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11 ANVÄNDA KONTROLL- OCH DISPLAYENHETER

11.1 Kontroll- och displayenhet med 5,7''-färgskärm

(1) Knappar för antal varv
(2) Knapp för vridriktning
(3) Knapp för instegshjälp
(4) START-knapp
(5) STOP-knapp
(6) Knapp för växling ben-/överkroppstränare
(7) Knapp för anti-spasmkontroll
(8) Knappar för träningsmotstånd
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11.2 Kontroll- och displayenhet med 10,4''-färgskärm inkl. pek-
funktion

(1) Knappar för antal varv
(2) Knapp för vridriktning
(3) Knapp för instegshjälp
(4) START-knapp
(5) STOP-knapp
(6) Knapp för växling ben-/överkroppstränare
(7) Knapp för anti-spasmkontroll
(8) Knappar för träningsmotstånd
(9) Knapp för att växla träningsprogram

ObserveraNär en kontroll- och displayenhet med 10,4"-färgskärm inkl. pekfunktion används 
sker hanteringen via pekfält, medan det för en displayenhet med 5,7"-färgskärm 
sker via knappar. 
Användningen av kontroll- och displayenheter med 5,7''- och 10,4''-färgskärm är 
identisk. 
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Funktion på kontroll- och displayenheten

START-knapp Tryck på knappen: THERA-Trainer tigo börjar träningen med grundinställ-
ningarna.
– THERA-Trainer tigo startar med 10 v/min.
Tryck på knappen efter avbrottet (pausen): Träningsenheten startar igen.

STOP-knapp Tryck på knappen: THERA-Trainer tigo avbryter igångsatt träningsenhet 
(paus).
Tryck på knappen två gånger: THERA-Trainer tigo avslutar igångsatt 
träningsenhet. 
– Kontroll- och displayenheten visar utvärderingen för träningsenheten.

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 vrid-
riktning

Tryck på knappen: 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 svarta fyllda pilen visar aktuell vridriktning.

Knapp för väx-
ling ben-/över-
kroppstränare

Tryck på STOP-knappen två gånger: THERA-Trainer tigo avslutar aktuell trä-
ning.
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 anti-
spasmkontroll

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

Knapp för trä-
ningsmotstånd

Tryck på +: THERA-Trainer tigo ökar stegvis träningsmotståndet.
Tryck på -: THERA-Trainer tigo minskar 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 varvtalsinter-
vallet.
Högre trampfrekvens = högre prestanda.
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Knapp för antal 
varv

Tryck på +: THERA-Trainer tigo ökar stegvis antalet varv.
Tryck på - : THERA-Trainer tigo minskar stegvis antalet varv.
Håll knappen intryckt: För att öka eller minska antalet varv kontinuerligt till 
maximum/minimum.
THERA-Trainer tigo startar med 10 v/min. 
Maximalt passiv antal varv: 60 v/min.

Knapp för att 
växla trä-
ningsprogram

Tryck på knappen +/- : Det är möjligt att växla trän-
ingsprogram före träningens början.
– Vid pågående träning är knappen inaktiv.
Välj endast de träningsprogram som rekommenderas av läkare, terapeut 
eller utbildade återförsäljare.

ObserveraDet är endast möjligt att använda knappen Växla träningsprogram med kontroll- 
och displayenhet med 10,4''-färgskärm. 

För kontroll- och displayenhet med 5,7''-färgskärm växla träningsprogram via 
undermenyn.

Ändra tränings-
tid

Tryck på  : THERA-Trainer tigo ökar träningstiden per minut.

Tryck på  : THERA-Trainer tigo minskar träningstiden per minut.
Håll knappen intryckt: För att öka eller minska träningstiden kontinuerligt till 
maximum/minimum.

ObserveraDet är endast möjligt att ställa in träningstiden under träning.

ObserveraSTART/STOP-knapparna är alltid aktiva.

Det är möjligt att ställa in fler parametrar i undermenyn. Detta görs via läkare, 
terapeuter eller utbildade återförsäljare. 
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11.3 Displayenheter

Observera Display före träningen börjar

Observera Display under träningen

(1) Display träningsprogram
(2) Display inställd övre pulsgräns
(3) Pulsdisplay
(4) Visning av styrka
(5) Tillryggalagd sträcka
(6) Återstående träningstid
(7) Statusfält
(8) Skrivare
(9) Display gruppterapi offline
(10) Display gruppterapi online
(11) Bluetooth
(12) Knappspärr på
(13) Mikrofon av
(14) Ljud av
(15) Display biofeedback

Observera Användningen av kontroll- och displayelement med 5,7''- och 10,4''-färgskärm är 
identisk.
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Betydelse av displayenheterna

StatusfältVisar t.ex. knapplås, säkerhets-språkavstängning, anslutning till skrivare för 
träningsdata, mikrofonkänslighet.
Under träningen döljs den.

Display 
träningsprogram

Visar aktivt träningsprogram på startskämen.
Under träningen döljs det aktiva träningsprogrammet.

Display inställd 
övre pulsgräns

I hjärtsymbolen visas den inställda övre pulsgränsen.

PulsdisplayEndast i anslutning till kontroll- och displayenhet och kardio-puls-set.
Visar nuvarande puls hos användaren.
Reducerar träningsmotståndet så snart den förinställda pulsfrekvensen 
uppnåtts. 
Användaren tränar endast med den puls som bestämts av läkare.

PrestandadisplayVisar prestanda i watt.
Endast vid aktiv muskelträning.

Tillryggalagd 
sträcka

Visar den totala tillryggalagda sträckan i km.

Återstående trä-
ningstid

Visar återstående träningstid.

SkrivareVisar att det är möjligt att skriva ut träningsutvärderingen med funktionen 
Skrivare för träningsdokumentation.

Display grupp-
terapi online/off-
line

Gruppterapi online (grön): Anslutning mellan THERA-Trainer tigo och mini-
PC.
Gruppterapi offline (röd): Ingen anslutning mellan THERA-Trainer tigo och 
mini-PC.

BluetoothVisar att det finns en Bluetooth-anslutning.

Mikrofon avVisar att mikrofonen är avstängd.

Knappspärr påVisar att knappspärren är aktiverad.

Ljud avVisar att ljudet är avstängt.

Display biofeed-
back

Visar fabriksinställningarna för Biofeedback Symmetri-staplar eller Symmetri-
väg.
Det är möjligt att ställa in fler biofeedback-illustrationer i undermenyn.
Via START-knappen växlar du mellan Symmetri-staplar och Symmetri-väg.
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