
 

                           ACTIVE MAX  MASSAGER - ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΑΖ 
 
 
 
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με ασφάλεια και ικανοποίηση, διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες και τους κανονισμούς ασφαλείας πριν από τη χρήση. 
 
Περιγραφή προϊόντος 
Πλαϊνή όψη, μπροστινή όψη, Κεφαλή Υ, Κεφαλή Τ, Κεφαλή Α, Στρόγγυλη Κεφαλή 50χιλ. 
Η συσκευή περιτοναϊκού μασάζ είναι μια φορητή και επαναφορτιζόμενη συσκευή δόνησης 
με μεγάλη ροπή και ρυθμιστή μεγάλης εμβέλειας. 
Μπορεί αποτελεσματικά να ανακουφίσει τον πόνο που προκαλείται από τη συσσώρευση 
γαλακτικού οξέος μετά από επίπονη άσκηση και να ανακουφίσει την ταλαιπωρία διαφόρων 
μυών σε ανθρώπους με καθιστική ζωή. 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΜΑΣΑΖ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΥΤΟ 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
Οδηγίες Χρήσης 
1. Σύμφωνα με διαφορετικά μέρη του μασάζ, επιλέξτε την κατάλληλη κεφαλή μασάζ για να 
την εισαγάγετε στη στρογγυλή τρύπα μπροστά από τη συσκευή. 
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να αρχίσει να λειτουργεί. 
 Πατήστε μία φορά και  ανάβει ένα κόκκινο φως, που αντιπροσωπεύει τη θέση του 
γραναζιού "1" 
 Πατήστε ξανά, ανάβουν 2 κόκκινα φώτα, που αντιπροσωπεύουν τη θέση του γραναζιού "2" 
 Πατήστε τρεις φορές, ανάβουν τρία κόκκινα φώτα, που αντιπροσωπεύουν τη θέση του 
γραναζιού "3" 
Πατήστε τέσσερις φορές, ανάβουν τέσσερα κόκκινα φώτα, που αντιπροσωπεύουν τη θέση 
του γραναζιού «4 
Πατήστε πέντε φορές, ανάβουν πέντε κόκκινα φώτα, που αντιπροσωπεύουν τη θέση του 
γραναζιού "5" 
Πατημένο έξι φορές, ανάβουν 6 κόκκινα φώτα, που αντιπροσωπεύουν τη θέση του 
γραναζιού "6" 
Πατήστε επτά φορές, οπότε ο κινητήρας σταματά να περιστρέφεται. 
Πατήστε ξανά τον κινητήρα για να ξεκινήσετε. 
Σημείωση: Η συσκευή πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να συνδεθεί στο μετασχηματιστή και 
στη συνέχεια στο ρεύμα. 
 
Οδηγίες για την μπαταρία  
1. Η μπαταρία αρχικά πρέπει να φορτιστεί για περίπου 3 ώρες και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για αρκετές ώρες στη συνέχεια. Όταν η μπαταρία φορτίζεται, η ενδεικτική 
λυχνία είναι κόκκινη και γίνεται πράσινη, όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 
Απαγορεύεται η λειτουργεία της κατά τη διάρκεια τα φόρτισης για την δική σας ασφάλεια.  
Μέθοδοι εφαρμογής 
Η βαθιά διείσδυση της συσκευής μειώνει τον πόνο, τις μυϊκές κράμπες, τη νευραλγία και 
άλλες μυοσκελετικές διαταραχές που προκαλούνται από απλά διαστρέμματα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Σχεδόν όλα τα προβλήματα του μαλακού ιστού, σχετίζονται με τραύμα, 
υπερβολική χρήση μυών ή ανώμαλη στάση του σώματος και οι περισσότεροι από τους 
τραυματισμένους ιστούς που εμπλέκονται σε αυτά τα προβλήματα, μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με αυτήν τη συσκευή. Το υπερβολικό στρες και η παρατεταμένη 
φυσιοθεραπεία πρέπει να αποφεύγονται κατά τη χρήση της συσκευής. Ευαίσθητες 
περιοχές όπως το κεφάλι, το πρόσωπο και οι αυχενικοί σπόνδυλοι πρέπει να 



 

αποφεύγονται. Εάν υπάρχει φλεγμονή, οίδημα ή πόνος, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε 
αμέσως. 
Η τρέχουσα έρευνα αφορά τον αντίκτυπο της εκγύμνασης με δονήσεις σε συγκεκριμένες 
διαταραχές. Αυτό είναι πιθανό να μειώσει τους τύπους αντενδείξεων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω και η πρακτική εμπειρία έχει δείξει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η ενσωμάτωση 
της δόνησης σε ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας είναι επίσης μια σύσταση 
φυσικοθεραπείας. 
Αυτό πρέπει να γίνει με ή με τη συμβουλή ιατρού, ειδικού ή φυσιοθεραπευτή 
 

Ενδείξεις Αντενδείξεις 
Πόνος και κράμπες λόγω μυϊκών 
συσπάσεων, διαστρέμματα , τεντώματα. 

