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Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde para futuras 
referências. 

 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
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Obrigado por escolher esta passadeira elétrica para uso doméstico. Os nossos 

produtos melhorarão a sua saúde se você familiarizar mais com a sua 

passadeira, o que tornará mais fácil a utilização. Por tanto, leia atentamente 

este manual antes de utilizar esta nova passadeira. 

 

Para certificar a máxima qualidade dos produtos, todas as partes desta 

passadeira são utilizadas material de alta qualidade e são aprovadas em 

inspecções e testes rigorosos. Consulte este manual, que o orientará a montar, 

utilizar e manter correctamente esta passadeira. 

 

Obrigado por utilizar este produto! 
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2. Instruções de segurança 

Ao desenhar e fabricar esta passadeira, consideramos muitos problemas de segurança, 

para garantir sua segurança, leia cuidadosamente todo o conteúdo deste manual antes do 

uso. Não temos nenhuma responsabilidade de uma operação anormal. 

RISCO 

Não use o dispositivo de frequência cardiaca junto com outros dispositivos de frequência 

cardiaca sem fio, porque, pode causar interferência eléctrica. 
 

ADVERTÊNCIA 

Para evitar danos a você ou outras pessoas, siga as instruções seguientes. 

1. Para evitar qualquer acidente o perigo, antes do uso, certifique-se de que a passadeira esteja 

completamente conectada. 

2.  Ao correr sobre a passadeiras, segure o bloqueio de segurança (vermelho) na posição adequada 

de sua roupa. Se acontecer uma situação inesperada, pare a máquina imediatamente. 

3. a. Consulte seu médico antes de fazer exercício. 

b. Use roupa desportiva confortável ao fazer exercício, não use sapatos com solo mole, se não, o sapato 

pode se envolver no motor e no sistema de controle, o que pode causar um mal funcionamento da 

passadeira. 

c. Mantenha a habitação limpa e organizada, evite que a passadeira absorva a sujeira, o que 

causará um mal funcionamiento da passadeira. 

d. O peso do usuário não deve exceder 100 kg. 

4. Este produto somente pode ser usado por uma pessoa ao mesmo tempo. Para evitar acidentes, não 

permita que  as crianças ou os animais de estimação brinquem com este produto. 

5. O espaço mínimo para colocar a  passadeira em casa, não deve ser menor que 100 cm 

respectivamente para a frente e ambos os lados do produto, e o espaço mínimo para a parte traseira 

não  deve ser menor de 200 cm. 

6. Não use esta passadeira se a linha elétrica estiver danificada. 

7. Se a passadeira está danificada ou quebrada, não a use e entre em contato com o serviço de 

atenção ao cliente para  obter a garantia. 

8. Não toque nenhuma parte móvel quando a passadeira estiver funcionando, nunca pressione nem 

coloque  nenhum objeto na passadeira. 

9. Esta máquina está desenhada para usar no interior, não a use no exterior. 

10. Coloque a passadeira em um solo limpo e plano, certifique de que a habitação esteja em boas 

condições de ventilação. Certifique-se de que não tenha objetos afiados perto. Não use a passadeira 

perto da água ou fontes de fogo. 

11. Use o corrimão quando subir ou baixar da passadeira. Não baixe da passadeira quando a máquina 

não se esteja completamente parada. Se ocorrer algum acidente, deve puxar o bloqueio de segurança, 

assim a passadeira irá parar de forma imediata. 

12. Não use esta máquina se você estiver usando equipamento de oxigeno ou spray perto da máquina. 

13. Para certificar-se de que a passadeira funcione, não instale nenhum acessório que não seja 

fornecido pela fábrica original. 

14. Deve certificar-se de que todas as partes da passadeira estejam instaladas firmemente. 

15. Depois de usar a passadeira, desligue e desconecte da corrente. Quando não estiver usando a 

passadeira, guarde o bloqueio de segurança em um lugar seguro para evitar que terceiros usem a 

passadeira. 
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B.M6*1 peça 

D.M8*45*2 peças 

1.1 peça 

A.1 peça E.M5*40*2 peças 
C.1 peça 

G.M8*2 peças 
F.M8*15*2 peças 

J.4*15*4 peças 

3、Especificações da embalagem 
 
 
 

Número Componente 

 
1 

 
ESTRUTU

RA 

 

 
2 

 
MANUAL 

 
 
 
 
 
 

说明书 

3 
TELA 

 

4 
COBERTA LATERAL DA 

COLUNA 

 

5 
PACOTE DE 

PARAFUSOS 

Imagem da 

quarta página 

 
 
 

 

Pacote de Parafusos 
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4. Instruções de montagem 

1：Tire a estrutura principal da caixa de papelão e abra a atadura de cabos que agrupa a estrutura. 

