Medicine ball
Návod k použití
Děkujeme, že jste si vybrali Medicine ball značky Sharp Shape. Medicine Ball s dvojitým
úchopem je ideální pomůckou pro fitness centra, rekreační i závodní sportovce pro jejich silový
trénink. Je vyrobený z velmi odolného materiálu, který mu zaručí extrémně dlouhou životnost.
Medicinbal je vybavený dvěma úchopy, díky kterým je možné kombinovat různé druhy cvičení,
a získat tak ještě větší množství tréninkových variant. Sharp Shape Medicine Ball využívají
sportovci především pro funkční trénink, kondiční a koordinační cvičení. Sharp Shape
Medicine Ball je skvělým prostředkem nejenom pro funkční trénink, ale také pro trénink
a rozvoj síly, dynamiky, hbitosti a koordinace. Je možné jej využít jak pro samostatný trénink,
tak pro trénink kruhový, do kterého se zakomponují cviky s pomocí medicinbalu. Cvičení
a trénink s ním je důležitou součástí pro většinu sportovních odvětví, jako je atletika, tenis,
fotbal či hokej. Hledáte-li spolehlivou tréninkovou pomůcku se širokým spektrem využití, Sharp
Shape Medicine Ball je skvělou volbou.
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 náčiní, které 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.

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.
Výrobce:
Sharp Shape s.r.o.
Československého Exilu 1888/4
Praha 4 - Modřany
143 00
IČO: 05726581
DIČ: CZ05726581

