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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΥ # 43395

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.  Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχά-

νημα. 
2.  Το ποδήλατο αυτό είναι ένα όργανο γυμναστικής οικιακής χρήσης, καθώς επίσης και ένα όργανο 

αεροβικής 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 συνή-
θως 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 επιβά-
λεται εάν είστε πάνω από 45 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 160Kg. 
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΥ

Εισαγωγικά
•  Για να μετακινήσετε το ελλειπτικό, σηκώστε το από την εμπρός βάση και μετακινήστε το πάνω στις 

ρόδες που υπάρχουν στην πίσω βάση.
•  Πριν χρησιμοποιήσετε το ελλειπτικό, βεβαιωθείτε ότι είναι απολύτως σταθερό. Σε περίπτωση 

αστάθειας, χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά ποδαράκια που βρίσκονται στην πίσω βάση.
•  Το ελλειπτικό παράγει μόνο του την ενέργεια που χρειάζεται για τη λειτουργία της κονσόλας.

Συντήρηση
•  Σφίξτε τα πετάλια κάθε 3 μήνες.
•  Να ελέγχετε τακτικά ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σφιγμένα καλά.

Αριστερή χειρολαβή

Σταθερή χειρολαβή

Ροδάκι

Ρυθμιζόμενο 
ποδαράκι

Εμπρός βάση

Δεξιά χειρολαβή
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Περιγραφή παραθύρων κονσόλας
1.  CALORIES: Ενδεικτική κα-

τανάλωση θερμίδων βασι-
σμένη σε άνθρωπο 70 κιλών, 
στην ταχύτητα και χρόνο 
άσκησής σας.

2.  STEPS: Τα βήματα που εκτε-
λείτε.

3.  DISTANCE: Η απόσταση που 
έχετε καλύψει

4.  ΤΙΜΕ: Ο χρόνος που γυμνά-
ζεστε.

5.  HEART RATE: Οι καρδιακοί 
παλμοί σας ανά λεπτό.

6.  RESISTANCE: Η αντίσταση 
του ποδηλάτου (κλίμακα 
1-20).

7.  DOT MATRIX: Η οθόνη αυ-
τή έχει πολλαπλές λειτουρ-
γίες. Απεικονίζει διάφορες 
ενδείξεις και μηνύματα όταν 
ασκείστε ή σας ζητείτε να ει-
σάγετε τιμές.

Κουμπιά κονσόλας
1.  START: Εκκίνηση του επιλεγέντος προγράμματος.
2.  RESET: Σταμάτημα του τρέχοντος προγράμματος.
3.  +/-: Αύξηση/μείωση της αντίστασης όταν ασκείστε. Επίσης, όταν εισάγετε τιμές, τροποποιούν τις 

τιμές που καλείστε να εισάγετε.
4.  COOL DOWN: Επιλογή προγράμματος χαλάρωσης.
5.  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Επιλογή/εισαγωγή επιθυμητών τιμών.
6.  OK: Επαλήθευση τιμών που έχετε εισάγει.
7.  DELETE (): Διαγραφή τιμών.
8.  MANUAL ONE TOUCH: Επιλογή προγράμματος MANUAL.
9.  INTERVAL ONE TOUCH: Επιλογή προγράμματος INTERVAL.

10. TARGET ONE TOUCH: Επιλογή προγράμματος TARGET BURN.
11.  CARDIO ONE TOUCH: Επιλογή προγράμματος CARDIO.
12. HEART RATE ONE TOUCH: Επιλογή προγράμματος HEART RATE.
13. ADVANCED ONE TOUCH: Επιλογή προγράμματος ADVANCED RATE.