 

2：Expanda a estrutura: Retire o pino de extracção da coluna N e segure a estrutura no chão com a 

outra mão, fixe a estrutura na parte da chapa de metal da base com os parafusos D # M8 * 45. 

 
 

3：Montagem do suporte do medidor electrónico: Primeiro dobre o suporte do medidor electrónico como 

indica na direção da flecha na imagem, e depois fixe o suporte do medidor electrónico na 

coluna com os parafusos F # M8 * 15 (2 peças) e almofadas de G # M8 (2 peças). 
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D 

 
 



4: A. Primeiro conecte as linhas de sinal do medidor electrónico, e depois coloque o painel no medidor 

electrónico como indica a direção da flecha na imagem, e depois fixe-o com os parafusos E # M5 * 

40 (2 peças). 

B. A parte vermelha indicada pela flecha é o dispositivo de anti-deformação. Para evitar que a base se 

levante, quando utilize a passadeira, ajuste este dispositivo de acordo com seu próprio peso. 

 
 
 
 
 

 

L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5：Dobrar o produto: Quando você necesitar transportar ou não estiver usando este produto por um 

largo tempo, dobre-o como se mostra a seguir: 

Segure o extremo posterior da plataforma de correr e levante a plataforma lentamente segundo a direção 

indicada pelo cabeçote de corte até que a plataforma esteja paralela a coluna substancialmente. Tire a 

maçaneta para fora com a outra mão para certificar-se de que o eixo de ferro da maçaneta seja inserido 

no orifício da dobra lateral da passadeira. 
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5. Instruções do controle elétrico 

Iniciar: Depois de 3 segundos de contagem regressiva, a passadeira começa a 

funcionar.      O número de programas é: P1 ~ P12 programas automáticos. 

Função do bloqueio de segurança 

Se o bloqueio de segurança da passadeira for desligado mostrará "SEGURA" imediatamente e a 

passadeira se detém rapidamente, quando se inserir o bloqueio de segurança, o relógio eletrónico é 

visualizado completamente durante 2 segundos e depois todos os datos serão apagados. 

Função das teclas 

Botão de “iniciar”, botão de “parar”: 

“INICIAR” é o botão de inicio. Quando a passadeira se detém, pressione o botão de “iniciar”, a 

velocidade mostra "1.0" e a passadeira começa a funcionar. 

“PARAR” é o botão para parar a passadeira. Quando a passadeira está funcionando, pressione o botão 

de “parar”, todos os datos se apagarão, e a passadeira irá parar. 

Tecla de programa: 

"PROGAM (programa)" é a tecla do programa. No estado de espera, pressione este botão  

para pasar do modo manual ao programa automático P1 - P12; o modo manual é o modo de operação 

pré-determinado pelo sistema, a velocidade pré-determinada do modo manual é 1.0 km /h, e a velocidade 

máxima de funcionamento é 12.0 km / h. 

Tecla de modo: 

“MODO” é o botão de modo. No modo de espera, pressione este botão para percorrer três modos 

diferentes de operação de contagem regressiva, os três modos são do tempo, a distância e as calorias. 

Quando seleccionar os modos, a tecla de aumentar / diminuir a velocidade se pode usar para estabelecer 

o valor de contagem regressiva relevante. Quando tenha selecionado um modo, pressione o botão 

"INICIAR" para iniciar a passadeira. 

Botão de velocidade: 

“VELOCIDADE+” e “VELOCIDADE -” são teclas para aumentar ou diminuir a velocidade. 

Pode usar as teclas "VELOCIDADE +" e "VELOCIDADE -" para ajustar a velocidade e o valor 

establecido depois de que a passadeira se inicia, mudando 0.1Km cada ajuste. 

Função de indicação 

Visualização de velocidade: 

Mostra o valor da velocidade da corrida atual. 

Visualização do tempo: 
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Mostra o tempo de correr no modo manual ou a conta atrás do tempo de correr no modo e programa. 

Visualização de distância: 

Mostra a distância total no modo manual e de modo de programa ou a conta regressiva da distância de 

correr. 

