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MANUALUL UTILIZATORULUI 
 

 
IMPORTANT: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. 
Păstrați acest manual al proprietarului pentru referințe viitoare. 
Specificațiile acestui produs pot varia de la această fotografie, sub rezerva 
modificărilor fără notificare prealabilă.               
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

Trebuie respectate întotdeauna precauțiile de bază, inclusiv următoarele instrucțiuni de siguranță atunci când 

utilizați acest echipament: Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest echipament. 

1. Citiți toate instrucțiunile din acest manual și efectuați exerciții de încălzire înainte de a utiliza acest lucru 

echipament. 

2. Înainte de a face mișcare, pentru a evita rănirea mușchiului, faceți exerciții de încălzire a fiecăruia 

poziția corpului este necesară. Consultați pagina Rutină de încălzire și răcire. 

După exerciții fizice, relaxarea corpului este sugerată pentru răcire. 

3. Vă rugăm să vă asigurați că toate piesele nu sunt deteriorate și fixate bine înainte de utilizare. Acest 

echipamentul trebuie așezat pe o suprafață plană atunci când se utilizează. Folosind un covor sau altul 

se recomandă acoperirea la sol. 

4. Vă rugăm să purtați haine și încălțăminte corespunzătoare atunci când utilizați acest echipament; nu purta 

haine 

care ar putea prinde orice parte a echipamentului; nu uitați să strângeți curelele de pedalare. 

5. Nu încercați nicio întreținere sau ajustări, altele decât cele descrise în acest document 

manual. În cazul apariției unor probleme, întrerupeți utilizarea și consultați un autorizat 

Reprezentant de servicii. 

6. Nu folosiți echipamentul în aer liber. 

7. Acest echipament este doar pentru uz casnic. 

8. Doar o persoană ar trebui să fie pe echipament în timpul utilizării. 

9. Păstrați copiii și animalele de companie la distanță de echipament în timpul utilizării. Această mașină este 

conceput doar pentru adulți. Spațiul liber minim necesar pentru o operare sigură nu este 

mai puțin de doi metri. 

10. Dacă simțiți dureri în piept, greață, amețeli sau respirație scurtă, ar trebui să vă opriți 

exercitați imediat și consultați medicul înainte de a continua. 

11. Capacitatea maximă de greutate pentru acest produs este de 120 kg. 

AVERTISMENT: Înainte de a începe orice program de exerciții, consultați medicul. Acest 

lucru este deosebit de important pentru persoanele care au peste 35 de ani sau care au probleme de 

sănătate preexistente. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza orice echipament de fitness. 



 2 

 

ATENȚIE: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. 

Păstrați acest manual al proprietarului pentru referințe viitoare. 

 

LISTA PARTI  

 
Nr. Descriere Cant Nr. Descriere Cant. 