Γρήγορη εκκίνηση / Χειροκίνητο πρόγραμμα
Ξεκινήστε να κάνετε πετάλι. Η οθόνη θα ανάψει και θα βλέπετε την ένδειξη «Press Start or Select 
Program to Begin» (Πατήστε έναρξη ή επιλέξτε πρόγραμμα). Πατώντας το κουμπί «START» ξεκινάτε 
την άσκησή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα έτοιμα προγράμματα, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί. Ακο-
λουθεί η λειτουργία των διαφόρων προγραμμάτων:
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Προγράμματα
1. MANUAL: Η κεντρική οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «MANUAL MODE: ENTER WEIGHT» και 

στο παράθυρο θα βλέπετε να αναβοσβύνει η ένδειξη «70» (κιλά βάρους). Εισάγετε το βάρος 
σας με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Έπειτα η κεντρική οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη 
«ENTER TIME» (επιθυμητός χρόνος άσκησης) και θα βλέπετε την ένδειξη «20» (λεπτά άσκησης) 
να αναβοσβύνει. Εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο άσκησης με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ» ή 
«QUICK START». Θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» (Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε 
να αθλείστε.

2. CARDIO: Η κεντρική οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «CARDIO MODE: ENTER WEIGHT» και 
στο παράθυρο θα βλέπετε να αναβοσβύνει η ένδειξη «70» (κιλά βάρους). Εισάγετε το βάρος 
σας με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Έπειτα η κεντρική οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη 
«ENTER TIME» (επιθυμητός χρόνος άσκησης) και θα βλέπετε την ένδειξη «20» (λεπτά άσκησης) 
να αναβοσβύνει. Εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο άσκησης με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ» ή 
«QUICK START». Θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» (Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε 
να αθλείστε.

3. INTERVAL: Η κεντρική οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «INTERVAL MODE: ENTER WEIGHT» και 
στο παράθυρο θα βλέπετε να αναβοσβύνει η ένδειξη «70» (κιλά βάρους). Εισάγετε το βάρος σας 
με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Έπειτα η κεντρική οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «ENTER 
TIME» (επιθυμητός χρόνος άσκησης) και θα βλέπετε την ένδειξη «20» (λεπτά άσκησης) να ανα-
βοσβύνει. Εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο άσκησης με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Μετά 
θα δείτε την ένδειξη «ENTER LOWER RESISTANCE LIMIT» (ελάχιστη αντίσταση) με την τιμή «5» 
να αναβοσβύνει. Ρυθμίστε την ελάχιστη αντίσταση με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Τώρα 
θα βλέπετε την ένδειξη «ENTER UPPER RESISTANCE LIMIT» (μέγιστη αντίσταση) με την τιμή «10» 
να αναβοσβύνει. Ρυθμίστε τη μέγιστη αντίσταση με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ» ή «QUICK 
START». Θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» (Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να 
αθλείστε.

4. HEART RATE: Η κεντρική οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «HEART RATE TRAINING: 1=HR65% 
2=HR75% 3=HR85%». Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με τα κουμπιά +/- και «ΟΚ». Έπειτα 
θα δείτε την ένδειξη «ENTER WEIGHT» (εισάγετε το βάρος σας) και θα βλέπετε την ένδειξη «70» 
να αναβοσβύνει. Εισάγετε το βάρος σας με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Μετά θα δείτε 
την ένδειξη «ENTER TIME» (χρόνος άσκησης) και θα βλέπετε την ένδειξη «20» να αναβοσβύνει. 
Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο άσκησης με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Τώρα θα δείτε την 
ένδειξη «ENTER AGE» (ηλικία) και θα βλέπετε την ένδειξη «40» να αναβοσβύνει. Εισάγετε την 
ηλικία σας με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ» ή «QUICK START». Θα δείτε την ένδειξη «START 
PEDALLING» (Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να αθλείστε.

5. TARGET: Η κεντρική οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «TARGET TRAINING: 1= CALORIES TARGET 
2=DISTANCE TARGET 3=TIME TARGET». Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με τα κουμπιά +/- και 
«ΟΚ».

	 •		Εάν	επιλέξατε	το	πρώτο,	θα	βλέπετε	την	ένδειξη	«CALORIES	TARGET:	ENTER	CALORIES»	(εισά-
γετε θερμίδες) και θα βλέπετε την ένδειξη «100» να αναβοσβύνει. Εισάγετε τις θερμίδες που 
επιθυμείτε να κάψετε με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Μετά θα δείτε την ένδειξη «ENTER 
WEIGHT» (βάρος) και θα βλέπετε την ένδειξη «70» να αναβοσβύνει. Εισάγετε το βάρος σας με 
τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ» ή «QUICK START». Θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» 
(Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να αθλείστε.