Ανεύρυσμα, αιμορραγία, χρήση 
αραιωτικού του αίματος 

Βοηθά στη ροή του οιδήματος στην 
πρησμένη περιοχή 

Καρδιακές παθήσεις, με 
βηματοδότη ή απινιδωτή 

Χαλαρωμένος πυκνός συνδετικός ιστός  Εγκυμοσύνη, καρκίνος 
Μειώνει τη συσσώρευση γαλακτικού οξέος 
στους μύες 

Εντός 90 ημερών από την ενδοαρθρική 
στερέωση, η συσκευή δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται εντός 7,5 εκατοστών από 
την εσωτερική στερέωση. 

Αυξάνει την κινητικότητα των αρθρώσεων Ευαίσθητη περιοχή: κεφάλι, πρόσωπο, 
αυχενικοί σπόνδυλοι, σπονδυλική στήλη 

Εξαλείφει την μυϊκή κόπωση Μυϊκή θέση κοντά στο οστό: ο βραχίονας, 
το πίσω μέρος του ποδιού, το πίσω μέρος 
του χεριού κ.λπ. 

 
Προφυλάξεις 
▲ Σημείωση  
 Για να μειώσετε τον κίνδυνο δυσλειτουργίας, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού, πυρκαγιάς, 
θανάτου και ζημιάς στον εξοπλισμό, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις για 
αυτό το προϊόν σε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. 
• Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για ιατρική χρήση και παρέχει μόνο προσωπικό μασάζ. 
• Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα παρά την θέλησή τους να χρησιμοποιούν αυτό το 
προϊόν. Φυλάξτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά. 
• Απαγορεύεται η χρήση σε μη στεγνή, καθαρή επιφάνεια του δέρματος. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στα ρούχα και να πιεστεί απαλά και να μετακινηθεί στο δέρμα. Κάθε μέρος 
είναι περίπου 10 δευτερόλεπτα. 
• Μην το χρησιμοποιείτε στο πάνω μέρος του κεφαλιού ή σε οποιοδήποτε σκληρό ή 
αποστεωμένο μέρος του σώματος: χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο στους μαλακούς ιστούς 
του σώματος χωρίς να προκαλέσετε πόνο ή δυσφορία. 
• Απαγορεύεται η χρήση πάνω σε μώλωπες στην περιοχή του μασάζ και η χρήση σε 
περίπτωση πόνου ή δυσφορίας. 
• Μην στέκεστε ή κάθεστε απευθείας πάνω σε αυτό το προϊόν, το οποίο μπορεί να 
προκαλέσει ατύχημα 
• Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του προϊόντος και να μειώσει 
τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 
Όταν χρησιμοποιείτε ξανά τη συσκευή,  πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει για λίγο πριν 
από την επόμενη χρήση. 
• Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον, όπως το μπάνιο. Μην βυθίζετε το προϊόν σε 
νερό ή άλλα υγρά για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. 
• Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε σόμπα ή σε άμεσο ηλιακό φως. 



 

• Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια κεραυνού. 
• Μην εισάγετε ή ρίχνετε αντικείμενα στα ανοίγματα του προϊόντος. 
• Μην καλύπτετε το μηχάνημα μασάζ κατά τη χρήση για να αποφύγετε δυσλειτουργία λόγω 
αυξημένης θερμοκρασίας κινητήρα. 
• Μην αφήνετε τα δάχτυλα, τα μαλλιά ή άλλα μέρη του σώματος να βρίσκονται κοντά στον 
άξονα και στο πίσω μέρος της δονούμενης κεφαλής, καθώς μπορεί να πιαστούν. 
Συντήρηση 
1. Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με μια ελαφρώς υγρή πετσέτα και στεγνώστε με 
ένα μαλακό πανί. 
2. Κατά την αποθήκευση για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή ταξίδια, τοποθετήστε το προϊόν 
στο αρχικό κουτί της συσκευής και διατηρήστε το στεγνό. 
 
