
LIFEFIT MANŠETNE UTEŽI S2 2X 4KG SVETLO ZELENE 

RUF-ZAT-NA18-01 

 

 

LASTNOSTI: 

 Dobavljeno v paru 

 Teža: 2 x 4 kg 

 2x Velcro trak 

 neoprenski material 

 odporen na vlago in znoj 

 primeren za krepitev zgornjih in spodnjih okončin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

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 

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. Dodatne vaje najdete v strokovni literaturi. 

 

Vaje z utežmi za zapestja  

Tricepsi in ramena (gl. sl. A) 

 Pokrčite komolca, dlani in podlahti v višini prsi. 

 Iztegnite desno roko pred telo. Pri tem zavrtite zapestji tako, da sta dlani obrnjeni 

navzdol, kadar je roka povsem iztegnjena. 

 Desno roko premaknite nazaj v izhodiščni položaj in ponovite vajo z levo roko. 

Rama I (gl. sl. B) 

 Komolca pokrčite pribl. pod kotom 90 ° in ju zadržite v tem položaju, pesti pa sta 

obrnjeni navzgor. 

 Roki iztegnite navzgor, tako da se dlani dotikata nad glavo. 

 Počasi se vrnite v izhodiščni položaj. 

 



Rama II (gl. sl. C) 

 Desno podlaket imejte na desnem boku. Komolec imejte upognjen in dvignite roko. 

 Počasi se vrnite v izhodiščni položaj in ponovite gibe z levo roko. 

Biceps (gl. sl. D) 

 Iztegnite roki v vodoraven položaj. 

 Podlahet sedaj povlecite navzgor in se nato vrnite v izhodiščni položaj. 

Prsi (gl. sl. E) 

 Komolca pokrčite pribl. pod kotom 90 ° in ju zadržite v tem položaju, pesti pa sta 

obrnjeni navzgor. 

 Roki iztegnite naprej, tako da se dotikata. 

 Počasi se vrnite v izhodiščni položaj. 

Triceps (gl. sl. F) 

 Nagnite zgornji del trupa naprej in imejte komolca pod kotom pribl. 90 °. 

 Podlakti postavite v vodoraven položaj. 

 Počasi se vrnite v izhodiščni položaj. 

 

Vaje z utežmi za stopala / čevlje 

Boki I (gl. sl. G) 

 Pokleknite tako, da se vaše dlani nahajajo pod rameni in kolena pod boki. 

 Zdaj iztegnite desno nogo nazaj in upognite stopalo. 

 Napnite mišice zadnjice, dvignite nogo in jo zadržite v tem položaju pribl. 10 sekund. 

 Počasi se vrnite v izhodiščni položaj. 

 Nato vajo ponovite z drugo nogo. 

Boki II / trebuh (gl. sl. H) 

 Usedite se s pokrčenima kolenoma in na tleh prekrižajte stopali. Stopali se ne smeta 

dotikati tal. 

 Rahlo se naslonite nazaj in se pri tem podpirajte z dlanema. 

 Dvignite stopali 30–45 cm visoko. Počasi se vrnite v izhodiščni položaj. 

 

 

 

 



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. 

 

 

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471 

PROIZVAJALEC: RU RULTY s. r. o., 5. kvetna 435, 440 01 Dobromerice, Češka  
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