	 •		Εάν	επιλέξατε	το	δεύτερο,	θα	βλέπετε	την	ένδειξη	«DISTANCE	TARGET:	ENTER	DISTANCE»	(ει-
σάγετε απόσταση) και θα βλέπετε την ένδειξη «5ΚΜ» (5 χιλιόμετρα) να αναβοσβύνει. Εισάγετε 
την επιθυμητή απόσταση με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ» ή «QUICK START». Θα δείτε την 
ένδειξη «START PEDALLING» (Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να αθλείστε.

	 •		Εάν	επιλέξατε	το	τρίτο,	θα	βλέπετε	την	ένδειξη	«TIME	TARGET:	ENTER	TIME»	(εισάγετε	χρόνο)	και	
θα βλέπετε την ένδειξη «30» να αναβοσβύνει. Εισάγετε το χρόνο που επιθυμείτε να ασκηθείτε 
με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ» ή «QUICK START». Θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» 
(Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να αθλείστε.
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6. ADVANCED: Η κεντρική οθόνη θα σας δείχνει την ένδειξη «ADVANCED TRAINING: 1= STEPS 
2=EVENTS 3=OTHERS». Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με τα κουμπιά +/- και «ΟΚ».

	 •		Εάν	επιλέξατε	το	πρώτο,	θα	βλέπετε	την	ένδειξη	«1=6K	STEPS,	2=8K	STEPS,	3=CUSTOM	STEPS».	
Εάν επιλέξετε το πρώτο ή το δεύτερο, θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» (Αρχίστε να 
κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να αθλείστε. Εάν επιλέξετε το τρίτο θα βλέπετε την ένδειξη «CUSTOM 
STEPS: ENTER STEPS» (εισάγετε αριθμό βημάτων) και την ένδειξη «5Κ» (5 χιλιάδες) να αναβο-
σβύνει. Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό βημάτων με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Θα δείτε 
την ένδειξη «START PEDALLING» (Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να αθλείστε.

	 •		Εάν	επιλέξατε	το	δεύτερο,	θα	βλέπετε	την	ένδειξη	«1=2KM	WALK,	2=5KM	WALK,	3=CUSTOM	
DISTANCE». Εάν επιλέξετε το πρώτο ή το δεύτερο, θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» 
(Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να αθλείστε. Εάν επιλέξετε το τρίτο θα βλέπετε την ένδει-
ξη «CUSTOM DISTANCE: ENTER DISTANCE» (εισάγετε απόσταση) και την ένδειξη «2ΚΜ» (2 χιλιό-
μετρα) να αναβοσβύνει. Εισάγετε την επιθυμητή απόσταση με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». 
Θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» (Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να αθλείστε.

	 •		Εάν	 επιλέξατε	 το	 τρίτο,	 θα	 βλέπετε	 την	 ένδειξη	 «OTHER	ADVANCED	PROGRAMS:	 1=BURN	
CALORIES (κάψιμο θερμίδων) 2=HILL (λόφος)». Εάν επιλέξετε το πρώτο θα βλέπετε την ένδειξη 
«BURN CALORIES MODE: ENTER MAX RESISTANCE» (εισάγετε μέγιστη αντίσταση) και την έν-
δειξη «10» να αναβοσβύνει. Εισάγετε την επιθυμητή αντίσταση με τα κουμπιά +/- και πατήστε 
«ΟΚ» ή «QUICK START». Θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» (Αρχίστε να κάνετε πετάλι). 
Ξεκινήστε να αθλείστε. Εάν επιλέξετε το δεύτερο θα βλέπετε την ένδειξη «HILL MODE: ENTER 
WEIGHT» (εισάγετε το βάρος σας) και την ένδειξη «70» να αναβοσβύνει. Εισάγετε το βάρος σας 
με τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ». Έπειτα θα δείτε την ένδειξη «ENTER TIME» (εισάγετε επιθυ-
μητό χρόνο) και την ένδειξη «20» να αναβοσβύνει. Εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο άσκησης με 
τα κουμπιά +/- και πατήστε «ΟΚ» ή «QUICK START». Θα δείτε την ένδειξη «START PEDALLING» 
(Αρχίστε να κάνετε πετάλι). Ξεκινήστε να αθλείστε.