 
Προειδοποίηση 
• Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε το φορτιστή . Εάν η θήκη του φορτιστή είναι 
κατεστραμμένη, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση. 
• Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια και μην αφαιρείτε το φορτιστή 
τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. 
•Μην αγγίζετε το προϊόν ή το φορτιστή με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε 
βραχυκύκλωμα, δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία. 
• Όταν ο φορτιστής εκτεθεί σε βροχή, υγρό ή έντονη υγρασία, σταματήστε να τον 
χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για 
αντικατάσταση. 
• Τα ακόλουθα άτομα: εμφυτευμένος καρδιακός βηματοδότης, που πάσχουν από 
καρδιακή νόσο, μακροχρόνιες παθήσεις στην μέση, έγκυες γυναίκες ή λίγο μετά τον 
τοκετό, κατάγματα, οστεοπόρωση, ασθενείς με αρθριτικά, κακοήθεις όγκους, 
τραυματισμένο  δέρμα ή έκζεμα. Δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσουν. 
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν το χρησιμοποιήσετε. 
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες ή συσκευές παραγωγής θερμότητας 
όπως ηλιακό φως, θερμαντήρες, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ή θερμοσίφωνες. 
Η υπερθέρμανση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 
• Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την μπαταρία, μην εισάγετε ξένα αντικείμενα ή 
βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά για να αποφύγετε διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή 
έκρηξη της μπαταρίας. 
• Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν απορριφθεί. 
• Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. 
• Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια. 
 
Τεχνικά Χαραχτηριστικά 
Επαναφορτιζόμενο  
Όνομα προϊόντος: Μασάζ σώματος · 
Αριθμός προϊόντος: TY-602 
Τάση φόρτισης: 8.4V 
Τάση μπαταρίας: 7,4V  
Ονομαστική ισχύς: 24W 
Εκτελεστικό πρότυπο: GB 4706.1-2005  

           GB 4706.10-2008 
Ηλεκτρικό  
Όνομα προϊόντος: Μασάζ σώματος 
Αριθμός προϊόντος: TY-602 
Ονομαστική τάση: 9V ~ 



 

Ονομαστική συχνότητα: 50Hz 
Ονομαστική ισχύς; 24W 
Εκτελεστικό πρότυπο: GB 4706,1-200  
                              GB 4706.10-2008  
 
Εγγύηση 
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από τεχνητές ζημιές, αποσυναρμολόγηση του 
μηχανήματος, ακατάλληλη χρήση κ.λπ., δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 
 
 
 
Τοπική μυϊκή χαλάρωση 
Στατική τεχνολογία, Δυναμική τεχνολογία 

 Θωρακικός 
μυς 

-30s 

Δελτοειδής -30s 
Μύες ώμου -30s 

Δικέφαλοι -30s 
Διάφραγμα -30s 
Κοιλιακοί μύες -45s 
Μύες μέσης -25s 
Tετρακέφαλοι -60s 
Απαγωγέας 
ισχίου 

-60 

Πρόσθιος μυς 
επιγονατίδας 

-45s 

Μακρή 
βραχιόνιο 

-30s 

Κοντό 
βραχιόνιο 

-30s 

Ανυψωτικός 
μυς ώμου 

-1  έως 1,5 
λεπτό έως 

τον 
λάρυγγα 

Τραπεζοειδής -1  έως 1,5 
λεπτό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρομβοειδής -1 λεπτό 

Μύες του 
μανικιού του 
ώμου 

-25s 

Τρικέφαλοι -25s 

Πλατύς ραχιαίος  -45s 
Μυς Hengzhong -1 λεπτό έως 1,5 

λεπτά 

Μύες στον μίσχο 1 λεπτό έως 1,5 
λεπτά 

Απιοειδή  1 λεπτό έως 1,5 
λεπτά 

Τέλος -25s 
Δικέφαλοι -1 λεπτό 

Μεγάλοι μύες -25s 

Ημιτενοντώδη & 
Ημιμεμβράνioι   

-40s 

Πλατύγυροι μύες -20s 

Φτέρνα  -20s 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΝΩ ΑΚΡΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Ύπτια Θέση 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΚΑΤΩ  