001 Cadru Principal   1 033 Capacul brațului pentru mâna stângă 

B 

1 

002 Bara Picior Stanga  1 034 Capacul brațului pentru mâna dreaptă 

A 

1 

003 Teava Ghidon   1 035 Capacul brațului pentru mâna dreaptă 

B 

1 

004 Brațul mânerului stâng 1 036 Bucșă din plastic Ø32x Ø 16x5 2 

005 Brațul manerului drept 1 037 Bucșă metalică pulbere Ø18xØ14xØ10 4 

006 Brat stânga 1 038 Capacul tubului Roll Roll stânga 2 

007 Brat dreapta 1 039 Capacul tubului Roll dreapta 2 

008 Teava Ghidon   1 040 Șurub Ø15.8x62.5xM8 2 

009 Ghidon 1 041 Spălător mare Ø6x Ø16x1.2 9 

010 Stabilizator frontal 1 042 Șurub M6x10 2 

011 Stabilizator spate 1 043 Șurub M6x8 10 

012 Calculator 1 044 Bara piciorului stâng 1 

013 Surub M5x10 4 045 Bara piciorului drept 1 

014 Extensie Sensor Cablu L=1100mm 1 046 Șurub M6 * 40 6 

015 Hand Pulse Sensor with Wire L=750 2 047 Șaibă Ø6xØ16x1.2 9 

016 Șurub ST4.2 * 20 2 048 Bucșă din plastic Ø18x Ø14x Ø8 4 

017 Capac capăt ghidon Ø28.6x1.5 2 049 Capac de piuliță S13 2 

018 Mâner cu spumă mâner Ф33 * Ф27 * 360 2 050 Șurub M8 * 50 2 

019 Șaibă curbată D8x D16x1.5 12 051 Șaibă Ø8xØ16x1.5 5 

020 Șurub M8x20 10 052 Piuliță M8 5 

021 Cap de capăt de mână Ф32 * 1.5 2 053 Suport în formă de U 2 

022 Mâner cu spumă pentru mână Ф31 * Ф37 

* 480 

2 054 Șurub pentru bara piciorului stâng 1 

023 Șurub M8x20 10 055 Șaibă curbată Ø28x Ø17x0.3 2 

024 Șaibă cu arc Ø12 * Ø8 * 2 2 056 Șaibă cu arc Ø20 2 

025 Saiba mare Ø24 * Ø8 * 2.0 2 057 Piuliță stângă 1/2 1 
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026 D Washer Ø28*5.0 2 058 Șurub pentru bara piciorului drept 1 

027 Manșon ax 4 059 Piuliță dreaptă din nailon 1/2 ” 1 

028 Șurub M6 * 35 4 060 Capac de capăt al stabilizatorului 

frontal 

2 

029 Șaibă curbată D6.3 * D12 * 1 4 061 Șurub M8 * 70 4 

030 Piuliță M6 10 062 Saiba cu curbă mare D8XD16x1.5 12 

031 Șurub ST2.9 * 12 4 063 Piuliță M8 4 

032 Capacul brațului pentru mâna stângă A 1 064 Capac de capăt stabilizator spate 2 

065 Șaibă cu arc Ø8 6 087 Șurub M6x36 2 

066 Sârmă senzor extensie (L = 1800mm) 1 088 Suport U 2 

067 Buton de control al tensiunii 1 089 Șaibă cu arc Ø6 2 

068 Cablu de tensiune L = 1800mm 1 090 Piuliță M6 2 

069 Spălător cu curbă mare Ø5 * Ø10 * 1.5 1 091 Suport roată la ralanti 1 

070 Șurub M5 * 50 1 092 Șurub M8 * 25 3 

071 Șurub ST2.9 * 12 2 093 Roată de ralanti Ø10xØ35 1 

072 Bloc limită 2 094 Șaibă Ø6 * Ø16 * 1.2 1 

073 Capacul stâlpului ghidonului stâng 1 095 Șurub M6 * 10 1 

074 Capacul stâlpului ghidonului drept 1 096 Șurub M8x75 1 

075 Șurub ST4.2 * 25 7 097 Capac manivela 2 

076 Piuliță hexagonală 7/8 " 2 098 Șurub din plastic Ø8 * 32 3 

077 Șaibă Ø23x34.5x2.5 1 099 Capacul lanțului stânga-A 1 

078 Piuliță rulmentă I 7/8 " 1 100 Capacul lanțului stâng-B 1 

079 Coronite 2 101 Acoperire lanț dreapta-A 1 

080 Cupa rulmentului 2 102 Acoperire lanț dreapta-B 1 

081 Piuliță rulmentă I 15/16 " 1    

082 Spălător I Ø24x40x3.0 1    

083 Rola cu manivela 1    

084 Curea 1    

085 Piuliță M10 * 1,0 * 6 2    

086 Volant 1    
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HARDWARE PACKING LISTA 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(54) Șurub pentru suport stânga în formă de U 1/2 ”1buc 

(55) Wave Saiba Ø28xØ17x0.3 1 buc 

(56) Șaibă cu arc Ø20xØ13 1 buc 

(57) Piuliță din nailon stâng 1/2 ”1 buc 

(58) Șurub pentru suport dreapta în formă de U 1/2 ”1buc 

(55) Saiba Ø28xØ17x0.3 1buc 

(56) Șaibă cu arc Ø20xØ13 1buc 

(59) Piuliță dreaptă din nailon 1/2 ”1buc 

(63)Piuliță M8 

4buc 

(62) Saiba cu curbă D8XD16x1.5 

12buc 

(61)Bolt/Surub 

M8X70 4 buc. 

