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Hyvä asiakas,

Franz Harrer
President & CEO
h/p/cosmos sports & medical gmbh

Kiitämme teitä tämän ensiluokkaisen laitteen valinnasta.
Vuonna 1988 perustettu h/p/cosmos® on vaikuttanut toimintansa alusta saakka voimakkaasti
urheiluun, yleisurheiluun, ergometriaan, kuntoutukseen ja tieteeseen uusien tuotteiden,
ohjelmistojen, järjestelmäratkaisujen ja soveltamismetodologioiden kehittämisen ja
levittämisen kautta.
Saksan Traunsteinissa sijaitseva yritys on tänä aikana kehittynyt johtavaksi saksalaiseksi
asiantuntijaksi ja valmistajaksi tuotteinaan juoksumattoergometrit ja järjestelmät kuntoiluun,
urheiluun, urheilulääketieteeseen, yleisurheiluun, biomekaniikkaan, lääketieteeseen,
kuntoutukseen, fysioterapiaan, ergometriaan, suorituskykydiagnostiikkaan ja tieteelliseen
tutkimukseen.
Monenlainen h/p/cosmos®-yrityksen kehitys- ja pioneerityö on vaikuttanut paitsi tuotteiden
suunnitteluun ja toiminnallisuuksiin, myös niiden käyttöön ja metodologioihin.
Laitteidemme onnistunut käyttökokemus on h/p/cosmoksen ensisijainen tavoite.
Tämän vuoksi tarjoamme niin yksilöllisiä laitteita kuin kattavia järjestelmäratkaisujakin.
Laaja valikoima vaihtoehtoja ja lisävarusteita löytyy näistä käyttöohjeista sekä osoitteesta
www.h-p-cosmos.com.
Otamme h/p/cosmoksella tuotteidemme laadun ja turvallisuuden hyvin vakavasti.
Nämä käyttöohjeet sisältävät kaiken tarvittavan tiedon laitteen asianmukaiseen ja turvalliseen
käyttöön.
Lue ne huolellisesti ennen käyttöä ja pidä ne aina saatavilla.
Toivomme, että h/p/cosmos-laitteesi käyttö on hauskaa ja onnistunutta.

Franz Harrer
President & CEO
h/p/cosmos sports & medical gmbh
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1 Merkit ja merkinnät
1.1 Käytetyt merkit (yleiset)
Kuva

2015-10-01

Kuvaus

Viittaus

CE-merkki, todiste siitä, että olennaiset vaatimukset (mukana
ilmoitetun laitoksen numero) on täytetty

(lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY
mukaan)

Yleinen varoitus (vaara-, varoitus- tai huomautusilmaukset)

(DIN EN ISO 7010 W001)

Varoitus esteistä (kompastumisesta)

(DIN EN ISO 7010 W007)

Varoitus sähköjännitteestä

(DIN EN ISO 7010 W012)

Varoitus vastakkaisiin suuntiin pyörivistä teloista (juuttumisalueet)

(DIN EN ISO 7010 W025)

Noudata käyttöohjeita

(DIN EN ISO 7010 M002)

Potentiaalintasaus

(IEC 60445)

Suojamaadoitus

(IEC 60417-5019)

Vaihtovirta (AC)

(IEC 60417-5032)

Tyypin B sovellettu osa

(IEC 60417-5840)

Kytkentäpiste neutraalille linjalle

(IEC 60445)

Valmistaja

(ISO 15223-1)

Valmistuspäivämäärä

(ISO 15223-1)

Sähkö- ja elektroniset laitteet on hävitettävä erillisen keräyksen
kautta

(2012/19/EU)
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1.2 Käytetyt merkit (kuljetus)
Kuva

Kuvaus

Viittaus

Särkyvä, käsittele varovasti.

