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MANUALUL 

UTILIZATORULUI 
 
 

IMPORTANT: Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest produs. 
Păstraţi acest manual de utilizare pentru referinţă ulterioară. 
Specificaţiile acestui produs pot varia faţă de această fotografie şi fac obiectul modificării 
fără nicio notificare prealabilă. 

Traducere din limba engleză 
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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
Măsurile de precauţie de bază, inclusiv următoarele instrucţiuni importante de siguranţă 

trebuie să fie întotdeauna respectate în timpul utilizării acestei benzi de alergat. Citiţi toate 

instrucțiunile înainte de utilizarea acestei benzi de alergat. 

 

PERICOL: Pentru a reduce riscul de electroşoc, scoateţi întotdeauna din priză banda 

de alergat imediat după utilizare şi înainte de curăţarea, asamblarea sau întreţinerea benzii de 
alergat. 

Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la vătămări personale şi provoca 

deteriorarea benzii de alergat. 

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, electroşoc sau rănirea 

oricăror persoane, vă rugăm să citiţi următoarele: 

 Nu lăsaţi niciodată nesupravegheată banda de alergat în timp ce este în priză. Deconectaţi 

prin închiderea întrerupătorului principal şi deconectarea de la priza de perete când nu este în 

uz şi înainte de pornire sau detaşarea componentelor. 

 Utilizaţi acest dispozitiv doar în scopul utilizării sale, aşa cum este descris în acest manual. 

Nu utilizaţi accesorii care nu sunt recomandate de producător.  

 Nu utilizaţi niciodată această bandă de alergat dacă are un cablu sau un ştecăr deteriorat, sau 

dacă nu funcţionează în mod corespunzător. Dacă a fost scăpată sau deteriorată, sau a fost 

expusă la apă, returnaţi dispozitivul la un centru service pentru examinare şi reparaţii.  

 Nu încercaţi nicio lucrare de întreţinere sau ajustări, altele decât cele descrise în acest 

manual. În cazul în care apar orice fel de probleme, întrerupeţi utilizarea şi consultaţi un 

Reprezentant Service Autorizat.  

 Nu utilizaţi niciodată dispozitivul cu orificiile de aer blocate. Menţineţi orificiile de aer fără 

scame, păr şi alte obstrucţii.  

 Nu utilizaţi banda de alergat în spaţii deschise.  

 Nu trageţi banda de alergat de cablul de alimentare şi nu utilizaţi cablul ca mâner.  

 Echipamentul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor şi animalelor de companie în timp ce este 
în uz. 

 Persoanele vârstnice sau utilizatorii cu dezabilităţi nu trebuie să utilizeze această bandă de 

alergat decât în prezenţa unui adult care poate oferi asistenţă, dacă este cazul.  

 A nu se utiliza în spaţii unde sunt utilizate produse cu aerosoli (pulverizare) sau unde este 

administrat oxigen.  

 A se păstra uscată – a nu se utiliza în condiţii de umiditate sau umezeală.  

 Carcasa motorului se poate înfierbânta în timpul utilizării benzii de alergat. Nu aşezaţi 

banda de alergat pe o pătură sau altă suprafaţă inflamabilă, deoarece poate provoca riscul 

de incendii.  

 Păstraţi cablul electric departe de suprafeţele încălzite.  

 Ţineţi banda de alergat pe o suprafaţă solidă, plană, cu o spaţiu minimum de separare de 

siguranţă de doi metri în jurul benzii de alergat. Asiguraţi-vă că aria din jurul benzii de 

alergat rămâne fără niciun fel de obstrucţiuni în timpul utilizării. 

 Această bandă de alergat este doar de uz casnic. 

 Doar o persoană trebuie să utilizeze banda de alergat în acelaşi timp. 

 Purtaţi îmbrăcăminte confortabilă în timpul utilizării benzii de alergat. Nu utilizați banda de 

alergat în picioarele goale sau în şosete. Purtaţi întotdeauna încălţăminte sportivă închisă 

corespunzătoare.  Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau voluminoasă deoarece aceasta poate fi 

prinsă pe banda de alergat şi crea un pericol de blocare.  

 



2  

 Ţineţi-vă întotdeauna de balustradă în timpul utilizării benzii de alergat. 

 Asiguraţi-vă întotdeauna că tubul dispozitivului de blocare pentru picioare este în poziţia sa în 

timpul plierii şi mutării benzii de alergat. 

