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TEHNIČNI PODATKI:  
 

 Obroč za pilates in jogo 

 Mehki ročaji 

 Nizka teža 

 Udobna uporaba 

 Enostavno shranjevanje 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



SPLOŠNA NAVODILA  
 

Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodila 

za uporabo. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila 

dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

 

Namenska uporaba 

Izdelek je zasnovan za zasebno uporabo in ni primeren za medicinske in komercialne namene. 

 

Varnostni napotki 

• Preden pričnete s treningom, se posvetujte s svojim zdravnikom. Prepričajte se, da ste 

zdravstveno sposobni za trening. 

• Navodilo za uporabo z informacijami o vajah imejte vedno na dosegu roke. 

• Pri težavah, občutku slabosti ali utrujenosti takoj prekinite s treningom in stopite v stik z 

zdravnikom. 

• Za varen trening potrebujete dovolj prostora. Med izvajanjem vaj morajo biti predmeti in 

druge osebe toliko oddaljeni, da jih ne morete poškodovati. 

• Trenirajte le na ravni in nedrsljivi podlagi. 

• Izdelka ne uporabljajte v bližini stopnic ali podestov. 

• Nosečnice smejo trening izvajati le po dogovoru s svojim zdravnikom. 

 

Posebna previdnost – nevarnost poškodbe za otroke! 

• Ne dovolite, da otroci ta izdelek uporabljajo brez nadzora. Opozorite jih na pravilno uporabo 

naprave za trening in jih imejte pod nadzorom. Uporabo dovolite le, če to dovoljuje duševni in 

telesni razvoj otrok. Ta izdelek ni primeren kot igrača. 

 

Nevarnosti zaradi obrabe 

• Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preglejte obroč za 

pilates glede poškodb, razpok ali znakov obrabe. Če je izdelek poškodovan, ga takoj zamenjajte. 

• Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, soncem in vlago. Neustrezno shranjevanje 

in uporaba izdelka lahko povzročita predčasno obrabo, kar lahko vodi do poškodb. 

 



Napotki za trening 

• V nadaljevanju so prikazane le izbrane vaje. Druge vaje boste našli v ustrezni strokovni 

literaturi. 

• Pred vsakim treningom se dobro segrejte. 

• Če ste bolni ali se ne počutite dobro, opustite trening. 

• Pravilno izvedbo vaj naj vam po možnosti prvič pokaže izkušeni fizioterapevt. 

• Nosite udobna športna oblačila in športne copate. 

 

Vsako vajo izvajajte 15-25 sekund in jo 5-krat ponovite, vendar največ tako dolgo, dokler 

se dobro počutite oz. lahko vajo pravilno izvajate. 

Vaja 1: (Sl. A) 

• Stojte vzravnani. 

• Obroč držite med dlanmi za hrbtom v višini zadnjice. 

• Razprite prsni koš, napnite trebušne mišice in stisnite obroč skupaj. 

Vaja 2: (Sl. B) 

• Stojte vzravnani. 

• Obroč zataknite med noge nad gležnji. 

• Prenesite svojo težo na levo nogo, dvignite desno stran in stisnite obroč skupaj. 

• Zamenjajte nosilno nogo. 

Vaja 3: (Sl. C) 

• Ulezite se na hrbet in pokrčite noge. Obroč je zataknjen med kolena, roke ležijo iztegnjene 

ob telesu. 

• Obroč stisnite skupaj s koleni. 

• Vdihnite in dvignite boke, obroč ostane trdno na mestu med koleni. 

• Spustite boke in popustite pritisk na obroč. 

Vaja 4: (Sl. D) 

• Ulezite se na stran in zataknite obroč za pilates med noge, malo nad gležnji. 

• Z levo roko si podprite glavo, desno roko namesti te pred telo. 

• Zdaj dvignite noge na stran skupaj z obročem in stisnite obroč skupaj. 

• Spustite noge in popustite pritisk na obroč. 

• Zamenjajte stran. 



Nega, shranjevanje 

Nikoli ne pozabite, da redno vzdrževanje in čiščenje pripomoreta k varnosti in ohranjanju 

izdelka. Izdelek vedno hranite suh in čist v ogrevanem prostoru. Zavarujte ga pred neposrednim 

sončnim sevanjem. 

Pomembno! Izdelek čistite le z vodo, nikoli z ostrimi negovalnimi sredstvi. Nato ga do suhega 

obrišite s krpo za čiščenje. 

 

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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