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11.4 Ohjaus- ja näyttöyksikkö 2,7" värinäytöllä

(1) Harjoitusparametrien näyttö
(2) Alaraajojen/ylävartalon harjoituslaitteen vaihtopainike
(3) Jalan asetusapu-painike
(4) Harjoitusaika-painikeet
(5) Harjoitusvastus-painikeet
(6) Kierrosluku-painikeet
(7) START-painike
(8) STOP-painike
(9) Spasmikontrollin painike
(10) Pyörimissuunta-painike
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Ohjaus- ja näyttöyksikön toiminnot

START-painike Painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo aloittaa harjoituksen perusasetuk-
silla.
– THERA-Trainer tigo käynnistyy kierrosluvulla 10 kier./min.

 Painikkeen painaminen tauon (Pause) jälkeen: harjoituskerta alkaa alusta.
 Painikkeen painaminen harjoituksen aikana: näytön vaihto.

STOP-painike Painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo lopettaa meneillään olevan 
harjoituskerran.

 Painikkeen painaminen uudelleen: THERA-Trainer tigo näyttää kuljetun mat-
kan kilometreinä.

 Painikkeen painaminen uudelleen: THERA-Trainer tigo näyttää energianku-
lutuksen kaloreina.

 Harjoitustiedot näkyvät näytössä, kunnes
– painetaan uudelleen START-painiketta.
– virransyöttö katkeaa.
– THERA-Trainer tigo siirtyy valmiustilaan.

Harjoituspara-
metrien näyttö

 "Näyttää harjoituksen aikana vuorotellen eri harjoitusparametrit.

Kierrosluku-pai-
nike

 + -painikkeen painaminen: Jänis-symboli vilkkuu. THERA-Trainer tigo nostaa 
vaiheittain kierroslukua.

 – -painikkeen painaminen: Jänis-symboli vilkkuu. THERA-Trainer tigo laskee 
vaiheittain kierroslukua.

 Painikkeen pitäminen painettuna: kierrosluku nousee/laskee tasaisesti mak-
simi-/minimiarvoon.

 THERA-Trainer tigo käynnistyy kierrosluvulla 10 kier./min. 
 Suurin sallittu kierrosluku: 60 kier./min

Harjoitusvastus-
painike

 + -painikkeen painaminen: Paino-symboli vilkkuu. THERA-Trainer tigo nostaa 
vaiheittain harjoitusvastusta.

 – -painikkeen painaminen: Paino-symboli vilkkuu. THERA-Trainer tigo laskee 
vaiheittain harjoitusvastusta.

 Painikkeen pitäminen painettuna: harjoitusvastus nousee/laskee tasaisesti 
maksimi-/minimiarvoon.

 Senhetkinen harjoitusvastus on säädettävissä 15-portaisena.
 Suurin sallittu harjoitusvastus: 

– Alaraajojen harjoituslaite: 22 Nm
– Ylävartalon harjoituslaite: 8 Nm

 Säädetty harjoitusvastus pysyy tasaisena koko kierroslukualueella.
 Suurempi askeltiheys = suurempi teho.

Harjoitusaika-
painike

 + -painikkeen painaminen: Kello-symboli vilkkuu. THERA-Trainer tigo lisää har-
joitusaikaa minuuteittain.

 – -painikkeen painaminen: Kello-symboli vilkkuu. THERA-Trainer tigo vähent-
ää harjoitusaikaa minuuteittain.

 Painikkeen pitäminen painettuna: harjoitusaika nousee/laskee tasaisesti 
maksimi-/minimiarvoon.

Pyörimissuunta-
painike

 Painikkeen painaminen: pyörimissuuntanuoli vilkkuu. THERA-Trainer tigo 
vaihtaa pyörimissuuntaa. THERA-Trainer tigo pysähtyy hitaasti kokonaan 
käyntinopeuteen 0 kier./min ja vaihtaa pyörimissuunnan päinvastaiseksi esi-
asetetun kierrosluvun mukaisesti.

 Keltainen nuoli osoittaa pyörimissuunnan.
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Alaraajojen/yläv-
artalon harjoitus-
laitteen 
vaihtopainike

 STOP-painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo lopettaa meneillään ole-
van harjoituksen.

 Vaihtopainikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo vaihtaa alaraajojen/yläv-
artalon harjoituslaitteen välillä.
– Jalka-symboli palaa: alaraajojen harjoituslaite aktiivinen.
– Käsi-symboli palaa: ylävartalon harjoituslaite aktiivinen.

 Vaihtopainike ei ole käytössä harjoituksen aikana eikä silloin, kun ylävartalon 
harjoituslaitetta ei ole asennettu.

 Ylä- ja alaraajoja ei voida harjoittaa samanaikaisesti.

Jalan asetusapu 
-painike

 Painikkeen painaminen: kampi kiertyy ensimmäisen jalan asetusasentoon. 
– Ensimmäinen jalkatuki asettuu ala-asentoon.