(ISO7000-0621)

Tämä puoli ylöspäin

(ISO7000-0623)

Suojaa kosteudelta

(ISO7000-0626)

Painopiste

(ISO7000-0627)

Lämpötilarajoitukset

(ISO7000-0632)

Ei saa pinota

(ISO7000-2402)
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1.3 Laitteen merkinnät
Kuva

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
Komposit Standardbildschirm

Kuvaus

Viittaus

nimikyltti

-

UDI-nimikyltti

-

merkintä ”Huomautus, vaara-alueet”

cos10508-03

merkintä ”irrota virtalähteestä ennen
avaamista”

cos11880

merkintä ”noudata ohjeita”

cos101380

merkintä ”potentiaalintasaus”

cos101594

merkintä ”tarkastus 20xx” + perusmerkintä

cos14543-20xx + cos11787

merkintä ”säädä juoksuhihnaa”

cos10512

Anleitung lesen
L R

Adjust running belt

www.h-p-cosmos.com

[COS10512]

Laufgurteinstellung
Read manual

COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.ps
M:\_Artikeldetails - Zeichnungen\COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.cdr
Mittwoch, 22. Januar 2003 22:46:33

Umrandung nur Schnittmuster nicht mitdrucken
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2 Kuvaus
2.1 Kuva
Nro

Kuvaus

1.

Käyttäjäpääte
Turvapysäytyksen vetojohto
(laukaisin / turvanauha)
Hätäpysäytys
Poikkipuomi-etutanko
Käsikaide
Moottorisuojus
Jalkakisko
Liukuestepinta
Juoksukansi
Juoksuhihna
Takatela
Takatelan suojus
Juoksualustan merkintä
Turvakaari
Turvavaljaat

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

		Kuva

2.2 Toiminta
Juoksumaton toiminnassa on kaksi olennaista muuttujaa: Nopeus ja nousu.
Juoksuhihnan pyöriminen edustaa nopeutta.
Koko juoksumattokehyksen, mukaan lukien juoksukansi, nouseminen tuo mukaan nousun.
Molempia muuttujia voi säätää manuaalisesti käyttäjäpäätteellä.
Sen lisäksi laitetta voi käyttää esi- ja itsemääriteltyjen tilojen kautta.
Käyttö on mahdollista myös ulkoisten laitteiden kautta (PC, EKG jne.).
Luvussa ”Käyttö” käydään läpi kaikki toiminnot yksityiskohtaisesti.
Luvussa ”Tekniset tiedot” esitellään tekniset ominaisuudet.
Juoksumatto toimii tehokkailla moottoreilla.
Sen vuoksi on erittäin tärkeää noudattaa turvaohjeita, jotta vältytään loukkaantumisilta ja kuolemantapauksilta.
Kuten edellä on kuvattu, juoksumatto sisältää joukon standardoituja protokollia.
Juoksumatto ei kuitenkaan anna hoitosuosituksia.
Sopivaa kuormitusta koskevasta päätöksestä vastaa lääkäri.
Käyttötavasta riippuen kuormitukseen sisältyy nopeus, nousu, matka, syke, kehonpaino tai liikkeen tuki jne.
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3 Käyttötarkoitus
3.1 Käyttötarkoitus
h/p/cosmoksen lääketieteelliset juoksumatot on tarkoitettu kävelyyn tai juoksuun paikallaan, käyttöyhteytenä
❚❚ vapaa-ajan kuntoilu

❚❚ askellusharjoittelu (kehonpainotuen kanssa tai ilman)
h/p/cosmoksen lääketieteellisiä juoksumattoja voidaan käyttää ulkoisten laitteiden kanssa kävelyyn tai juoksuun paikallaan
❚❚ kuormituslaitteina neuromuskulaarisia ja biomekaanisia mittauksia varten (esim. EKG, EMG, liikeanalyysi)

❚❚ kuormituslaitteina kardiovaskulaarisia (sydän- ja verisuoni-) mittauksia varten (esim. EKG)
❚❚ kuormituslaitteina kardiopulmonaarisia (sydän- ja keuhko-) mittauksia varten (esim. ergospirometria)
Jos juoksumattoa käytetään lääketieteelliseen tarkoitukseen, kaatumissuojajärjestelmän käyttö määrätään ja on ehdottoman
pakollista.
Lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettävällä laitteella tutkittava henkilö ei ole välttämättä potilas.
Näin ollen näissä käyttöohjeissa käytetään termiä ”tutkittava”, joka viittaa sekä potilaisiin että testattaviin urheilijoihin.
h/p/cosmoksen lääketieteellisiä juoksumattoja voi käyttää myös terveillä henkilöillä ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin eilääketieteellisissä ympäristöissä.
Jos laitetta käytetään terveillä henkilöillä, noudata urheilulaitteiden käyttöohjeita osoitteessa
www.h-p-cosmos.com

