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Használati leírás

A Power®Ball használata edzző készülékként

Ez a görgős labda egy nagyon sokoldalú gyakorló eszköz, amivel az izomzatát 
erősítheti a karokban, a csuklóban és az ujjaiban. Egyedülálló funkciói 
támogatják, hogy különböző sportágakban mint például a golfban, teniszben, 
Squasch-ben és minden olyan sportban is, amelyben erős izmokra van szükség 
a karokban, a csuklóban meg az ujjakban.

Ezáltal nagyszerű gyakorlóeszköz a zenészeknek!  Dobosoknak, gitárosoknak, 
zongoristáknak (minden zenésznek) csak előnyére válhat az izmok erősödése és 
az ujjak ügyességének fejlesztése, amelyet a  Power®Ball mindenképpen 
biztosít.

Fontos, (mint minden gyakorlatozásnál) hogy ne akarjuk túlszárnyalni saját 
határainkat! Abban az esetben, ha nem vagyunk tisztába saját fitneszünkkel, 
keressünk fel egy orvost, aki meg tudja mondani a mi aktuális helyzetünket.



A  Power®Ball egy olyan mozgást képes létrehozni, amely kisebb sebesség 
használata esetén, fájdalmat is képes csökkenteni és ezenkívül regenerációt 
biztosít a karoknak, csuklónak, kéznek, de még gyulladáscsökkentő is lehet. A 
Power®Ball-na semmilyen negatív hatása nincsen.

Általános elővigyázatossági lépések

• Azok a személyek, akik bármilyen szívpanaszokkal rendelkeznek, 
mindenképpen kérjék ki orvosuk véleményét, esetlegesen csak annak 
ajánlásával használják a készüléket.

• A  Power®Ball minden korosztály számára alkalmas és használható, de 
12 éven alul gyerekek mindig szülői felügyeletet igényelnek.

• A forgórészt ne érintsük meg (nagy sebességnél) amikor az forog – 
lehetséges sérülések elkerülése végett.

• A  Power®Ball ne hagyjuk leesni, mert a forgórész teljesen 
használhatatlanná teszi a belső részét a „labdának”.

• A  Power®Ball, különösen a belső része nagyon érzékeny, ezért kerüljük, 
hogy piszok vagy szennyeződés kerüljön a belső részbe. Ezenkívül 
ügyeljünk rá, hogy semmilyen tisztító-, suroló- vagy olajos  szer ne 
kerüljön a belső részébe a  Power®Ball-nak.

• Amikor a Powerball-t használja, mindig tartsa szorosan, erősen a 
kezében, mindaddig, míg a belsőrész mozog. Ellenkező esetben a mozgó 
rész kellemetlenül erős hangot fog kiadni magából, de a termék 
használhatóságát nem befolyásolja.

Gondoljon mindig rá: lassú sebességgel egy enyhe rehabilitáció – gyorsabb 
sebességnél pedig az izmok fejlesztésére alkalmas. 

Hogyan Start-oljunk a  Power®Ball-lal
Lépés 1: 
dugja az egyik kezével a zsinór egyik végét a forgórész lyukába. Ezután a 
másik kezünk mutató ujjával görgessük meg a rotort, vagyis a forgórészt, és 
ügyeljünk rá, hogy a zsinór a feltekerés ideje alatt feszes legyen, így ideálisan 
tekeredik fel a kábel.

Lépés 2:
akkor teljes a feltekerés, ha 5 – 7 cm kimarad a zsinór hosszából. Utána fordítsa 
oldalára a görgős labdát (ahol a digitális kijelző található). Normál esetben a 
jobbkezűek a jobbkézben a bal kezesek pedig a bal kezükben használják a 
terméket.



Lépés 3:
fogja a zsinórt szorosan és húzza azt gyorsan  ki a Power®Ball-ból, hasonlóan, 
mint egy benzines fúnyíró indításakor. Felhívjuk a figyelmet rá, hogy a zsinórt 
erősen kell kirántanunk a görgős labdából. Figyeljen rá, hogy a zsinórt 
egyenesen és egyszerre távolítsa el, hogy a kötél ne szoruljon be a forgós rész 
és a külső burkolat közé. A rotornak 2400 - 3000 fordulatot kell megtennie 
percenként. 

Lépés 4: 
fordítsa a kezét lefelé (úgy, hogy a rotor a talaj irányába mutasson) és kezdje a 
csuklójával (NEM a karjával) a lassú körkörös mozdulatokat: úgy mintha egy 
mély fazékban egy hosszú fakanállal keverné az ételt, vagy mint autómosás 
közben. 
Az egyetlen helyes mozdulat a gyakorlathoz SOHA nem a kar mozdulatából 
keletkezik, hanem kizárólag a csuklóból.!!!

Lépés 5:
az egyszerű kezdés titka, hogy a  Power®Ball-lal lassan kell kezdeni – miután a 
labda a zsinórral jól meg lett görgetve, kezdjen a csuklójával lassú, nagyvonalú 
mozdulatokat végezni (15-20 cm-es átmérőjű, kb. másodpercenként egy 
fordulat).
Ne kezdjen gyors, szűkös mozdulatokkal a csuklóban, mert ez nem lesz 
szinkronba a forgórész mozgásával. Ez sokkal jobban megnehezíti a sebesség 
későbbi növelését. (ebben az esetben a rotor hangosan hozzá verődik a 
burkolathoz, mert az impulzust a saját forgáspillanatára nem tudja változtatni.)

Lépés 6: 
ha a rotorsebességet lassan növeli, akkor érezni fogja, hogy a nyomás, ami a 
csuklónk ellen irányul és a kar ellen hat, arányosan emelkedik, ugyanúgy, mint 
a giroszkópikus erők, amik a  Power®Ball-ban szabadon termelődnek. Ezáltal 
az átmérője a rotációs mozgásnak a csuklóban kb 7-10cm csökkenteni, és a 
fordulatok sebességét 3-ról 6-ra fordulatra másodpercenként. Minél kisebb a 
(átmérőben) a csukló rotációs mozgása, annyival gyorsabb for a rotor forogni. A 
rotációs átmérő további csökkentésével, mindig nehezebb lesz a gyakorlat. 
Magas sebesség eléréséhez 12.000U/min, és magasabb eléréséhez, nincs másra 
szükség, csak gyakorlásra – ez nem lesz nehéz, mert a  Power®Ball függővé 
teszi és nagyobb problémát fog okozni a gyakorlatozás megszakítása, amikor 
már elértük a napi értéket 15.000 U/min (persze, ha a helyes technikát 
elsajátítottuk).