Visualização de calorias: 

Mostra a acumulação de calorias queimadas durante o exercício no modo manual e modo de programa 

ou mostra a contagem regressiva de calorias. 

 
A faixa de datos mostrado por cada janela: 

TEMPO: 0:00 – 99:59 (MIN) 

DISTÂNCIA: 0.00 – 99 (KM) 

CALORIAS: 0.0 – 990 (KC) 

VELOCIDADE: 1-12KM/H 

 
Programa automático 

O tempo de correr pré-determinado é de 10 minutos. Depois de selecionar o programa, se  estabelece o 

tempo de correr. Cada programa se divide em 10 segmentos, e o tempo de correr de cada segmento de 

programa se distribui uniformemente. O motor para o medidor quando se completa o tempo de correr 

establecido. A seguinte é uma tabela de movimento de 12 programas. 
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Tempo 

Fase 

Tempo estabelecido / 10 = Tempo de correr 

em cada etapa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P1 
VELOCID 

ADE 

3 3 6 5 5 4 4 4 4 3 

 

P2 
VELOCID 

ADE 

3 3 4 4 5 5 5 6 6 4 

 

P3 
VELOCID 

ADE 

2 4 6 8 7 8 6 2 3 2 

 

P4 
VELOCID 

ADE 

3 3 5 6 7 6 5 4 3 3 

 

P5 
VELOCID 

ADE 

3 6 6 6 8 7 7 5 5 4 

 

P6 
VELOCID 

ADE 

2 6 5 4 8 7 5 3 3 2 

 

P7 
VELOCID 

ADE 

2 9 9 7 7 6 5 3 2 2 

 

P8 
VELOCID 

ADE 

2 4 4 4 5 6 8 8 6 2 

 

P9 
VELOCID 

ADE 

2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

 

P10 
VELOCID 

ADE 

2 5 7 5 8 6 5 2 4 3 

 



 

P11 
VELOCID 

ADE 

2 5 6 7 8 9 10 5 3 2 

 

P12 
VELOCID 

ADE 

2 3 5 6 8 6 9 6 5 3 

 

 

Configuração de parâmetros em 3 modos 

A configuração do tempo de contagem regressiva é de 30 minutos inicialmente, a faixa de 

configuração é de 5 a 90 minutos, cada ajuste é 1 minuto. 

A configuração de calorias da contagem de calorias é: 100 kcal, a faixa de configuração é 20 - 990 

kcal, cada ajuste é 10 kcal. 

A distância inicial da distância de contagem regressiva é 5.0 km, a faixa de configuração é 0.5 - 

99.0 km, e cada ajuste é 0.1 

A sequência de troca de ciclo é: manual, tempo, distância, calorias. 

 
 

 

Outros 

Quando se executa um parâmetro de contagem regressiva, a tela mostra “END (FIM)” e apita um alarme 

de 0,5 segundos cada 2 segundos até que a passadeira pare, depois o alarme para e a passadeira volta 

ao estado de modo manual. Somente se pode estabelecer em uma das seguintes:  o tempo de contagem 

regressiva, as calorias da contagem regressiva e a distância da contagem regressiva. Execute a última 

configuração, os parâmetros establecidos se contam para atrás, mas os outros parâmetros se mostram 

uma contagem positiva. 

 

6. Instruções de manutenção 

A manutenção adequada pode manter sua passadeira em ótimas condições; Uma manutenção incorreta 

pode danificar ou encurtar a vida útil da passadeira. 

ADVERTÊNCIA: Sempre desconecte o cabo de alimentação antes de limpar ou fazer a manutenção da 

passadeira! 

1. Retire regularmente a poeira para que as peças sempre estejam limpas. 

2. Depois de usar a passadeira, limpe o suor e a sujeira con uma toalha limpa ou um pano. Tenha cuidado 

de não respingar água sobre os componentes elétricos e em baixo da passadeira. 

3. Coloque a passadeira em um ambiente limpo e seco, certifique-se de que esteja desligada e 

desconectada. 

4. Para facilitar o movimiento, a passadeira está equipada com rodas. Confira que o cabo de alimentação 

esteja desconectado e que a estrutura esteja dobrada antes de mover a passadeira. 

5. Sempre verifique e bloqueie todas as partes da passadeira; as partes danificadas dos anéis devem ser 

substituidas imediatamente. 

