
ES34709 MERCO MINI SOBNO KOLO ZA REHABILITACIJO 

ES23739 

 

 

LASTNOSTI: 

 Količina: 1 kos 

 Material: ogljikovo jeklo 

 dolžina: 51 cm 

 širina: 40 cm 

 Višina: 28 cm 

 Teža: 2,25 kg 

 Barva: črna 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPLOŠNA NAVODILA 

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. Izdelek je namenjen za 

zasebno uporabo. 

 

Namenska uporaba 

Izdelek ni namenjen za komercialno uporabo. Izdelek je zasnovan za zasebno uporabo. Izdelek 

omogoča vadbo rok in nog; opremljen je z vijakom za upor za povečanje in ohranjanje 

mobilnosti. Vgrajeni zaslon prikazuje napredek pri vadbi. Zložljive noge omogočajo, da 

napravo pospravite in jo z lahkoto ponovno sestavite. 

 

Varnostno opozorilo  

Pomembno: to navodilo za uporabo skrbno preberite in ga obvezno shranite! 

• Izdelek ni primeren za terapevtske namene. 

• Med vajami sedite sproščeno in pokončno z ravnim hrbtom. 

• Okvarjene dele izdelka takoj zamenjajte in ga ne uporabljajte več do popravila. 

• Upoštevajte, da so pri nepravilnem ali prekomernem treningu možne zdravstvene okvare. 

• Izdelek postavite na vodoravno, ravno podlago. 

• Na gladki podlagi uporabljajte proti drsno podlogo. 

• Pazite na obrabo delov. Če ni več pedalnega upora, je pogonski trak obrabljen in izdelek je 

treba zamenjati. 

• Za vadbo mora biti na voljo približno 0,6 m prostora (sl. H in I). 

• To napravo lahko uporabljajo otroci od 14. leta dalje in osebe z zmanjšanimi telesnimi, 

senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, kadar so pod 

nadzorom ali so bili podučeni o varni rabi naprave in nevarnostmi, ki iz rabe izhajajo. Otroci se 

z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez 

nadzora. 

 

 

 

 



Smrtna nevarnost! 

• Otrok nikoli ne pustite brez nadzora z embalažnim materialom. Obstaja nevarnost zadušitve. 

• Izdelek ni igralna naprava! Zagotovite, da osebe, še posebej otroci, ne stopajo na izdelek in 

se ob njem ne dvigajo. Izdelek se lahko prevrne. 

• Izdelek ni zasnovan za obremenitev s celotno telesno težo. 

• Otroci smejo ta izdelek uporabljati le pod nadzorom. 

• Pred začetkom uporabe ali če med uporabo pride do slabega počutja, se posvetujte z 

zdravnikom. 

Nevarnost poškodbe! 

• Ne stopajte s svojo celotno telesno težo na izdelek. 

Uporabljati ga smete le na način, ki je opisan v navodilu 

za uporabo.  

• Pred uporabo izdelka pazite na pravilno stabilnost! 

• Izdelek postavite na ravno podlago. 

• Pri razklapljanju in zlaganju nog posebej pazite na 

svoje prste. Obstaja nevarnost poškodbe zaradi stisnjenja. 

• Pred začetkom uporabe izdelka preverite, ali je v celoti raztegnjen. 

•Pred vsako uporabo preverite izdelek glede poškodb ali obrabe. Poškodovane ali obrabljene 

dele izdelka takoj zamenjajte, sicer lahko to vpliva na njegovo delovanje in varnost. 

• Izdelek se sme uporabljati le v predvideni namen. 

• Po uporabi se ne dotikajte kovinskih delov izdelka (še posebej ne pedalnih ročic), ker se med 

uporabo segrejejo. 

 

 

Montaža 

Sestavljanje izdelka 

1. Odstranite embalažni material. 

2. Razklopite obe nogi, dokler ne zaslišite, da sta se varnostna zatiča slišno zaskočila (sl. B). 

3. Izdelek postavite predse in vijak za upor obrnite v desno za povečanje upora ter v levo za 

zmanjšanje upora (sl. C). Napotek: na vijaku za upor sta za nastavljanje upora znaka + in – . + 

pomeni povečanje in – pomeni zmanjšanje upora. 