 Nu lăsaţi copiii sub vârsta de 12 ani nesupravegheaţi lângă sau pe banda de alergat. 

 Pentru a deconecta, comutaţi toate comenzile în poziţia închis, apoi scoateţi ştecărul din 

priza de perete. 

 Acest echipament nu este conceput pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu 

capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau fără experienţă şi cunoştinţe, decât 

dacă sunt supravegheate sau au fost instruite privind utilizarea echipamentului de către o 

persoană responsabilă pentru siguranţa lor.  

 Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace pe sau lângă banda de alergat în orice moment. 

 ATENŢIE – RISC DE RĂNIRE A PERSOANELOR – Pentru a evita rănirea, fiţi extrem de 

atenţi când călcaţi pe sau de pe o bandă de alergat în mişcare. Citiţi cu atenţie acest 

manual de instrucţiuni înainte de utilizare. 

 Capacitatea maximă este de 100 kg. 

 Trageți siguranţa pentru oprirea de urgenţă. 

 Această unitate trebuie conectată la o priză cu tensiune nominală de 220 volţi 50/60 Hz cu 
legare la pământ. 

 Feriţi-vă mâinile de componentele în mişcare. Nu puneţi niciodată mâinile sub banda de 

alergat în timpul utilizării. 

 Nu utilizaţi banda de alergat pe un covor care este mai gros de 1,3 cm. 

 Înainte de a utiliza banda de alergat, verificaţi dacă este aliniată şi centrată cureaua pe puntea 

de alergat şi dacă toate elementele de fixare vizibile de pe banda de alergat sunt suficient de 

strânse şi sigure. 

 Acest echipament poate fi utilizat de copiii cu vârsta de la 8 ani şi peste această vârstă şi 

persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsă de experienţă şi 

cunoştinţe dacă sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea echipamentului într-un mod 

sigur şi dacă înţeleg pericolele implicate. 

 Nu este permis copiilor să se joace cu aparatul. 

 Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copiii fără supraveghere.  

 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către 

producător, agentul său service sau persoane calificate în mod similar pentru a evita un 

pericol.  

 Nu operaţi niciodată această bandă de alergat dacă este în poziţie pliată.  

 Permiteţi oprirea completă a benzii de alergat şi scoateți din priză cablul de alimentare din 

priza de perete înainte de plierea benzii de alergat.  

 Aşezaţi întotdeauna cu faţa spre consola computerului şi nu rulaţi banda de alergat înapoi.  
 

AVERTISMENT: Înainte de începerea oricărui program de exerciţii, consultaţi 

medicul dumneavoastră. 

Acest lucru este important în special pentru persoanele care au vârsta peste 35 de ani sau care 
au probleme de sănătate preexistente. Citiţi toate instrucţiunile înainte de utilizarea oricărui 
echipament de fitness. Nu operaţi acest echipament de exerciţii fără protecţii fixate in mod 
corespunzător, deoarece componentele în mişcare pot prezenta un risc de leziune gravă dacă 
sunt expuse. 

 

ATENŢIE: Citiţi toate instrucţiunile cu atenţie înainte de operarea acestui produs. 

Păstraţi Manualul utilizatorului pentru referinţă ulterioară. 
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LISTĂ COMPONENTE HARDWARE 
 

 
Computer 

Senzor puls 

Bare de mână 
 

 
 
 
 
 

Buton cu arc 
 
 
 
 

 
Carcasă motor 

 
 

Buton 
 

 

Banda de 
alergat 

 
 
 
 

Capac capăt spate 
 

 

LISTĂ COMPONENTE HARDWARE 
 

 
 
 

Buton ( pentru a plia şi 

deplia) 1 buc. 
 
 

 

 
 

Cheie imbus 

1 buc. 

Piuliţă de blocare  

1 buc. 

 

 
 

Cheie de siguranţă 1 buc. 
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INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE 
 
 
 

 
 

 
 

Pasul 1 

Scoateţi banda de alergat din cutia de transport şi așezați-o pe o suprafaţă plană nivelată. 

Vă rugăm să utilizaţi întotdeauna ajutorul unei a doua persoane când scoateţi banda de 

alergat din cutia de transport.  
Trageți de Butonul cu arc şi apoi lăsaţi cu grijă în jos cadrul principal la pământ. 