Διάφραγμα 10s- 15sX3 φορές 

Χρόνια κάμψη 
καρπού 

10s- 15sX3 φορές 

Mυς μήκους παλάμης 12s- 15sX3 φορές 

Καμπτήρας  ωλένης 
καρπού 

10s- 15sX3 φορές 

Εκτίνων Μυς 5s- 10sX2 φορές 
Χρόνιος εκτίνων Μυς 5s- 10sX2 φορές 
Εκτατικός μυς 
δακτύλων 

5s- 10sX2 φορές 

Καμπτήρας ωλένης - 
καρπού 

5s- 10sX2 φορές 

Μύες αγκώνα 10s- 15sX2 φορές 
Δικέφαλοι 15s- 20sX3 φορές 
Διάφραγμα 15s- 20sX3 φορές 
Τρικέφαλοι 15s- 20sX3 φορές 
Δελτοειδής   
Δάκτυλα ποδιών 10s- 20sX3 φορές 
 
Μεσαία δέσμη 

10s- 20sX3 φορές 

Μετά την δέσμη 10s- 20sX3 φορές 

Αγκώνας 
 Ύπτια Θέση 

Μικρή επίπεδη κεφαλή, κάθετη προς τα κάτω   

Δελτοειδής   
Δάκτυλα ποδιών 10sX3 φορές 
Μεσαία δέσμη 10sX3 φορές 
Μετά την δέσμη 10sX3 φορές 
Δικέφαλοι 15s- 20sX3 φορές 
Διάφραγμα 15s- 20sX3 φορές 
Διάφραγμα 15s- 20sX3 φορές 
Μικρή στρογγυλή κεφαλή – κάθετα προς τα 

κάτω  
Πλευρικός λαγόνιος τένοντας 30s- 40s Εάν 
φοβάστε να χτυπήσετε την επιφάνεια των 

οστών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χέρι 
σας για να τσιμπήσετε τους μυς σας προς τα 

κάτω. 
Χρόνια κάμψη καρπού 10s- 15sX3 φορές 
Μυς μήκους παλάμης 12s- 15sX3 φορές 
Τένοντας ωλένης - 
καρπού 

10s- 15sX3 φορές 

Εκτατικός μυς 5s- 10sX2 φορές 
Χρόνιος τένοντας 5s- 10sX2 φορές 
Χρόνιος εκτατικός μυς 
δακτύλων 

5s- 10sX2 φορές 

ΩΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Μικρή επίπεδη κεφαλή, κάθετη προς τα κάτω   

Τρικέφαλοι  15s- 20sX3 φορές 
Αγκώνας 10s- 20sX2 φορές 
Τραχέος 15s- 20sX3 φορές 

Μεσαία Δέσμη 15s- 20sX3 φορές 
Κάτω Δέσμη 15s- 20sX3 φορές 
Πλατύς ραχιαίος 30s- 1λεπτόX2 

φορές 
Με κατεύθυνση από την μέση προς τα 

πλάγια, και από πάνω προς τα κάτω 
Μικρή στρόγγυλη κεφαλή  

κάθετη προς τα κάτω  
Άνω Ιερό οστό 10s- 15sX3 φορές 
Ανυψωτικός μυς ώμου 10s- 12sX2 φορές 
Μεγάλος στρογγυλός 
μυς 

10s- 12sX2 φορές 

Μικρός  στρογγυλός 
μυς 

10s- 12sX2 φορές 

Υποκάνθιου  10s- 12sX2 φορές 
Η κατεύθυνση κινείται από τη μέση προς τα 
πλάγια 
ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ. 
Στήθος, ΤΡΙΠΕΣ: 
Ο άνω βραχίονας είναι ανοιχτός 90 μοίρες ο 
καρπός είναι ίσιος και το αντιβράχιο είναι 
παράλληλο με τον κορμό 
Πρώτα διεγείρουν τους θωρακικούς μύες 
για 30 δευτερόλεπτα 
Μεταδιέγερση του διαφράγματος 30s 