3.2 Tarkoitettu käyttäjä
❚❚ Ainoastaan lääkintähenkilökunta
❚❚ joka on koulutettu huolellisesti näiden käyttöohjeiden mukaan
❚❚ joka työskentelee lääkärin määräyksen mukaan, jos sovellettavissa ja tarpeen
❚❚ Tutkittava ei ole tarkoitettu käyttäjä.
Tarkoitettu käyttäjä on kuitenkin valtuutettu sallimaan tutkittavalle laitteen ohjaamisen tarkoitetun käyttäjän ohjeiden mukaan ja
tarkoitetun käyttäjän keskeytymättömässä valvonnassa.
Tämä tarkoittaa, että laitteen käyttö säilyy kaiken aikaa tarkoitetun käyttäjän vastuulla, joka huomioi tutkittavan fyysistä ja
psyykkistä tilaa.
Tarkoitetun käyttäjän on oltava kaiken aikaa vähintään yhden hätäpysäytyslaukaisimen läheisyydessä.

3.3 Tarkoitettu sijainti
❚❚ Ainoastaan lääketieteelliset laitokset
❚❚ Ei käytettäväksi kotona tai kotihoitoympäristöissä (IEC 60601-1-11 -standardin mukaisesti)
❚❚ Ei ulkokäyttöön
❚❚ Ei alttiiksi suoralle auringonvalolle
❚❚ Riittävään valaistukseen, jotta varoitukset, merkinnät, näytöt ja käyttöelementit ovat luettavissa kunnolla
❚❚ Asianmukaisiin ympäristöolosuhteisiin (ks. ”Tekniset tiedot”)
❚❚ Kiinteät harjoitusvälineet: ei saa liikuttaa käytön aikana

3.4 Tarkoitettu kesto
❚❚ Lääkärin määräyksen mukaisesti
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3.5 Vasta-aiheet
Absoluuttiset vasta-aiheet (suljettava pois ennen laitteen käyttöä)
❚❚ Akuutti sydäninfarkti (2 päivän sisällä)

❚❚ Epästabiili angina pectoris
❚❚ Patologiset sydämen rytmihäiriöt ja/tai rajoitettu hemodynaamisuus
❚❚ Vaikeaoireinen aortta-ahtauma
❚❚ Kompensoimaton/kontrolloimaton sydämen vajaatoiminta
❚❚ Akuutti keuhkoembolia tai keuhkoinfarkti
❚❚ Akuutti endokardiitti, myokardiitti, perikardiitti
❚❚ Akuutti aortan dissekoituma
❚❚ Akuutti koronaarisyndrooma
❚❚ Alaraajojen akuutti laskimontukkotulehdus
❚❚ Kuumeiset infektiot
❚❚ Raskaus
❚❚ Akuutti tromboosi
❚❚ Tuoreet haavat jne. leikkauksen jälkeen
❚❚ Akuutit murtumat
❚❚ Nikamien vauriot tai selkärankaa vammauttava sairaus
❚❚ Epilepsia
❚❚ Tulehdukset
❚❚ Akuutti migreeni
Suhteelliset vasta-aiheet
(Käyttö voidaan aloittaa, mikäli sen mahdolliset hyödyt ovat merkittävämmät kuin siitä aiheutuvat vaarat.
Lääkärin on tehtävä päätös ennen juoksumaton käyttöä.)
❚❚ Vasemmanpuoleinen koronaalinen stenoosi