Zlaganje izdelka (sl. D) 

1. Izdelek postavite na stran. 

2. Potegnite za obroček nog, da sprostite varnostni zatič, in nogi eno za drugo zložite navznoter. 

Nastavljanje pedalnih zank (sl. E) 

Pedalni zanki sta predhodno montirani na pedali. Zanki lahko nastavite v treh širinah. Napotek: 

v ta namen potrebujete ustrezen izvijač. 

1. Z ustreznim izvijačem odvijte dva vijaka in ju odstranite iz pedalov in konca zanke. 

2. Izberite luknji na koncu zanke za želeno širino in vstavite dva vijaka v luknji na koncu zanke 

in pedalov. 

3. Vijake trdno pritegnite z ustreznim izvijačem. Nastavite širini obeh pedalnih zank. 

 

Napotki za trening 

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. 

• Vaje izvajajte največ tako dolgo, dokler se dobro počutite oz. dokler lahko vajo pravilno 

izvajate. 

• Nosite udobna športna oblačila in športne copate. 

• Pogostnost in intenzivnost vaj določite sami. Začnite počasi z 2-3-krat tedensko po 10 minut 

in nato postopoma povečujte pogostnost in intenzivnost vaj. Čim bolj pogosto in redno boste 

vaje izvajali, v toliko boljši kondiciji boste in toliko boljše se boste počutili. 

 

Pozor! Izogibajte se preveliki intenzivnosti treninga! 

• Ko začenjate s treningom, zadoščajo 2-3 minute na vajo. Pri vsakodnevnem treningu lahko 

trajanje po približno enem tednu povečate na 5-10 minut. Najdaljši čas treninga pa ne sme 

prekoračiti 1 ure. 

• Med dvema vajama naredite dovolj dolge premore in pijte dovolj tekočine. 

Pozor! 



V primeru težav ali slabega počutja takoj končajte vaje in stopite v stik s svojim 

zdravnikom. 

Segrevanje 

Pred vsakim treningom si vzemite dovolj časa za segrevanje. V nadaljevanju vam bomo opisali 

nekaj preprostih vaj. Vsako vajo morate ponoviti po 2- do 3-krat. 

Segrevanje vratnih mišic in mišic zatilja 

1. Glavo počasi obračajte v levo in v desno. 

2. To gibanje ponovite 4-5-krat. 

3. Z glavo nato najprej počasi krožite v eno smer, nato še v drugo smer. 

Segrevanje rok in ramen 

1. Z obema ramenoma istočasno krožite naprej. 

2. Po eni minuti zamenjajte smer. 

3. Nato potegnite rameni v smeri ušes in ju pustite, da spet padeta. 

4. Izmenično krožite z levo in desno roko naprej in po približno 1 minuti še nazaj. 

Pomembno: ne pozabite mirno dihati naprej! 

Segrevanje mišic nog 

1. Postavite se na eno nogo in dvignite drugo nogo s pokrčenim kolenom približno 20 cm od 

tal. 

2. Z dvignjenim stopalom krožite najprej v eno smer in jo po nekaj sekundah zamenjajte. 

3. Nato zamenjajte nogi in ponovite vajo. 

4. Zaporedoma dvignite nogi in napravite nekaj korakov na mestu. Pazite na to, da nogi dvignete 

le toliko, da lahko ohranjate ravnotežje. 

 

Uporaba 

Za trening postavite izdelek predse. Začnite z lahkim treningom in uporom. V ta namen odvijte 

vijak za upor. Čim bolj je vijak za upor privit, tem težje je vrteti pedali. Trening začnite s fazo 

segrevanja s počasnimi gibi in majhnim uporom. Po pribl. 5-10 minutah povečajte tempo in 

upor. Na koncu treninga ponovno zmanjšajte svoj tempo gibanja in upor. Po treningu opravite 

raztezne vaje za ustrezne sklope mišic. 

