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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.  Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. 
2.  Το ποδήλατο αυτό είναι ένα όργανο γυμναστικής οικιακής χρήσης, καθώς επίσης και ένα όργανο αεροβι-

κής γυμναστικής που μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την καρδιο-αναπνευστική σας λειτουργία. 
3.  Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα πριν την συναρμολόγηση/χρήση και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά και 

έτοιμα για χρήση. 
4.  Το ποδήλατο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόλυτα επίπεδη επιφάνεια και, επειδή οι επιφάνειες συνήθως 

δεν είναι επίπεδες, συνίσταται η χρήση ενός συνθετικού αφρώδους τάπητα ή μοκέτας. 
5.  Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για το επίπεδο της προσπάθειας που πρέπει να φθάσετε. Αυτό επιβάλεται 

εάν είστε πάνω από 35 ετών ή έχετε προηγούμενο βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό. 
6.  Για να έχει αποτέλεσμα η άσκησή σας, πρέπει να γίνεται σε καθημερινό επίπεδο και για τουλάχιστον 20 

λεπτά. 
7.  Πριν από την άσκηση είναι σωστό, για να μην τραυματιστεί κάποιος μυς, να κάνετε μια προθέρμανση σε 

συγκεκριμένους μύες. Μετά την άσκηση πρέπει επίσης να κάνετε ορισμένες ασκήσεις χαλάρωσης και 
τανύσματος (τεντώματος μυών “stretching”).

8.  Κρατήστε μακριά από το ποδήλατο νήπια, μικρά παιδία και κατοικίδια.
9.  Κρατήστε μακριά τα χέρια από τα κινούμενα μέρη.

10.  Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα. Εάν το ποδήλατο δε λειτουργεί 
κανονικά επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

11.  Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχή όπου φυλάσσονται σπρέι, οξυγόνο ή άλλα εύφλεκτα υλικά/
αέρια. Μια σπίθα από το ποδήλατο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα.

12.  Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα
13.  Μην το χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους
14.  Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για άλλο σκοπό εκτός από τον προτεινόμενο.
15.  Η ένδειξη των καρδιακών παλμών δεν είναι για ιατρική χρήση. Χρησιμοποιείστε την ένδειξη ως ένα 

μέτρο ελέγχου της έντασης κατά τη διάρκεια της άσκησης. 
16.  Φοράτε πάντα αθλητικά παπούτσια
17.  Μην ασκηθείτε μια ώρα πριν φάτε / Μην φάτε μία ώρα πριν ασκηθείτε.
18.  Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζαλάδα, ναυτία ή οτιδήποτε άλλο, σταματήστε αμέσως την άσκηση και 

συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
19.  Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του χρήστη είναι 130Kg. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Νούμερο Περιγραφή Σχήμα
1o BHMA

32 Αλενόβιδα 5/16˝×3/4˝ (6 τμχ.)

41 Σταυροκατσαβιδόβιδα Μ5×12mm (4 τμχ.)

34 Κυρτή ροδέλα 5/16˝×19×1.5Τ (1 τμχ.)

33 Ίσια ροδέλα 5/16˝×18×1.5Τ (10 τμχ.)

109 Αλενόβιδα 5/16˝×3/4˝ (5 τμχ.)

35 Ροδέλα 5/16˝×1.5Τ (11 τμχ.)
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Νούμερο Περιγραφή Σχήμα
2o BHMA

33 Ίσια ροδέλα 5/16˝×18×1.5Τ (4 τμχ.)

109 Αλενόβιδα 5/16˝×3/4˝ (4 τμχ.)

35 Ροδέλα 5/16˝×1.5Τ (4 τμχ.)
3o BHMA

63 Παξιμάδι ασφαλείας 3/8˝×7Τ (6 τμχ.)

62 Ίσια ροδέλα 3/8˝×19×1.5T (6 τμχ.)

55 Σταυροκατσαβιδόβιδα Μ6×25mm (4 τμχ.)

61 Αλενόβιδα 3/8˝×1-3/4˝ (6 τμχ.)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Νούμερο Περιγραφή Σχήμα

69 Κλειδί 14/15mm (1 τμχ.)

68

Συνδυασμός Μ5 
Αλενόκλειδου και 
Σταυροκατσάβιδου  
(1 τμχ.)

