماض.
• ال تستخدم المنظفات الكاشطة.
• ال تستخدم المناشف الورقية.
• ال تضع المنظف على الملصقات.
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استبدل كل أنابيب TVTs
افحص حلقة تثبيت الطوق المعدني ً
بحثا عن أي ارتخاء.
في حال العثور على أي ارتخاء ،توقف عن استخدام
المنتج واتصل بخدمة عمالء  TheraBandعلى الفور.
افحص الرأسُ الدوَّار وجميع المكونات البالستيكية
للتأكد من عدم وجود تآكل أو تشققات .في حالة
اكتشاف أي تآكل أو تشققات ،توقف عن استخدام المنتج
واتصل بخدمة عمالء  TheraBandعلى الفور.
افحص العمود المركزي للتأكد من عدم ارتخاء
المكونات على كال طرفي العمود .إذا تم العثور على
أي ارتخاء ،فتوقف عن استخدام المنتج واتصل بخدمة
عمالء  TheraBandعلى الفور.
افحص الطوق المعدني للتأكد من عدم وجود تآكل.
استبدلها إذا كانت بالية.

سنوي

نصف سنوي ربع سنوي

شهري

أسبوعي
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المواصفات
االستخدام

الحد األقصى لوزن المستخدم

الحد األقصى للحمل

نظام المقاومة

متطلبات الطاقة

الذي تم تصميم الجهاز له المرافق التجارية للخدمة الشاقة بما في ذلك إعادة التأهيل ،وممارسة التمارين الجماعية ،والتدريب على القوة واألداء.
تم تصميم الوحدة لتفي باالستخدام المنزلي ً
وفقا للوائح  ASTMو.CE
ال ينطبق – الوحدة غير مصممة لحمل وزن الجسم.
الحد األقصى لألوزان المعادلةا المطور من قبل  VECTORهو  Kg 50تقري ً
با باستخدام أنابيب  TVTsالثقيلة بأقصى تمديد لها .الحد األقصى
للتمديد ً
وفقا للتعريف هو قبل أن تصير أحبال  ®Kevlarالداخلية في أنابيب  TVTsمشدودة مباشرة – نقطة التوقف للتمديد.

تحذير

ال تسحب أبدًا أنابيب  TVTsبحيث تتعدى نقطة التوقف.

أنابيب  –TVTsتمر األنابيب المرنة المزودة بحبل  ®Kevlarعبر منتصف األنبوب للحد من التمديد ومنع "االرتداد" تجاه المستخدم في حالة تعطل
األنبوب .تتضمن أنابيب  TVTsعمليات إنهاء تسهل إزالة أنابيب TVTsواستبدالها في جهاز .Vector
ال توجد

ءاطغلا

بالستيك حراري مقاوم للصدمات بدرجة كبيرة

حلقات التثبيت

من الفوالذ المقاوم للصدأ

لوطلا

الطول اإلجمالي لـ  VECTOR 45يساوي cm 61.5
الطول اإلجمالي لـ  VECTOR 60يساوي cm 74

رطقلا

cm 8

نزولا

 VECTOR 45حوالى  Kg 0.95حوالى
 VECTOR 60حوالى  Kg 1.15حوالى

أبعاد صندوق الشحن

91.5cm × 10cm × 10 cm

Shipping Weight

VECTOR 45 approx. 1.28 Kg
VECTOR 60 approx. 1.42 Kg
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