 Aseta toinen jalka jalkatukeen.
 Painikkeen painaminen uudelleen: kampi kiertyy toisen jalan asetusasen-

toon.
– Toinen jalkatuki asettuu ala-asentoon.

 Aseta toinen jalka jalkatukeen.
 Kiinnitä toinen jalka hihnalla tai jalkaterän kiinnityksellä / säärituella.
 Painikkeen painaminen uudelleen: kampi kiertyy ensimmäisen jalan asetus-

asentoon.
 Kiinnitä toinen jalka hihnalla tai jalkaterän kiinnityksellä / säärituella.
 START-painikkeen painaminen: jalan asetusaputoiminto päättyy.

Spasmikontrol-
lin painike

 Painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo kytkee spasmikontrollin pois 
päältä.
– Salama-symboli on ei-aktiivinen (harmaa salama).

 Painikkeen painaminen uudelleen: THERA-Trainer tigo kytkee spasmikontrollin 
päälle.
– Salama-symboli on aktiivinen (punainen salama).

Harjoitusasetusten tallentaminen

Ennen harjoituksen aloittamista voidaan hakea yksilölliset harjoitusasetukset:

 pyörimissuunta
 harjoitusaika
 harjoitusvastus
 alaraajojen/ylävartalon harjoituslaite

Kaikki harjoitukset alkavat näillä asetuksilla. Virtakatkoksen aikana asetukset 
palautuvat takaisin tehdasasetuksiin.
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11.5 Näyttöyksiköt 

(1) Valmiustilanäyttö
(2) Symmetrianäyttö
(3) Harjoitusparametrien näyttö
(4) Spasmitunnistimen näyttö
(5) Spastisiteetti PÄÄLLÄ/POIS -näyttö
(6) Tilarivin näyttö
(7) Näppäinäänten PÄÄLLÄ/POIS -näyttö

Näytön osien selitykset

Valmiustilanäyttö Kun THERA-Trainer tigo -laitteen painikkeita ei paineta yli kymmeneen 
minuuttiin,
– ohjaus- ja näyttöyksikön taustavalaistus sammuu.
– punainen LED-merkkivalo 1 palaa.

 Palauta THERA-Trainer tigo takaisin käyttötilaan painamalla mitä tahansa 
painiketta.

THERA-Trainer tigo on käyttövalmis itsetestauksen jälkeen.

Symmetrianäyttö Symmetrianäyttö:
– on jaettu kolmeen väriin (vihreä, keltainen, punainen)
– yksi palkki vastaa 5 prosentin epäsymmetriaa
– suuntakolmio osoittaa sen puolen, jonka on aktivoiduttava enemmän.

 Symmetrianäyttö on näkyvissä vain alaraajaharjoituksissa.

Harjoituspara-
metrien 
näyttö

 Harjoitusparametrien näyttö vaihtelee harjoituksen aikana:
– kierrosluku (kier./min)
– teho (watti)
– energiankulutus (kcal)
– matka (km)
– jäljellä oleva harjoitusaika

Spasmitunnisti-
men näyttö

 Näyttää senhetkisen asetetun spasmitunnistimen tason.
 Anna lääkärin, terapeutin tai koulutetun jälleenmyyjän säätää alavalikon 

spasmitunnistin.

Spastisiteetti 
PÄÄLLÄ/POIS -
näyttö

 Spasmitunnistin aktiivinen: spasmisymboli palaa punaisena.
 Spasmitunnistin ei-aktiviinen: symbolia ei näytetä.

OhjeMyös spasmitunnistimen ollessa ei-aktiivinen tunnistetaan voimakkaat muutokset
liikkeessä (kampien jumiutuminen, selkeät voimankäytön muutokset). Kun järjest-
elmä havaitsee voimakkaan muutoksen, sitä käsitellään turvallisuussyistä samoin
kuin havaittua spastisiteettia.
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Tilarivin näyttö   Kierrosluvun symboli

  Harjoitusvastuksen symboli

  Harjoitusajan symboli

  Aktiivisen alaraajaharjoituksen symboli

  Aktiivisen ylävartaloharjoituksen symboli

  Aktiivisen alaraaja- ja ylävartaloharjoituksen symboli

  Pyörimissuunnan symboli

  Aktiivisen jalan asetusavun symboli

Näppäinäänten 
PÄÄLLÄ/POIS -
näyttö

 Näppäinääni PÄÄLLÄ: näytössä näkyy kaiuttimen kuva.
 Näppäinääni POIS PÄÄLTÄ: näytössä näkyy kaiuttimen kuva, jossa on rasti 

päällä.
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VALMISTAJA:

THERA-Trainer

medica Medizintechnik GmbH

Blumenweg 8
88454 Hochdorf
Saksa

Puh.: +49 7355-93 14-0
Faksi: +49 7355-93 14-15

Sähköposti:info@thera-trainer.de
Internet: www.thera-trainer.de
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Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus sivulta www.thera-trainer.de
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