
Kort-Bruksanvisning
THERA-TRAINER TIGO (    THERA-VITAL / THERA-LIVE)

ajauch
Schreibmaschinentext
för Kontroll- och displayenhet med 2,7''-färgskärm



THERA-TRAINER TIGO
BRUKSANVISNING

2 Art.nr.: A002-798_Rev 02
Senaste bearbetning: KV23/2014

SE

11.4 Kontroll- och displayenhet med 2,7''-färgskärm

(1) Display Träningsparametrar
(2) Knapp för växling ben-/överkroppstränare
(3) Knapp för instegshjälp
(4) Knappar för träningstid
(5) Knappar för träningsmotstånd
(6) Knappar för antal varv
(7) START-knapp
(8) STOP-knapp
(9) Knapp för anti-spasmkontroll
(10) Knapp för vridriktning
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Funktion på kontroll- och displayenheten

START-knapp Tryck på knappen: THERA-Trainer tigo börjar träningen med grundinställning-
arna.
– THERA-Trainer tigo startar med 10 v/min.

 Tryck på knappen efter avbrottet (pausen): Träningsenheten startar igen.
 Tryck på knappen under träningen: Växla display.

STOP-knapp Tryck på knappen: THERA-Trainer tigo avslutar igångsatt träningsenhet.
 Tryck på knappen igen: THERA-Trainer tigo visar tillryggalagd sträcka i km.
 Tryck på knappen upprepat: THERA-Trainer tigo visar energiförbrukningen i 

kcal.
 Display av träningsdata, så länge det är möjligt, tills

– START-knappen trycks in igen.
– strömtillförseln avbryts.
– THERA-Trainer tigo går i Stand-by-läge

Display Trä-
ningsparametrar

 Visar växelvis de olika träningsparametrarna under träning.

Knapp för antal 
varv

 Tryck på +: Symbolen Hare blinkar. THERA-Trainer tigo ökar stegvis antalet 
varv.

 Tryck på -: Symbolen Hare blinkar. THERA-Trainer tigo minskar stegvis anta-
let varv.

 Håll knappen intryckt: För att öka eller minska antalet varv kontinuerligt till 
maximum/minimum.

 THERA-Trainer tigo startar med 10 v/min. 
 Maximalt passivt antal varv: 60 v/min.

Knapp för trä-
ningsmotstånd

 Tryck på knappen + snabbt: Symbolen Vikt blinkar. THERA-Trainer tigo ökar 
stegvis träningsmotståndet.

 Tryck på knappen - snabbt: Symbolen Vikt blinkar. THERA-Trainer tigo mins-
kar stegvis träningsmotståndet.

 Håll knappen intryckt: För att öka eller minska träningsmotståndet kontinuer-
ligt till maximum/minimum.

 Det aktuella träningsmotståndet kan ställas in i 15 steg.
 Maximalt träningsmotstånd: 

– Bentränare: 22 Nm
– Överkroppstränare: 8 Nm

 Det inställda träningsmotståndet förblir konstant i det totala varvtalsintervallet.
 Högre trampfrekvens = högre prestanda.

Knapp för trä-
ningstid

 Tryck på +: Symbolen Klockslag blinkar. THERA-Trainer tigo ökar träningsti-
den per minut.

 Tryck på -: Symbolen Klockslag blinkar. THERA-Trainer tigo minskar trän-
ingstiden per minut.

 Håll knappen intryckt: För att öka eller minska träningstiden kontinuerligt till 
maximum/minimum.

Knapp för vrid-
riktning

 Tryck på knappen: Symbolen Vridriktningspil blinkar. THERA-Trainer tigo 
växlar vridriktning. THERA-Trainer tigo stannar långsamt tills den är på 0 
varv/min och fortsätter med rörelse i motsatt riktning med förinställt antal 
varv.

 Den gula pilen visar vridriktningen.
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Knapp för växl-
ing ben-/överk-
roppstränare

Tryck på STOP-knappen: THERA-Trainer tigo avslutar aktuell träning.
Tryck på växlingsknappen: THERA-Trainer tigo växlar mellan ben- resp. 
överkroppsträning.
– Symbolen Fot lyser: Bentränaren är aktiv.
– Symbolen Hand lyser: Överkroppstränaren är aktiv.
Vid pågående träning eller om ingen överkroppstränare har monterats, är 
växlingsknappen inaktiv.
Samtidig arm- och benträning är inte möjlig.