❚❚ Päävaltimon sairaudet
❚❚ Sydämen keskivaikea läppävika
❚❚ Tunnettu elektrolyyttiepätasapaino
❚❚ Verenpainetauti (RR > 200 mm Hg syst. > 110 mm Hg diast.)
❚❚ Takyarytmia tai bradyarytmia
❚❚ Hypertrofinen kardiomyopatia ja muut ulosvirtausalueen esteet
❚❚ Korkeamman tason atrioventrikulaarinen AV-katkos
❚❚ Anemia
❚❚ Fyysiset ja/tai psyykkiset rajoitukset, jotka estävät asianmukaisen harjoittelun
❚❚ Osittain invasiiviset lääkintälaitteet (anturit, infuusiot, katetrit, ulkoiset kiinnityslaitteet jne.)
❚❚ Sydämentahdistin
❚❚ Heikkonäköisyys (näkö < 30 % WHO:n mukaan)
Myös muita vasta-aiheita saattaa esiintyä. Lääkärin on tehtävä tästä arvio.
Suhteellisten vasta-aiheiden tapauksessa hoitohenkilöstön on tarkkailtava tutkittavaa ehdottomasti keskeytyksettä.Toisen henkilön
on oltava läsnä kunnossapidon aikana.
Lähteet:
http://leitlinien.dgk.org (German Cardiac Society)
www.acc.org (American College of Cardiology Foundation)
www.americanheart.org (American Heart Association)
http://my.americanheart.org/idc/groups/ahaecc-internal/@wcm/@sop/documents/downloadable/ucm_423807.pdf
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4 Turvallisuus
h/p/cosmoksen lääketieteellisiä juoksumattoja voi käyttää myös terveillä henkilöillä..
Jos laitetta käytetään terveillä henkilöillä, noudata urheilulaitteiden käyttöohjeita osoitteessa www.h-p-cosmos.com

4.1 Turvallisuustietoja – Kielletty käyttö
Noudata seuraavia vaara-, varoitus- ja huomautusilmauksia tunnollisesti, jotta vältät vakavat loukkaantumiset ja kuolemantapaukset!
❚❚ Jos juoksumattoa käytetään lääketieteelliseen tarkoitukseen, kaatumissuojalaitteen käyttö määrätään ja on ehdottoman pakollista.

