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Gratulujeme Vám k nákupu tréninkové dechové pomůcky POWERbreathe Breath Builder. 

 

Tato jednoduchá pomůcka je určena pro dechová cvičení a dechovou rehabilitaci a je 

zvláště vhodná pro vokalisty a hráče na dechové nástroje. 

 

POWERbreathe Breath Builder Vám pomůže rozvíjet dechovou kapacitu a kontrolu 

nádechu a výdechu. Hudebníkům pomůže eliminovat pauzy mezi frázemi a tím 

zkvalitňovat a zušlechťovat tón. 

 

 

Návod k použití: 

 

1) Uchopte Breath Builder, dejte do úst nádechovou/výdechovou trubičku a pevně 

sevřete rty. 

 

2) Nádechem nebo výdechem (co je pro Vás snazší) zvednete pingpongový míček 

k hornímu okraji komory. Cílem je plynulý a pomalý nádech a výdech, abyste 

míček udrželi nahoře co nejdéle. 

 

3) Nádechy a výdechy se snažte postupně prodlužovat s minimálním úsilím pro 

udržení míčku v horní pozici. 

 

4) Zakrytím jednoho nebo dvou otvorů prstem zvýšíte obtížnost pro zvednutí míčku. 

Snažte se opět prodloužit nádech i výdech. 

 

5) Pro další zvýšení obtížnosti použijte užší nádechovou/výdechovou trubičku, která 

je dodávána s přístrojem. 

 

 

 

Záruka: 

 
Výrobce nese odpovědnost za vady materiálu či provedení vzniklé v době do 24 měsíců od převzetí 
zboží kupujícím. Kupující je povinen prokázat vlastnictví jím zakoupeného výrobku předložením 
dokladu o zakoupení zboží. 
 
Povinnosti výrobce se v rámci této záruky omezují na opravy a nahrazení těch částí výrobku, které 
po prozkoumání shledá vadnými v materiálu nebo způsobu provedení. Záruka se nevztahuje na 

praskliny nebo rozbití způsobené špatným zacházením, nevhodným používáním, nešťastnými 
náhodami, nedodržením instrukcí, zanedbáním péče a údržby nebo komerčním používáním. Během 
dvouleté záruční lhůty bude výrobek buď opraven, nebo nahrazen. Záruka se nevztahuje na škody 
nebo následné škody způsobené servisem, který není autorizovaný společností POWERbreathe 

International Ltd.  
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