
RAVNOTEŽNA ŽOGA RAZLIČNE BARVE, max 80kg 

ES32377X (ES36672, ES32374, ES32376, ES32377) 

 

 

LASTNOSTI 

 Material: polipropilen 

 Za izboljšanje stabilnosti, vzdržljivosti, moči 

in koordinaciji telesa 

 barva: rdeča, modra, zelena, rumena 

 teža: 790 g 

 višina: 290 mm 

 premer: 150 mm 

 širina plošče: 280 mm / 390 mm 

 debelina plošče: 15 mm 

 za otroke starosti 6+ 

 nosilnost: 80 kg 

 

 

 



SPLOŠNA NAVODILA 

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo 

skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite vso dokumentacijo. 

Namenska uporaba 

Ravnotežna žoga je zabaven fitnes pripomoček, namenjen otrokom in ženskam. Ravnotežna 

žoga pripomore k izboljšanju stabilnosti, vzdržljivosti, moči in koordinaciji telesa ter porabi 

veliko energije. Nosilnost ravnotežne žoge je 80 kg. Tlačilka za žogo ni vključena 

Varnostni napotki za uporabo 

Opozorilo! Nevarnost poškodbe! 

•Ta izdelek je zasnovan za največjo telesno težo 80 kg. Izdelka ne uporabljajte, če je vaša 

telesna teža višja od navedene. 

•Izdelek uporabljajte izključno za njegov predviden namen. 

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

•Preden začnete s treningom, se posvetujte s svojim zdravnikom. Prepričajte se, da ste 

zdravstveno sposobni za trening. 

• Navodilo za uporabo z informacijami o vajah imejte vedno na dosegu roke. 

• Pred treningom se ne pozabite segreti in trenirajte v skladu s svojimi trenutnimi zmožnostmi. 

Pri težavah, občutku slabosti ali utrujenosti takoj prekinite trening in stopite v stik z 

zdravnikom. 

• Izdelek uporabljajte le na trdni, ravni podlagi in ga ne postavljajte v bližino stopnic ali 

podestov. 

• Zagotovite, da izdelek stoji na tleh varno in ravno, da ne zdrsne proč. 

• Izdelek sme vedno uporabljati le ena oseba naenkrat. 

• Pri uporabi izdelka upoštevajte, da mora biti okoli vas in izdelka v vsako smer najmanj 0,6 m 

prostora. 

 

 

 

 

 

 



Posebna previdnost – 

nevarnost poškodbe za otroke! 

• Ne pustite, da otroci izdelek uporabljajo brez nadzora. Opozorite jih na pravilno uporabo 

vadbene naprave in ohranite nadzor. Uporabo dovolite le, če to dovoljuje duševni in telesni 

razvoj otrok. Ta izdelek ni primeren kot igrača. 

 

Nevarnosti zaradi obrabe 

• Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite izdelek glede 

poškodb ali obrabe. Varnost izdelka lahko zagotovite le, če ga redno pregledujete glede 

poškodb in obrabe. V primeru poškodb izdelka ne smete več uporabljati. 

• Izdelek zaščitite pred visokimi temperaturami in vlago. 

• Redno preverjajte adapter višine, ker gre za komponento, ki se največkrat obrabi. 

 

 

Uporaba 

V nadaljevanju so prikazane le izbrane vaje. Druge vaje boste našli v zadevni strokovni 

literaturi. 

 

Ohranjanje ravnotežja med stojo (sl. B) 

Izhodiščni položaj 

1. Previdno stopite na izdelek in roki iztegnite vstran. Pazite na enakomerno obremenitev na 

obeh stopalih in rahlo pokrčena kolena. 

2. Najprej poskusite najti ravnotežje in izdelek ohraniti čim bolj miren. Medenico držite ravno 

in poravnajte zgornji del telesa. 

Končni položaj 

3. Napnite mišice zadnjice in trebušne mišice. 

4. Lopatici pritegnite k hrbtenici. 

5. Napnite roki in naredite rahlo dvojno brado, da aktivirate vratne mišice. 

6. Gugajte se vstran sem in tja. Pazite na mirno, enakomerno gibanje. 

7. Vajo izvajajte 30 sekund, odpočijte si in vajo 5-krat ponovite. 

Pomembno: stalno ohranjajte napetost trebuha, da stabilizirate ledveni del hrbtenice. 

 



Počepi (sl. D) 

Izhodiščni položaj 

1. Stopite na izdelek in pokrčite nogi. 

Končni položaj 

2. Napnite trebušne mišice in poravnajte zgornji del telesa. 

3. Roki držite rahlo pokrčeni pred telesom in počepnite. 

4. Lopatici potegnite k hrbtenici in glavo držite v podaljšku hrbtenice. 

5. Obe stopali enakomerno obremenite. Pokrčeni koleni sta za skočnim sklepom. 

6. Zadnjico iztegnite daleč nazaj ter roki za izravnavo naprej in navzgor. Konice prstov na nogi 

morate dobro videti. 

7. Položaj zadržite za 3 sekunde in se nato ponovno izravnajte. Pri tej vaji morate poizkušati 

izdelek držati čim bolj vodoravno in se ne zibati. 

8. Vajo ponovite 15-krat v 3 serijah vaj. 

Pomembno: vedno pazite na položaj kolenskih sklepov. 

 

Most (sl. E) 

Izhodiščni položaj 

1. S podlahtmi in dlanmi se oprite na izdelek in nogi iztegnite nazaj. Pri tem se oprite na koleno. 

Končni položaj 

2. Napnite trebušne mišice in poravnajte zgornji del telesa. Komolca sta pod ramenskima 

sklepoma. 

3. Postavite se na konice prstov na nogah tako, da je vaše telo v eni liniji. Pazite na enakomerno 

obremenitev konic prstov. 

4. Medenico držite ravno in obvezno preprečite lordozo. 

5. Glavo držite v podaljšku hrbtenice in je ne iztegnite preveč! 

6. Položaj zadržite za 30 sekund, odpočijte si in vajo 5-krat ponovite. 

Pomembno: stalno ohranjajte napetost trebuha, da je ledveni del hrbtenice stabiliziran. 

Komolca sta pod vedno ramenskima sklepoma! 

 

Ohranjanje ravnotežja (sl. F) 

Izhodiščni položaj 

1. Ulezite se sredinsko na izdelek in držite roki iztegnjeni naprej. 

2. Nogi iztegnite nazaj in se postavite na konice prstov na nogah. 



Končni položaj 

3. Napnite trebušne mišice in pritegnite roki pokrčeno na višini ramen. 

4. Zgornji del telesa in pokrčeni roki dvignite navzgor. 

5. Glavo držite v podaljšku hrbtenice in je ne iztegnite preveč! 

6. Položaj zadržite za 30 sekund, odpočijte si in vajo 5-krat ponovite. 

Pomembno: stalno ohranjajte napetost trebuha, da je ledveni del hrbtenice stabiliziran. 

Glave ne iztegnite preveč naprej! 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi. Čistite le z 

vodo in nato do suhega obrišite s krpo za čiščenje. 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. 

 

 

 

 

 

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

PROIZVAJALEC: ES RADANSPORT, s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice 
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