92 Αλενόκλειδο 6mm (1 τμχ.)
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα του ποδηλάτου από το κιβώτιο και τοποθετήστε τα προσεκτικά στο 
πάτωμα. Η συναρμολόγηση δεν είναι δύσκολη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες και θα χρεια-
στείτε γύρω στα 15-20 λεπτά.

ΒΗΜΑ 1: Συναρμολόγηση μερών και λαιμού κονσόλας

•  Πρώτα συνδέστε τα καλώδια (104 & 94, βλέπε διάγραμμα) και έπειτα ενώστε το πίσω (100) με το 
εμπρός (1) μέρος του σκελετού και χρησιμοποιήστε το κλειδί (68) για να σφίξετε 6 βίδες (32) με έξι 
ροδέλες 36) μαζί με άλλες 6 ροδέλες (33).

•  Περάστε το κάλυμμα (80) στον λαιμό της κονσόλας (2) βεβαιούμενοι ότι έχει σωστό προσανατολι-
σμό (βλέπε διάγραμμα). Περάστε τη δέσμη καλωδίων (93) που βγαίνουν από το επάνω μέρος του 
σκελετού μέσα από το λαιμό (2) βγάζοντάς τα από το επάνω μέρος.

•  Στερεώστε τον λαιμό (2) στον κυρίως σκελετό (1) χρησιμοποιώντας το αλενόκλειδο (92) για να 
σφίξετε 5 βίδες (109) με 4 ροδέλες (33), 5 ροδέλες (35) και 1 ροδέλα (34). Σπρώξτε το κάλυμμα (80) 
πάνω στον σκελετό για να κλειδώσει.

•  Συνδέστε τη δέσμη καλωδίων (93) στην κονσόλα (47). Έπειτα στερεώστε την κονσόλα (47) στο 
λαιμό (2) με 4 βίδες (41) χρησιμοποιώντας το σταυροκατσάβιδο (68).





ΒΗΜΑ 2: Συναρμολόγηση σταθεροποιητών και πεταλιών

•  Χρησιμοποιήστε το αλενόκλειδο (92) για να στερεώσετε τους σταθεροποιητές (5 & 6) στις βάσεις 
του σκελετού με 4 βίδες (109), 4 ίσιες ροδέλες (33) και 4 άλλες ροδέλες (35).

•  Χρησιμοποιήστε το κλειδί (69) για να σφίξετε τα πετάλια (15) στον άξονα. Τα πετάλια είναι μαρ-
καρισμένα, όπου «L» το αριστερό και «R» το δεξί. Το αριστερό πετάλι βιδώνει ανάποδα, δηλαδή 
αριστερόστροφα (ανάποδα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Σφίξτε τα καλά.





— 7 —

ΒΗΜΑ 3: Συναρμολόγηση αριστερού μπράτσου αιώρησης

•  Στερεώστε το κάθισμα (19) στη βάση του χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι (68) για να σφίξετε τις 4 
βίδες (55).

•  Στερεώστε τις χειρολαβές (7) στη βάση της σέλας σφίγγοντας με αλενόκλειδο (92) 4 βίδες (61) με 4 
ροδέλες (62) και το κλειδί (69) για 4 παξιμάδια (63).

•  Στερεώστε την πλάτη (3) στις χειρολαβές (7) χρησιμοποιώντας το κλειδί (92) για να σφίξετε 2 βίδες 
(61), όπου στην άλλη άκρη των βιδών που βγαίνουν κάτω από τη βάση (54) τα τοποθετήσετε 2 
ροδέλες (62) και 2 παξιμάδια (63) που θα τα σφίξετε με κλειδί (69).

•  Τέλος, συνδέστε τα καλώδια του κομπιούτερ (104 & 95, βλέπε διάγραμμα).
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ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
• START/STOP: —  Ξεκινά/διακόπτει την άσκησή σας.
  —  Ξεκινά τη μέτρηση σωματικού λίπους.
  —  Κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλε-

πτα για να μηδενιστούν όλες οι τιμές.
• DOWN: Μειώνει την τιμή της απεικονιζόμενης πα-

ραμέτρου. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, 
μειώνει την αντίσταση.

