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Specificațiile produsului pot diferi de reprezentarea din imagine și pot suferi modificări fără nicio 

notificare prealabilă.  
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

Este necesar să respectați întotdeauna precauțiile de bază, inclusiv următoarele 

instrucțiuni de siguranță, când utilizați prezentul echipament. Citiți toate instrucțiunile 

înainte de a utiliza acest echipament. 

 

1. Citiți toate instrucțiunile din prezentul manual și efectuați exerciții de încălzire înainte de 

a utiliza echipamentul. 

2. Înainte de începerea antrenamentului, pentru a evita rănirea mușchilor, este necesară o 

încălzire a tuturor grupelor de mușchi. Consultați pagina Exerciții pentru Încălzire și 

Răcire. După efectuarea antrenamentului, sugerăm relaxarea corpului pentru răcire. 

3. Asigurați-vă că toate piesele sunt în bună stare și bine fixate înainte de utilizare. 

Prezentul echipament trebuie așezat pe o suprafață plană în timpul utilizării. Este 

recomandată utilizarea unui covor sau a altui material de acoperire. 

4. Utilizați haine și încălțăminte corespunzătoare atunci când folosiți prezentul echipament; 

nu purtați haine care s-ar putea agăța de orice parte a echipamentului. 

5. Nu încercați să întreprindeți alte lucrări de mentenanță sau reglaje în afara celor 

descrise în prezentul manual. Dacă apar probleme, întrerupeți utilizarea și consultați un 

Reprezentant Autorizat pentru Service. 

6. Aveți grijă atunci când puneți sau scoateți piciorul de pe pedală, puneți înainte mâinile 

pe ghidon. Puneți pedala în cea mai joasă poziție, apăsați pe pedală și efectuați o 

rotație și repetați cu cealaltă pedală. În timpul utilizării, țineți mâinile pe ghidon, pedalele 

funcționează fără probleme prin împingerea sau tragerea ghidonului, apoi rulați 

echipamentul prin antrenarea mișcărilor mâinilor și picioarelor. După finalizarea 

antrenamentului, vă rugăm să reveniți cu pedala în cea mai joasă poziție și să eliberați 

mai întâi pedala superioară și apoi cealaltă. 

7. Nu utilizați echipamentul în aer liber. 

8. Acest echipament este destinat exclusiv folosirii în locuință. 

9. Țineți copiii și animalele de companie departe de echipament în timpul funcționării 

acestuia. Acest echipament este conceput pentru adulți. Spațiul minim necesar pentru 

funcționarea în condiții de siguranță este de minim doi metri. 

10. Dacă simțiți dureri în piept, greață, amețeală sau dificultăți de respirație, trebuie să vă 

opriți imediat și să consultați medicul înainte de a continua.  

11. Greutatea maximă admisă pentru acest produs este de 110kg. 

 

AVERTISMENT: Înainte de a începe orice program de antrenament, 

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. 

 

ATENȚIE: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza prezentul 

echipament. Păstrați acest Manual de Utilizare pentru consultare ulterioară. 
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LISTA PIESELOR DE SCHIMB 

 
Nr. Descriere Cant. Nr. Descriere Cant. 

001 Computer 1 031 Bolț M5*55 1 

002 Ghidon spumă Ø24x30x500 2 032 Șurub M5*12 4 

003 Șurub autofiletant ST4.2*16 26 033 Bucșă Ø31.8* Ø19.2*75 2 

004 Ghidon 1 034 Șaibă ondulată Ø19XØ26x0.3 4 

005 Capac capăt ghidon Ø25x1.5 2 035 Bară față 1 

006 Senzor cu fir pentru puls 

L=750mm 

2 036 Fir senzor L=1150mm 1 

007 Cablu conector 1 037 Șaibă Ø8*Ø16*1.5 16 

008 Șaibă elastică Ø8 12 038 Stabilizator față 1 

009 Bolț M8*20 2 039 Ghidon dreapta 1 

010 Dop capăt ghidon Ø32x1.5 2 040 Capac față/Stabilizator spate 4 

011 Ghidon stânga 1 041 Suport picior  4 

012 Ghidon spumă Ø34x41x614 2 042 Șurub autofiletant cu 

autoreglare ST4.2*20 

9 

013 Buton control tensiune 1 043 Piuliță M10 4 

014 Bolț M8*20 12 044 

(L/R) 