❚❚ Älä käytä turvavaljaita paljaalla iholla.
❚❚ VAROITUS! Sykkeenmittausjärjestelmät voivat olla epätarkkoja.
❚❚ Virheellinen tai liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
❚❚ Neuvo tutkittavaa Jos olosi tuntuu heikolta tai sinua huimaa, lopeta harjoittelu välittömästi ja käänny lääkärin puoleen.
❚❚ Vältä ylikuormittamasta tai -stressaamasta tutkittavaa.
❚❚ Vain huolellisesti koulutettu hoitohenkilökunta saa käyttää laitetta.
❚❚ Lääkärin on tarkastettava tutkittava ennen laitteen käyttöä.
❚❚ Defibrillaattorin on oltava paikalla kaiken aikaa.
❚❚ Tarkoitetun käyttäjän on oltava kaiken aikaa vähintään yhden hätäpysäytyslaukaisimen läheisyydessä.
❚❚ Noudata kaikkia näissä käyttöohjeissa annettuja tietoja.
❚❚ Älä käytä laitetta vastoin sen käyttötarkoitusta.
❚❚ Älä käytä laitetta yhden tai useamman luetellun vasta-aiheen vallitessa.
❚❚ Suhteellisten vasta-aiheiden tapauksessa hoitohenkilöstön on tarkkailtava tutkittavaa ehdottomasti keskeytyksettä.
❚❚ Niin tutkittava kuin käyttäjäkään ei saa olla alkoholin, huumeiden tai anesteettien vaikutuksen alaisena.
❚❚ Aloita juoksumaton käyttö hitaalla kävelyllä, erityisesti aloittelijoiden kohdalla.
❚❚ Varmista, että tilassa juoksumaton alla ei ole ketään, kenenkään kehonosia tai mitään esineitä, varsinkaan käynnistettäessä
(juoksumatto laskeutuu käynnistyksen yhteydessä) ja nousua muutettaessa.
❚❚ Älä siirry laitteeseen juoksuhihnan pyöriessä.
❚❚ Älä astu takatelan päälle.
❚❚ Älä seiso juoksukannen päällä tai siirry sen päälle, kun laitteessa on nousu päällä (juoksuhihna saattaa luisua painovoiman
vuoksi).
❚❚ Varmista, että laitteen sisään tai juoksualustalle ei pääse putoamaan pyyhkeitä, koruja, matkapuhelimia tai nestettä sisältäviä
astioita.
❚❚ Älä siirry laitteelle ilman sopivia kenkiä, joissa ei ole korkoja, piikkejä tai nastoja.
❚❚ Älä käytä laitetta rattailla (pyörät, pyörätuolit, rullaluistimet jne.).
❚❚ Älä käänny ympäri, kävele sivuttain tai takaperin; älä hyppää liikkuvalle juoksuhihnalle tai sellaiselta pois.
❚❚ Älä koske liikkuvaan juoksuhihnaan (muulla kuin jaloilla).
❚❚ Älä nojaa käyttäjäpäätteeseen – älä kohdista näyttöihin painetta – paina näppäimiä kevyesti.
❚❚ Varmista, että apuvälineet, lisävarusteet, johdot jne. eivät ulotu juoksualueelle.
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❚❚ Älä aseta metalliesineitä, kuten nastoja tai metallilankoja, laitteen mihinkään rakoon tai kytkentäkantaan.
❚❚ Älä kosketa tutkittavaa ja ulkoisia sähkölaitteita samaan aikaan.
❚❚ Laite toteuttaa aina viimeisimmän komennon, tulipa se sitten käyttöliittymän tai käyttäjäpäätteen kautta jossain neljästä tilasta.
Ainoastaan pysäytyskomennolla on suurempi prioriteetti, ja sitä ei voida ohittaa.
❚❚ VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi tämä laitteisto on liitettävä ainoastaan sellaiseen virtalähteeseen, jossa on suojamaadoitus.
❚❚ VAROITUS: Älä käytä kannettavia suurtaajuisia viestintälaitteita tutkittavan ympäristössä (katso ”Tutkittavan ja käyttäjän sijainti”).
Tämän sivuuttaminen voi aiheuttaa suorituskyvyn laskua.
❚❚ Tukematon laitteisto on asennettava vakaalle ja tasaiselle alustalle.
❚❚ Valitse sopiva lattia, vaatetus ja ilmankosteus välttääksesi sähköstaattisia purkauksia (katso myös tekniset tiedot).
❚❚ Älä käytä laitetta ilman ohjeita valtuutetulta henkilöstöltä ohjeprotokollan mukaisesti.
❚❚ Jätä laitteen taakse turva-alue, kooltaan 2,0 m x juoksumaton leveys.
❚❚ Älä käytä laitetta alle 12 kuukauden ikäisillä lapsilla.
❚❚ Poissulje valvomattomien lasten (<14 vuotta) pääsy laitteen osiin tai niiden lähelle (ml. lisävarusteet sekä pakkaus-, voitelu- ja
huoltomateriaalit).
❚❚ Lapsilla (>1, <14 vuotta) käytön tapauksessa hoitohenkilöstön on tarkkailtava tutkittavaa ehdottomasti keskeytyksettä.
❚❚ Laitteen kanssa samassa huoneessa ei saa olla eläimiä.
❚❚ Automaattisia tiloja saa käyttää vain lääkärin määräyksestä.
❚❚ Käyttäjän ja tutkittavan on oltava tietoisia automaattisista kuormituksen muutoksista profiili-, kestävyys- ja testitiloissa.
❚❚ Lääkärin on oltava saatavilla stressitesteissä kaiken aikaa.
❚❚ Tahattomat juuttumisvaarat: Riisu solmiot, huivit ja muut vaatteet, jotka voivat juuttua laitteeseen. Laita pitkät hiukset ja nauhat
kiinni huollon ja harjoittelun aikana, jotta ne eivät jäisi kiinni juuttumisalueilla.
❚❚ Suorita päivittäin silmämääräinen tarkastus (katso luku ”Kunnossapito”).
❚❚ Noudata luvussa ”Kunnossapito” annettuja kunnossapitoaikavälejä.
❚❚ Noudata luvussa ”Kunnossapito” määrättyjä vastuuhenkilöitä (pätevyys).
❚❚ Toisen henkilön on oltava läsnä kunnossapidon aikana.
❚❚ Näkyvien tai oletettujen vikojen tai häiriöiden tapauksessa (laitteessa, lisävarusteissa, ohjelmistossa jne.) irrota laite virtalähteestä,
poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja
kirjallisesti.
❚❚ Näkyvän tai oletetun kulumisen tapauksessa (laitteessa, lisävarusteissa, merkinnät jne.) irrota laite virtalähteestä, poissulje
uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja kirjallisesti.
❚❚ Jos laitteen sisälle joutuu nestettä, irrota laite virtalähteestä, poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja
ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja kirjallisesti.
❚❚ Älä muokkaa laitetta, kokoonpanoja, lisävarusteita tai ohjelmistoa millään tavalla.
❚❚ Älä liitä mitään sellaista laitetta, lisävarustetta tai ohjelmistoa, jota ei ole lueteltu luvussa ”Lisävarusteet / Yhteensopivat laitteet”.
❚❚ Desinfioi laite ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.
❚❚ Irrota laite ja kaikki lisävarusteet virtalähteestä ennen puhdistusta tai desinfiointia.
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4.2 Kaatumisenehkäisylaitteet
Kaatumissuojalaite on ainoa tehokas tapa suojata tutkittavaa kaatumasta.
Jos juoksumattoa käytetään lääketieteelliseen tarkoitukseen, kaatumissuojalaitteen käyttö määrätään ja on ehdottoman pakollista.
h/p/cosmos tarjoaa kaatumissuojalaitteita turvakaaren tai kehonpainon kevennyslaitteen (ilmakävely) muodossa.
Käyttäjä voi harkita muiden IEC60601-1-standardia noudattavien kaatumista ehkäisevien laitteiden käyttöä.
Turvapysäytyksen vetojohto ei ole kaatumissuojaväline.
Juoksumatto turvakaarella