• UP: Αυξάνει την τιμή της απεικονιζόμενης πα-
ραμέτρου. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, 
αυξάνει την αντίσταση.

• ENTER: Εισαγωγή της επιλεγμένες τιμής ή τύπου 
άσκησης.

• RECOVERY: Πατήστε το για να εκκινήσετε τη λειτουργία 
ανάκτησης καρδιακών παλμών.

• MODE: Αλλαγή της απεικόνισης της οθόνης μεταξύ 
RPM (περιστροφές ανά λεπτό), SPEED (τα-
χύτητα), ODO (οδόμετρο), DIST (απόσταση), 
WATT (ενέργεια) και CALORIES (θερμίδες).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
Με τα κουμπιά «UP/DOWN» μπορείτε να διαλέξετε έναν πρόγραμμα άσκησης και να πατήσετε 
«ENTER» για να ξεκινήσετε. Υπάρχουν 7 βασικά προγράμματα:
• Manual: Χειροκίνητο
• Pre-programs: Έτοιμα προγράμματα
• Watt Program: Πρόγραμμα κατανάλωσης ενέργειας
• Body Fat: Πρόγραμμα σωματικού λίπους
• Target hear rate: Συγκεκριμένων (στόχου) καρδιακών παλμών
• Hear rate control: Ελέγχου καρδιακών παλμών
• User: Πρόγραμμα χρήστη
Αφού έχετε επιλέξει το επιθυμητό πρόγραμμα άσκησης μπορείτε να θέσετε μία ή/και περισσότερες 
παραμέτρους βάσει των οποίων θα εκτελεστεί το πρόγραμμα (Προσοχή: Κάποιες παράμετροι μπο-
ρούν να τροποποιηθούν μόνο σε ορισμένα προγράμματα. Επίσης, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε Χρόνο 
και Απόσταση στο ίδιο πρόγραμμα). Αφού επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα και πατήσετε «ENTER», 
θα βλέπετε την ένδειξη «TIME» να αναβοσβύνει. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο με τα κουμπιά «UP/
DOWN» και να πατήσετε «ENTER» για την επόμενη παράμετρο. Ρύθμιστε όσες παραμέτρους επιθυμεί-
τε με τον τρόπο αυτό και πατήστε «START/STOP» για να ξεκινήσετε την άσκησή σας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
1. SPEED: Η τρέχουσα ταχύτητα του ποδηλάτου.
2. RPM: Περιστροφές τωνπεταλιών ανά λεπτό.
3. TIME: Συνολικός χρόνος άσκησης. Μπορείτε να ορίσετε επιθυμητό χρόνο άσκησης.
4. DIST: Συνολική απόσταση άσκησης. Μπορείτε να ορίσετε επιθυμητή απόσταση άσκησης.
5. ODO: Συνολική απόσταση που έχει καλυφθεί με το ποδήλατο αυτό.
6. CAL: Συνολικές θερμίδες που κάψατε. Μπορείτε να ορίσετε τις επιθυμητές θερμίδες.
7. WATT: Κατανάλωση ενέργειας.
8. HEART RATE: Οι κτύποι της καρδιά σας ανά λεπτό.
9. TARGET H.R.: Οι κτύποι που έχετε θέσει ως στόχο για την άσκησή σας.
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10. PROGRAM: Υπάρχουν 24 διαφορετικά προγράμματα για να διαλέξετε
11. LEVEL: Κάθε πρόγραμμα έχει 24 επίπεδα αντίστασης που απεικονίζονται σε 8 μπάρες σε κάθε στή-

λη. Κάθε στήλη αντιστοιχεί σε 1 λεπτό άσκησης και κάθε μπάρα 3 επίπεδα αντίστασης.
12. Μουσική: Υπάρχει βύσμα στην κορυφή της κονσόλας όπου μπορείτε να συνδέσετε πηγή ήχου (π.χ. 

iPod, Κινητό).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χειροκίνητο
Με τα κουμπιά «UP/DOWN» επιλέξτε το πρόγραμμα «1» 
και πατήστε «ENTER». Μετά θα κληθείτε να τροποποιήσε-
τε τις παραμέτρους άσκησής σας. Αφού το κάνετε πατήστε 
«START/STOP» για να ξεκινήσετε. Οι παράμετροι που έχετε 
θέσει θα πραγματοποιήσουν φθίνουσα μέτρηση. Όταν κά-
ποια παράμετρος μηδενίσει, θα ακούσετε ηχητικό σήμα ότι 
η άσκησή σας έχει τελειώσει. Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί «START» ξανά.

