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11.4 Kontroll- og displayenhet med 2,7" fargeskjerm

(1) Visning treningsparameter
(2) Tast for å skifte ben-/overkropptrener
(3) Tast for enkel innstigning
(4) Tast for treningstid
(5) Tast for treningsmotstand
(6) Tast for antall omdreininger
(7) START-tast
(8) STOPP-tast
(9) Tast for anti-spasme-kontroll
(10) Tast for rotasjonsretning
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THERA-TRAINER TIGO
BRUKSANVISNING

Funksjonen til kontroll- og displayenheten

START-tast Trykk tasten: THERA-Trainer tigo starter treningen med standardinnstillingen.
– THERA-Trainer tigo starter med 10 omdr/min.

 Trykk tasten etter avbrudd (pause): Treningsøkten starter igjen.
 Trykk tasten under trening: Skifter visningen.

STOPP-tast Trykk tasten: THERA-Trainer tigo avslutter treningsøkten som pågår.
 Trykk tasten igjen: THERA-Trainer tigo viser den kjørte strekningen i km.
 Trykk tasten igjen: THERA-Trainer tigo viser energiforbruket i kcal.
 Visning av treningsdata er mulig til

– START trykkes igjen.
– Strømtilførselen blir brutt.
– THERA-Trainer tigo går i standby-modus

Visning trenings-
parameter

 Viser treningsparametrene ved skifte.

Tast for antall 
omdreininger

 Trykk kort på +: Haresymbolet blinker. THERA-Trainer tigo øker antall
omdreininger trinnvis.

 Trykk kort på -: Haresymbolet blinker. THERA-Trainer tigo reduserer antall
omdreininger trinnvis.

 Hold tasten nede: For å øke/redusere antall omdreininger jevnt til maksimum/
minimum.

 THERA-Trainer tigo starter med 10 omdr/min. 
 Maksimalt antall omdreininger: 60 omdr/min.

Tast for trenings-
motstand

 Trykk kort på +: Vektsymbol blinker. THERA-Trainer tigo øker treningsmot-
standen trinnvis.

 Trykk kort på -: Vektsymbol blinker. THERA-Trainer tigo reduserer trenings-
motstanden trinnvis.

 Hold tasten nede: For å øke/redusere treningsmotstanden jevnt til maksi-
mum/minimum.

 Aktuell treningsmotstand vises i 15 trinn.
 Maksimal treningsmotstand: 22 Nm
 Den innstilte treningsmotstanden blir konstant for alle antall omdreininger.
 Økt stegfrekvens = økt ytelse.

Tast for trenings-
tid

 Trykk kort på +: Klokkesymbol blinker. THERA-Trainer tigo øker treningstiden
i minuttrinn.

 Trykk kort på -: Klokkesymbol blinker. THERA-Trainer tigo reduserer tre-
ningstiden i minuttrinn.

 Hold tasten nede: For å øke/redusere treningstiden jevnt til maksimum/mini-
mum.

Tast for rota-
sjonsretning

 Trykk tasten: Rotasjonsretningspilsymbol blinker. THERA-Trainer tigo endrer
rotasjonsretning. THERA-Trainer tigo stopper langsomt til 0 og fortsetter
bevegelsen i motsatt retning og forhåndsinnstilt antall omdreininger.

 Gul pil viser rotasjonsretningen.
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Tast for å skifte 
ben-/overkropp-
trener

 Trykk STOPP: THERA-Trainer tigo avslutter den aktuelle treningen.
 Trykk tasten for å skifte: THERA-Trainer tigo skifter mellom ben- hhv. overkr-

opptrener.
– Fotsymbol lyser: Bentrener aktiv.
– Håndsymbol lyser: Overkropptrener aktiv.

 Ved pågående trening eller hvis ingen overkropptrener er montert er tasten
for å skifte ikke aktiv.

 Samtidig trening av armer og ben er ikke mulig.

Tast for enkel 
innstigning

 Trykk kort på START til symbolet for enkel innstigning vises: Veiven dreier til
første innstigningsposisjon. 
– Første fotstøtte står nede.

 Plasser første fot i fotstøtten.
 Trykk START igjen: Veiven dreier til andre innstigningsposisjon.

– Andre fotstøtte står nede.
 Plasser andre fot i fotstøtten.
 Sikre første fot med borrelåsbånd eller fot-/benstøtte.
 Trykk START igjen: Veiven dreier til første innstigningsposisjon.
 Sikre andre fot med borrelåsbånd eller fot-/benstøtte.
 START-tast: Enkel innstigning er avsluttet.

Tast for anti-
spasme-kontroll

 Trykk tasten: THERA-Trainer tigo slår anti-spasme-kontrollen av.
– Lynsymbolet er ikke aktivt (vises ikke).

 Trykk tasten igjen: THERA-Trainer tigo slår anti-spasme-kontrollen på.
– Lynsymbolet er aktivt (rødt lyn).

Lagre treningsinnstillinger

Du kan foreta individuelle treningsinnstillinger før start:

 Rotasjonsretning
 Treningstid
 Motstand
 Ben-/overkropptrener

Hver påfølgende trening starter med disse innstillingene. Når strømtilførselen blir
brutt blir innstillingene tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

11.5 Visningsenheter 

(1) Visning standby-modus
(2) Symmetriskjerm
(3) Visning treningsparameter
(4) Visning spasmedeteksjon
(5) Visning spastisitet PÅ/AV
(6) Visning statuslinje
(7) Visning tastelyd PÅ/AV
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Betydningen til visningsenhetene

Visning standby-
modus

 Hvis ingen taster trykkes på THERA-Trainer tigo lengre enn 10 minutter,
– slår bakgrunnsbelysningen til kontroll- og displayenheten seg av.
– lyser den røde LED 1.

 Trykk en vilkårlig tast for å få THERA-Trainer tigo tilbake i driftstilstand.

Etter en selvtest er THERA-Trainer tigo klar til bruk.

Symmetriskjerm Symmetriskjerm:
– delt inn i tre farger (grønn, gul, rød)
– en stolpe tilsvarer 5% asymmetri
– Retningstrekant viser siden som må gi mer effektivitet.

 Symmetriskjermen vises utelukkende ved bentrening.

Visning 
treningsparame-
ter

 Under treningen skifter visningen av treningsparametrene:
– Antall omdreininger (1/min)
– Effekt (watt)
– Energiforbruk (kcal)
– Distanse (km)
– Resterende treningstid

Visning spasme-
deteksjon

 Viser det aktuelt innstilte nivået til spasmedeteksjonen
 Få spasmedeteksjonen stilt inn i undermenyen av legen, terapeuten eller

kvalifisert forhandler.

Visning spastisi-
tet PÅ/AV

 Aktiv spasmedeteksjon: rødt spastisitetsymbol lyser.
 Ikke-aktiv spasmedeteksjon: ikke noe symbol vises.

MerknadOgså ved deaktivert spasmedeteksjon blir sterke forandringer i bevegelsesforløpet
(blokkering av veivene, sterke kraftsvingninger) oppdaget. En registrert sterk for-
andring bli behandlet som en spastisitet av sikkerhetsårsaker.

Visning status-
linje

  Symbol for antall omdreininger

  Symbol for motstand

  Symbol for treningstid

  Symbol for aktiv bentrener

  Symbol for aktiv armtrener

  Symbol for aktiv ben- og armtrener

  Symbol for rotasjonsretning

  Symbol for enkel innstigning aktiv

Visning tastelyd 
PÅ/AV

 Tastelyd PÅ: Høyttaleren vises.
 Tastelyd AV: Høyttaler vises med rødt kryss.
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