Kehonpainon kevennyslaite airwalk®

Katso lisätietoja kohdasta ”Liite III (Lisävarusteet)”
Kuvaus

Kuva

Pue turvavaljaat päälle niin, että h/p/cosmos-logo on edessä.

h/p/cosmos-logon on oltava näkyvissä myös takana.

Sulje soljet.
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Kuvaus

Kuva

Kiristä olka- ja rintavyöt.

Liitä turvavaljaat köyteen sulkukoukulla.

Selitä toiminta potilaalle.
Säädä köyden pituutta niin, että tutkittava säilyttää oikean
sijainnin (katso ”Tutkittavan ja käyttäjän sijainti”).
Varmista köysi köydenlukitsijalla.

Soljen saa avattua uudelleen painamalla kiinnittäjää peukalolla
ja etusormella.
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4.3 Hätälaskeutuminen
Tutkittava on tajuissaan ja tietoinen vaarasta.
❚❚ Tutkittava tarttuu kaiteista

❚❚ Tutkittava hyppää juoksuhihnalta jalkakiskoille
❚❚ Käyttäjä / tutkittava painaa hätäpysäytyspainiketta
Tutkittava on tajuissaan mutta ei tietoinen vaarasta.
❚❚ Tutkittava kompastuu ja kaatuu kaatumissuojalaitteessa.

❚❚ Juoksumatto pysähtyy
❚❚ Käyttäjä / tutkittava painaa hätäpysäytyspainiketta
❚❚ Käyttäjä auttaa tutkittavan takaisin pystyyn.
❚❚ Käyttäjä auttaa tutkittavaa poistumaan laitteesta.
Tutkittava menettää tajuntansa ja riippuu kaatumissuojalaitteessa.
❚❚ Paina hätäpysäytyspainiketta.

❚❚ Hälytä lääkäri.
❚❚ Hälytä paikalle yksi tai useampi henkilö, joka jaksaa kantaa tutkittavaa.
❚❚ Kerro kolmannelle henkilölle, että aiot avata turvavaljaiden soljen.
❚❚ Avaa turvavaljaiden solki.
❚❚ Tutkittava laskeutuu toisen henkilön käsivarsien varaan.
❚❚ Anna ensiapua.
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4.4 Hätäsammutus
Käytä vain hätätapauksessa.
Älä käytä normaalina pysäytyspainikkeena.
Älä seiso juoksukannen päällä tai siirry sen päälle, kun laitteessa on nousu päällä (juoksuhihna saattaa luisua painovoiman vuoksi).
Käyttö

Tulos

Vapautus

Uudelleenkäynnistys

Virransyöttö kuormitusta
luoville osille keskeytyy

Käyttäjäpääte

Juoksuhihnan pyöriminen
hidastuu (kunnes 0 km/h)
määrittelemättömällä
hidastuvuudella
Kytke järjestelmä päälle.
Nousujärjestelmän liike
lakkaa

Käyttäjäpääte sammuu

Paina painiketta

Käyttöliittymän viestintä
keskeytyy

Vedä painiketta

Käynnistä ohjelma uudelleen.