Έτοιμα προγράμματα
Υπάρχουν 12 έτοιμα προγράμματα, όπου το κομπιούτερ ρυθμίζει μόνο την την αντίσταση. Με τα 
κουμπιά «UP/DOWN» επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και πατήστε «ENTER». Μετά θα κληθείτε 
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να τροποποιήσετε τις παραμέτρους άσκησής σας. Αφού το κάνετε πατήστε «START/STOP» για να 
ξεκινήσετε. Οι παράμετροι που έχετε θέσει θα πραγματοποιήσουν φθίνουσα μέτρηση. Όταν κάποια 
παράμετρος μηδενίσει, θα ακούσετε ηχητικό σήμα ότι η άσκησή σας έχει τελειώσει. Αν επιθυμείτε να 
συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί «START» ξανά.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε με τα κουμπιά «UP/DOWN» να τροποποιήσετε την αντίσταση του πο-
δηλάτου όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονικό στάδιο του προγράμματος στο οποίο βρίσκεστε. Με 
την αλλαγή του χρονικού σταδίου, η αντίσταση θα επανέλθει αυτόματα στην τιμή που περιγράφεται 
από το πρόγραμμα. Επίσης, δεν μπορείτε να θέσετε ως παραμέτρους άσκησης την Απόσταση και τον 
Χρόνο ταυτοχρόνως.

Πρόγραμμα κατανάλωσης ενέργειας (Watt)
Στο πρόγραμμα αυτό, το κομπιούτερ θα αλλάζει αυτόματα 
την αντίσταση σε σχέση με την ταχύτητα που ασκείστε, προ-
σπαθώντας να κρατήσει την κατανάλωση ενέργειας σταθερή 
σύμφωνα με την παράμετρο που έχετε θέσει.

Μέτρηση σωματικού λίπους
Επιλέξτε το αντίστοιχο πρόγραμμα και πατήστε «ENTER». Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα προσωπικά 
σας δεδομένα, δηλαδή:
  – Φύλο: Θα βλέπετε να αναβοσβύνει ένα ανθρωπάκι
  – Ύψος: Εξ’ ορισμού τιμή 175 εκατοστά
  – Βάρος: Εξ’ ορισμού τιμή 75 κιλά
  – Ηλικία: Εξ’ ορισμού τιμή 30 ετών.
Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα εισάγετε με τα κουμπιά «UP/
DOWN» και «ENTER». Έπειτα πατήστε το κουμπί «START/
STOP» και κρατήστε τους αισθητήρες καρδιακών παλμών.

Η μέτρηση του σωματικού λίπους θα διαρκέσει 15 δευτερόλεπτα. Όταν τελειώσει η μέτρηση θα 
δείτε να απεικονίζονται διάφορες ενδείξεις:
  – Ποσοστό: Το ποσοστό λίπους στο σώμα σας
  – BMR: Ποσό ημερήσιας ενέργειας που καίγεται σε αδράνεια
  – BMI: Δείκτης μάζας, δηλαδή κατηγοριοποίηση του σώματός σας
  – Τύπος:  Τύπος 1, λίπος 5%-9%, Τύπος 2, λίπος 10%-14%, Τύπος 3, λίπος 15%-19%, Τύπος 

4, λίπος 20%-24%, Τύπος 5, λίπος 25%-29%, Τύπος 6, λίπος 30%-34%, Τύπος 7, 
λίπος 35%-39%, Τύπος 8, λίπος 40%-44%, Τύπος 9, λίπος 45%-50%