6. Para manter e prolongar a vida útil da passadeira, se recomenda que deixe de usar 10      minutos depois 

de 30 minutos de uso continuo. 

7. A passadeira foi ajustada na fábrica, mas após sua utilização, a passadeira se estirará, se desviará da 

posição central e causará que a banda de fricção da passadeira e a coberta 
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traseira se danifiquem. É normal que a passadeira se estire durante o uso. Depois de usá-la por um 

período, se a passadeira estiver escorregadio ou não liso, pode ajustar a tensão da banda de correr para 

solucionar o problema. 

 
 
 
 
 
 
 

A. Ajuste do estiramento da passadeira.  

Se a passadeira está muito solta, insira a chave hexagonal fornecida no orifício de ajuste do lado 

esquerdo da passadeira, gire-a 1/4 de volta no sentido horário do relógio e depois ajuste o lado direito, 

gire-a 1/4 de volta no sentido horário do relógio, tenha em conta que a esquerda e a direita devem ser 

ajustadas de forma síncrona, de modo que a passadeira possa apertar e não desviar do ponto central. 

Se a passadeira estiver muito apertada, a esquerda e a direita deverão ser ajustadas no sentido anti-

horário de forma síncrona. 

Nota: A passadeira não pode estar muito apertada. Isso quebrará a passadeira, aumentará a pressão 

do cilindro dianteiro / traseiro, danificará o rodamento dos roletes, etc., produzirá ruidos anormais e 

causará outros problemas. 

 
B. Ajuste do alinhamento da passadeira 

Quando usar a passadeira, a pressão sobre as duas correias não são iguais, e a pressão sobre a 

passadeira não está equilibrada, o que faz com que a passadeira se desvie do centro. Esta desviação é 

normal e volta automáticamente ao centro quando ninguém estiver correndo. Se não voltar ao centro, 

você deve fazer manualmente. 

Ligue a passadeira sem carga, ajuste a velocidade na sexta velocidade e observe a distância desde a 

passadeira até as barras laterais esquerda e direita: 

● Se a passadeira está distorcida para a esquerda, use uma chave hexagonal para girar o parafuso 

esquerdo 1/4 de volta no sentido horário; 

● Se a passadeira está distorcida para a direita, use uma chave hexagonal para girar o parafuso 

direito 1/4 de volta no sentido horário; 

● Se a passadeira ainda não estiver no meio, repita os pasos anteriores até que a passadeira esteja 

no meio. 

Depois de ajustar a passadeira ao meio, ajuste a velocidade a sexta velocidade e observe a 

desviação da passadeira e a condição de funcionamento. Se ainda tiver alguma desviação, repita o passo 

de ajuste. 

Conselho! Não aperte muito os roletes! Isso causará danificações permanentes no rodamento! 

 

8. Azeite lubrificante 

A passadeira já vem lubrificada de fábrica, porém, a lubrificação ajuda a manter a passadeira em 

uma ótima condição. A passadeira deve ser lubrificada depois de um ano de uso ou 100 horas de 

funcionamento. 

Depois de 30 horas ou 30 dias de uso, quando a passadeira não estiver em uso, levante a passadeira 

de um lado e alcance a superfície da plataforma para correr o mais longe possível. Toque 
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a superfície, se descubrir que ainda está lubrificado, não necessita adicionar azeite lubrificante; se 

descubrir que está muito seca, siga as instruções seguintes para adicionar o lubrificante. (Utilize 

lubrificantes sem base de azeite) 

Como adicionar lubrificante? 

Opere como se mostra a seguir, abra a coberta decorativa lateral esquerda. Antes de adicionar o 

azeite, insira a vara fina da garrafa de azeite no tubo para encher, e depois adicione o azeite. 

 

7. Falhas e soluções de problemas 

1. O relógio eletrónico mostra um código de mensagem de erros e exclui: 

 
Código  

pré-

determinado 

Código 

 pré-

determinado 

Resolução pré-determinada 

Er1 A tela não está 

conectada 

Sinal recebido 

1.1. Comprove se a linha de comunicação 

está solta, desconectada ou danificada;  

1.2. Comprove ou substitua a placa 

eletrónica; 

1.3 Comprove ou substitua o 

controlador. 

Er3 Voltagem 
sobrecarregada 

2.1. Comprove se a voltagem da linha de 

fornecimento de energia está no valor 

normal:  AC 200-240V； 

2.2. Comprove ou substitua o 

controlador. 

