
Blah��řejeme!

Zvolili j�	e jedno z nejvíce vyvážených zařízení na �vě	ě.

Váš nový NSD Powerball je pře�ně navržený gyro�kop, k	erý byl pečlivě vyroben pouze � použi	ím ma	eriálů 
nejvyšší kvali	y a jemně vyvážen pomocí počí	ačové 	echnologie 	ak, aby byl i při rychlo�	i 15000 o	áček za
minu	u (250Hz) zajiš	ěn jeho zcela hladký chod bez vibrací..

S	ejně jako u všech jemně vyladěných produk	ů exi�	ují i při používání NSD Powerballu urči	é zá�ady, k	eré 
by�	e měli dodržova	. Pro	o �i pečlivě přeč	ě	e 	y	o pokyny.

Jak r�zt�čit váš n�vý NSD P�wer®ball

Roz	áčení NSD Power®ballu je poměrně jednoduché, ale do�ažení perfek	ní 	echniky může vyžadova	 	rochu 
cviku. Doporučujeme 	en	o po�	up: 

Kr�k 1. V�uň	e jeden konec přiloženého �	ar	ovacího provázku do o	voru v ro	oru 
(obr. 1). Naviň	e ho do drážky po obvodu ro	oru. Přidržuj	e ro	or a provázek 
palcem ruky, ve k	eré Powerball drží	e, a pr�	y druhé ruky u	ahuj	e namo	ávaný 
provázek 	ak, aby �e napínal (obr. 2).

Kr�k #. Když zbývá a�i jen 7 cm nenavinu	é čá�	i 
provázku, pře�	aň	e navíje	 a drž	e Powerball digi	álním
o	áčkoměrem (zá�lepkou) �měrem do dlaně 	é ruky, 
k	erou bude	e Powerball roz	áče	 (zpravidla pravák v pravé 
ruce, levák v levé). Odhalený ro	or bude nyní �měřova	 

vzhůru (obr. 3)

Kr�k $. Pevně uchop	e provázek a rychle, zo�	ra ho 
vy	áhně	e (jako kdyby�	e ch	ěli na�	ar	ova	 �ekačku).
Za	áhně	e opravdu švihem (neboj	e �e 	oho!), ale uji�	ě	e 
�e, že 	ah �měřuje přímo kolmo ven 	ak, aby �e pla�	ové zakončení roz	áčecího 
provázku nezachy	ilo mezi ro	or a obal, k čemuž dojde, bude	e-li 	aha	 šikmo. Po 
vy	ažení provázku by rychlo�	 ro	oru měla bý	 mezi 2400 a 3000 o	./min.

Kr�k %. Hned po vy	ažení �	ar	ovacího provázku o	oč	e 
ruku 	ak, aby odkry	á čá�	 ro	oru �měřovala dolů k zemi 
(obr. 4) a začně	e krouži	 zápě�	ím (nikoli celou paží!) 

krá	kými pohyby jako kdyby�	e pomalu míchali lžičkou. Správný způ�ob roz	očení 
Powerballu vyžaduje, aby paže zů�	ala napro�	o bez pohybu; 	očí	e pouze kloubem 
zápě�	í, nikoli paží.

Kr�k &. Tajem�	ví jednoduchého �	ar	ování Powerballu je v pomalém roz	áčení. 
Například, po roz	očení �	ar	ovacím provázkem, začně	e pohybova	 zápě�	ím 
v pomalých, dlouhých, líných o	áčkách (15-20cm v průměru a přibližně 1 o	áčka za 
v	eřinu). Nezačínej	e rychlými krá	kými pohyby v zápě�	í, neboť 	ím �e do�	ane	e mimo �ynchronizaci
� pomalu �e 	očícím ro	orem a jen 	ěžko dokáže	e zrychli	 do vyšších o	áček. Špa	ný způ�ob 	očení pozná	e 
podle nepříjemných klepavých zvuků z vni	řku ballu, kdy není �e	rvačno�	 ro	oru �ynchronizována 
� pohybem ruky.

