
 
Jestliže chcete získat exkluzivní obsah, informace, tréninková 
videa a další způsoby využití Vašeho produktu „Power Plate“, 
stáhněte si aplikaci Power Plate ješte dnes. 

     
      

      

 

2 – LETÁ ZÁRUKA   
Na vibrační přístroj ®PULSE™ se vztahuje dvouletá záruka 
od výrobce.
Pokud chcete zaregistrovat svůj produkt, navštivte online 
stránku powerplate.com/products/registration
 

  
 

      
 

Power Plate Ceska Republika
@powerplateczsk

powerplate.cz

Úrovně intenzity

UPOZORNĚNÍ: Výrobek by se neměl používat v blízkosti žádného zdroje vody. Kontakt s vodou může způsobit zkrat a následně 
způsobit zranění osob nebo poškození výrobku. Přístroj se nesmí používat v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem 
nebo kyslíkem nebo oxidem dusným (rajský plyn). Spotřebitel před použitím musí zkontrolovat, zda zařízení bezpečně funguje 
a ujistit se, že přístroj je připraven na provoz. Nadměrné používaní vibračního přístroje může u některých jedinců způsobit menší 
podlitiny, v tomto případě by se mělo používání přístroje omezit, do té doby co se nezklidní symptomy.
Používání, přeprava ale také uskladnění výrobku musí odpovídat požadavkům ochrany životního prostředí.  

ZÁRUKA VÝROBKU - SHRNUTÍ: Zaregistrujte svů výrobek online na stránce powerplate.com/products/registration. Registrací výrobku 
umožníte “Performance Health Systems, LLC (PHS)” poskytnout Vám rychlejší a efektivnější servis a pomoc. Svoji registrací si také 
zabezpečíte všechny výhody související se zárukou výrobku. Performance Health Systems, LLC (PHS) garantuje, že tento výrobek 
nebude mít chyby materiálu nebo zpracovaní po dobu dvou (2) let od originálního datumu nákupu. Záruka je k dispozici 
jenom pro původního kupujícího a jen v případě, že výrobek byl zakoupený přímo od Power Plate® a to prostřednictvím 
autorizovaného distributora POWER PLATE CZ&SK nebo smluvního partnera POWER PLATE CZ&SK. Jakmile společnost PHS zjistí, 
že výrobek je v záruční době vadný, podle jeho vlastního uvážení ho buď opraví, nebo nahradí produkt novým nebo z výroby 
upraveným modelem. Kupujíci je osvobozený od všech následných škod nebo ztrát. PHS NEGARANTUJE ŽÁDNE DALŠÍ ZÁRUKY, 
VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLADANÉ, KROMĚ JIŽ UVEDENÝCH.

Další platební podmínky jako je odstoupení od smlouvy najdete na adrese: powerplate.com/legal/sales-and-warranty-terms-and 
conditions-of-sale-us Pro prodej a nákup mimo US, se prosím podívejte na další platební podmínky jako také odstoupení 
od smlouvy na adrese: powerplate.com/legal/warranty-terms-uk

Performance Health Systems® © 2019 Performance Health Systems , LLC, a Delaware corporation. Všechny práva jsou vyhrazené 
Power Plate® PULSE™ logo a produkt design jsou registrovanou značkou Performance Health Systems, LLC a/ a nebo jeho dceřinými 
společnostmi v USA a nebo ve vybraných zahraničních zemích. Vyrobené a distribuované pod licenční značkou 
Performance Health Systems, LLC.

