Sharp Shape AB Wheel
Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali Sharp Shape AB Wheel značky Sharp Shape. Posilovací kolečko je
vhodnou pomůckou pro posílení celého těla. Posouváním se po podlaze se posiluje především břišní
a prsní svalstvo, ale jsou zapojeny také ruce, ramena a záda. Posilovací kolečko je vyrobeno
z odolného materiálu. Protiskluzová úprava pak zaručuje bezpečný pohyb během cvičení. Nízká
hmotnost a pohodlné gripy patří mezi další předností posilovacího kolečka. Díky těmto vlastnostem se
je posilovací kolečko oblíbenou pomůckou při posilování vlastní hmotností.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Při výrobě tohoto cvičícího nářadí bylo dbáno na optimální bezpečnost použití. Při každém použití
cvičícího náčiní je však třeba dodržovat určitá preventivní bezpečnostní opatření. Před použitím nářadí
si pečlivě přečtěte celou tuto příručku. Obzvláště mějte na paměti následující bezpečnostní opatření:
1. Vždy náčiní udržujte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. NENECHÁVEJTE děti bez dozoru ve
stejné místnosti s nářadím.
2. Náčiní může v určitém okamžiku používat pouze jedna osoba.
3. Pokud u uživatele dojde k závrati, nevolnosti, bolesti na hrudi či jiným abnormálním příznakům, ihned
cvičení ukončete. OKAMŽITĚ SE OBRAŤTE NA LÉKAŘE.
5. Náčiní před každým použitím prohlédněte. Nepoužívejte, pokud vykazuje opotřebené či poškozené
součásti.
6. Nikdy nářadí nepouštějte volně na zem, mohlo by dojít k poškození produktu či poranění uživatele.
7. Před zahájením cvičení s náčiním se vždy nejprve zahřejte pomocí protahovacích cviků.

JAK CVIČIT
1. Výchozí pozice: Klekněte si na zem. Pevně sevřete obě rukojeti kolečka a položte kolečko na zem tak,
abyste zaujali přibližnou počáteční polohu kliků na kolenou. Narovnejte paže a opřete se špičkami prstů
u nohou o zem.
2. Zdvihněte a vypněte hrudník, srovnejte si boky a ramena do přibližně stejné linie a mírně posuňte boky
směrem dozadu.
3. Současně s nádechem začněte s kolečkem pomocí břišních svalů pohybovat v přímé linii směrem vpřed.
Natáhněte se jen do takové vzdálenosti, jakou Vám umožní přirozené zakřivení páteře.
4. V natažené poloze okamžik setrvejte a poté se současně s výdechem opět za pomoci břišních svalů
vraťte do původní pozice.

Poznámka: Po celou dobu cvičení mějte svaly zatnuté. Tělem byste se neměli dotýkat země. Jestliže
s kolečkem cvičíte poprvé, snažte si vymezit konečnou polohu tak, aby pro vás nebylo příliš obtížné vrátit
se do polohy výchozí. Bude třeba vyzkoušet si různé vzdálenosti natažení, abyste nalezli tu správnou pozici.
5 Cvičte pomalu se zatnutými břišními svaly. K pohybu používejte horní polovinu těla. Chcete-li procvičit
šikmé břišní svaly, cvik můžete pozměnit a při natažení s kolečkem mírně zabočit. Strany střídejte.

VAROVÁNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉHOKOLI CVIČEBNÍHO PROGRAMU VŠE PROBERTE
S LÉKAŘEM. TO PLATÍ ZEJMÉNA PRO OSOBY STARŠÍ 35 LET ČI OSOBY S EXISTUJÍCÍMI
ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY. PŘED POUŽITÍM JAKÉHOKOLI FITNESS VYBAVENÍ SI VŽDY
PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PORANĚNÍ
OSOB ČI ŠKODY NA MAJETKU ZPŮSOBENÉ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU.
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