
FITNES NAPRAVA ZA TREBUŠNE MIŠICE 

SP1515 

 

 

LASTNOSTI: 

 Nosilnost: 100 kg 

 Za domačo uporabo 

 

 

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 je predviden za uporabo kot naprava za treniranje v privatnih gospodinjstvih. Ni 

dovoljen za postavitev in uporabo v terapevtske namene ali profesionalnem športnem studiu. 

Drugačna uporaba od opisane ali sprememba izdelka ni dovoljena in lahko privede do poškodb 

in / ali poškodb izdelka. Ta izdelek ni predviden za profesionalno uporabo. 

 

Varnostno opozorilo  

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

Opozorilo! Smrtna nevarnost in nevarnost nesreče za dojenčke in 

otroke! Otrok z ovojnim materialom nikoli ne puščajte brez 

nadzora. Obstaja nevarnost zadušitve. Izdelek hranite izven 

dosega otrok. Ta izdelek ni igrača! 

 POZOR! Otrok ne pustite nenadzorovanih! Izdelek ni priprava za plezanje ali igranje! 

 Opozorilo! Posledica so lahko življenjska nevarnost zaradi strangulacije, povzročitve 

poškodb in / ali materialne škode. 



 Ta naprava ni namenjena za to, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroci), ki so 

omejene v telesnih, senzoričnih ali duševnih zmogljivostih ali jim primanjkuje izkušenj 

in / ali znanja, razen v primeru, če jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali 

pa so od te osebe dobili navodila o tem, kako se napravo uporablja. Otroke je treba 

nadzorovati, da se prepričate, da se ne igrajo z napravo. 

 Izberite mesto za postavitev, ki nudi dovolj prostora za montažo in trening. Izbrana 

površina mora biti velika najmanj 2 x 2 m in dobro zračena. Podlaga mora biti gladka 

in ravna. Prekontrolirajte, ali podlaga omogoča varno stojišče. 

 Napravo postavite na ravno, nedrsljivo površino. 

 POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Prepričajte se, da so vsi deli nepoškodovani in 

pravilno montirani. Pri nepravilni montaži obstaja nevarnost poškodb. Poškodovani deli 

lahko vplivajo na varnost in delovanje. 

 POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Na napravi med treningom ničesar ne 

spreminjajte. 

 POZOR! Naprave ne preobremenjujte. Telesna teža uporabnika ne sme presegati 120 

kg. V nasprotnem primeru so lahko posledica poškodbe in / ali povzročitev materialne 

škode. 

 Med treningom nosite športne copate z ne drsljivim podplatom in udobna oblačila, 

prepustna za zrak. 

 Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi. V nasprotnem primeru grozi 

nevarnost, da se bo izdelek poškodoval. 

 Redno kontrolirajte stanje vseh delov in navojnih spojev. Odvite vijake po potrebi 

naknadno pritegnite. 

 Popravila sme opravljati samo pooblaščeno strokovno osebje. Uporabljati se sme samo 

originalne nadomestne dele. 

 Pokvarjene naprave ne uporabljajte, dokler ni popravljena. 

 Izdelek hranite nedostopno za tretje osebe, kadar ga ne uporabljate. 

 Redno kontrolirajte, ali so vsi navojni spoji dobro pritrjeni. 

 

 

 

 



Pomembna zdravstvena opozorila 

 POZOR! Pred prvim treningom opravite splošno kontrolo telesnih zmožnosti. Preden 

začnete s treningom, se posvetujte z zdravnikom. Pokažite mu navodilo za uporabo tega 

izdelka in si dajte po potrebi izdelati individualna priporočila za trening. 

 Obvezno se posvetujte z zdravnikom, če imate znane težave s srcem, krvnim obtokom, 

ravnotežjem oz. ortopedske težave ali težave z dihanjem / astmo. Poleg tega se obvezno 

posvetujte z zdravnikom, če ste noseči ali jemljete zdravila, ki vplivajo na srčni utrip, 

krvni tlak ali raven holesterola. 

 Ne trenirajte, če se ne počutite dobro ali imate kakršnokoli drugo bolezen. 

 Ne trenirajte neposredno po jedi. 

 Trening takoj prekinite, če nastopijo naslednji simptomi: težave pri dihanju, neredno 

bitje srca, ekstremna zadihanost, omotičnost, vrtoglavica, bolečine, slabost. S treningom 

nadaljujte šele po eventualnem razgovoru z zdravnikom. 

 Ne izčrpajte se popolnoma. Na začetku obvezno trenirajte v ustreznem območju 

zmogljivosti in obremenitev počasi stopnjujte. 