Kr�k '. Za	ímco bude	e rychlo�	 ro	oru pomalu zvyšova	, zji�	í	e, že zá	ěž pů�obící na vaše zápě�	í a paži 
poro�	e 	ak, jak poro�	e gyro�kopická �íla uvni	ř Powerballu. Na zvyšující �e zá	ěž reaguj	e 	ím, že zmenší	e 
průměr rozpě	í pohybu (7-10cm), a zároveň zrychlí	e pohyb (3-6 o	očení zápě�	ím za v	eřinu). Vyšší 
rychlo�	i a 	edy vyšší zá	ěže do�áhne	e při co nejmenším roz�ahu kroužení.

K 	omu, aby�	e do�áhli opravdu vy�okých o	áček (12.000 a více minu	u), po	řebuje	e jenom do�	a	ečný 
	rénink. Tréninku bude	e mí	 ji�	ě do�	, pro	ože NSD Power®ball je značně návykový a jen neradi ho bude	e 
dáva	 z ruky, jakmile zvládne	e 	echniku 	očení. Již po krá	ké době používání ucí	í	e zře	elně zvýšení �íly 
v zápě�	í a v paži. Jak poro�	e vaše �íla, bude �e po�	upně zvyšova	 i do�ažená rychlo�	. Pravé 	ajem�	ví 
do�ažení rychlo�	i 13.000 o	áček za minu	u je v co nejmenším rozpě	í pohybu během 	očení (a�i 1cm), kdy 
	o vypadá, jako by �e paže ani zápě�	í 	éměř nepohybovalo, ačkoli v 	u chvíli �valy zápě�	í pracují naplno!

NSD POWER®BALL - Funk1e řa2y #&0Hz, $&0Hz, Ne�n, Signature a S1reamer

1. Celk�vě nat�čené �táčky Pomocí 	lači	ka FCN na�	av	e o	áčkoměr 	ak, aby �e na di�play zobrazil 
�ymbol . Ta	o funkce zobrazuje celkově na	očené o	áčky po dobu, po k	erou je 	a	o funkce ak	ivní. O	áčky 
j�ou zobrazeny ve �	ovkách, 	akže např. 7240 o	áček �e zobrazí jako 72.

#. Aktuální ry1hl�st �táčení Pomocí 	lačí	ka FCN na�	av	e na di�pleji �ymbol . Ta	o funkce o	áčkoměru 
umožňuje �ledova	 ak	uální rychlo�	 ro	oru v o	áčkách za minu	u.

$. Nejvyšší 2�sažená ry1hl�st Pomocí 	lačí	ka FCN na�	av	e na o	áčkoměru �ymbol . Pokud je ro	or 
v klidu, na di�pleji �e au	oma	icky zobrazí nejvyšší do�ažené �kóre. Jakmile uvede	e ro	or do pohybu, změní 
�e �ymbol au	oma	icky na , a do pamě	i �e začne ukláda	 nejvyšší �kóre do�ažené momen	álně během 
	oho	o 	očení. Pokud je ak	uální do�ažená nejvyšší rychlo�	 vyšší než vý�ledek, k	erý byl dopo�ud v pamě	i,
přepíše �e do�avadní vý�ledek 	ou	o nejvyšší rychlo�	í. Pokud je ak	uálně do�ažená nejvyšší rychlo�	 nižší 
než vý�ledek pamě	i, zobrazí �e po do	očení pouze po dobu několika v	eřin a pak �e au	oma	icky přepne 
zpě	 na nejvyšší výkon uložený v pamě	i o	áčkoměru.