4pcs 

(46) Bolt M6x40 

6buc 

(47) Saiba Ø6xØ16x1.2 

9buc. 

(30) Nylon Nut M6 

10buc 

(28) Bolt M6X35 

4buc 

(29) Saiba Curba Ø6xØ12x1.0 

4buc 

(49) Cap/capac 

S13 2 buc 

2buc 

(16)SurubST4.2x20 

2buc 

PCS 

(31)Surub ST2.9x12 

4buc 
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CHEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Allen Wrench S6 
1 BUC 

 

Allen Wrench S8 
1 BUC 

 

Multi Hex Tool 
1 BUC 

Multi Hex Tool with Phillips Screwdriver 
 S10, S13, S14, S15 

1 BUC 
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DESEN –ANSAMBLU E410N 
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ASAMBLARE INSTRUCTIUNI 
 

1. Instalare stabilizatoare față / spate 

Scoateți două șuruburi M8 * 70 (61) două șaibe mari D8 * D16 * 1,5 (62) două piulițe M8 (63) din 

stabilizatorul frontal (10). 

Poziționați stabilizatorul frontal (10) în fața 

cadrului principal (1) și aliniați găurile șuruburilor. 

Atașați stabilizatorul frontal (10) la curba frontală 

a cadrului principal (1) cu șurub M8 * 70 (61) 

două șaibe mari D8 * D16 * 1,5 (62) două piulițe 

M8 (63) care au fost scoase 

Scoateți două șuruburi M8 * 70 (61) două șaibe 

mari D8 * D16 * 1,5 (62) două piulițe M8 (63) din 

stabilizatorul spate (11). 

Poziționați stabilizatorul din spate (11) în cadrul 

principal (1) și aliniați găurile șuruburilor. Atașați 

stabilizatorul din spate (11) pe curba din spate a 

cadrului principal (1) cu două șuruburi M8 * 70 

(61) două șaibe mari D8 * D16 * 1,5 (62) două 

piulițe M8 (63) care au fost îndepărtate. 

2. Instalarea stâlpului frontal și a butonului de control al tensiunii 

 Scoateți șase șuruburi M8x20 (20), șase șaibă cu arc Ø8 (65), șase șaibe D8XD16x1,5 (62) din cadrul 

principal (1). Scoateți șuruburile cu cheia Allen S6 furnizată. 

Scoateți șaiba curbată Ø5 * Ø10 * 1,5 (69) și șurubul M5 * 50 (70) 

de pe butonul de control al tensiunii (67). 

Introduceți butonul de control al tensiunii (67) prin orificiul 

inferior al stâlpului ghidonului (8). Puneți capătul cablului cablului 

de rezistență al butonului de control al tensiunii (67) în cârligul 

arcului cablului de tensiune (68) așa cum se arată în desenul A din 

figura 2. Trageți cablul de rezistență al butonului de control al 

tensiunii (68) în sus și forțați-l în spațiul metalic al cablului de 

întindere (69) așa cum se arată în desenul B din figura 2. 

Conectați firul senzorului (66) de la cadrul principal (1) la firul 

senzorului de extensie (14) de la stâlpul ghidonului (8). 

Introduceți stâlpul ghidonului (8) pe tubul cadrului principal (1) și 

fixați-l cu șase șuruburi M8x20 (20), șase șaibă cu arc Ø8 (65), 

șase șaibe D8XD16x1,5 (62) care au fost scoase. Strângeți 

șuruburile cu cheia Allen S6 furnizată. 

Atașați butonul de control al tensiunii (67) pe stâlpul ghidonului (8) 

cu șaiba curbată Ø5 * Ø10 * 1,5 (69) și șurubul M5 * 50 (70) care 

au fost scoase. Strângeți șurubul cu instrumentul Hex Multi cu 

șurubelniță furnizată. 

3. Brațele mâinii stânga / dreapta, bare de picior stânga / dreapta, instalarea pedalelor 

piciorului stânga / dreapta. 

(2) 
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Scoateți două șuruburi M8x20 (23), două șaibe de arc Ø12 * Ø8 * 2 (24), două șaibe D28 * 5,0 (26), două 

șaibe mari Ø24 * Ø8 * 2,0 (25) de pe axele orizontale stânga și dreapta ale ghidonului Post (8). 