Käyttäjän on oltava kaiken aikaa hätäpysäytyslaukaisimen läheisyydessä.
Jos käyttäjä ei ylety käyttäjäpäätteen hätäpysäytyspainikkeeseen (pituus, esteet jne.), käyttäjän on asennettava
lisähätäpysäytyslaukaisin ulottuvilleen (katso lisävarusteet).

4.5 Hätäpysäytys
Käytä vain hätätapauksessa.
Älä käytä normaalina pysäytyspainikkeena.
Älä seiso juoksukannen päällä tai siirry sen päälle, kun laitteessa on nousu päällä (juoksuhihna saattaa luisua painovoiman vuoksi).
Käyttö

Tulos

Vapautus

Uudelleenkäynnistys

Turvakaari

Juoksuhihna pysähtyy
esimääritellyllä
hidastuvuudella
Nousujärjestelmän liike
lakkaa

Turvapysäytyksen vetojohto

Vedä köydestä

Käyttäjäpäätteessä lukee
”pull stop” (vetopysäytys)

Vapauta köysi

Virransyöttö ja
käyttöliittymän viestintä ei
keskeydy

Vedä narusta
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4.6 Valtuuttamaton käyttö
Katso valinnat OP 40...44 käyttäjäasetuksissa (User Options), jos haluat lukita koko laitteen tai yksittäisiä tiloja.

4.7 Jäljelle jäävät riskit / Sivuvaikutukset
Riskien vähentämisen jälkeen vain 13 yli 230 syystä ovat ”laajasti hyväksytyllä” alueella.
Jos kaatumissuojaa ei käytetä ollenkaan tai oikein, jäljelle jää riskejä, kuten kaatumisesta aiheutuvat hiertymät, mustelmat, murtumat
tai pahimmassa tapauksessa jopa kuolemantapaukset.
Sen lisäksi jäljelle jää riskejä, kuten tutkittavan tahaton ylikuormitus, joka aiheutuu väärästä toimenpiteestä, virhearviosta tai
käyttäjän virheellisestä toimintatavasta sekä myös virheellisestä tiedonsiirrosta (esim. sähkömagneettiset häiriöt, ohjelmistoviat jne.).
Edes parhaat ohjelmistojen ja laitteistojen turvasuunnitelmat eivät voi koskaan kokonaan sulkea pois ohjelmisto- tai laitteistovikaa ja
siten teoreettisesti mahdollista tutkittavan ylikuormitusta.
Koska juoksumatto on sähkökäyttöinen laite, sähköiskua, joka voi johtaa kuolemaan, ei voida koskaan sulkea pois. Vaikka
suunnittelu ja laadunvarmistus toteutuvat asianmukaisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuusstandardien mukaan, sähköiskua, joka
voi johtaa kuolemaan, ei voida koskaan sulkea kokonaan pois.
Myöskään jäljelle jäävää kuristumisriskiä ei voida sulkea pois. Riskiä pienennetään käyttöohjeiden turvallisuustiedoilla.
Pois ei voida sulkea sitäkään, etteikö tahaton tai kielletty käyttö aiheuttaisi muita riskejä, joita ei ole otettu vielä huomioon, ja etteikö
jo huomioon otettuja riskejä olisi mahdollisesti arvioitu virheellisesti. Myöskään sitä ei voida poissulkea, etteikö lääkintätuotteen
päivittäinen käyttö toisi muassaan muita riskejä.
Ergometriassa, diagnostiikassa ja fysioterapiassa on juoksumatolle vaihtoehtoja, kuten polkupyöräergometria (ilman luonnollista
askellusta) tai kävelyharjoittelu (jossa tukena ainoastaan terapeutti) jne. Juoksumattoharjoittelun etu näihin vaihtoehtoihin nähden on
selkeästi merkittävämpi kuin jäljelle jäävä riski kaatumisesta tai ylikuormituksesta tunnetuilla seurauksilla.
Tässä riskianalyysissa on arvioitu laitteen ”nykytila”.
Tuotteen arvioinnin ja vahvistamisen myötä ei-hyväksyttävän riskin esiintymisriski on hyvin pieni.
Laite (sen rakenne, toiminta ja tarkoituksenmukainen käyttö) ei – normaaliolosuhteissa – aiheuta tutkittavalle, käyttäjälle tai
kolmannelle henkilölle mitään perusteetonta riskiä.