Πατήστε το κουμπί «START/STOP» για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Πρόγραμμα στόχου καρδιακών παλμών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το πρόγραμμα αυτό είναι απαραίτητη η προμή-
θεια ζώνης καρδιακών παλμών η οποία πωλείται ως προαιρετι-
κό εξάρτημα.
Εκτός των άλλων παραμέτρων που μπορείτε να θέσετε, η 
βασική στο πρόγραμμα αυτό είναι οι καρδιακοί παλμοί που 
επιθυμείτε να έχετε κατά την διάρκεια της άσκησής σας. Το 
κομπιούτερ θα ελέγχει τους καρδιακούς παλμούς σας περίπου κάθε 10 δευτερόλεπτα και, εάν αποκλί-
νουν περισσότερο από 5 παλμοί από αυτούς που έχετε θέσει ως παράμετρο, το κομπιούτερ θα τρο-
ποποιεί αυτόματα την αντίσταση. Στην περίπτωση που το σήμα χαθεί, το κομπιούτερ θα κρατήσει την 
αντίσταση σταθερή για 60 δευτερόλεπτα και μετά θα την μειώνει 1επίπεδο κάθε 10 δευτερόλεπτα.
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Πρόγραμμα ελέγχου καρδιακών παλμών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το πρό-
γραμμα αυτό είναι απα-
ραίτητη η προμήθεια 
ζώνης καρδιακών παλ-
μών η οποία πωλείται ως 
προαιρετικό εξάρτημα.
Εκτός των άλλων πα-
ραμέτρων που μπορεί-
τε να θέσετε, η βασική 
στο πρόγραμμα αυτό 
είναι το ποσοστό των 
καρδιακών παλμών (σε 
σχέση με το μέγιστο δυνατό) που επιθυμείτε να έχετε κατά την διάρκεια της άσκησής σας. Οι επιλογές 
είναι 4, δηλαδή 55%, 65%, 75% και 85%, όπου η μεγαλύτερη απευθύνεται μόνο για τους έμπειρους 
χρήστες. Το νούμερο βγαίνει αφαιρώντας την ηλικία σας από το 220. Δηλαδή, για έναν χρήστη ηλικίας 
30 ετών. το 75% αντιστοιχεί σε (220-30)*75% = 90*75% = 67,5 παλμοί ανά λεπτό. Το κομπιούτερ θα 
ελέγχει τους καρδιακούς παλμούς σας περίπου κάθε 10 δευτερόλεπτα και, εάν αποκλίνουν περισσό-
τερο από 5 παλμοί από αυτούς που έχετε θέσει ως παράμετρο, το κομπιούτερ θα τροποποιεί αυτό-
ματα την αντίσταση. Στην περίπτωση που το σήμα χαθεί, το κομπιούτερ θα κρατήσει την αντίσταση 
σταθερή για 60 δευτερόλεπτα και μετά θα την μειώνει 1επίπεδο κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Προγράμματα χρήστη
Υπάρχουν 4 προγράμ-
ματα χρήστη, τα οποία 
μπορείτε να τα τροπο-
ποιήσετε σύμφωνα με 
τις ανάγκες σας. Μπο-
ρείτε δηλαδή να ορίσε-
τε την επιθυμητή αντί-
σταση για κάθε μία από 
τις 10 στήλες/μεσοδια-
στήματα της άσκησης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
1.  Πρέπει από καιρό σε καιρό να ελέγχετε εάν όλα τα μπουλόνια είναι σωστά βιδωμένα και δεν υπάρ-

χουν χαλαρές βίδες, μπουλόνια ή αλλά τμήματα. 
2.  Ένας απλός καθαρισμός με βρεγμένο πανί είναι αρκετός. Μην χρησιμoποιείτε απορρυπαντικά. 
3.  Το δάπεδο πρέπει να είναι απόλυτα οριζοντιωμένο (επίπεδο). Καλό είναι το ελλειπτικό να είναι 