Atașați brațul mânerului stâng (4) pe axa orizontală stângă a stâlpului ghidonului (8) cu un șurub M8x20 (23), 

o șaibă cu arc Ø12 * Ø8 * 2 (24), o șaibă D Ф28 * 5,0 (26), una Spălător mare Ø24 * Ø8 * 2.0 (25) care a fost 

îndepărtat. 

Atașați suportul stânga în formă de U (53) la manivela stângă (90) cu șurub pentru bara piciorului stâng (54) 

Șaibă curbată Ø28x Ø17x0,3 (55) Șaibă arc Ø20 (56) Piuliță stângă 1/2 ”(57) 

NOTĂ: Șurub de 1/2 ”pentru suportul în formă de U stânga (54) și Șurub de 1/2” pentru suportul în formă de U 

dreapta (58) sunt marcate cu „R” pentru dreapta și „L” pentru stânga. 

  

Atașați capacul tubului Roll (38,39) pe bara de picior stângă (2) cu șurubul ST4.2 * 25 (43). 

 

Repetați pasul de mai sus pentru a atașa brațul mâinii drepte (5) pe axa orizontală dreaptă a 

Stâlp ghidon (8) și suport dreapta în formă de U (53) la manivela dreaptă (90) 

 

Atașați pedala stângă / dreaptă (44,45) pe bara piciorului stânga / dreapta (2,3) cu șase 

Șurub M6x40 (46), șase șaibe Ø6xØ16x1.2 (47) și șase piulițe M6 S10 (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Brate stânga și dreapta, montare acoperire brațe stânga / dreapta (A, B) 
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 Atașați barele stânga / dreapta (6,7) pe Brațele mânerului 

stânga / dreapta (4,5) cu patru șuruburi M6 * 40 (28) patru 

șaibe curbate D6.3 * D12 * 1 (29) patru piulițe M6 (30) 

 

Atașați capacul brațului pentru mâna stângă-A (32) și 

capacul brațului pentru mâna stângă-B (33) pe brațul pentru 

mâna stângă (4) cu două șuruburi ST2.9x12 (31). Strângeți 

șuruburile cu instrumentul hexagonal multiplu cu 

șurubelniță Phillips furnizată. 

 

Atașați capacul brațului mânerului drept-A (34) și capacului 

brațului mâinii drepte-B (35) pe brațul mâinii drepte (5) cu 

două șuruburi ST2.9x12 (31). Strângeți șuruburile cu 

instrumentul Hex Multi cu șurubelnița furnizată. 

 

 

5 Ghidon și capac suport computer Instalare. 

 

Scoateți două șuruburi M8x20 (20) două șaibe curbate 

D8x D16x1,5 (19) de pe stâlpul frontal (8). Îndepărtați 

șuruburile și șaibele curbate cu cheia hexagonală S6 

furnizată. 

Insert the Hand Pulse Sensor Wires (15) from the 

Handlebar(9) into the hole on the Front Post(8) and then 

pull them out from the top end of the Front Post(8). 

Atașați ghidonul (9) pe stâlpul frontal (8) cu două 

șuruburi M8x20 (20) două șaibe curbate D8x D16x1,5 (19) 

care au fost scoase. 

 

Scoateți patru șuruburi M5 * 10 (13) de pe computer 

(12).Connect the Hand Pulse Sensor Wires (15) and 

Extension Sensor Wire (14) to the wires that come from 

the Computer (12).   

Introduceți firele în stâlpul ghidonului (8). Atașați 

computerul (12) la capătul superior al stâlpului 

ghidonului (8) cu patru șuruburi M5x10 (13) care au fost scoase. Strângeți șuruburile cu instrumentul Multi 

Hex cu șurubelnița furnizată. 

COMPUTER INSTRUCTIUNI MANUAL 
BUTOANE FUNCȚIONALE: 

  MOD - Apăsați în jos pentru selectarea funcțiilor. 

  SET - Pentru a seta valorile timpului, distanței, caloriilor și pulsului atunci când nu 

se află în modul de scanare. 

