
POWERBALL CLASSIC 

SP1430 

 

 

LASTNOSTI: 

 Premer 7 cm 

 Priložena vrvica 

 Možnost zaganjanja brez vrvice 

 Brez baterij 

 Težavnostna stopnja: lahka (za začetnike) 

 Primerno za starost: 12 + 

 Original 

 250 Hz 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Izdelek je namenjen utrjevanju zapestja ter za rehabilitacijo dlani, prstov ter zglobov zapestja 

prizadetih s sindromom karpalnega tunela. Ročna vzmet je uporabna tudi za športnike in vse, 

ki želite okrepiti in razgibati mišice v področju zapestja in prstov po napornem delu v pisarni s 

tipkovnico in miško in drugimi monotonimi gibi.  

 

Namenska uporaba 

Vadbena naprava za podlahti trenira mišice podlahti in dlani ter je primerna tudi za trening 

spretnosti in motorike. Vadbena naprava za podlahti ni terapevtski pripomoček, temveč je 

zasnovana izključno za zasebno uporabo. Za komercialno uporabo v medicinskih ali 

terapevtskih ustanovah izdelek ni primeren. 

 



Varnostna opozorila 

1. Uporaba izdelka ni priporočljiva za ljudi s kakršnimi koli težavami s srcem. 

2. Izdelek lahko uporabljate v kateri koli starosti. 

3. Otrokom, mlajšim od 12 let, priporočamo, da to napravo uporabljajo samo pod nadzorom 

odrasle osebe.  

4. Ne dotikajte se vrtljivega rotorja, saj lahko povzroči opekline kože. 

5. Pazite, da izdelek ne pade na tla ali ga poškodujete z udarcem s trdim predmetom.  

6. Notranjost izdelka naj bo čista, pri čemer se izogibajte stikom izdelka z mazili ali olji. 

7. Izdelek med obračanjem vedno trdno držite na dlani.  

Izdelek med vrtenjem postopoma oddaja zvok. Rezultat je lahko tudi pokvarjen rotor. 

 

Posebna previdnost – nevarnost poškodbe za otroke! 

• Ne dovolite, da otroci ta izdelek uporabljajo brez nadzora. Opozorite jih na pravilno uporabo 

naprave za trening in jih imejte pod nadzorom. Uporabo dovolite le, če to dovoljuje duševni in 

telesni razvoj otrok. 

 

Nevarnosti zaradi obrabe 

• Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite izdelek glede 

poškodb ali obrabe. Varnost vadbene naprave za podlahti se lahko zagotovi le, če se jo redno 

pregleduje glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb izdelka ne smete več uporabljati. 

 

Kako zavrteti izdelek: 

Zavrteti izdelek je razmeroma enostavno, vendar lahko dosežete popolno tehniko zahtevajo 

malo vaje. Zato priporočamo naslednji postopek: 

1. En konec zaprtega začetnega niza vstavite v luknjo v rotorju. Zavihamo v utor po obodu 

rotorja. Držite rotor in vrvico s palcem, v katerem držite izdelek in s prsti druge roke zategnite 

vrvico, tako da raztegnil. 

2. Ko vam ostane približno 7 cm odvitega dela vrvice, nehajte navijati in držite izdelek z 

digitalnim tahometrom v roki. 

3. Trdno primite vrvico in jo hitro izvlecite. Nihajte, ne bojte se, ampak pazite, da bo vlečenje 

ravno navpično navzven, da se plastični konec vrvice ne zataknejo med seboj, kar se zgodi, ko 

potegnete poševno. Po vlečenju mora imeti hitrost rotor med 2400 in 3000 vrt / min. 



4. Takoj po odstranitvi zaganjalne vrvice obrnite roko tako, da je izpostavljen del rotorja 

usmerite navzdol na tla in začnite krožiti po zapestju (ne po celotni roki) kot da bi mešal z žlico. 

To zahteva pravilen način vrtenja izdelka. Roka je ostala popolnoma negibna, obrnite se le s 

sklepom zapestja, ne pa s celo roko. Preprost zagon izdelka je v počasnem vrtenju. Na primer 

po predenju z zaganjalno vrvico začnite počasi premikati zapestje (v povprečju 15-20 in 

približno en obrat na minuto).  Kako vrteti lahko ugotovite po motečih trkajočih zvokih iz 

kroglice, kje vztrajnost rotorja ni sinhronizirana z gibanjem roke. 

5. Več hitrosti in zato več obremenitev lahko dosežete z najmanjšim možnim obsegom 

kroženja. Za večjo obremenitev zmanjšamo premer obsega (7-10cm) in pospešimo gibanje za 

približno 3-6 vrtljajev na minuto. 

 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi. Čistite le z 

vlažno krpo in nato do suhega obrišite. POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi 

sredstvi. 

 

Napotki za odstranitev v smeti 

Embalažo in proizvod odstranite v skladu z varovanjem okolja! Proizvod lahko v smeti 

odstranite pri pooblaščenem podjetju za odlaganje ali pri Vaši občinski komunalni službi. 

Upoštevajte trenutno veljavne predpise. 
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