2.3. Comprove ou substitua o motor. 
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Er4 Corrente 
sobrecarregada 

3.1.Comprove se sobrecarga； 

3.2.Comprove se as partes mecânicas do 

funcionamento estão presas； 

3.3.Comprove se a falta de um agente de 

liberação; se falta esse agente de 

liberação, aumentará a fricção entre a 

passadeira e o cilindro. 

3.4. Comprove se o cilindro está 

muito gasto； 

3.5. Comprove se a superfície de correr 

está  gasta； 

3.6. Comprove se o cabo do motor possui 

algum  curto circuito； 

3.7 Comprove ou substitua o 

controlador； 

3.8 Comprove ou substitua o motor. 

Er5 Sobrecarga 4.1.Comprove se sobrecarga； 

4.2.Comprove se as partes mecânicas em 

funcionamento estão presas； 

4.3.Comprove se a falta de um agente de 

liberação; se falta esse agente de 

liberação, aumentará a fricção entre a 

passadeira e o cilindro. 

4.4. Comprove se o cilibdro está 

quedrado ou gasto； 

4.5. Comprove se a superfície de correr 

está gasta； 

4.6. Comprove se o cabo do motor possui 

um curto circuito； 

4.7. Comprove ou substitua o 

controlador； 

4.8 Comprove ou substitua o motor. 

Er6 Motor não conectado 5.1.Comprove se a linha do motor está 

solta ou caída； 

5.2 Comprove ou substitua o motor； 

5.3.Comprrove ou substitua o 

controlador. 

Er7 Indica que a placa mãe não 

recebeu o sinal 

6.1. Comprove se o cabo de comunicação 

está solto, desconectado o u danificado； 

6.2.Comprove ou substitua a placa 

eletrónica； 

6.3 Comprove ou substitua o 

controlador. 
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Er13 IGBT curto circuito 7.1 Comprove ou substitua o 

controlador. 

Er14 Curto circuito da carga 8.1 Comprove a saída do controlador 

para detectar se existem matérias 

extranhas que causam curto circuito 

8.2 Comprove ou substitua o motor. 

 

 

2. Problemas comuns e métodos de solução de problemas 

1. Alguns ou todos os botões não funcionam bem 

1.1 Abra a caixa superior do relógio eletrônico e prove se os botões funcionam； 

1.2 Comprove ou substitua a placa electrônica； 

1.3 Comprove que o botão possa funcionar depois de voltar a ligar. 

 
 

1. O relógio eletrônico não possui 
vizualização.  Métodos de solução de 

problemas： 

2.1 Comprove se a voltagem de entrada está dentro da faixa permitida: AC 100-120V / AC 200-

240V； 

2.2 Comprove se o interruptor de alimentação da passadeira está ligado; 

2.3 Comprove se o fusível dentro da corrente está danificado ou queimado. Se está  queimado, 

substitua com um fusível de reserva； 

2.4 Comprove o controlador, se o LED está ligado； 

2.5 Comprove cada cabo； 

2.6 Comprove ou substitua a placa eletrónica； 

2.7 Comprove ou substitua o painel de controle; 

 

2. Outros problemas e soluções 

a. A passadeira não liga 

Comprove se o cabo de alimentação está conectado,  o  interruptor de alimentação está  

ligado e o interruptor de segurança se retira. 

b. Deslizes da passadeira 

Consulte as instruções, ajuste bem a passadeira. 

c. Desvio da superfície de correr 

Consulte as instruções, ajuste a passadeira ao centro. 

d . Sons anormais 

Comprove se os parafusos da máquina estão fracos, ou se a passadeira está lubrificada. 

 
 
 
 
 
 

8. Términos de garantía 
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1. Cobertura da garantia 

No caso de uso e manutenção adequados, ou danificações não causadas por humanos mas 

causada  pelo uso normal, a garantia está limitada ao comprador original e não pode ser transferida. 

2. Período de garantia gratuito 

A garantia gratuita de um ano se calcula a partir da data de compra. Os suprimentos, e 

desgaste normal não estão cobertos pela garantia, como as correias e outros acessórios. 

3. Os seguintes términos não estão cobertos pela garantia. 

A. Dano causado por abuso, uso negligente, acidente ou modificação não autorizada; 

B. Dano causado por um ajuste incorreto da passadeira e a correia de transmissão; 

C. Dano causado pela manutenção inadequada;  

D. Danos causados por outras operações ilegais. 

4. Reposição e serviços 

Por favor, coloque-se em contato com o distribuidor ou conosco. 