Strângeţi Butonul prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic în orificiile de pe 

cadrul bazei şi cadrul principal.  
 

 

 
 

 
 
 

Pasul 2 

Rotiţi Consola Computer în sus sau în jos pentru a alinia orificiul butonului pentru 

computer. Blocaţi Consola Computer în poziţia sa strângând de Butonul pentru 

computer în direcţia acelor de ceasornic. 
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RIDICAREA BENZII DE ALERGAT 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Detaşaţi Butonul din capătul inferior al cadrului bazei.  
Ridicaţi capătul din spate al cadrului principal în poziţie verticală şi apoi rotiţi  Butonul cu arc în 
sensul acelor de ceasornic până când poate fi scos. Scoateţi  Butonul cu arc şi apoi aliniaţi 
orificiul butonului cu arc. Blocaţi cadrul principal în poziţia sa eliberând Butonul cu arc până când 
Butonul cu arc „sare" în jos în orificiul de pe cadrul principal. Pentru un plus de siguranţă, 
strângeți Butonul cu arc în sensul acelor de ceasornic.  
Aşezaţi Butonul în orificiul de pe cadrul de bază. 
Depozitaţi banda de alergat într-un mediu curat şi uscat, departe de copii.  

 
 
 

ATENŢIE: Dacă nu securizaţi cadrul principal cu Butonul cu arc, poate avea 
loc căderea accidentală a benzii de alergat şi acest lucru poate provoca 
leziuni corporale.  
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OPERAREA COMPUTERULUI 
 

 
Rotiţi Comutatorul principal care este localizat pe partea frontală a benzii de 

alergat în poziţia PORNIT. Înainte de a începe şedinţa de exerciţii fizice, 

asiguraţi-vă că Sistemul de protecţie este așezat în mod corespunzător pe 

Consola Computer şi Clema de siguranţă este fixată în siguranţă pe un 

articol al îmbrăcămintei dumneavoastră. 
 

NOTĂ: Staţi întotdeauna în picioare pe şinele laterale când porniţi 
banda de alergat, nu porniţi niciodată banda de alergat în timp ce staţi 
în picioare pe banda de alergat. 

 
BUTOANE FUNCŢII: 

 : 
Apăsaţi pe acest buton pentru a porni şi opri consola computer. 

 
 

MOD: 

Apăsaţi butonul MOD pentru a selecta DURATA antrenamentului pentru pre-setarea ţintă în modul 

STOP înainte de antrenament. Apăsaţi butonul MOD pentru a selecta modul PROGRAME (P0- 

Program Manual, P1-P3 Programe pre-setate) în modul STOP înainte de antrenament. 

Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul MOD timp de 3 secunde pentru a reseta toate valorile datelor la 
zero şi PROGRAMUL la P0 (Program Manual).Apăsaţi butonul MOD pentru a selecta fiecare funcţie 
a computerului în timpul antrenamentului. 

 

VITEZĂ∧ (ACCELERARE): 

Apăsaţi pe butonul VITEZĂ∧ pentru a selecta modul PROGRAMULUI dorit (P0-Program Manual, 

P1-P3 Programe pre-setate) în modul STOP înainte de antrenament. Apăsaţi pe butonul VITEZĂ∧ 

pentru a efectua ajustările în sus pentru pre-setarea timpului ţintă de antrenament în modul 

PROGRAME înainte de antrenament. Viteza este in intervalul de la 1,0 KPH la 10,1 KPH. 
 

VITEZĂ∨ (ÎNCETINIRE): 

Apăsaţi butonul VITEZĂ∨ pentru a selecta modul PROGRAMULUI dorit (P0-Program Manual, P1-
P3 Programe pre-setate) în modul STOP înainte de antrenament. Apăsaţi butonul VITEZĂ∨ pentru 
a efectua ajustările în jos pentru pre-setarea timpului ţintă al antrenamentului în modul 

PROGRAME înainte de antrenament. Viteza este in intervalul de la 1,0 KPH la 10,0 KPH. 
 
 

FUNCŢII DE AFIŞARE: 

Scanare: 

În timpul efectuării exerciţiilor fizice, apăsaţi pe butonul MOD până când LED-ul indicatorului de 

Scanare se aprinde, computerul va scana automat fiecare funcţie în succesiune cu modificare la 5 

secunde. 
 
