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11 OHJAUS- JA NÄYTTÖYKSIKÖN KÄYTTÄMINEN

11.1 Ohjaus- ja näyttöyksikkö 5,7" värinäytöllä

(1) Kierrosluku-painikeet
(2) Pyörimissuunta-painike
(3) Jalan asetusapu -painike
(4) START-painike
(5) STOP-painike
(6) Alaraajojen/ylävartalon harjoituslaitteen vaihtopainike
(7) Spasmikontrollin painike
(8) Harjoitusvastus-painikeet
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11.2 Ohjaus- ja näyttöyksikkö 10,4" värinäytöllä, kosketusnäyttö

(1) Kierrosluku-painikeet
(2) Pyörimissuunta-painike
(3) Jalan asetusapu -painike
(4) START-painike
(5) STOP-painike
(6) Alaraajojen/ylävartalon harjoituslaitteen vaihtopainike
(7) Spasmikontrollin painike
(8) Harjoitusvastus-painikeet
(9) Harjoitusohjelman vaihtopainike

OhjeKun käytetään kosketusnäytöllä varustettua ohjaus- ja näyttöyksikköä 10,4'' värin-
äytöllä, käyttäminen tapahtuu kosketusnäytön kautta. Vastaavasti ohjaus- ja näytt-
öyksikköä 5,7'' värinäytöllä käytetään painikkeiden kautta. 
Muutoin 5,7" ja 10,4" värinäytöillä varustettujen ohjaus- ja näyttöyksiköiden käytt-
äminen on samanlaista. 
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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.

STOP-painike  Painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo keskeyttää meneillään olevan 
harjoituskerran (Pause).

 Painikkeen painaminen kahdesti: THERA-Trainer tigo lopettaa meneillään ole-
van harjoituskerran. 
– Ohjaus- ja näyttöyksikkö ilmoittaa harjoituskerran tiedot.

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 asetusasentoon.
 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. 

Pyörimissuunta-
painike

 Painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo vaihtaa pyörimissuuntaa. 
THERA-Trainer tigo pysähtyy hitaasti kokonaan käyntinopeuteen 0 kier./min 
ja vaihtaa pyörimissuunnan päinvastaiseksi esiasetetun kierrosluvun mukai-
sesti.

 Musta nuoli ilmoittaa senhetkisen pyörimissuunnan.

Alaraajojen/yläv-
artalon harjoitus-
laitteen 
vaihtopainike

 STOP-painikkeen painaminen kahdesti: THERA-Trainer tigo lopettaa meneil-
lään olevan 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.

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).
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Harjoitusvastus-
painike

 + -painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo nostaa vaiheittain harjoitus-
vastusta.

 – -painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo laskee vaiheittain harjoitus-
vastusta.

 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.

Kierrosluku-pai-
nike

 + -painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo nostaa vaiheittain kierroslu-
kua.

 – -painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo laskee vaiheittain kierroslu-
kua.

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

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

Harjoitusohjel-
man vaihtopai-
nike

 +/-  -painikkeen painaminen: harjoitusohjelmaa voi 
vaihtaa ennen harjoittelun aloittamista.
– Harjoittelun aikana painike ei ole käytössä.

 Käytä vain lääkärin, terapeutin tai koulutetun jälleenmyyjän suosittelemaa 
harjoitusohjelmaa.

OhjeHarjoitusohjelman vaihtopainike on käytettävissä vain 10,4" värinäytöllä varuste-
tussa ohjaus- ja näyttöyksikössä. 

5,7" värinäytöllä varustetussa ohjaus- ja näyttöyksikössä harjoitusohjelmaa vaih-
detaan alavalikon kautta.

Harjoitusajan 
muuttaminen

  -painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo lisää harjoitusaikaa minuu-
teittain.

  -painikkeen painaminen: THERA-Trainer tigo vähentää harjoitusaikaa 
minuuteittain.

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

OhjeHarjoitusaikaa voi säätää vain harjoituksen aikana.

OhjeSTART/STOP-painikkeet ovat aina aktiivisia.

Muita parametreja voi säätää alavalikossa. Tämä kuuluu lääkärille, terapeutille tai
koulutetulle jälleenmyyjälle. 
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11.3 Näyttöyksiköt

Ohje Näyttö ennen harjoituksen alkua

Ohje Näyttö harjoituksen aikana

(1) Harjoitusohjelman näyttö
(2) Asetetun sykerajan näyttö
(3) Pulssinäyttö
(4) Tehon näyttö
(5) Kuljettu matka
(6) Jäljellä oleva harjoitusaika
(7) Tilarivi
(8) Tulostin
(9) Ryhmäterapian offline-näyttö
(10) Ryhmäterapian online-näyttö
(11) Bluetooth
(12) Näppäinlukko päällä
(13) Mikrofoni pois päältä
(14) Ääni pois päältä
(15) Biofeedback-näyttö

Ohje 5,7" ja 10,4" värinäytöillä varustettujen ohjaus- ja näyttöyksiköiden käyttäminen on
samanlaista.
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Näytön osien selitykset

Tilarivi Osoittaa näppäinlukituksen, ääniohjatun hätäseistoiminnon, yhteyden tulosti-
meen harjoituspalautetta varten sekä mikrofonin herkkyyden.

 Harjoituksen aikana tilarivi ei ole näkyvissä.

Harjoitusohjel-
man näyttö

 Näyttää aloitusnäytössä aktiivisen harjoitusohjelman.
 Harjoituksen aikana aktiivinen harjoitusohjelma ei ole näkyvissä.

Asetetun sykera-
jan näyttö

 Näyttää asetetun sykerajan sydänsymbolissa.

Pulssinäyttö Vain yhdessä ohjaus- ja näyttöyksikön ja sykemittaussetin kanssa.
 Näyttää käyttäjän senhetkisen pulssin.
 Pienentää harjoitusvastusta heti, kun asetettu pulssiarvo saavutetaan. 
 Käyttäjä harjoittelee vain lääkärin määrittämällä harjoituspulssilla.

Tehonäyttö Näyttää tehon watteina.
 Näkyvissä vain aktiivisen lihasharjoittelun aikana.

Kuljettu matka Näyttää kuljetun matkan kilometreinä.

Jäljellä oleva 
harjoitusaika

 Näyttää jäljellä olevan harjoitusajan.

Tulostin Näyttää harjoituspalautteen olevan tulostettavissa.

Ryhmäterapian 
online/offline-
näyttö

 Ryhmäterapia online (vihreä): THERA-Trainer tigo -laitteen ja Mini-PC:n väl-
ille on muodostettu yhteys.

 Ryhmäterapia offline (punainen): THERA-Trainer tigo -laitteen ja Mini-PC:n 
välille ei ole muodostettu yhteyttä.

Bluetooth Näyttää, että Bluetooth-yhteys on olemassa.

Mikrofoni pois 
päältä

 Näyttää, että mikrofoni on kytketty pois päältä.

Näppäinlukko 
päällä

 Näyttää, että näppäinlukko on aktivoitu.

Ääni pois päältä Näyttää, että ääni on kytketty pois päältä.

Biopalautenäyttö Näyttää biopalautteen tehdasasetuksina symmetriapalkissa tai -tiessä.
 Muita biopalautekuvia voi säätää alavalikosta.
 Voit vaihtaa symmetriapalkin ja -tien välillä START-painikkeesta.
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