ABS Knockout
Guia do Usuário - Instruções de Segurança
AVISO:
Para reduzir o risco de lesões, leia as seguintes instruções de segurança antes de usaro Abs
Knockout.
1) Leia todas as instruções contidas neste manual antes de usar um Abs Knockout.
2) Certifique-se que os Abs Knockout está encaixado corretamente e que todos os parafusos
antes de cada utilização estejam seguros.
3) este produto não é recomendado para crianças. Não permita que crianças brinquem com ou
perto deste produto.
4) Recomenda-se manter o produto sobre uma cama de equipamentos de fitness.
5) Abs Knockout é configurado para ser usado em superfícies planas e sólidas.
6) Não coloque o produto em tapetes escorregadios ou superfícies irregulares.
7) Não usá-lo se as peças estiverem soltas ou desgastadas.
8) Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer atividade física. Se o qualquer momento
durante o exercício você sentir tontura, fraqueza ou dor, pare imediatamente o exercício e
consultar um médico.
9) Siga os conselhos do seu médico no curso de desenvolvimento de um programa de exercício
pessoal.
10) Sempre escolha a formação que se adapte às suas capacidades físicas e nível de
flexibilidade.
11) Não use roupas largas enquanto usar o Abs Knockout.
12) Nunca faça exercícios descalço ou com meias. Sempre use calçados adequados, como
tênis para correr, caminhar ou treinar.
13 Abs Knockout não deve ser usado por pessoas com peso superior a 130 kg.
14 Abs Knockout deve ser usado por uma pessoa de cada vez.
15) Abs Knockout é projetado exclusivamente para uso doméstico e não para uso em
finalidade comercial.
ATENÇÃO: Antes de começar qualquer exercício ou atividade física consulte um médico e faça
um check-up antes. Isto é muito importante caso tenha mais de 35 anos. Não é recomendado
para mulheres grávidas.
LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. SE VOCÊ NÃO
Cumprir as instruções que podem causar ferimentos graves
Coloque todas peças para fora e verifique se o conteúdo esta completo.
Cuidadosamente
Leia atentamente todas as informações para montagem. Se estiver faltando alguma parte,
ligue para nossa central de atendimento ao cliente.
a) corda para golpear b) saco de pancadas c) interruptor cruz ajustável d) Fusível e) Sede
Primeiro - Puxe a alavanca de metal e anexe o circuito como mostrado na figura.
Segundo- Anexar o saco para acertar o topo da cruz imediatamente. Verifique se o saco está
firmemente fixado. Fusível "clique" quando ligado na abertura
Terceiro- Pressione o pino para definir as almofadas dos joelhos em uma das 4 posições.
Anexar as cordas para atingir o fundo do assento, conforme mostrado.
Antes de começar, coloque o interruptor para atravessar a sua altura e nível AB
(Pressione o pino de ajuste).
Primeiro passo para aprender a usar as Abs Knockout: Na bolsa é feito com punhos virados
para dentro e bater de fora partes do punho, ou com um dedo que aponta para o
interior. Esses movimentos requerem que você gire os ombros, gire o tronco para o lado a
bolsa para frente e para trás. Devido à rotação ombro vai se sentir "formigamento" nos
músculos oblíquos. Mantenha o queixo abaixado e restrinja os movimentos da cabeça. É
importante lembrar que você vai bater o saco quando todo mundo voltar. Em outras palavras,
o choque, recusar sacos, volte e depois batê-lo novamente. Vistas, dois, três, quatro, atingiu
duas, três, quatro, e assim por diante. A essência do ritmo - Tente evitar o impacto do
indivíduo e só bater o ritmo até o final- saco com um ritmo que é rejeitada. Quando o fizer,
então torna-se como andar de bicicleta.

Etapa dois: Tente mudar os traços da esquerda e da direita para 100. Faça três ou quatro
vezes (Tours) veja como vai sentir os abdominais e os músculos oblíquos sentir no dia
seguinte. Dessa forma você compreende que tipo de forma quer.
Durante o seu segundo treino, comece com dois passeios como você fez no dia anterior.
Então, para alterá-lo clique no soco duas vezes antes de mudá-lo. Em outras palavras:
esquerda, esquerda, direita, direita, e assim por diante. Em seguida, fazer duas rodadas de
três e quatro. Gradualmente, à medida que você fortalecer os músculos.
Passo 3: Alternativa - Para garantir que a sua formação seja interessante, tente exercícios
diferentes. Você pode tentar praticar com vinte derrames em um saco, de modo que o saco de
ebulição todas as outras vezes, e de volta. Deste modo, aumentar o número da freqüência
cardíaca, inclinar para trás e acertar o saco regulares socos, ganchos ou dedos Como você
pode iniciar um programa de exercícios depende de sua aptidão física. Se você esteve parado
por vários anos, ou está muito acima do peso, precisa começar devagar e gradualmente com
horas extras de treinamento em Abs em poucos minutos por sessão. Primeiro você vai praticar
alguns minutos em sua zona-alvo. No entanto, aeróbica vontade de melhorar nos próximos
seis a oito semanas. É importante para a prática manter um ritmo. Eventualmente, você será
capaz de praticar 30 minutos sem parar. O melhor condicionamento aeróbico, quanto mais
você trabalhar para ficar na sua zona-alvo.
Por favor lembre-se destas coisas básicas: • Consulte seu médico e reveja seu programa de
exercícios e dieta para ajudá-lo. • Comece suas atividades físicas lentamente com metas
realistas que um profissional qualificado te orientar. • Freqüentemente monitora sua
freqüência cardíaca. • Colocar o Abs Knockout sobre uma superfície plana, pelo menos 1 m de
distância das paredes e mobiliário. Dez minutos programa de treinamento
Exemplo programa de treinamento de 10 minutos, no Abs Knockout, que deverá ser definido:
Quando se tratar de intensidade e tempo de acordo com os objetivos e nível de aptidão física
(ecom a aprovação médica): Minuto 1
Alongamento e aquecimento. È muito importante alongar antes de qualquer atividade física.
30 segundos para respirar. Minuto 2
Da próxima vez, fazer um minuto de seu saco de pancadas. Sente-se em Abs Knockout
e verifique a altura e o ângulo do joelho que melhor adapta ao seu corpo. O segredo é encaixar
perfeitamente para acertar a parte exterior do punho (perto do dedo mínimo), que exige que
você completa do ombro transformar cada golpe. Mantenha os abdominais são assim a menos
que você dobre a sua volta. Desta forma, seu abs são empregados e reduz a sua tensão
traseira . Você pode optar por permitir o saco para negar uma ou duas vezes entre os disparos.
30 segundos para respirar Minuto 3
Quando você configura o ritmo, você pode começar com uma rotina básica. Comece por
esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, etc, certo ... 30 segundos. 30 segundos para
respirar. Minuto 4
Desta vez, fazer dois à direita, dois à esquerda, então ... mesmo tempo. 30 segundos para
respirar. Minuto 5
Uma direita, um para a esquerda, direita duas, duas esquerda, três direita, três esquerda, e
assim por diante. Vá para 5 ou 10 para cada lado. 30 segundos para respirar.
Minuto 6
15 direita, 15 à esquerda, seguido de 15 a 30 segundos de socos rápidos (uma recusa)
para aumentar a freqüência cardíaca. Os usuários avançados estão fazendo 15 direita e 15
esquerda para completar o exercício. 30 segundos para respirar.
Minuto 7)
Repita 3-6 minutos