Bară picior 2 

015 Șaibă mare Ø8*Ø32*2.0 2 045 Dop pentru tub pătrat 4 

016 Bucșă Ф32*3.5*24*Ф19.3 8 046 Bolț M8*75 2 

017 Bolț M8*43 4 047 Bară picior stânga Capac-B 1 

018 Șaibă arc mare Ø8*Ø20*2.0 6 048 Bară picior stânga Capac -A 1 

019 Piuliță M8 11 049 Bară picior dreapta Capac -A 1 

020 Bară ghidon stânga 1 050 Bară picior dreapta Capac -B 1 

021 Bară ghidon dreapta 1 051 Stabilizator spate 11 

022 Bucșă Ф33*3*19*Ф14.1 4 052 Pedală picior stâng 1 

023 Distanțier bucșă Ф14*Ф8.2*59 2 053 Pedală picior drept 1 

024 Bară ghidon stânga Capac-A 1 054 Bolț M8*45 4 

025 Bară ghidon stânga Capac-B 1 055 Buton rotund M8 4 

026 Bară ghidon dreapta Capac-A 1 056 Capac bară față 1 

027 Bară ghidon dreapta Capac-B 1 057 Tub rotativ 2 

028 Capac față bară față 1 058 Șaibă mare Ø10*Ø32*2.0 2 

029 Capac spate bară față 1 059 Piuliță M10 4 

030 Șaibă arc mare Ø5*Ø18 1 060 Bolț M10*55 2 
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LISTA PIESELOR DE SCHIMB 

 

Nr. Descriere Cant. Nr. Descriere Cant. 

061 Tijă conector bucșă mică Ø14* 

Ø10*10 

4 087 Curea scripete cu manivelă 1 

062 Șaibă Ø10*Ø20*2.0 2 088 Bolț M6*15 4 

063 Tub rotativ Capac-A 2 089 Șaibă elastică Ø6 4 

064 Tub rotativ Capac-B 2 090 Piuliță M6 4 

065 Șaibă Ø10*Ø14*1.0 2 091 Curea 1 

066 Cui mic Ø15*Ø2.5*60 1 092 Volant 1 

067 Bolț M5*10 4 093 Bolț cu ochi M6*36 2 

068 Cadru principal 1 094 Suport în formă de U 2 

069 Senzor cu fir pentru puls A 

L=1300mm 

1 095 Șaibă elastică Ø6 2 

070 Bolț M6*10 1 096 Piuliță M6 2 

071 Bolț Ø17*Ø10*18.5*M8 1 097 Piuliță M10*1.0*6 2 

072 Ansamblu scripete presiune tijă 1 098 Suport roată de ghidare 1 

073 Capăt turnantă 2 099 Rolă roată de ghidare 1 

074 Turnantă 2 100 Șaibă Ø6*Ø12*1.0 1 

075 Piuliță M10*1.25*6 2 101 Șurub autofiletant ST4.2*10 8 

076 Ansamblu turnantă 2 102 Suport pedală picior stâng 1 

077 Șaibă Ø5*Ø12*1.0 8 103 Suport pedală picior drept 1 

078 Capac lanț stânga 1 104 Bolț M8*3.5 2 

079 Capac lanț dreapta 1 105 Rolă 2 

080 Șurub autofiletant ST4.2*25 8 106 Șurub autofiletant cu 

autoreglare ST4.2*15 

4 

081 Bolț plastic Ø8*32  3    

082 Manșon cauciuc 2    

083 Osie inel Ø17*1 2    

084 Șaibă ondulată Ø17*Ø21*0.3 1    

085 Rulment 6203zz 2    

086 Cablu tensiune L=1150mm 1    

 