%. Sil�vý in2ex Pomocí 	lačí	ka FCN na�	av	e o	áčkoměr na funkci �ilového indexu . Pomocí 	lačí	ka 
ON/CLR na�	av	e ča�ový ú�ek 30, 60 nebo 90 v	eřin. Jakmile uvede	e ro	or do pohybu, �pu�	í �e odečí	ání
na�	aveného ča�ového ú�eku. Po uplynu	í ča�ového ú�eku �e na di�pleji zobrazí �ouče	 na	očených o	áček. 
To	o je 	en nejlepší 	e�	 vaší �íly, jelikož mu�í	e udrže	 ro	or v co nejvyšší rychlo�	i po dobu 30, 60 nebo 90 
v	eřin, aby�	e do�áhli maximálního výkonu!

NSD POWER®BALL - Funk1e m�2elu Te1hn�

Powerball Techno má o	áčkoměr zabudovaný přímo v ro	oru. Má dvě funkce.

1. Nejvyšší 2�sažená ry1hl�st Uji�	ě	e �e, že roz	áčí	e ro	or ve �právném �měru podle šipky na ro	oru. 
Jakmile do�áhne	e 6	i�íc o	áček za minu	u, roz�ví	í �e první LED dioda. Při 7 	i�ících o	áčkách �e roz�ví	í 



další LED dioda a	d. až �e konečně při do�ažení 12	i�. o	./min. roz�ví	í po�lední modrá LED dioda. Ro	or 
ukládá do pamě	i nejvyšší do�ažené �kóre, a jakmile je 	o	o do�aženo, diody začnou blika	. Pokud chce	e 
zji�	i	 do�aženou maximální rychlo�	, jednoduše pře�	aň	e 	oči	 a nech	e ro	or zpomalova	. Pokaždé, když 
rychlo�	 kle�ne o dalších 	i�íc o	áček, zha�ne jedna LED dioda. Ve chvíli, kdy zha�ne i po�lední dioda, začne 
�e �kóre zobrazova	 na povrchu ro	oru. Pro přeč	ení do�aženého výkonu mu�í	e zí�ka	 urči	ý cvik v 	om, jak 
Powerball �právně drže	; je 	o kombinace jemného avšak pevného úchopu, k	erý zruší vni	řní 	ření a 
ponechá ro	or běže	 po jeho vni	řní o�e (	zv. volný úchop). Dokud nezvládne	e �právnou 	echniku držení, 
uvidí	e jen změť pobíhajících znaků. Pokud �e vám nedaří nauči	 �e 	u	o 	echniku, jednoduše �i navlékně	e 
pou	ko pře� zápě�	í, a když začne Powerball zpomalova	, pu�ť	e ho z ruky a nech	e vi�e	 na pou	ku. Ro	or 
zavěšeného Powerballu �e �	abilizuje v jednom �měru pře�ně jako při volném úchopu a do�ažený vý�ledek 
bude zobrazen.

#. Celk�vě nat�čené �táčky za $0 vteřin Roz	oč	e ro	or ve �právném �měru a rychlo�	 udržuj	e okolo 
6000 o	áček za minu	u, kdy �e roz�ví	í první LED dioda. Udržuj	e 	u	o rychlo�	 po dobu cca 18 v	eřin. Nyní 
�e roz�ví	í modrá LED dioda, a jakmile začne blika	, �ignalizuje 	o začá	ek odečí	ání ča�ového limi	u 30 
v	eřin. Toč	e po 	u	o dobu 	ak rychle, jak jen 	o jde! Po uplynu	í ča�ového limi	u pře�	ane modrá dioda 
blika	 a zů�	ane �ví	i	 kon�	an	ně. Po 3 v	eřinách �e zobrazí vý�ledek �	ejně jako u nejvyšší do�ažené 
rychlo�	i.

P�známka: O	áčkoměr �e u modelů 250Hz a Neon au	oma	icky vypne po 40 �ekundách nečinno�	i ro	oru. 
To přináší živo	no�	 ba	erií v řádu několika le	. Náhradní ba	erie lze zakoupi	 obvykle v hodinář�	ví.

Model TECHNO ba	erie nepo	řebuje.

