
UTEŽNA TORBA AQUABAG FITNESS 

ES24658 

 

 

LASTNOSTI: 

 Premer: 200 mm 

 Količina: 1 kos 

 Material: PVC / sintetična tkanina 

 Dolžina: 750 mm 

 Volumen: 23 l 

 Teža: 745 g 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Utežna vreča je vrhunski vadbeni pripomoček za funkcionalne treninge moči celotnega telesa. 

Vadba z utežnimi vrečami je lahko zelo dinamična. Prilagoditi se jo da tako, da hkrati trenirate 

svojo moč, eksplozivno moč in vzdržljivost, ter praktično vse mišice telesa. 

Utežne vreče se uporablja pri treningih vseh tipov športov, kjer se potrebuje funkcionalno moč. 

Velik poudarek pri treningu s utežnimi vrečami je na moči jedra oz. stabilizacije. Od tu izhaja 

tudi vsa druga moč v telesu. Odlične so za krepitev ramenskega obroča, hrbta, jedra in trebušnih 

mišic, spodnjega hrbta, ritnih mišic in nog. Utežne vreče so praktično nepogrešljive pri 

treningih boksa, tajskega boksa, kickboxinga in ostalih borilnih športov. Prav tako pa brez njih 

ne gre pri vadbah fitboksa in podobnih funkcionalnih treningih. Utežne vreče so zelo hvaležne 

tudi za domačo uporabo, saj so zelo praktične in lahko nadomestijo veliko ostalih vadbenih 

pripomočkov in uteži. 

Uporaba utežne vreče: 

1. Trening funkcionalne moči nog 

2. Anaerobni trening za  mišice trupa in ramenskega obroča 

3. Bazne priprave za individualne in timske športe 

4. Trening ravnotežja in koordinacije 

 



Predvidena uporaba 

Izdelek je namenjen zasebni uporabi in ni primeren za medicinske ali poslovne namene. 

 

 

Varnostni napotki 

• Izdelek je dovoljeno uporabljati le pod nadzorom odraslih in se ne sme uporabljati kot igrača. 

• Pred začetkom vadbe se posvetujte z zdravnikom. Prepričajte se, da je vaše zdravstveno stanje 

dovolj dobro za tovrstno vadbo. 

• Pred vadbo se vedno dobro ogrejte, samo vadbo pa prilagodite svojim telesnim sposobnostim. 

Če začutite nelagodje, slabost ali utrujenost, takoj prekinite vadbo in se obrnite na svojega 

zdravnika. 

• Za varno vadbo potrebujete dovolj prostora. Vaje med vadbo vedno izvajajte z dovolj razdalje 

do predmetov in drugih oseb, tako da se nihče ne more poškodovati. 

• Vadite le na ravni in nedrseči podlagi. 

• Izdelka ne uporabljajte v bližini stopnic in robov. 

• Nosečnice se naj ukvarjajo z vadbo le po posvetovanju z zdravnikom. 

 

 

Bodite posebej pozorni – nevarnost poškodb za otroke! 

Otrokom nikoli ne dovolite uporabljati izdelka brez nadzora. Poučite otroke o pravilni 

uporabi pripomočka za vadbo in jih imejte vedno pod nadzorom. Otroku dovolite uporabo 

naprave le, če je njegovo duševno in telesno stanje temu primerno. Ta izdelek ni namenjen 

uporabi kot igrača. 

 

 

Nevarnosti zaradi obrabe 

Izdelek je dovoljeno uporabljati le v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo izdelka 

preverite morebitne poškodbe ali znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, če 

redno preverjate morebitne poškodbe in obrabo. Če je izdelek poškodovan, ga več ne smete 

uporabljati. Zavarujte izdelek pred ekstremnimi temperaturami, soncem in vlago. Nepravilno 

shranjevanje in uporaba izdelka lahko povzročita predčasno obrabo, kar lahko povzroči telesne 

poškodbe. 



Splošni napotki za vadbo 

Potek treninga 

• Nosite udobna športna oblačila in športne copate. 

• Pred vsakim treningom se segrejte in s treningom prenehajte postopoma. 

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

• Kot začetnik nikoli ne trenirajte s preveliko obremenitvijo. Intenzivnost treninga povečujte 

počasi. 

• Vse vaje izvajajte enakomerno, ne sunkovito in hitro. 

• Pazite na enakomerno dihanje. Ob naporih izdihnite in pri razbremenitvi vdihnite. 

• Med izvajanjem vaj pazite na pravilno telesno držo. 

 

Segrevanje 

OPOZORILO! Če niste dovolj segreti, lahko pride do poškodb. 

 Pred začetkom vadbe vedno 5 do 10 minut izvajajte vaje za raztegovanje. 

 

Vadba 

 Vedno vadite tako, da lahko pri tem mirno in enakomerno dihate. 

 Preverite obremenjenost in frekvenco vašega utripa. Po potrebi se posvetujte s svojim 

zdravnikom. 

 

Intenzivnost vadbe: 

OPOMBA: Napačna ali prekomerna vadba lahko povzroči okvaro zdravja. 

 Pazite, da boste vse vaje izvajali brez bolečin. 

 Takoj prekinite vajo, če ste začutili bolečine, ter se posvetujte z zdravnikom. 

 

Sproščanje 

 Upoštevajte, da fazi vadbe vedno sledi faza sproščanja. 

 V fazi sproščanja pazite, da se vaše telo ne bi ohladilo. 

 Po potrebi izvajajte vaje z deko, s katero se lahko grejete v fazah sproščanja. 

 



Shranjevanje, čiščenje 

Izdelek hranite na mestu, ki je otrokom nedostopen. Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na 

suho, čisto mesto pri sobni temperaturi. Čistite le z vlažno krpo in nato do suhega obrišite.  

POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi. 

 

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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