 

 

  

javascript:;


 

 4 

PIESE METALICE PENTRU MONTAJ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(37) Șaibă Ø8*Ø16*1.5 

6 BUC 

 

(18) Șaibă arc mare Ø8*Ø20*2.0 

4 BUC 

(19) Piuliță M8 

 6 BUC 

(67) Bolț M5*10 

 4 BUC 

(46) Bolț M8*75 

 2 BUC 

(54) Bolț M8*45 

 4 BUC 

(3) Șurub autofiletant ST4.2*16 

8 BUC 

(17) Bolț M8*43 

 4 BUC 

(106) Șurub autofiletant cu autoreglare ST4.2*15 

4 BUC Cheie multihexagonală cu Șurubelniță Phillips 
S10, S13, S14, S15 

1 BUC 

Cheie Allen 6mm 
1 BUC 

Cheie fixă 
S14-S19 

1 BUC 

Cheie multihexagonală 
S10-13-17-19 

1 BUC 
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DIAGRAMĂ LA SCARĂ MARE 

A. 
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B. 
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 

 

1. Montarea Stabilizatorilor față și spate 

 

A. Poziționați două Suporturi picior (41) în Stabilizatorul față (38). 

B. Poziționați două Suporturi picior (41) în Stabilizatorul spate (51). 

C. Scoteți două Bolțuri M8x20 (14), două Șaibe elastice Ø8 (8) și două Șaibe Ø8*Ø16*1.5 

(37) din Stabilizatorul față (38). 

Poziționați Stabilizatorul față (38) în fața Cadrului principal (68) și aliniați orificiile Bolțurilor. 

Atașați Stabilizatorul față (38) în fața Cadrului principal (68) cu două Bolțuri M8x20 (14), 

două Șaibe elastice Ø8(8) și două Șaibe Ø8*Ø16*1.5(37) care au fost scoase. 

D. Scoateți două Bolțuri M8x20 (14), două Șaibe elastice Ø8(8) și două Șaibe Ø8*Ø16*1.5 

(37) din Stabilizatorul spate (51). 

Poziționați Stabilizatorul spate (51) în spatele Cadrului principal (68) și aliniați orificiile 

Bolțurilor. 

Atașați Stabilizatorul spate (51) la spatele Cadrului principal (1) cu două Bolțuri M8x20 (14), 

două Șaibe elastice Ø8 (8) și două Șaibe Ø8*Ø16*1.5 (37) care au fost scoase. 

 

 

2. Montarea Barei față și a Butonului de control tensiune 

 

Scoateți șase Bolțuri M8x20 (14), șase Șaibe elastice Ø8(8), două Șaibe Arc mari 

Ø8*Ø20*2.0 (18) și patru Șaibe Ø8*Ø16*1.5 (37) din Cadrul principal (68). 

Introduceți Cablul de tensiune (86) prin orificiul inferior al Barei Ghidonului (35) și trageți-l 

prin orificiul pătrat al Barei Ghidonului (35). 
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Introduceți Capacul Barei Ghidonului (56) în țeava Barei Ghidonului (35) și glisați Capacul 

Barei Ghidonului (35). 

Introduceți Bara față (35) în tubul Cadrului 

principal (68) și securizați cu șase Bolțuri 

M8x20 (14), șase Șaibe elastice Ø8(8), două 

Șaibe Arc mari Ø8*Ø20*2.0(18) și patru Șaibe 

Ø8*Ø16*1.5 (37) care au fost scoase. 

 

Scoateți o Șaibă curbată Ø5 (30) și un Bolț 

M5x55 (31) din Butonul de control tensiune 

(13). Scoateți bolțul și șaiba curbată cu Cheia 

multihexagonală cu Șurubelnița Phillips 

furnizată. 

