
ELASTIČNI TRAK LP8413 2000 X 150mm,  

RAZLIČNE TEŽAVNOSTI 

ES37009X (ES37009-ES37013) 

 

 

LASTNOSTI:  

 

 Trakovi so izdelani iz kvalitetnega in 

raztegljivega lateksa 

 Dolžina: 2 m, 

 Širina: 15 cm, 

 Težavnost: različne 

 Barva: različne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPLOŠNA NAVODILA  

Ta navodila za uporabo veljajo za ta elastični trak. Vsebujejo pomembne informacije o začetku 

uporabe in ravnanju z izdelkom. 

Pred začetkom uporabe elastičnega-traku skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti 

varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči telesne poškodbe ali 

poškoduje elastični-trak. 

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini 

upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. 

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. 

Če elastični-trak izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za 

uporabo. 

 

Varnost 

Namenska uporaba 

Elastični-trak je zasnovan izključno kot vadbeni pripomoček. 

Elastični-trak je namenjen samo za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne, terapevtske in 

medicinske namene. 

Elastični-trak ni igrača. 

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi 

nenamenske ali napačne uporabe. 

 

Varnostni napotki 

OPOZORILO! 

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi 

sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi 

telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer 

otroci). 

 Otroci se ne smejo igrati s elastičnim-trakom. 

 Elastični-trak ni primeren za telesno ali duševno prizadete osebe. 

 Otroci brez nadzora ne smejo čistiti izdelka. 

 

 



POZOR! 

Nevarnost telesnih poškodb! 

Nepravilno ravnanje s elastičnim-trakom lahko povzroči telesne poškodbe. 

 Preprečite zasuke telesa pod obremenitvijo. 

 Mladostniki in osebe s prej obstoječimi težavami se morajo pred začetkom vadbe 

posvetovati z zdravnikom. 

 Preobremenitev ali napačno izvajanje vaj lahko povzroči zdravstvene težave. 

 Poskrbite, da stojite stabilno. 

 Pred vadbo se vedno ogrevajte. 

 Vadite v skladu s svojimi sposobnostmi. 

 Če med vadbo nastopijo težave, takoj prenehajte z vadbo in se posvetujte z zdravnikom. 

 

Preverite vsebino kompleta 

OBVESTILO! 

Nevarnost poškodb! 

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi ali koničastimi predmeti, 

lahko poškodujete elastičen-trak. 

Pri odpiranju bodite previdni. 

1. Elastičen-trak vzemite iz embalaže in odstranite embalažni material. 

2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli. 

3. Preverite, ali je elastičen-trak poškodovan. Če je, ga ne uporabljajte. 

 

Vadba 

POZOR! 

Nevarnost telesnih poškodb! 

Če vaše zdravstveno stanje ne dopušča, da bi vadili s elastičnim-trakom, lahko takšna vadba 

škoduje vašemu zdravju. Nepravilna uporaba elastičnega-traku prav tako lahko povzroči 

zdravstvene težave. 

 Pred prvo vadbo opravite v sodelovanju z zdravnikom splošni pregled glede telesne 

pripravljenosti. 

 Če imate težave s srcem, visokim pritiskom, ortopedske ali druge zdravstvene težave, 

se pred pričetkom vadbe posvetujte pri svojem zdravniku. 



 Če med vadbo nastopijo občutek omotičnosti, slabost, bolečine v prsih ali drugi 

nenavadni simptomi, takoj prekinite z vadbo. Takoj se posvetujte z zdravnikom. 

 Vse vaje izvajajte s stabilno sredino trupa. Hrbtenica (zlasti ledvena hrbtenica) mora biti 

vzravnana, da se npr. zaščitijo medvretenčne ploščice pred nepravilno obremenitvijo. 

 Vadbo vedno pričnite s fazo ogrevanja. 

 Pri vadbi s elastičnim-trakom vedno nosite primerna športna oblačila in športno obutev. 

 Nosite športno obutev z gumijastim podplatom, ki ne drsi. 

 Med vadbo bodite vedno pozorni na napetost telesa. 

 Hrbet naj bo vedno zravnan. Pazite, da ne povesite zadnjice, in preprečite ukrivljenost 

hrbtenice. 

 Rok in nog ne iztegnite v celoti. 

 Poskrbite, da boste ves čas stabilno stali in ohranjali ravnotežje. 

 Pri vajah v ležečem položaju uporabljajte vadbeno blazino. 

 Elastičnega-traku nikoli ne vlecite neposredno proti obrazu. 

 

OBVESTILO! 

Nevarnost poškodb! 

Nepravilno ravnanje s elastičnim-trakom lahko povzroči poškodbe. 

 Najmanjša razdalja med vami ter predmeti, stenami in stropi mora znašati 2 m. 

 Vadite le na ravni in nedrseči podlagi.  

Vadba s elastičnim-trakom je predvsem primerna za krepitev in razvoj mišic. Vse premike 

izvajajte počasi in enakomerno ter kontrolirano. Sunkoviti gibi ali zamahi vas ne pripeljejo do 

cilja. 