  RESET - Apăsați în jos pentru a reseta timpul 、 distanța și caloriile. 
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FUNCȚIE ȘI FUNCȚIONARE: 

 

1. SCAN: Apăsați butonul „MODE” până când apare „SCAN”, monitorul se va roti prin toate cele 5 

funcții: Timp 、 viteză 、 distanță 、 calorii ODO și puls. Fiecare afișaj va păstra 4 secunde. 

2. TIMP: (1) Numărați timpul total de la începutul până la sfârșitul exercițiului. (2) Apăsați butonul 

„MODE” până când 

Apare „TIME”, apăsați butonul „SET” pentru a seta timpul de antrenament. Când „setul” este zero, 

computerul va alarma 15 secunde. 

3. VITEZĂ: Afișează viteza curentă. 

4. DIST: (1) Numărați distanța de la începutul până la sfârșitul exercițiului. 

      (2) Apăsați butonul „MODE” până când apare „DIST”. Apăsați butonul „SET” pentru a seta 

distanța de exercițiu. 

 Când „setul” este zero, computerul va alarma 15 secunde. 

5. CALORII: (1) Numărați totalul caloriilor de la început la sfârșit. 

(2) Apăsați butonul „MODE” apare unitatea „CAL”. Apăsați butonul „SET” pentru a seta caloriile 

exercițiului. Când „setul” este zero, computerul va alarma 15 secunde. 

6. ODO ： Monitorul va afișa distanța totală acumulată. 

7. PULSE: Apăsați butonul MODE până când apare „PULSE”. Înainte de a măsura rata pulsului, vă  

rugăm să vă așezați palmele pe ambele butoane de contact, iar monitorul vă va arăta 

ritmul curent al bătăilor inimii în bătăi pe minut (BPM) pe ecranul LCD după 6 ~ 7 secunde. 

Observație: 

În timpul procesului de măsurare a impulsurilor, din cauza blocării contactului, măsurarea 

valoarea poate fi mai mare decât pulsul virtual în primele 2 ~ 3 secunde, apoi va reveni 

la nivel normal. Valoarea măsurătorii nu poate fi privită ca bază medical de  

tratament. 

 

NOTĂ: 

1. Dacă afișajul este slab sau nu prezintă cifre, înlocuiți bateriile. 

2. Monitorul se va opri automat dacă nu există semnal primit după 4 minute. 

3. Monitorul va fi pornit automat când începe să exercite butonul cu semnalul de intrare. 

4. Monitorul va începe automat să calculeze când începeți să faceți mișcare și 

va opri calculul atunci când opriți exercițiile timp de 4 secunde. 

 

 

MAINTENANTA 
 

Curatare:  

Bicicleta dvs. poate fi curățată cu o cârpă moale și detergent ușor. Nu folosiți abrazivi sau solvenți pe piesele 

din plastic. Vă rugăm să vă ștergeți transpirația de pe bicicleta verticală după fiecare utilizare. Aveți grijă să nu 

obțineți umezeală excesivă pe panoul de afișare al computerului, deoarece acest lucru ar putea provoca un 

pericol electric sau defectarea componentelor electronice. 

Vă rugăm să păstrați bicicleta vertical, în special consola computerului, evitati lumina directă a soarelui 

pentru a preveni deteriorarea ecranului. 

Vă rugăm să inspectați toate șuruburile și pedalele de asamblare de pe bicicleta pentru etanșeitate 

corespunzătoare în fiecare săptămână. 
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Depozitare  
Păstrați bicicleta într-un mediu curat și uscat, departe de copii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERORI CARE POT APAREA:  

 

 

 

 

 

PROBLEME SOLUTII 
Bicicleta se clatină atunci când este utilizată. Întoarceți capacul din spate al stabilizatorului din spate 

stabilizator, după cum este necesar, pentru a nivela 

asezarea bicicletei si regla planeitatea. 

Nu există afișaj pe computer 

consolă. 

1.  Scoateți consola computerului și verificați dacă 

firele care provin de la consola computerului sunt 

conectate corect la firele care provin din stâlpul 

din față al ghidonului. 

2.  Verificați dacă bateriile sunt poziționate corect și 

arcurile bateriei sunt în contact corespunzător cu 

bateriile. 