 

Puneți capătul Cablului de control tensiune al 

Butonului de control tensiune (13) în cârligul 

Cablului de tensiune (86) așa cum se arată în 

imaginea A. Trageți în sus cablul de rezistență 

al Butonului de control tensiune (13) și 

introduceți-l în suportul metalic al Cablului de 

tensiune (86) așa cum se arată în imaginea B. 

Atașați Butonul de control tensiune (13) la 

Bara față (35) cu o Șaibă curbată Ø5 (30) și un 

Bolț M5x55 (31) pentru Butonul de control 

tensiune care au fost scoase. Strângeți bolțul 

și șaiba curbată cu Cheia multihexagonală cu 

Șurubelniță Phillips furnizată. 

 

 

 

3. Montarea Barei de Ghidon dreapta/stânga, Barei pentru Picior dreapta/stânga 

 

Scoateți două Bolțuri M8*20 (14), două Șaibe elastice M8*20 (8), două Șaibe mari 

Ø8*Ø32x2.0 (15) și două Șaibe ondulate Ø19*Ø26*0.3 (34) din axele orizontale dreapta și 

stânga ale Barei față (35). 

Atașați Bara ghidon stânga (20) la axa orizontală stânga a Barei față (35) cu un Bolț M8*20 

(14), o Șaibă elastică Ø8 (8), o Șaibă mare Ø8*Ø32x2.0 (15) și o Șaibă ondulată 

Ø19*Ø26*0.3 (34) care au fost scoase.  

Scoateți două Șaibe ondulate Ø19*Ø26*0.3 (34), două Șaibe mari Ø10*Ø32*2.0(58) și două 

Piulițe M10 (59) din Cadrul principal (68). 

Atașați Bara picior stânga (44) la Cadrul principal (68) cu o Șaibă ondulată Ø19*Ø26*0.3  

(34), o Șaibă mare Ø10*Ø32*2.0 (58) și o Piuliță M10 (59) care au fost scoase. 

 

Repetați pașii anteriori pentru a atașa Bara ghidon dreapta (21) la axa orizontală dreapta a 

Barei față (35) și Bara picior dreapta (44) la Cadru principal (68). 
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4. Montarea Capacului Tubului rotativ - A/B, Capacului Barei pentru picior 

stânga/dreapta și Pedalele pentru picior stânga/dreapta 

 

Atașați Capacul Barei pentru picior 

stânga-A/B (48/47) la Bara picior stânga (44) 

cu trei Șuruburi autofiletante ST4.2*16 (3).  

Atașați Capacul Barei pentru picior 

dreapta-A/B (49/50) la Bara picior dreapta 

(44) cu trei Șuruburi autofiletante ST4.2*16 

(3).  

 

Atașați un Capac Tub rotativ-A/B (63/64) la 

Tubul rotativ stânga (57) cu două Bolțuri 

M5*10 (67).  

Atașați un Capac Tub rotativ-A/B (63/64) ) la 

Tubul rotativ dreapta (57) cu două Bolțuri 

M5*10 (67).  

Atașați Pedala picior stâng (52) la Bara 

picior stâng (44) cu două Bolțuri M8*45 (54), 

două Șaibe Ø8*Ø16*1.5 (37) și două 

Butoane rotunde M8 (55). 

Atașați Pedala picior drept (52) la Bara picior dreapta (44) cu două Bolțuri M8*45 (54), două 

Șaibe Ø8*Ø16*1.5 (37) și două Butoane rotunde M8 (55). 

Strângeți șuruburile cu Cheia multihexagonală cu Șurubelniță Phillips furnizată. 
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5. Montarea Ghidoanelor stânga/dreapta 

 

 

Atașați Ghidoanele stânga/dreapta (11, 39) la 

Bara ghidonului stânga/dreapta (20, 21) cu patru 

Piulițe M8 (19), patru Șaibe Arc mari Ø8*Ø20*2.0 

(18) și patru Bolțuri M8*43 (17). Strângeți Piulițele 

înfundate cu Cheia multihexagonală cu 

Șurubelniță Phillips furnizată. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Montarea Capacelor pentru Barele de ghidon 

stânga/dreapta-A/B  

Atașați Capacul Barei pentru ghidon stânga-A/B 

(24, 25) la Bara ghidon stânga (20) cu două 

Șuruburi autofiletante cu autoreglare ST4.2*15 

(106).  