Upoštevajte, da pri nepravilni ali prekomerni vadbi lahko pride do zdravstvenih težav. 

Pri posameznih vajah se ravnajte po ritmu dihanja. 

Ko izvajate močan gib, izdihnite, pri vdihu pa se znova vrnite v začetni položaj. Če niste 

prepričani, ali vajo izvajate pravilno, se posvetujte s trenerjem ali pa pridobite informacije v 

internetu ali strokovni literaturi. 

 

 

 

 



Potek vadbe 

Vadbo vedno pričnite s fazo ogrevanja. Vadbo pričnite s približno 7 – 8 ponovitvami sklopa 

vaj. Nato naredite premor za pribl. 60 sekund. Premor izkoristite za sprostitev mišic ali pa pitje 

pijače. Nato začnite nov niz enakih ali drugačnih vaj. 

 

Nato število ponovitev počasi stopnjujte glede na svoje želje do 11 – 12 ponovitev na sklop. Če 

opazite, da so mišice utrujene, zmanjšajte obseg vadbe. 

Najbolje je, da trenirate približno 3–4-krat na teden. Med posameznimi vadbenimi termini si 

vsakič privoščite dan za oddih, da se lahko mišice in telo zadostno odpočijejo. 

Vsako vadbo končajte s fazo ohlajanja, ki traja pribl. 10 minut. 

 

Ogrevanje 

Dlani, roke, stopala in noge temeljito stresite. Začnite s krožnimi gibi za zapestja, gležnje, boke, 

rame in roke. Začnite previdno, nato pa počasi stopnjujte gibe. Spremenite tudi smer kroženja. 

Trup zasukajte od desne proti levi, medtem ko so boki usmerjeni naprej. Nogi zanihajte naprej 

in nazaj. Pri tem je najbolje, da se oprete na naslonjalo stola ali podoben predmet. Glavo obrnite 

previdno od desne proti levi in z njo zelo previdno krožite. Glede na trening naredite nekaj 

počepov, predklonov, visokih poskokov ali pa tecite na mestu in pri tem potegnite kolena 

navzgor. Ko ste dobro ogreti, začnite z razteznimi vajami v ležečem in stoječem položaju. 

Pazite na to, da raztegnete vse dele telesa in jih nato sprostite. Ko so vaše mišice dobro 

sproščene in ogrete ter ne čutite napetosti, lahko začnete z vadbo. 

 

Ohlajanje 

V fazi ohlajanja še enkrat napnite vse mišice zapored in jih nato sprostite. Vaje iz faze ogrevanja 

lahko izvajate v obratnem vrstnem redu, da telo počasi spet spravite v normalno stanje. Če na 

nekem delu telesa občutite napetost, previdno stresite mišice obremenjenih delov telesa in 

mesto zmasirajte. 

 

 

Zgornje hrbtne mišice (glej sliki A+B) 

Sedite na tla s čim bolj iztegnjenimi nogami in ravnim hrbtom. Plosko položite fitnes trak okrog 

obeh nog in ga napnite z obema rokama. Sklonite roke poleg telesa. Komolca upognite pod 

kotom 90°. Potegnite oba komolca lahno nazaj tesno ob telesu, dokler nista roki v višini kolkov. 



Krepitev celega telesa (glej sliki C+D) 

Z lahno upognjenimi nogami in ravnim hrbtom se postavite rahlo razkrečen položaj. Prekrižajte 

konca fitnes trakov in ju primite v višini kolkov. Dvignite obe roki enakomerno do višine 

ramen, ne da bi dvignili ramena. 

 

Trebuh / zadnjica (glej sliki E+F) 

V hrbtni legi ploščato položite fitnes trak čez stopala. Položite roke ob telesu in fitnes trak ovijte 

po 1 x okoli rok. Iztegnite noge s stopali obrnjenimi navzgor. Počasi dvignite medenico (ne 

sunkovito z zamahom) proti uporu fitnes traku. 

 

Noge (glej sliki G+H) 

V hrbtni legi ploščato položite fitnes trak čez stopala. Položite roke skrčene poleg telesa in 

navijte fitnes trak po 1 x okrog rok. Eno nogo skrčite pod kotom 90°. Skrčeno nogo stegnite 

proti uporu fitnes traku naprej. Potem ponovite to vajo z drugo nogo. 

 

 

Nega, shranjevanje 

Nevarnost poškodb! 

Nepravilno ravnanje s elastičnem-trakom lahko povzroči poškodbe. 

 Ne uporabljajte agresivnih čistil ali topil. 

 Elastičen-trak obrišite z rahlo navlaženo krpo. Nato počakajte, da se elastičen-trak 

popolnoma posuši. 

 

Shranjevanje 

Elastičen-trak hranite na suhem mestu pri sobni temperaturi in zunaj dosega otrok. 

Pri običajnih pogojih elastičnega-traku ni potrebno vzdrževati, vendar kljub temu redno 

preverjajte, ali so na elastičnega-traku razpoke, poškodbe in znaki obrabe. 

 

 

 

 



Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki 

označuje material. 
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