3.  Este posibil ca bateriile din consola computerului 

să fie descărcate. Treceți la baterii noi. 

Nu există citirea ritmului cardiac sau citirea ritmului 

cardiac sau este neregulată / inconsistentă. 

1.  Asigurați-vă că conexiunile de sârmă pentru 

senzorii de impulsuri manuale sunt sigure. 

2. Pentru a vă asigura că citirea pulsului este mai 

precisă, țineți-vă întotdeauna de senzorii de 

prindere a ghidonului cu două mâini în loc de o 

singură mână numai atunci când încercați să 

testați cifrele ritmului cardiac. 

3.  Strângerea prea strânsă a senzorilor pulsului 

manual. Încercați să mențineți o presiune 

moderată în timp ce țineți senzorii pulsului 

manual. 

Bicicleta scoate un zgomot scârțâit atunci când este 

folosită. 

Șuruburile pot fi slăbite pe bicicleta , 

vă rugăm să inspectați șuruburile și strângeți șuruburile 

slăbite. 
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Încălzirea prin exercitii ! 

Un bun program de exerciții fizice constă într-un exercițiu de încălzire, aerob și o răcire/racorire a 

musculaturii.Faceți întregul program de cel puțin două până la trei ori pe săptămână, odihnindu-vă o zi între 

antrenamente. După câteva luni vă puteți mări antrenamentele de patru sau cinci ori pe săptămână. 

EXERCIȚIILE AEROBE :orice activitate susținută care trimite oxigen către mușchii voștri prin inimă și plămâni. 

Exercițiul aerob îmbunătățește fitnessul plămânilor și inimii. Fitnessul aerob este promovat de orice activitate 

care folosește mușchii tăi mari, de exemplu: picioare, brațe și fese. Inima ta bate rapid și respiri profund. Un 

exercițiu aerob ar trebui să facă parte din întreaga rutină de exerciții. 

Încălzirea este o parte importantă a oricărui antrenament. Ar trebui să înceapă fiecare sesiune pentru a vă 

pregăti corpul pentru exerciții fizice mai intense, încălzind și întinzând mușchii, mărind circulația și ritmul 

pulsului și oferind mai mult oxigen mușchilor. RĂCIȚI-vă la sfârșitul antrenamentului, repetați aceste exerciții 

pentru a reduce durerea mușchilor obosiți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTIRI DE CAP 

Rotiți capul spre dreapta pentru un număr, 

simțiți întinderea în partea stângă a gâtului, apoi 

rotiți-vă capul înapoi pentru un număr, întinzându-vă 

bărbia până în tavan și lăsând gura deschisă. Rotiți 

capul spre stânga pentru un număr, apoi lăsați capul 

spre piept pentru un număr. 

RIDICĂRI ALE UMERILOR 

Ridică umărul drept spre ureche pentru unul 

numara. Apoi ridică umărul stâng în sus pentru unul 

numără în timp ce îți cobori umărul drept. 

INTINDERI LATERALE 

Deschide brațele în lateral și ridică-le până când 

sunt peste capul tău. Ajungeți la brațul drept cât mai 

departe spre tavan, pentru un singur număr. Repetați 

această acțiune cu brațul stâng. 
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STRECHING 

Extindeți piciorul drept. Așezați talpa piciorului 

stâng pe coapsa interioară dreaptă. Intindeți-vă 

spre degetul de la picioare cât mai mult posibil. 

Țineți timp de 15 puncte. Relaxați-vă și apoi 

repetați cu piciorul stâng. 

CALCAIUL LUI ACHILES INTINDERE 

Sprijiniți-vă de un perete cu piciorul stâng în fața 

dreptului și brațele înainte. Păstrați piciorul drept 

drept și piciorul stâng pe podea; apoi îndoiți piciorul 

stâng și aplecați-vă înainte mișcându-vă șoldurile spre 

perete. Țineți apăsat, apoi repetați pe cealaltă parte 

timp de 15 puncte 

ATINGETI-VA PICIOARELE 

Îndoiți-vă încet înainte de talie, lăsând spatele și umerii 

să se relaxeze în timp ce vă întindeți spre degetele de la 

picioare. Ajungeți cât de mult puteți și țineți timp de 15 

puncte. 