Nossa empresa não se faz responsável dos serviços extendidos que oferecem os comerciantes. 

O compromisso de garantia somente é válido para uso privado da familia, não para treinamento 

profissional na academia. Se necessita comprar acessórios não cobertos pela garantia, coloque-se em 

contato com o serviço ao cliente. Proporcione a seguinte informação ao fazer um pedido: 

● Instruções 

● Modelo da passadeira 

● Número ou imagem da peça 

● Comprovante de data de compra 

9.Guia de exercícios 

● Consulte seu médico antes de começar um programa de exercícios ou treinamento. Siga os conselhos 

e instruções do médico para o treinamento. 

● Estabeleça seus próprios objetivos com seu médico, certifique-se que seu plano de exercícios seja 

realista e fácil de começar. 

● Pode adicionar algo de exercício aeróbico ao seu plano de exercício, como caminhar, nadar, dançar ou 

andar de bicicleta. Sempre revise o pulso. Se não possui um monitor eletrónico de batimentos cardiacos, 

pregunte a seu médico como medir o pulso com a mão ou no pescoço. Além disso, deve estabelecer a 

frequência cardiaca objetivo segundo sua idade e condições física. 

● Beba muita água durante os exercícios. Para evitar a desidratação, deve repor a umidade perdida pelo 

exercício excessivo. Evite beber água ou outras bebidas gelada, beba sempre a temperatura ambiente. 

 

10. Exercício de aquecimento 

Aquecimento antes do exercício: 

Um programa de exercício bem sucedido deve incluir exercícios de aquecimento, aeróbicos e relaxantes. 

Recomendamos que a frequência de exercícios seja ao menos duas ou três vezes por semana, e depois 

de alguns meses, pode aumentar a quatro ou cinco vezes por semana. O aquecimento é uma parte 

importante para seu estado físico. Faça exercícios de aquecimento antes de cada exercício. O 

aquecimento pode ajudar que seu corpo se adapte a um exercício mais intenso, porque o aquecimento 

pode ajudar aos músculos aquecer e se estirar, o que melhora a circulação sanguíneo, aumenta o 

pulso e proporciona mais oxigênio para os músculos. 
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Depois do exercício aeróbico, os exercícios de aquecimento repetidos também podem reduzir a dor 

muscular. Recomendamos os siguientes exercícios de aquecimento e relaxação. 

 

1.Tocar os dedos dos pés: 

Incline-se para frente lentamente, relaxe as costas 

e os ombros quando se inclinar para baixo, trate de 

estirar ao máximo, depois conte até 15. Repita 3 

vezes. 

 
 
 
 
 
 

Fig.1 

2.Estiramento muscular do pé: 

Sente-se no piso e estire a perna direita.  Dobre a 

perna esquerda de modo que a planta do pé 

esquerdo fique próxima do interior da perna direita. 

Tente extender seu corpo em direção ao dedo do 

pé direito por 15 segundos. Depois de relaxar, 

estire a perna esquerda da mesma 

maneira. Repita 3 vezes em cada perna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 

3.Estiramento da panturrilha e 

calcanhar: 

Segure a parede com as ambas mãos e pare com 

um pé detrás, mantenha os calcanhares tocando o 

solo e incline para a parede. Mantenha esta 

postura durante 10-15 segundos e depois relaxe. 

Repita 3 vezes para cada perna. 

 
 
 
 
 

Fig.3 

4.Estiramento de quadríceps: 

Mantenha o equilíbrio do corpo com a mão 

esquerda ou use a mesma para manter o equilíbrio, 

depois extenda a mão direita para atrás, agarre o 

calcanhar direito e puxe-o em direção ao quadril 

lentamente até que os músculos estejam 

apertados. Mantenha esta postura durante 10-15 

segundos e depois relaxe. Repita para a outra 

perna. 

 
 
 
 
 

Fig.4 

5.Estiramento do músculo sartório 

(músculo dentro del muslo): 

As plantas dos pés ficam opostas, os joelhos estam  

sentados para fora, e ambas as mões agarram os 

pés e puxam em direção a virilha. Mantenha esta 

postura durante 10-15 segundos e 

depois relaxe. Repita 3 vezes. 

 
 
 
 
 

Fig.5 
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