Atașați Capacul Barei pentru ghidon dreapta-A/B 

(26, 27) la Bara ghidon dreapta (4) cu două 

Șuruburi autofiletante cu autoreglare ST4.2*15 

(106). 

Strângeți șuruburile cu Cheia multihexagonală cu 

Șurubelniță Phillips furnizată. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Montarea Capacului față/spate al Barei față 

 

Atașați Capacul față/spate al Barei față (28, 29) la Bara față 

(35) cu două Șuruburi autofiletante ST4.2*16 (3). 

Strângeți șuruburile cu Cheia multihexagonală cu 

Șurubelniță Phillips furnizată. 
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8. Montarea Ghidonului și Computerului  

Scoateți patru Șuruburi M5*12 (32) din spatele Computerului (1). Scoateți bolțurile cu Cheia 

multihexagonală cu Șurubelniță Phillips furnizată. 

Scoateți două Bolțuri M8*20 (9) și două Șaibe Ø8*Ø16*1.5 (37) din Bara față (35). Scoateți 

bolțurile și șaibele curbate cu Cheia Allen S6 furnizată.  

Atașați Ghidonul (4) la Bara față (35) cu două Bolțuri M8*20 (9) și două Șaibe Ø8*Ø16*1.5 

(37) care au fost scoase. Strângeți bolțurile și șaibele curbate cu Cheia Allen S6 furnizată.  

Conectați Firul senzorului I (36) și Firele Senzorilor de puls (6) la firele care ies din Computer 

(1) și atașați-le la Computer (1) la capătul de sus al Barei față (35) cu patru Șuruburi M5*12 

(32) care au fost scoase. Strângeți bolțurile cu Cheia multihexagonală cu Șurubelniță Phillips  

furnizată. 
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MONITORUL BODYFAT & RECUPERARE PULS 
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

■ BUTOANE 

1. MODE (MOD) 

Apăsați acest buton pentru a comuta afișarea sau a alege fereastra care 

trebuie setată. 

2. RECOVER (RECUPERARE)  

În starea de non-exercițiu sau non-setare, apăsați acest buton pentru a intra / 

ieși din funcția de recuperare puls. 

3. UP (SUS) 

În starea de setare, apăsați acest buton pentru a crește valoarea de timp, distanță și 

valoarea CAL în fereastra corespunzătoare care pâlpâie 

4. DOWN (JOS) 

În starea de setare, apăsați acest buton pentru a reduce valoarea de timp, distanță și 

valoarea CAL în fereastra corespunzătoare care pâlpâie 

5. RESET 

În starea de setare, apăsați acest buton pentru a reseta valoarea în fereastra 

corespunzătoare care pâlpâie pentru TIME (timp), DIST (distanță) și CAL (calorii). 

■ FUNCȚII 

1. SPEED/BODYFAT (VITEZĂ/GRĂSIME CORPORALĂ) 

Afișează viteza de moment, iar intervalul este de 0,0 ~ 99,9 KM/H, dacă monitorul 

prezintă M, intervalul va fi de 0,0 ~ 99,9MILE/H. Vârful maxim este de 1500 rpm. 

2. TIME/BMI (TIMP/IMC) 

Calculează timpul scurs de la începutul exercițiului până la final, iar intervalul este 

0～99M59S. 

3. DISTANCE/BMR (DISTANȚĂ/RMB) 

Calculează distanța totală de la începutul exercițiului până la final, iar intervalul 

este 0.00～9.99～99.9KM, iar dacă indicatorul arată M, intervalul va fi 0.00～9.99

～99.9 MILE. 