Knapp för 
instegshjälp

Tryck på knappen: Vevarmen vrids till det första instegsläget. 
– Första fotpedalen står där nere.
Placera den första foten i fotpedalen.
Tryck på knappen igen: Vevarmen vrids till det andra instegsläget.
– Andra fotpedalen står där nere.
Placera den andra foten i fotpedalen.
Säkra den första foten med kardborreband eller fot-/benstöd.
Tryck på knappen igen: Vevarmen vrids till det första instegsläget.
Säkra den andra foten med kardborreband eller fot-/benstöd.
Tryck på START-knappen: Insteghjälpen avslutas. 

Knapp för anti-
spasmkontroll

Tryck på knappen: THERA-Trainer tigo stänger av anti-spasmkontrollen.
– Symbolen Blixt är inaktiv (går inte att se).
Tryck på knappen igen: THERA-Trainer tigo slår på anti-spasmkontrollen.
– Symbolen Blixt är aktiv (röd blixt).

Spara träningsinställningarna

Det är möjligt att ta fram individuella träningsinställningar före start:

Vridriktning
Träningstid
Motstånd
Ben-/överkroppstränare

Var och en av följande träningar börjar med dessa inställningar. Om du avbryter 
strömtillförseln återgår inställningarna till fabriksinställningar.

11.5 Displayenheter

(1) Display Stand-by-läge
(2) Symmetridisplay
(3) Display Träningsparametrar
(4) Display Spasminställning
(5) Display Spasticitet PÅ/AV
(6) Display Statusfält
(7) Display Knappljud PÅ/AV
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Betydelse av displayenheterna

Display Stand-
by-läge

Om knapparna på THERA-Trainer tigo inte trycks in under 10 minuter,
– stängs bakgrundsbelysningen på kontroll- och displayenheten av.
– lyser den röda lysdioden 1.
Tryck på valfri knapp, för att göra THERA-Trainer tigo driftklar.

Efter ett självtest är THERA-Trainer tigo driftklar.

SymmetridisplaySymmetridisplay:
– uppdelad i tre färger (grön, gul, röd)
– en stapel motsvarar 5 % asymmetri
– Riktningstriangeln visar den sidan som måste uppbringa mer aktivitet.
Symmetridisplayen visas endast vid benträning.

Display 
träningsparam-
etrar

Under träningen förändras träningsparameterns display:
– Antal varv (1/min)
– Prestanda (Watt)
– Energiförbrukning (kcal)
– Sträcka (km)
– återstående träningstid

Display Spas-
minställning

Visar den aktuella inställda nivån på spasminställningen
Låt läkare, terapeuter eller utbildade återförsäljare ställa in spasminställning-
en i undermenyn.

Display Spastici-
tet PÅ/AV

Aktiv spasminställning: den röda spasmsymbolen lyser.
Inaktiv spasminställning: ingen symbol visas.

ObserveraÄven vid en inaktiverad spasminställning kan mycket starka förändringar i rörelse-
förloppet identifieras (blockering av vevarmen, starka kraftsvängningar). En 
identiferad stark förändring behandlas av säkerhetsskäl som en identifierad 
spasm.

Display Status-
fält

 Symbol Varvtal

 Symbol Motstånd

 Symbol Träningstid

 Symbol Bentränaren aktiv

 Symbol Armtränaren aktiv

 Symbol Ben- och armtränaren aktiv

 Symbol Vridriktning

 Symbol aktiv instegshjälp

Display 
Knappljud PÅ/AV

Knappljud PÅ: Högtalaren visas.
Knappljud AV: Högtalaren visas med ett rött kryss.
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ANTECKNINGAR
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TILLVERKARE:

THERA-Trainer®
ett varumärke som tillhör
medica Medizintechnik GmbH

Blumenweg 8
88454 Hochdorf
Tyskland

Tel.: +49 7355-93 14-0
Fax: +49 7355-93 14-15

E-post: info@thera-trainer.de
Internet: www.thera-trainer.de
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