Trening nog (sl. H) 

Pri tej vaji mora stol stati pred izdelkom tako, da so oz. ostanejo kolena v fazi iztegnitve vedno 

rahlo pokrčena. Pazite, da na stolu prosto sedite in se ne naslanjate nazaj. 



1. Izdelek postavite na ravna, stabilna in ne drsljiva tla in se sproščeno in pokončno z ravnim 

hrbtom usedite na stol pred izdelek. 

Napotek: pazite na to, da je stol stabilen in udoben. 

2. Stopali postavite na pedala tako, da sta stopali obremenjeni v sredini. 

3. Medenico poravnajte naprej in napnite trebušne mišice. Pri tej vaji ohranjajte trebušne mišice 

stalno napete. 

4. Zgornji del telesa držite vzravnan in lopatici potegnite k hrbtenici. Glava je v podaljšku 

hrbtenice. 

5. S stopali „vozite“ kolo in pri tem preprečite odklone navznoter in navzven. 

Trening rok (sl. I) 

Pri tej vaji mora izdelek stati tako, da se gibanje izvaja na višini prsi in višini ramenskih sklepov 

oz. pod njimi. Pazite, da sta med raztezanjem komolca rahlo pokrčena. 

1. Izdelek postavite pred sabo na ravno, stabilno in ne drsljivo površino (npr. v višini mize) in 

se sproščeno in pokončno z ravnim hrbtom usedite na stol. 

2. Stopali postavite v širini bokov narazen na tla in medenico poravnajte naprej. 

3. Napnite trebušne mišice, vzravnajte zgornji del telesa in lopatici potegnite k hrbtenici. Pri tej 

vaji ohranjajte trebušne mišice stalno napete. Ramena ostanejo pri tem spuščena. 

4. Dlani položite na pedala tako, da se pedalna zanka nahaja nad vašo dlanjo. 

5. Z rokami „vozite“ kolo. Glava je v podaljšku hrbtenice. Pazite, da glave ne iztegnete 

prekomerno. 

 

Raztezanje 

Po vsakem treningu si vzemite dovolj časa za raztezanje. V nadaljevanju vam bomo opisali 

preprosto vajo. Raztezno vajo izvajajte po treningu 3-krat na stran po 10-15 sekund. 

Vratne mišice 

1. Stojte sproščeno. Z eno roko potegnite glavo najprej v levo, nato v desno. S to vajo raztegnete 

stranski del vratu. 

Roke in ramena 

1. Stojte vzravnano, kolena so rahlo pokrčena. 

2. Desno roko položite za glavo, dokler desna dlan ne leži med lopaticama. 

3. Z levo roko primite desni komolec in ga potegnite nazaj. 

4. Zamenjajte strani in ponovite vajo. 

 



Mišice nog 

1. Stojte vzravnano in eno stopalo dvignite s tal. 

2. Krožite z njim najprej v eno smer, nato še v drugo smer. 

3. Čez nekaj časa zamenjajte stopali. 

Pomembno: pazite na to, da stegni ostaneta vzporedno drugo ob drugem. Medenico 

potisnite ob tem naprej, zgornji del telesa ostane poravnan. 

 

 

Čiščenje in nega 

Izdelek čistite z vlažno krpo in po potrebi z blagim čistilnim sredstvom. Izdelek shranjujte na 

suhem mestu. 

Obrabljivi deli: če izdelek ne izkazuje več pedalnega upora, je pogonski trak obrabljen. Izdelek 

je treba zamenjati. 

 

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. 

 

 

Naprav, ki so označene s sosednjim simbolom, se ne sme zavreči skupaj z 

gospodinjskimi odpadki. Takšne stare električne in elektronske naprave ste dolžni 

ločeno odložiti med odpadke. Pozanimajte se na svoji občini o možnostih urejenega odlaganja 

med odpadke. Preden izdelek zavržete med odpadke, odstranite baterijo iz izdelka. 
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