Σχετικά με τα προγράμματα καρδιακών παλμών
Το παλιό ρητό ότι “τα αγαθά κόποις κτώνται” είναι ένας μύθος που έχει αναιρεθεί από τα ευεργετή-
ματα της γυμναστικής με άνεση. Ένα μεγάλο μέγεθος αυτής της επιτυχίας οφείλεται στους ελεγκτές 
καρδιακών παλμών. Με τη σωστή χρή-
ση ενός τέτοιου μηχανήματος πολλοί άν-
θρωποι βλέπουν ότι τελικά το επίπεδο της 
άσκησής τους ήταν πολύ υψηλό ή πολύ χα-
μηλό, και ότι η άσκησή τους είναι πολύ πιο 
ευχάριστη αν διατηρούν τους καρδιακούς 
παλμούς τους στην επιθυμητή κλίμακα.

Για να βρείτε το πιο ωφέλιμο για εσάς εύ-
ρος καρδιακών παλμών, πρέπει πρώτα να 
βρείτε το μέγιστο επιτρεπτό ρυθμό για το 
σώμα σας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον 
εξής τύπο: 220 - ηλικία σας = μέγιστος επι-
τρεπτός ρυθμός. Αφού υπολογίσετε τη μέγι-
στη τιμή, μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας 
στόχο: α) καρδιοαγγειακό (για άσκηση της 
καρδιάς και των πνευμόνων) και β) χάσιμο 
βάρους. Στο διά γραμμα, οι μαύρες στήλες 
απεικονίζουν το μέγιστο ρυθμό της καρδιάς 
σας για τις διάφορες ηλικίες που γράφονται οριζοντίως. Για κάθε είδος άσκησης (καρδιοαγγειακό ή 
χάσιμο βάρους) μπορείτε να δείτε την ιδανική για άσκηση τιμή των καρδιακών σας παλμών κοιτάζο-
ντας τις άσπρες γραμμές που κόβουν το διάγραμμα: α) η καρδιοαγγειακή με παυλίτσες, β) η χασίματος 
βάρους με κουκίδες. Μπορείτε να επιτύχετε άριστα αποτελέσματα γυμναζόμενοι στο 90% ή 70% του 
μέγιστου. Το καλύτερο όμως είναι να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν αρχίσετε την άσκηση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥΣ

Μέγιστοι επιτρεπτοί καρδιακοί παλμοί
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Ηλικία Χρήστη
ΚαρδιοαγγειακόΧάσιμο βάρους



Προσέξτε να μην προσπαθήσετε να υπερβείτε τα όριά σας. Το αυτό απευθύνεται σε φυσιολογι-
κούς υγιείς ανθρώπους. Είναι πιθανό να μην μπορέσετε, τουλάχιστον όχι από την αρχή, να πιάσετε 
τους στόχους σας. Αν δεν είστε σίγουροι για το αν μπορείτε να τα καταφέρετε, θέστε έναν χαμηλό-
τερο στόχο.

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

5. Διάταση Λαιμού (Ρολάρισμα Κεφαλιού): Κλείνετε το κεφάλι προς 
τα δεξιά νιώθοντας τη διάσταση της άσκησης στην αριστερή 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 βοή-
θεια τοίχου, τον οποίο πιέζετε με τα χέρια σας. Το δεξί πόδι είναι λυγι-
σμένο στο γόνατο και το αριστερό τεντωμένο προς τα πίσω, τα πέλμα-
τα και των δυο ποδιών εφαπτόμενα με το έδαφος. Έπειτα επαναλάβετε 
την άσκηση αντίθετα.
8. Διάταση Πλευρών: Βάλτε τα χέρια στην ανάταση και προσπαθή-
στε 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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