Úrovně intenzity vibrací: čtyři   

Technické údaje

Doba nabíjení baterie: přibližně 3,5 hodiny    

Bezpečnostní časovač vypnutí 10 minut

Výdrž baterie: 5 hodin

Měřič baterie 
s kontrolou 
výše baterie

Zapnutí a vypnutí 

Nabíjecí port USB-C

Kulatý

Nádstavce

Plochý

Nabíjecí kabel USB-C

K nabíjení Power Plate Mini + používejte 
pouze přiloženou USB nabíječku. 
Použití jiných nabíječek může mít 
za následek poškození produktu 
a zneplatnění záruky na produkt.

zuzanavasickova@powerplate.cz

PŘÍRUČKA PRO RYCHLÝ START



P E R S O N A L

Power Plate®Roller™ je přenosný masér, který pomáhá relaxovat a omladit napjaté a bolestivé svaly. 

Uvoľňuje fascie a podporuje průtok krve, aby Vám pomohl rychleji se připravit na trénink nebo 

nebo na cestování.  

Personal Power Plate® je víceúčelový cvičební přístroj založený na principu harmonických vibrací, 

který Vám pomůže dosáhnout Vašich cílů rychleji a efektivněji.  Je kompaktní a lehce se skladuje 

pod postelí nebo ve skříni a je ideální pro trénink na cestách.

Power Plate® MOVE™ je dokonalá kombinace velikosti a funkce. Jeho platforma byla navržená 

od začátku tak, aby šetřila co nejvíce místa bez toho, aby hrozilo omezení výkonu a tréninku. 

Je dostatečně lehká na to, aby se dala přemístit z místnosti do místnosti a zároveň dostatečně 

odolná na to, aby unesla celých 136kg. Pokud chcete cvičit efektivně, v krátkém čase a vidět rychlé 

výsledky, už nemusíte dále nic hledat.

Pokud chcete vědet více informací o produktech Power Plate, navštivte stránku powerplate.cz
V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na zuzanavasickova@powerplate.cz

Power Plate ® Dual Sphere ™ je ideální na účinou a koncentrovanou masáž. Díky jedinečnému 

konturovanému tvaru je DualSphere skvělý pomocníkem na těžko dostupné oblasti chodidel, 

krku a zad. Takové vylepšení řešení na zotavení a zvýšení hybnosti je možné použít v domácnosti, 

Vaší kanceláři a dokonce i na cestách.

Gratulujeme vám k zakoupení vašeho Power Plate Mini + Postupujte podle tohoto 
průvodce rychlým startem, který vám pomůže uvolnit napnuté a bolavé svaly, 

regenerovat a celkově se cítit lépe

MINI+

Nohy 

ČAS: 30-60 sekund 

ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3 

NÁSTAVEC : PLOCHÝ

Lýtka

ČAS: 30-60 sekund

VIBRAČNÍ ÚROVEŇ: 1-2 

NÁSTAVEC: KULATÝ

Přední kyčle

ČAS: 30-60 sekund 

ÚROVEŇ VIBRACE: 1-2 

NÁSTAVEC: KULATÝ

Boční sval stehenní

ČAS: 30-60 sekund 

ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3 

NÁSTAVEC: KULATÝ

Boční kyčel / Hýždě

ČAS: 30-60 sekund 

ÚROVEŇ VIBRACE: 1-2 

NÁSTAVEC: KULATÝ

Hrudník 

ČAS: 30-60 sekund 

VIBRAČNÍ ÚROVEŇ: 3-4 

NÁSTAVEC: KULATÝ

Horní část zad / trapézy 

ČAS: 30-60 sekund 

ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3 

NÁSTAVEC: PLOCHÝ

Ramena

ČAS: 30-60 sekund 

ÚROVEŇ VIBRACE: 1-2 

NÁSTAVEC: KULATÝ

Ruce

ČAS: 30-60 sekund 

VIBRAČNÍ ÚROVEŇ: 3-4 

NÁSTAVEC: KULATÝ

Biceps 

ČAS: 30-60 sekund 

ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3 

NÁSTAVEC: KULATÝ

Tricep 

ČAS: 30-60 sekund 

VIBRAČNÍ ÚROVEŇ: 2-3 

NÁSTAVEC: KULATÝ

Předloktí 

ČAS: 30-60 sekund 

ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3 

NÁSTAVEC: PLOCHÝ


