
PENASTE UTEŽI S TRAKOM LIFEFIT PLUS 2X0,5 KG 

RUF-CIN-SP01-02 

 

 

LASTNOSTI: 

 Posebna plast fine pene za maksimalno 

udobje med vadbo 

 Material, odporen na vlago in znoj - iz 

nenevarnega materiala 

 Primerne za vse vrste aerobnih vadb 

 Teža: 2 x 0,5 kg 

 Komplet vsebuje 2 kosa  

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo. Obvezno jih shranite za poznejšo 

morebitno ponovno branje! 

 

 

Namen uporabe 

Ta izdelek je zasnovan kot športni pripomoček in ni namenjen za profesionalno, terapevtsko ali 

medicinsko uporabo. Uporabljajo ga lahko le odrasli v notranjih prostorih. 

 

 

 

VARNOSTNI NAPOTKI 

 POZOR! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB! Ne dovolite, da se športnemu 

pripomočku približajo otroci in domače živali! 



 Pred uporabo izdelka se posvetujte s svojim zdravnikom, če imate težave z zdravjem, 

trpite za alergijami ali imate telesno poškodbo. Takoj prekinite z vadbo, če vam je slabo, 

se ne počutite dobro ali če pride do drugih težav. 

 Pred vsako uporabo preverite izdelek glede poškodb in obrabe. Izdelek lahko 

uporabljate samo v brezhibnem stanju. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. 

 POZOR! NEVARNOST POVZROČITVE MATERIALNE ŠKODE! Poskrbite, da 

boste med vadbo imeli dovolj prostora in boste oddaljeni od oseb / predmetov najmanj 

1 m, da boste preprečili telesne poškodbe in materialno škodo. 

 Če ne upoštevate opozorilnih in varnostnih napotkov, lahko pride do telesnih poškodb 

ali materialne škode. 

 Nosečnice naj vadbo izvajajo le po posvetovanju s svojim zdravnikom. 

 Pred vadbo se vedno ogrejte in vadite v skladu s svojo trenutno telesno pripravljenostjo. 

V primeru prevelikega naprezanja in prekomerne vadbe obstaja nevarnost hudih 

poškodb. Ob težavah, napadu slabosti ali utrujenosti takoj prekinite vadbo in pokličite 

zdravnika. 

 

 

Posebna previdnost – nevarnost poškodb za otroke! 

• Ne puščajte otrok brez nadzora, ko uporabljajo ta izdelek. Pokažite jim pravilno uporabo tega 

vadbenega pripomočka in jih nadzorujte. Uporabo jim dovolite le, če jim to omogočata telesna 

in duševna sposobnost. Ta izdelek ni primeren za igro. 

 

Nevarnosti zaradi obrabe 

• Izdelek lahko uporabljate samo, če je ta v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, 

ali je izdelek poškodovan oz. obrabljen. Varnost izdelka je zagotovljena le, če ga redno 

preverjate glede poškodb in obrabe. Če je izdelek poškodovan, ga ne smete več uporabljati. 

 

 

Splošni napotki za vadbo 

• Nosite udobna športna oblačila in športne copate. 

• Pred vsako vadbo se ogrejte in nato postopoma prenehajte z vadbo. 

• Med vajami si vzemite dovolj časa za počitek in veliko pijte. 

• Če ste začetnik, nikoli ne vadite z visoko intenzivnostjo. Počasi stopnjujte intenzivnost vadbe. 



• Vse vaje izvajajte tekoče, brez sunkovitih gibov in počasi. 

• Bodite pozorni na enakomerno dihanje. Pri naporu izdihnite in pri sprostitvi vdihnite. 

• Med izvajanjem vaj pazite na pravilno telesno držo. 

VAJE 

Vsako vajo, ki je opisana v nadaljevanju, je treba izvesti v eni do treh serijah (to pomeni 6-25 

ponovitev). Po nekaj tednih lahko težo glede na cilj vadbe povečate in/ali prilagodite število 

serij. 

Med vadbo bodite vedno pozorni na zadostno napetost telesa. Dvignite prsa, povlecite trebuh 

navznoter, napnite zadnjico, poravnajte hrbet, rahlo upognite kolena in držite zapestji ravno. 

Vedno trenirajte počasi in enakomerno. 

 

Biceps - Dvig ročk z obema rokama stoje 

V vsaki roki držite po eno kratko ročko. Dvignite eno ročko, drugo pa hkrati spustite. Med vajo 

morajo biti komolci ob telesu, da trenirate samo biceps. 

Triceps 

Stopite z eno nogo naprej, z eno roko se oprite na koleno, v drugi roki pa držite ročko. Z 

zgornjim delom telesa se nagnite naprej. Komolec dvignite na višino telesa. Roko nato iztegnite 

nazaj in navzgor. Utež nato znova spustite. Med vajo morajo biti komolci ob telesu, da trenirate 

samo triceps. 

Prsa – Metuljček 

S hrbtom se uležite na ravno podlago (fitnes podlogo), noge so skrčene na tleh. V vsako roko 

vzemite po eno kratko ročko in ju z rahlo pokrčenimi rokami držite nad prsmi. Ročki zdaj 

premaknite na višino ramen. Uteži nato znova dvignite in se vrnite v začetni položaj. 

Hrbet 

Z eno roko se oprite na klopco ali stol. Ročko  vzemite v drugo roko in pustite roko viseti 

navzdol. Utež zdaj počasi in nadzorovano povlecite proti prsim. Hrbet je pri tem raven in trup 

napet. Utež nato znova počasi spustite.  

Ramena - Stranski dvig 

To vajo lahko izvajate stoje ali sede. Primite ročki od zgoraj in povlecite lopatici nazaj. Komolci 

so rahlo pokrčeni. Roki dvignite vstran na višino ramen. Nato utež znova spustite v izhodiščni 

položaj. 

Ramena - Dvig naprej 



To vajo lahko izvajate stoje ali sede. Primite ročki od zgoraj in povlecite lopatici nazaj. Komolci 

so rahlo pokrčeni. Roki dvignite naprej na višino ramen. Nato utež znova spustite v izhodiščni 

položaj. 

 

Noge 

Roke z utežmi naj sproščeno visijo ob telesu. Kontrolirano naredite dolgi izpadni korak. Bodite 

pozorni, da koleno ne bo segalo čez stopalo in da je hrbet poravnan. Znova se zravnajte. 

Zamenjajte nogi. 

 

Shranjevanje, čiščenje 

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 odstranitev v smeti 

Embalažo in proizvod odstranite v skladu z varovanjem okolja! Proizvod lahko v smeti 

odstranite pri pooblaščenem podjetju za odlaganje ali pri Vaši občinski komunalni službi. 

Upoštevajte trenutno veljavne predpise. 
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