Cvičení s NSD POWER®BALL

NSD Power®ball je mimořádně flexibilní cvičební náčiní, k	eré vám pomůže vybudova	 �ilné paže, zápě�	í a 
pr�	y. Skvělého účinku cvičení využije	e ke zlepšení v mnoha �por	ech jako je golf, 	eni�, �qua�h a při
dalších ak	ivi	ách, k	eré kladou důraz na �ílu paží, dlaní a zápě�	í. Je 	aké velmi uži	ečný pro hudebníky, 
především bubeníky, ky	ari�	y a piani�	y. Jakk�li je 1vičení s P�werballem užitečné a zábavné, neměli 
byste, jak� u kaž2éh� jinéh� 1vičení, ��sil�vané �artie �řetěž�vat, a ��ku2 bu2ete mít jakék�li 
��1hybn�sti � vaší s��rt�vní úr�vni, ��raďte se se svým lékařem či trenérem fitness.

NSD Power®ball generuje odpor, k	erý je přímo úměrný námaze, k	erou do 	očení vloží uživa	el. Pokud je 
používán při nízkých rychlo�	ech, je 	o velmi účinné náčiní ke �nížení po	íží horních konče	in; napomáhá 
zlepšení při záně	ech způ�obených ar	hri	idou, �yndromem karpálního 	unelu, r�i nebo 	endoni	i�.

Vše�be1ná u��z�rnění

Používa	 Powerball �e nedoporučuje o�obám � jakýmikoli �rdečními po	ížemi.•
NSD Power®ball lze používa	 v jakémkoli věku, nicméně použi	í dě	mi do 12 le	 �e doporučuje pouze 
pod dohledem do�pělé o�oby.

•

Vyvaruj	e �e do	yku 	očícího �e ro	oru - může způ�obi	 �pálení kůže.•
Zabraň	e pádům či prudkým nárazům Powerballu. Těžký ro	or při pádu či nárazu způ�obí poškození 
vodící drážky.

•

Udržuj	e vni	řek Powerballu či�	ý. Vyvaruj	e �e jakémukoli kon	ak	u Powerballu � mazivy či oleji.•
Během 	očení drž	e Powerball VŽDY PEVNÉM SEVŘENÍ v dlani 	ak, aby nedocházelo k zafixování 
ro	oru v jedné o�e. Pokud 	o	o nedodrží	e, může dojí	 ke �nížení živo	no�	i vašeho Powerballu. 
Powerball začne po�	upně během 	očení vydáva	 hluk a různé drnčivé zvuky. Dů�ledkem může bý	
	aké pra�knu	í ro	oru.

•

NSD Power®ball � vodící drážkou poškozenou pádem, nárazem nebo kvůli 	očení ro	oru v jedné o�e 
používej	e až po vyhlazení nerovno�	í. Používání Powerballu � nerovno�	mi ve vodící drážce může
způ�obi	 pra�knu	í ro	oru. Poškození ro	oru mohou způ�obi	 i neči�	o	y uvni	ř NSD Power®ballu.

•

Pama	uj	e! Nízké rychlo�	i pro rehabili	aci. Vy�oké rychlo�	i pro budování �valů a zábavu.•

Záruka

NSD Power®ball je velmi uniká	ní výrobek. Pokud o něj bude	e dobře pečova	, bude dobře �louži	 mnoho 
le	.

Záruka na NSD Power®ball je po�ky	ována v zákonném roz�ahu nebo dle podmínek prodejce.

Záruka �e nevz	ahuje na poškození v dů�ledku ne�právného používání, zejména na poškození způ�obená
pádem, nárazem, navinu	ím roz	áčecího provázku a použi	ím oleje nebo jiných maziv. (Hlučno�	 modelu 
Screamer je žádoucí vla�	no�	.)

Pokud bude	e mí	 do	azy, k	eré j�	e nenalezli v 	om	o návodu, hledej	e odpověď na www.n�dball.com nebo 
ná� kon	ak	uj	e na infoYn�dball.com.

Děkujeme.
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