4. CALORIES/TEMPERATURE (CALORII/TEMPERATURĂ) 

Calculează totalul caloriilor arse de la începutul exercițiului până la final, iar 

intervalul este 0.0～99.9～999KCAL. 

5. PULSE (PULS) 

i. Țineți apăsat senzorul de puls și citiți ritmul cardiac pe minut. Intervalul este de 40 

~ 240 bpm. 

ii. Acesta va afișa "P" pentru a întrerupe testul de puls dacă nu există semnal de 

puls mai mult de 60 de secunde. Puteți apăsa UP sau DOWN pentru a introduce 

din nou testul de puls. 

■ OPERARE 

1. RECUPERAREA PULSULUI 

În starea de non-setare și non-exercițiu, mai întâi testați-vă pulsul așa cum este 

menționat mai sus. Apoi apăsați RECOVERY / UP pentru a intra în funcția de recuperare 

a pulsului. Ecranul va afișa 1 minut numărătoarea în sens invers, precum și rata pulsului. 

Țineți apăsat senzorul de puls până când se ajunge la zero. Apoi, va apărea nivelul de 

recuperare a pulsului de la F1 la F6, care reprezintă cea mai rapidă recuperare până la 

cel mai lentă. Cea mai rapidă recuperare F1 este cea mai bună. Apăsați RECOVERY / 
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UP din nou pentru a ieși din funcția de recuperare a pulsului. 

 

■ ÎNLOCUIREA BATERIILOR 

Atunci când ecranul devine întunecat sau ilizibil, scoateți bateria și înlocuiți cu SIZE AAA, UM-4, R03P. 
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MENTENANȚĂ 
Curățare 

Bicicletă eliptică poate fi curățată cu o cârpă moale și un detergent ușor. Nu folosiți materiale 

abrazive sau solvenți pe componentele din plastic. Vă rugăm să ștergeți transpirația de pe 

bicicleta eliptică după fiecare utilizare. Aveți grijă să nu fie umiditate excesivă pe ecranul 

afișajului computerului, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare sau la defectarea 

dispozitivului. 

Vă rugăm să păstrați bicicletă eliptică, în special consola computerului, departe de lumina 

directă a soarelui pentru a preveni deteriorarea ecranului.  

Inspectați săptămânal toate bolțurile și pedalele aparatului pentru o etanșare corespunzătoare. 

 

Depozitare 

Depozitați bicicletă eliptică într-un mediu curat și uscat, departe de copii. 

 

DEPANARE 

 

PROBLEMĂ SOLUȚIE 
Bicicletă eliptică se clatină când o utilizați Rotiți dispozitivul de ajustare al stabilizatorului 

spate după cum este necesar pentru a 

echilibra bicicletă eliptică. 

Nu există afișaj pe consola computerului 

1. Scoateți consola computerului și verificați 

dacă firele care provin de la consola 

computerului sunt conectate corect la 

firele care provin de la suportul de ghidon. 

2. Verificați dacă bateriile sunt poziționate 

corect și arcurile bateriei sunt în contact cu 

bateriile. 

3. Bateriile din consola computerului pot fi 

descărcate. Schimbați-le cu altele noi. 

Nu există citiri ale ritmului cardiac sau este 

neregulat / nepotrivit 

1. Asigurați-vă că firele pentru senzorii de 

puls sunt în stare bună. 

2. Pentru a vă asigura că citirea pulsului este 

precisă, vă rugăm să țineți senzorii 

ghidonului cu ambele mâini, nu doar cu o 

singură mână, atunci când încercați să vă 

citiți ritmul cardiac. 

3. Dacă strângeți prea tare senzorii de puls. 

Încercați să mențineți o presiune moderată 

în timp ce țineți mâna pe senzori. 

