Ballance ball
Návod k použití
Děkujeme, že jste si vybrali Ballance ball značky Sharp Shape. Balanční pomůcka
SHARP SHAPE ballance ball Vám pomůže zlepšit jak flexibilitu, balanc, tak posílí celé
Vaše tělo i svaly. Ballnce Ball má pozitivní vliv na odstraňování bolesti zad a kloubů,
rozvoj koordinace pohybu a posílení stabilizačních svalových partií, uložených
v hlubších vrstvách, které se jinak velmi obtížně procvičují. Sharp Shape nabízí
Ballance ball ve dvou barvách. Materiál je PVC a základna ABS. Průměr má 63 cm.
Balení obsahuje posilovací popruhy a nožní pumpou. Je možné jej přifukovat na
požadovanou tvrdost. Použití je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Pokyny k sestavení:
1. Připevněte posilovací popruh pomocí karabiny. To samé proveďte na druhé straně.
Překontrolujte, zda je konec správně upevněn do otvoru!
2. Pomalu nafukujte balanční podložku. Podložku nepřefukujte! Mohlo by dojít k
vyboulení. Balanční podložku je třeba nafukovat postupně. Ujistěte se, že nikde
neuchází vzduch.
Varování:
-

ujistěte se, že jsou posilovací popruhy správně upevněny do otvorů, aby se
neuvolnily během cvičení
podložku nepřefukujte! Mohlo by dojít k vyboulení či vytlačení půlbalonu z drážky
obruče
cvičte na rovném povrchu
podložku chraňte před vysokými teplotami, ostrými předměty a chemickými látkami
podložku neuskladňujte ve venkovním prostředí
nešlapejte opakovaně na hranu míče, může to vést k uvolnění půlbalonu z obruče

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Při výrobě této cvičící pomůcky bylo dbáno na optimální bezpečnost použití. Při každém použití
cvičební pomůcky je však třeba dodržovat určitá preventivní bezpečnostní opatření. Před použitím si
pečlivě přečtěte celou tuto příručku. Obzvláště mějte na paměti následující bezpečnostní opatření:
1. Vždy cvičební pomůcku udržujte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. NENECHÁVEJTE děti bez
dozoru ve stejné místnosti s cvičební pomůckou.
2. Cvičební pomůcku 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.
4. Cvičební pomůcku před každým použitím prohlédněte. Nepoužívejte ji, pokud vykazuje opotřebené či
poškozené součásti.
5. Nepoužívejte tento výrobek, pokud máte problémy s rovnováhou popřípadě pokud to nedoporučí Váš
lékař. Před použítím se s poraďte s lékařem.
6. Nepoužívejte na kluzkém povrchu.

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.

ÚDRŽBA
V případě potřeby použijte vodu s jemným přípravkem a očistěte hadříkem. Nechejte uschnout
na vzduchu. Před každým použitím se ujistěte, že na produktu neleží žádné předměty. Chraňte před
ohněm, vysokými teplotami nebo ostrými předměty. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Skladujte pouze na suchém místě. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
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