πάνω σε ειδική μοκέτα. 
4.  Μην εκθέσετε το κομπιούτερ σε απευθείας ηλιακό φως.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ένα σωστό πρόγραμμα άσκησης αποτελείται από προθέρμανση, αεροβική άσκηση και χαλάρωση. 
Εκτελέστε το πρόγραμμα στο σύνολό του 2 ή, προτιμότερα, 3 φορές την εβδομάδα, χαλαρώνοντας μια 
ημέρα ανάμεσα. Μετά από μερικούς μήνες θα μπορείτε να αυξήσετε τη συχνότητα των ασκήσεών σας 
σε 4 ή 5 φορές την εβδομάδα. Η προθέρμανση είναι ένα βασικό κομμάτι του προγράμματος και δεν 
θα πρέπει να την παραλείπετε. Προετοιμάζει το σώμα σας για πιο κουραστικές ασκήσεις με το να θερ-
μαίνει και διατείνει τους μύες σας, αυξάνοντας την κυκλοφορία του αίματος και τον καρδιακό ρυθμό 
και στέλνοντας περισσότερο οξυγόνο στους μύες σας. Επαναλάβετε αυτές τις ασκήσεις στο τέλος του 
προγράμματος για να μειώσετε στο ελάχιστο δυνατό προβλήματα μυϊκών πόνων. Σας προτείνουμε τις 
ακόλουθες ασκήσεις:

1. Τέντωμα τετρακέφαλων: Με το δεξί χέρι στηριχτείτε 
στον τοίχο ενώ λυγίζετε το αριστερό πόδι προς τα πίσω και 
το κρατάτε με το άλλο χέρι. Προσπαθήστε να λυγίσετε το 
πόδι όσο περισσότερο μπορείτε. Μείνετε στη θέση αυτή 
για 15 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε για το δεξί πόδι.

2. Άσκηση προσαγωγών: Καθίστε κάτω μαζεύοντας τα 
πόδια μπροστά, έχοντας λυγίσει τα γόνατα και ενώνοντας 
τις πατούσες. Έπειτα με τους αγκώνες πιέστε τα γόνατα 
προς το πάτωμα. Εκτελέστε 15 επαναλήψεις.

3. Άγγιγμα στα δάχτυλα του ποδιού: Λυγίστε τη μέση 
σιγά-σιγά προς τα εμπρός έχοντας ελαφρώς λυγισμένα τα 
γόνατα και με τα χέρια σας να τείνουν να πιάσουν τις μύτες 
των ποδιών σας. Μείνετε στην θέση αυτή για 15 δευτερό-
λεπτα.

4. Άσκηση δικέφαλων (ποδιών): Καθήστε έχοντας το 
δεξί πόδι τεντωμένο μπροστά και το αριστερό μαζεμένο με 
το πέλμα του να κολλάει στο δεξί πόδι. Σκύψτε μπροστά προ-
σπαθώντας να πιάσετε τα δάχτυλα του τεντωμένου ποδιού. 
Εκτελέστε 15 επαναλήψεις. Ξεκουραστείτε για λίγο και επανα-
λάβετε με το άλλο πόδι τεντωμένο.

5. Διάταση Λαιμού (Ρολάρισμα Κεφαλιού): Κλείνετε το κεφά-
λι προς τα δεξιά νιώθοντας τη διάσταση της άσκησης στην αρι-
στερή πλευρά του λαιμού. Έπειτα εκτελέστε από την αντίθετη 
πλευρά. Στο τέλος ρίξτε το κεφάλι με μια επανάληψη προς τα 
εμπρός και μια προς τα πίσω.

6. Ανασήκωμα Ώμων: Σηκώστε τον δεξί ώμο όσο πιο κοντά 
μπορείτε ώστε να πλησιάζει το αυτί σας. Έπειτα εκτελέστε την 
ίδια άσκηση με τον αριστερό ώμο. Η κίνηση της άσκησης θα 
πρέπει να γίνεται σε αργό ρυθμό.

7. Διάταση Αχίλλειου Τένοντα: Η άσκηση αυτή γίνεται με τη 
βοήθεια τοίχου, τον οποίο πιέζετε με τα χέρια σας. Το δεξί πόδι 
είναι λυγισμένο στο γόνατο και το αριστερό τεντωμένο προς 
τα πίσω, τα πέλματα και των δυο ποδιών εφαπτόμενα με το 
έδαφος. Έπειτα επαναλάβετε την άσκηση αντίθετα.

8. Διάταση Πλευρών: Βάλτε τα χέρια στην ανάταση και προ-
σπαθήστε με το αριστερό χέρι τεντωμένο να το ανασηκώσετε 
όσο πιο ψηλά μπορείτε, ώστε να νιώσετε το τράβηγμα στην 
αριστερή σας πλευρά. Επαναλάβετε και για το δεξί χέρι.
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