 

Viteză: 

În timpul efectuării exerciţiilor fizice, apăsaţi pe butonul MOD până când LED-ul indicator al distanţei 

se aprinde, computerul va afişa viteza actuală a alergării. 
 

Dist. (Distanţă): 

În timpul efectuării exerciţiilor fizice, apăsaţi pe butonul MOD până când LED-ul indicator al distanţei 

se aprinde, computerul va afişa distanţa cumulativă parcursă. 
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Time: 

În timpul efectuării exerciţiilor fizice, apăsaţi pe butonul MOD până când LED-ul indicator al 

timpului se aprinde, computerul va afişa timpul contorizat al antrenamentului în minute şi 

secunde. 
 
 
Cal. (Calorii): 

În timpul efectuării exerciţiilor fizice, apăsaţi pe butonul MOD până când LED-ul indicator al 

caloriilor se aprinde, computerul va afişa cantitatea aproximativă de calorii arse. 
 
 
Puls: 

În timpul efectuării exerciţiilor fizice, apăsaţi pe butonul MOD până când LED-ul indicator al 

pulsului se aprinde, computerul va afişa frecvenţa dumneavoastră cardiacă în bătăi pe minut 

(BPM). Pentru a activa, prindeţi bara de mână cu senzorii de puls de pe mână şi pulsul va fi 

afişat timp de 2-5 secunde. Pentru o citire mai precisă, prindeţi senzorii pulsului cu ambele mâini. 

 
ANTRENAMENT ÎN MODUL P0 (PROGRAM MANUAL): 

Puteţi apăsa butonul MOD pentru a selecta modul PROGRAME (P0-Program Manual, P1-P3 
Programe pre-setate) în modul STOP înainte de antrenament.  Apoi apăsaţi Butonul Viteză ∧ sau 
Viteză ∨ pentru a selecta P0 (Programul Manual).  Apoi apăsaţi pe butonul MOD până când 

LED-ul indicatorului timp se aprinde şi ecranul computerului începe să clipească pentru 
presetarea timpului ţintă. Apăsaţi pe butonul Viteză ∧ sau Viteză ∨ de pe consola computer 
pentru a modifica setarea. Fiecare creştere este de 10 minute. Intervalul de timp ţintă presetat este 

de la 10:00 la 30:00 de minute.  După ce aţi presetat timpul ţintă, apăsaţi pe butonul  de pe 

computer pentru a începe exerciţiile.  Banda de alergat începe să se deplaseze cu o viteză 
iniţială de1.0 KPM.   

Puteţi apăsa pe butonul Viteză ∧ sau Viteză ∨ de pe consola computerului pentru a mări sau 

reduce viteza de alergare în timpul exerciţiilor.  Timpul începe să fie contorizat de la timpul ţintă 

presetat la 0:00 per 1 secundă înapoi. Când timpul ţintă presetat începe numărătoarea inversă 

până la 0:00, computerul va emite un bip pentru a vă alerta şi banda de alergat se va opri 

automat. 

 
ANTRENAMENT ÎN MODUL P1-P3 (PROGRAME PRE-SETATE): 

Computerul oferă 3 programe pre-setate (P1-P3). Puteţi apăsa butonul MOD pentru a selecta 
modul PROGRAME (P0-Program Manual, P1-P3 Programe pre-setate) în modul STOP înainte de 
antrenament. Apoi apăsaţi Butonul Viteză ∧ sau Viteză ∨ pentru a selecta unul dintre programele 
presetate (P1-P3).  Apoi apăsaţi pe butonul MOD până când LED-ul indicatorului timp se aprinde 
şi ecranul computerului începe să clipească pentru presetarea timpului ţintă.  Apăsaţi butonul  

Viteză ∧ sau Viteză ∨ de pe consola computer pentru a modifica setarea. Fiecare creştere este de 

10 minute. Intervalul de timp ţintă presetat este de la 10:00 la 30:00 de minute. După ce aţi 

presetat timpul ţintă, apăsaţi pe butonul  de pe computer pentru a începe exerciţiile. Viteza de 

alergare se va modifica automat în timpul antrenamentului. Programul este divizat în od uniform 

în 10 intervale. 
 
