
اقرأ كل التحذيرات الواردة في دليل المستخدم وقم بمراجعتها قبل استخدام
 THERABAND VECTOR. استخدمه فقط مع منتجات TheraBand المعتمدة.

دليل البدء السريع
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شكرًا لشرائك THERABAND VECTOR. يتم شحن 
THERABAND VECTOR مجمعًا بالكامل وجاهزًا 

 THERABAND لالستخدام. ما عليك سوى إخراج
VECTOR وكافة الملحقات من العبوة والتخلص من 
العبوة بطريقة صحيحة. تعتمد الملحقات المرفقة بـ 

THERABAND VECTOR على وحدة حفظ المخزون 
المحددة التي تم شراؤها.

قم بتوصيل THERABAND VECTOR بنقطة تثبيت 
مناسبة عبر حلقة الطوق المعدني باستخدام الحلقة 

.TheraBand المعدنية التي توفرها

تحذير

• يجب توصيل THERABAND VECTOR بنقطة 
.Kg 91 تثبيت قادرة على مقاومة أحمال ال تقل عن

• قم بتوصيل THERABAND VECTOR بنقطة 
التثبيت باستخدام حمولة األطواق المعدنية 

المصنفة بـ Kn 12 على األقل أو تلك التي توفرها 
TheraBand. وال تتحمل TheraBand أي مسؤولية 

عن األضرار أو اإلصابات التي تسببها األطواق 
المعدنية التي توفرها أي جهة خارجية.

قم بتوصيل الملحق المعتمد من Kayezen للتمرين 
الجاري تنفيذه بحلقة الرأسُ الدوَّار أعلى مجموعة 

الغطاء. عادًة ما سيكون هذا مقبضًا يسمح 
بمسك اليد، ولكن يمكن القيام بذلك باستخدام 
مجموعة متنوعة من الملحقات مثل شريط جذع 

Kayezen الطويل للسماح لنقاط مختلفة من الجسم 
بالمقاومة.
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أكمل التمرين بإعادة مجموعة الغطاء إلى وضعها األصلي على مجموعة 
القاعدة. 

تحذير

ال تقم مطلًقا بتحرير مجموعة الغطاء من الوضع الممتد.

حدد مستوى األوزان المعادلة المطلوب للتمرين عن طريق تدوير مجموعة 
الغطاء لتعشيق األقراص 1 أو 2 أو 3. مالحظة: ال تسحب مجموعة الغطاء 

ألعلى عند تدوير الغطاء. 

توضح الصورة قرصًا واحدًا يتم تحديده كما هو موضح بالخط األسود الظاهر 
.THERABAND Vector أسفل السهم الموجود أسفل شعار

 THERABAND VECTOR للحصول على إرشادات حول كيفية استبدال أنبوب
وإلجراء الصيانة العامة، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم

نّفذ التمرين بسحب الملحق المعتمد من Kayezen إلى نطاق الحركة المطلوب 
ثم إلى بداية نطاق الحركة المطلوب. كرر العملية حسب الرغبة.

تحذير

ال تسحب أبدًا أنابيب THERABAND VECTOR بحيث تتعدى نقطة التوقف.
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