Bicicletă eliptică face zgomote în timp ce o 

utilizați 

Bolțurile bicicletei pot fi slăbite, verificați-le și 

strângeți bolțurile slăbite.  
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ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE 
 

Un program bun de exerciții constă dintr-un exercițiu de încălzire, unul aerobic și unul de 

răcire. Efectuați întregul program de cel puțin două până la trei ori pe săptămână, cu o 

pauză de o zi între antrenamente. După câteva luni, vă puteți crește frecvența 

antrenamentelor la patru sau cinci ori pe săptămână. 

 
EXERCIȚIUL AEROBIC este orice activitate susținută care trimite oxigen mușchilor via 

inimă și plămâni. Exercițiile aerobice îmbunătățesc condiția plămânilor și a inimii. Fitnessul 

aerobic este promovat pentru faptul că utilizează grupele mari de mușchii, de exemplu: 

picioare, brațe și fese. Bătăile inimii sunt mai rapide, iar respirația mai profundă. Un exercițiu 

aerobic ar trebui să facă parte din rutina antrenamentelor voastre. 

 
ÎNCĂLZIREA este o parte importantă a oricărui antrenament. Cu aceasta ar trebui să 

înceapă fiecare sesiune de antrenament pentru a vă pregăti corpul pentru un exercițiu mai 

intens prin încălzirea și întinderea mușchilor, mărind circulația și pulsul și oferind mai mult 

oxigen mușchilor. 

RĂCIREA la sfârșitul antrenamentului, repetați aceste exerciții pentru a reduce disconfortul 

produs de întinderile musculare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROTIREA CAPULUI 

Rotiți capul la dreapta, simțițnd întinderea în 

partea stângă a gâtului, apoi rotiți capul înspre 

spate, cu privirea în tavan și gura deschisă. 

Rotiți capul la stânga, apoi aplecați capul spre 

piept. 

RIDICAREA UMERILOR 

Ridicați umărul drept spre ureche. Apoi ridicați 

umărul stâng în timp ce coborâți umărul drept. 
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ÎNTINDERILE LATERALE 

Deschideți brațele în lateral și ridicați-le până 

când ajung deasupra capului. Întindeți brațul 

drept cât mai sus posibil. Repetați mișcarea cu 

brațul stâng. 

ÎNTINDEREA CVADRICEPSULUI 

Cu o mână sprijinită de perete pentru a vă 

păstra echilibrul, ridicați și trageți piciorul în sus. 

Aduceți călcâiul cât mai aproape de fese. 

Mențineți poziția numărând până la 15 și 

repetați mișcarea cu piciorul stâng. 

ÎNTINDEREA MUȘCHILOR DIN INTERIORUL 

COAPSEI 

Uniți tălpile picioarelor cu genunchii spre 

exterior. Trageți picioarele către abdomen cât 

mai mult posibil. Împingeți ușor genunchii spre 

podea. Mențineți poziția numărând până la 15. 
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ATINGEREA VÂRFULUI PICIOARELOR 

Aplecați-vă ușor din talie, lăsându-vă spatele și 

umerii să se relaxeze în timp ce vă întindeți spre 

degetele de la picioare. Întindeți-vă cât puteți și 

mențineți poziția numărând până la 15. 

ÎNTINDEREA TENDOANELOR 

Întindeți piciorul drept. Țineți talpa 

piciorului stâng pe coapsa interioară 

dreaptă. Întindeți-vă spre degetele 

piciorului cât mai mult posibil. Mențineți 

poziția numărând până la 15. Relaxați-vă 

și repetați mișcarea cu piciorul stâng. 

ÎNTINDEREA GAMBELOR/TENDONULUI 

LUI AHILE 

Sprijiniți-vă de un perete cu piciorul stâng în 

fața dreptului și cu brațele înainte. Mențineți 

piciorul drept întins și piciorul stâng pe podea; 

apoi îndoiți piciorul stâng și aplecați-vă înainte 

mișcând-vă șoldurile spre perete. Mențineți, 

apoi repetați pentru cealaltă parte numărând 

până la 15. 