 Načrtujte tudi faze ogrevanja in počitka. 

 

Varnostna opozorila o baterijah 

Opozorilo! ŽIVLJENJSKA NEVARNOST! Baterije ne sodijo v otroške roke. Baterij ne 

pustite ležati naokrog. Obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V primeru, 

da nekdo baterije pogoltne, takoj poiščite zdravniško pomoč. 

 NEVARNOST EKSPLOZIJE! Baterij, ki niso predvidene za ponovno polnjenje, 

nikoli ne polnite, ne povzročite kratkega stika in / ali jih ne odpirajte. Posledica tega so 

lahko pregrevanje, nevarnost požara ali razpočenje baterije. Baterij nikoli ne mečite v 

ogenj ali vodo. Baterije lahko eksplodirajo. 

 Porabljeno baterijo nemudoma odstranite iz aparata. Sicer obstaja nevarnost, da baterije 

iztečejo! 

 Redno kontrolirajte, da baterija ne izteka. 

 Baterije, ki puščajo ali so poškodovane, lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede, zaradi 

tega v takšnih primerih nosite primerne zaščitne rokavice. 

 Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, vzemite ven baterije. 

 Pri vstavljanju pazite na pravilno polarizacijo! Ta je prikazana v predalčku za baterijo. 



 Iztrošeno baterijo odstranite iz naprave. Zelo stare ali iztrošene baterije lahko iztekajo. 

Kemična tekočina povzroči poškodbe izdelka. 

 Baterije ne sodijo med hišne odpadke! 

 Vsak uporabnik je zakonsko zavezan, da baterije odstrani skladno s predpisi! 

 Izogibajte se stiku s kožo, z očmi in s sluznicami. Če pridete v stik s kislino iz baterij, 

prizadeto mesto sperite z veliko vode in / ali poiščite zdravniško pomoč! 

 

Montaža 

Poiščite primerno mesto za sestavno naprave. Sestavljajte napravo v okolju, kjer je dovolj 

svetlobe in prezračevanja. Pripravite si orodje: 

- nastavljiv Ključ 

- izvijač 

Vijake matice si razvrstite pred sestavo. V paketu so deli z spodnjega seznama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Potrebno orodje   

  

  



 

 

 

  
  

Shema 

  
  

  
  

  

  

  

1. Pritrdite držala (3) na cevasti okvir 

(1) z vijaki (17) in podložkam  (22). 

pritrdite penaste obroče (6) na 

prečne palice na cevastem okvirju 

(1). 

 

 

2. namestite penaste obroče (7) na 

prečne palice (4).  

 



 
Odstranite zatič (29) iz cevi okvirja. Namestite zatič na poljubno težavnost. Ko napravo ne 

uporabljate jo lahko pospravite.  Odstranite zatič (29). zložite napravo in hranite izdelek v 

čistem in suhem prostoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

  

 
  

  

3. Namestite računalnik (12) na 

držalo (3), sestavite konektor A z B 

kot prikazuje slika  

 

4. namestite pokrov 

Namestite plastičen pokrov (31) na 

krmilo 3. privijte z vijakom5  

 



 

Ključne funkcije                 

MODE: tu lahko izberete različne funkcije.  

 

Namestitev: 

1. Samodejni ON / OFF 

Sistem se samodejno vklopi, ko pritisnete na gumb ali senzor SPEED prejme signal. Če se ne 

uporablja po 4 -5 minutah, se samodejno izklopi. 

2. Reset 

Računalnik lahko ponastavite z vrednostmi, MODE držite 3-4 sekund ali pri zamenjavi baterij. 

3. Funkcije 

TIME: Pritisnite gumb za način 

COUNT: šteje ponovitve 

CAL -Kalorije: Pritisnite gumb mode, dokler se ne doseže CAL.  avtomatsko šteje približne 

kalorije porabljene med vadbo. 

Koraki / MIN- strides/min: pritisnite tipko MODE večkrat, da bi dosegli to funkcijo. 

Samodejno izračuna korake / minuto, med vadbo. 

SCAN: Samodejno prikaže naslednje funkcije v naslednjem vrstnem redu: TIMECALORIE-

koraki / MIN 

4. Ko zaslon ne deluje pravilno, zamenjajte baterije. Uporablja se 1x AA baterijo 

  

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. 

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 

 Za čiščenje in nego uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken. 

 Večjo umazanijo odstranite s pomočjo vlažne krpe. 

 Na noben način ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev. V nasprotnem primeru se 

material izdelka lahko poškoduje. 

 

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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