Πελματιαία απονευρωσίτιδα 
Ύπτια Θέση (μία πλευρά) 
Μικρή επίπεδη κεφαλή κάθετα προς τα κάτω 
Ιγνυακός τένοντας  
Δικέφαλοι  20s 30sX3 φορές 
Ημιτενοντώδη  20s 30sX3 φορές 
Ημιμεμβρανώδους  20s 30sX3 φορές 
Μετακίνηση κατεύθυνσης από πάνω προς τα 
κάτω. Κεφαλή U κάθετα προς τα κάτω 
Μυς δακτυλίου  
Ίσιος μυς στο γόνατο 15s-30s 
Καμπτήρας γονάτου 15s-3Os 
Τρικέφαλοι γαμπών  
Γαστροκνήμιο 20s· 30sX3 φορές 
Το μπροστινό πόδι είναι στο έδαφος 
η μικρή στρογγυλή κεφαλή είναι κάθετη προς το 
πέλμα του ποδιού 
Πελματιαία περιτονία 20s· 30sX3 φορές 
Πρόσθιος μυς 
επιγονατίδας 

15s-20sX2 φορές 

Μακρύ βραχιόνιο 15s-20sX2 φορές 
Κοντό Βραχιόνιο 15s-20sX2 φορές 
Μετακίνηση κατεύθυνσης από πάνω προς τα 
κάτω. 



 

Κατώτερο άκρο 
Σχέδιο λειτουργίας 

Ύπτια Θέση 
Μικρή κεφαλή κάθετα προς τα 

κάτω 
Iγνυακός τένοντας  20s-30sX3 

φορές 
Δικέφαλοι  2Os-3OsX3 

φορές  
Ημιτενοντώδη  
Ημιμεμβρανώδη 

20s-30sX3 
φορές 

Μετακίνηση κατεύθυνσης από πάνω 
προς τα κάτω Μικρή επίπεδη κεφαλή 
45 o 
Λεπτός μυς 10s-15sX2 

φορές 
Μακρύς μυς 10s-15sX2 

φορές 
Κοντός μυς 10s-15sX2 

φορές 
Τρικέφαλοι 
γαμπών 

 

Γαστροκνήμιος  20s-30sX3 
φορές 

Πλατύγυρος μυς 20s-30sX3 
φορές 

Μετακίνηση κατεύθυνσης από πάνω 
προς τα κάτω. Μικρή στρογγυλή 
κεφαλή κάθετα προς τα κάτω  
Μυς  
Ίσιος μυς στο 
γόνατο 

15s-30s 

Καμπτήρας 
γονάτου 

15s-30s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ύπτια Θέση 
Μικρή κεφαλή κάθετα προς τα κάτω  
Τετρακέφαλοι   
Ορθός μηριαίος 30s-45sX2 

φορές 
Πλευρικός μηριαίος μυς 30s-45sX2 

φορές 
Μέσος μηριαίος  μυς 30s-45sX2 

φορές 
Διάμεσος μυς 30s-45sX2 

φορές 
Μετακίνηση κατεύθυνσης από πάνω προς τα 
κάτω 
Μικρή επίπεδη κεφαλή κάθετα προς τα κάτω 
Sewing muscle 30s-45s 
Πρόσθιος μυς επιγονατίδας 15s-20sX2 

φορές 
Μακρύ βραχιόνιο 15s-20sX2 

φορές 
Κοντό βραχιόνιο 15s-20sX2 

φορές 
Μετακίνηση κατεύθυνσης από πάνω προς τα 
κάτω 

Αρθρίτιδα γονάτου  
Ύπτια Θέση 
Μικρή κεφαλή κάθετα προς τα κάτω 
Τετρακέφαλοι  
Ορθός μηριαίος 30s-45sX2 φορές 
Πλευρικός μηριαίος 
μυς 

305-455X2 φορές 

Μέσος μηριαίος 
μυς 

305-455X2 φορές 

Διάμεσος μυς 305-455X2 φορές 
Μετακίνηση κατεύθυνσης από πάνω προς τα 
κάτω.  
και ο ασθενής λυγίζει σιγά-σιγά την μικρή 
κεφαλή κάθετα προς τα κάτω 
Κνημιαία άκρη - 
πρόσθια όψη της 
κνήμης 

30s-1λεπτό 

Ορθός μηριαίος, 
βουβωνική χώρα 

1 λεπτό 

Επιγονατιδικός 
σύνδεσμος 

20sX3 φορές 

Ύπτια Θέση 
Μικρή κεφαλή κάθετα προς τα κάτω  
Μυς δακτυλίου 30sX45s  
Ίσιος μυς στο γόνατο 15s-30s 
Καμπτήρας γονάτου 15s-3Os 
Τρικέφαλοι γαμπών  
Γαστροκνήμιο 20s· 30sX3 φορές 
Επίπεδος ψαρικός 
μυς 

20s· 30sX3 φορές 


