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Ausführung der Übung
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VAROVÁNÍ: ZA�ÍZENÍ NENÍ UR�ENO PRO D�TI
CERTIFIKACE PODLE NORMY: DIN EN 16630:2015 
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COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

CE 0103 - PROCVI�OVÁNÍ RAMEN
A KLOUB�

Funkce:  Posilování sval� horních kon�etin, zlepšování ohebnosti  
a pohyblivosti kloub� rukou a ramen, záp�stí, lokt� a klí�ních 
kostí. Vhodné pro rehabilitaci.

Pou�ití:  Postavte se �elem nebo zády, uchopte rukojeti malých kol ob�ma 
rukama a otá�ejte vpravo i vlevo, sm�r otá�ení zm��te po ka�dé 
sérii. Uchopte rukojeti velkého kola, otá�ejte st�ídav� vpravo 
a vlevo.

Provád�ní:  Doporu�ujeme 3 série po 10 - 15 cvicích s p�estávkou dle 
fyzického stavu cvi�ící osoby. Pocítíte-li jakoukoliv bolest, 
cvi�ení p�erušte.

Poznámka:  Maximální hmotnost u�ivatele je 120 kg. Necvi�ícím osobám 
je do vzdálenosti 2 m od u�ivatele vstup zakázán. Za�ízení smí 
bez dozoru u�ívat pouze osoby starší 14 let. Jiné ne� uvedené 
pou�ití je zakázáno.

Bezpe�nostní pokyny: Cvi�ení provád�jte pomalu a plynule. P�i p�ílišné zát��i 
se mohou objevit fyzické problémy. V p�ípad� pochybností, 
konzultujte cvi�ení s Vaším léka�em. Za�ízení 
nepou�ívejte, pokud je jeho povrch namrzlý, 
kluzký, rozpálený nebo je-li za�ízení viditeln� 
poškozené. Hrozí poran�ní.

CE - 13  LAVI�KA SE ŠLAPADLEM
Funkce: Posilování lýtkových a stehenních sval�, rehabilitace dolních 

kon�etin, regenerace oslabených sval� a pohyblivosti 
kloub�. Zlepšení krevního ob�hu a koordinace nohou.

Pou�ití: Posa�te se p�ed šlapadlo, polo�te nohy na pedály
a v pravidelném tempu zabírejte nohama.

Provád�ní: Doporu�ujeme 3 - 5 sérií po cca 3 minutách s p�estávkou dle 
fyzického stavu cvi�ící osoby. Pocítíte-li jakoukoliv bolest, 
cvi�ení p�erušte.

Bezpe�nostní pokyny: Cvi�ení provád�jte pomalu a plynule. P�i p�ílišné 
zát��i se mohou objevit fyzické problémy. V p�ípad� 
pochybností konzultujte cvi�ení s Vaším léka�em. Za�ízení 
nepou�ívejte, pokud je povrch namrzlý, kluzký, rozpálený 
nebo je-li za�ízení viditeln� poškozeno. Hrozí poran�ní.
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PEDAL

Ausführung der Übung
Stellen Sie Ihre Füßen auf den Pedalen ab. 
Nun wie beim Fahrradfahren gleichmäßig 
treten.

Je nach Fitnessstand führen Sie die Übung 
in 3 Durchgängen 1, 2 oder 3 Minuten aus. 
Machen Sie zwischen den Durchgängen 
1 Minute Pause.

OUTDOOR FITNESSPARK
Sport im Freien für jedes Level!

Standort des Fitnessparks: 

Stadt Schönau, Am Hammerweiher
www.stadt-schoenau.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Benutzung der Fitnesselemente erfolgt auf eigene Gefahr. Sollten Sie unter gesundheitlichen Einschränkungen leiden, 
sprechen Sie vor Benutzung mit einem Arzt. Führen Sie die Übungen gleichmäßig und ohne übermäßige Anstrengung durch. 
Bei Unwohlsein ist die Übung sofort abzubrechen.

Die Benutzung der Fitnesselemente ist für Personen ab 14 Jahren oder einer Körpergröße von mindestens 1,40 m gestattet. 
Bitte lesen und befolgen Sie die Übungshinweise auf den Schildern an den Geräten. Die Fitnesselemente sind nach der europäischen 
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Schadensmeldungen bzw. Wartungsanliegen bitte per Telefon unter Tel. 0 62 28 / 207-0 oder per Mail unter 
post@stadt-schoenau.de melden.
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