Puteţi apăsa pe butonul Viteză ∧ sau Viteză ∨ de pe consola computerului pentru a mări sau 

reduce viteza de alergare în timpul exerciţiilor. Când timpul programului de antrenament 

presetat începe numărătoarea inversă până la 0:00, computerul va emite un bip pentru a vă 

alerta şi banda de alergat se va opri automat. 
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GHID DE ÎNGRIJIRE, ÎNTREŢNERE ŞI DEPANARE 
 

 

AVERTISMENT: Pentru a preveni riscul de electroşoc, vă rugăm să opriţi şi să 

deconectaţi banda de alergat înainte de curăţarea sau efectuarea întreţinerii de rutină . 
 

 

AVERTISMENT: Verificaţi întotdeauna componentele uzate cum ar fi tubul sistemului de 

siguranţă pentru picioare şi banda de alergat pentru a preveni rănirea. 
 

 

CURĂŢARE 

După fiecare exerciţiu, asiguraţi-vă că unitatea este ştearsă şi orice urmă de transpiraţie 

este eliminată de pe unitate. 

Banda de alergat poate fi curăţată cu o cârpă moale şi detergent blând. Nu utilizaţi 

abrazivi sau solvenţi. Fiţi atenţi să nu apară umiditate excesivă pe panoul de afişare 

doarece acest lucru poate deteriora unitatea şi crea un pericol electric. 

Vă rugăm să păstraţi banda de alergat, în special consola computer, ferită de razele directe 

ale soarelui pentru a prevenii deteriorarea ecranului. 
 

 

DEPOZITARE 

Depozitaţi banda de alergat într-un mediu din tr-un spaţiu interior curat şi uscat. Nu lăsaţi şi 

nu utilizaţi niciodată unitatea afară. Asiguraţi-vă că întrerupătorul principal este oprit şi 

cablul de alimentare este deconectat de la priza de perete. 
 

 

GHID DEPANARE 
 

 

Problemă Cauze probabile Corecţii  
 
 
 
 
Banda de 
alergat nu va 
porni. 

1. Banda de alergat nu este 
conectată. 

2. Sistemul de protecţie nu 
este instalat corect. 

3. Disjunctorul din casă a 
sărit. 

4. Disjunctorul benzii de 
alergat a sărit. 

1. Conectaţi cablul de alimentare 
la o priză de perete. 

2. Reinstalaţi Sistemul de 
siguranţă. 

3. Resetaţi disjunctorul, sau 
apelaţi un electrician pentru a 
înlocui disjunctorul. 

4. Aşteptaţi 5 minute şi apoi 
încercaţi să reporniţi banda de 
alergat. 

Cureaua alunecă. Cureaua nu este suficient de 
strânsă. 

Ajustaţi tensiunea curelei. 

 
Cureaua ezită când 
se păşeşte pe ea. 

1. Nu este aplicat suficient 
lubrifiant pe puntea de 
alergat. 

2. Cureaua este prea strânsă. 

1. Aplicaţi lubrifiant. 
2. Ajustaţi tensiunea curelei. 

Cureaua nu este 
centrată. 

Tensiunea benzii de alergat 
nu este uniformă pe întreg 
cilindru din spate. 

Centraţi cureaua. 
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AJUSTAREA CURELEI 
 

 

Banda de alergat este pre-ajustată la puntea de alergat din fabrică, însă după utilizare 

prelungită, aceasta se poate întinde şi necesita reajustare. Pentru a ajusta cureaua, 

deschideţi întrerupătorul principal al benzii de alergat şi lăsaţi cureaua să funcţioneze la 

o viteză de 5-6 KPH. Utilizaţi cheia imbus furnizată pentru a roti bolţurile de ajustare ale 

cilindrului din spate pentru a centra cureaua. Dacă  banda de alergat se deplasează spre 

stânga, rotiţi bolţul de ajustare stâng 1/4 în sensul acelor de ceasorinic şi banda de alergat 

ar trebui să înceapă să se corecteze.  
Instrument: 

 

 
 

Cheie imbus 
 
 
 

Dacă banda de alergat se deplasează spre dreapta, apoi rotiţi bolţul de ajustare drept 1/4 

în sensul acelor de ceasornic, şi cureaua ar trebui să înceapă să se corecteze. Continuaţi 

să rotiţi bolţurile de ajustare până când banda de alergat este centrată în mod 

corespunzător. 

Instrument: 
 

 
 

Cheie imbus 
 

 
 

Dacă banda de alergat alunecă în timpul utilizării, opriţi şi deconectaţi banda de alergat. 

