Resistance band 45 mm
Návod k použití
Děkujeme, že jste si vybrali resistence band značky Sharp Shape. Odporová guma je
využívána v silovém tréninku, kondičním tréninku, při streetworkoutech, při crossfitu,
na kruhových trénincích, v gymnastice ale i v rehabilitačním cvičení. V silovém tréninku
slouží jako dopomoc nebo jako dynamická zátěž. Odporová guma funguje jako pomoc,
když se chcete při shybech přitáhnout k hrazdě, při tricepsových klicích a dalších
variacích cviků. Při rehabilitaci se nejedná o přímou zátěž, ale guma postupným tahem
vytváří odpor a to především při úrazech svalů, šlach a kloubů. Použití je vhodné pro
všechny věkové kategorie a díky ní můžete procvičovat všechny problematické partie.
Na výběr máme varianty v různých barvách a odporech.
Síla odporu je 20-30 kg.
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.
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