Utilizând cheia imbus furnizată, rotiţi bolţurile de ajustare ale cilindrului din spare stâng şi 

drept 1/4 în sensul acelor de ceasornic, apoi reporniţi întrerupătorul principal şi operaţi 

banda de alergat la o viteză de 5-6 KPH.  Alergaţi pe banda de alergat pentru a stabili dacă 

cureaua încă mai alunecă. Repetaţi această procedură până când cureaua nu mai alunecă. 
 

Instrument: 
 

 
 

Cheie imbus 
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LUBRIFIERE 
 

 

Lubrifierea sub banda de alergat va asigura performanţa sa superioară şi îi va extinde 

speranţa de viaţă. După primele 25 de ore de utilizare (sau 2-3 luni), aplicaţi o anumită 

cantitate de lubrifiant, şi repetaţi la fiecare următoarele 50 de ore de utilizare (sau 5-8 luni). 
 

 

Cum să verificaţi banda de alergat pentru lubrifierea corespunzătoare 

Ridicaţi o parte a benzii de alergat şi simţiţi suprafaţa superioară a punţii de alergat. Dacă 

suprafaţa este lipicioasă la atingere, apoi nu mai este necesară nicio lubrifiere. 

Dacă suprafaţa este uscată la atingere, aplicaţi o anumită cantitate de lubrifiant. 
 

 

Cum să aplicaţi lubrifiantul 

Ridicaţi o parte a benzii de alergat. 

Turnaţi o anumită cantitate de lubrifiant sub centrul benzii de alergat de pe suprafaţa 

superioară a punţii de alergat. 

Operaţi banda de alergat la o viteză redusă timp de 3-5 minute pentru a distribui uniform 

lubrifiantul. NOTĂ: NU lubrifiaţi excesiv puntea de alergat. Orice lubrifiant în exces care 

iese în exterior trebuie şters. 

 

Lubrifiant
1 BUC 

 

OPRIREA DE URGENŢĂ 
 

 
 

Înainte de a începe şedinţa de exerciţii fizice, asiguraţi-vă că Sistemul de protecţie este 

asezat în mod corespunzător pe Consola Computer şi Clema de siguranţă este fixată în 

siguranţă pe un articol al îmbrăcăminţii dumneavoastră. Dacă scăpaţi clema, trageţi 

SISTEMUL DE SIGURANŢĂ din Consola Computer şi banda de alergat se va opri imediat 

pentru oprirea de urgenţă, ajutând să prevină rănirea. 

Înlocuirea Sistemului de siguranţă de pe Consola Computer. Apăsaţi butonul PORNIT 

pentru a începe din nou exerciţiile. 
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RUTINA DE ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE 
 
 

ÎNCĂLZIREA este o parte importantă a oricărui antrenament. Scopul încălzirii este de a vă 

pregăti corpul pentru exerciţiu şi de a minimiza leziuniel. Incălziţi-vă timp de cinci minute 

înainte de exerciţiile aerobice. Acest lucru ar trebui să înceapă fiecare şedinţă pentru a vă 

pregăti corpul şi a vă întinde muşchii, crescându-vă circulaţia şi frecvenţa pulsului, şi livrând 

mai mult oxigen la muşchii dumneavoastră. 
 

 

RĂCIREA de la finalul antrenamentului dumneavoastră, repetaţi aceste exerciţii pentru a 

reduce durerea în muşchii obosiţi. Scopul răcirii este de a reda corpului stare de odihnă la 

finalul fiecărei şedinţe de exerciţii. O răcire corespunzătoare vă reduce uşor ritmul cardiac şi 

permite sângelui să revină în inimă. 
 
 

 
ROTIREA CAPULUI 
Rotiţi-vă capul spre dreapta, trebuie să simţiţi o senzaţie de 
întindere în partea de sus stânga a gâtului. Apoi rotiţi capul spre 
spate încă o dată, întinzându-vă bărbia spre plafon şi lăsând gura 
deschisă. Rotiţi capul spre stânga o dată, apoi coborâţi capul spre 
piept o dată.  

 

 
 
 
 
 
 
 

ÎNTINDERE MUȘCHI COAPSĂ INTERIOARĂ 
Ţineţi tălpile picioarelor împreunate şi genunchii spre exterior. 
Trageţi picioarele cât mai aproape de zona inghinală atât cât 
este posibil. Împingeţi uşor genunchii spre podea. Ţineţi aşa 
cât număraţi până la 15. 
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