4.8 Palonsammutus
Älä käytä nestemäisiä sammutusvälineitä.
Käytä hiilidioksidia (CO2).

4.9 Kaikkien napojen katkaisu
Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä kaikkien napojen katkaisuun:
❚❚ Irrota laite pistorasiasta.

❚❚ Kytke laitteen suojakatkaisin pois päältä.
Jätä riittävästi vapaata tilaa varmistaaksesi pääsyn johtoihin ja virtapiirin katkaisijaan (katso ”Tutkittavan ja käyttäjän sijainti”).
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5 Valmistelu
Kuvaus

Kuva

Suorita päivittäinen tarkastus kohdassa ”Päivittäinen tarkastus”
kuvatulla tavalla.

Selitä laite ja sen käyttö tutkittavalle.

Selitä ja ota käyttöön kaatumissuoja kohdassa ”Kaatumissuoja”
kuvatulla tavalla.

Saata tutkittava juoksumatolle.
❚❚ Älä siirry laitteeseen juoksuhihnan pyöriessä.

❚❚ Älä astu takatelan päälle.
❚❚ Älä seiso juoksukannen päällä tai siirry sen päälle, kun
laitteessa on nousu päällä (juoksuhihna saattaa luisua
painovoiman vuoksi).
Tutkittavan tulisi mahdollisuuksien mukaan pitää kiinni
molemmista kaiteista siirtyessään juoksumatolle vakauden
vuoksi.
Kaiteista kiinnipitäminen käytön aikana vaikuttaa
harjoitustuloksiin.
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Kuvaus

Kuva

Kiinnitä turvapysäytyksen vetojohto.
(Kiinnitä puristin tutkittavan vaatteisiin.)
Säädä köyden pituutta niin, että tutkittava säilyttää oikean
sijainnin (katso ”Tutkittavan ja käyttäjän sijainti”).

5.1 Lisävalmistelut locomotionille
Kuvaus

Kuva

Kaiteiden säätö
❚❚ Vedä vivusta

❚❚ Paina painiketta
❚❚ Säädä kaiteet
❚❚ Vapauta painike
❚❚ Paina vipua

Terapeutin istuinten säätö
❚❚ Vapauta kiinnitys

❚❚ Säädä istuin
❚❚ Kiristä kiinnitys

Jalkatuen säätö
❚❚ Vapauta kiinnitys

❚❚ Säädä jalkatuki
❚❚ Kiristä kiinnitys
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6 Käyttäjäpääte
6.1 Näppäimet ja näytöt
Elementti

Ensisijainen toiminto

Toissijaiset toiminnot

Näyttää aktiivisena olevan tilan

-

Näyttää nykyisen nopeuden, yksikkönä m/min, km/h, m/s tai
mph (katso LED)*

Näyttää maksiminopeuden tiloja valittaessa

Näyttää kuljetun matkan, yksikkönä m, km tai mailit (katso
LED)*

-

Näyttää kuluneen ajan, yksikkönä minmin:ss tai hh:minmin

Näyttää keston profiileja valittaessa

Näyttää nykyisen nousun prosentteina tai asteina (katso LED)*

Näyttää nykyisen profiilivaiheen/-numeron
(katso LED)

Näyttää MET:n, energian tai tehon, yksikkönä MET, kJ tai watti
(katso LED)

-

Näyttää mitatun sykkeen

Näyttää parametrin, kun asetetaan
kestävyystilaa tai UKK-kävelytestiä

Näytöt voivat esittää myös huoltotietoja ja virheilmoituksia (katso ”Vianmääritys”). *säädä yksiköt ja desimaalit valinnoilla OP 12–14

Elementti

Ensisijainen toiminto

Toissijaiset toiminnot

Vähennä/Lisää nykyistä nopeutta

Siirry asetuksesta toiseen, säädä
parametreja

Vähennä/Lisää nykyistä nousua

Katso ”Puutu automaattiseen ohjelmaan”

Aloita käyttö

Vahvista asetus (”enter” (aseta))

Lopeta käyttö
Keskeytä asetus (”cancel” (peruuta))
Ei hätäpysäytyspainike!
Poistu käyttäjäasetuksista (”cancel” (peruuta))
Katso ”Hätäpysäytys”
Paina hätätilanteessa hätäpysäytyspainiketta!
Toimintatilasta riippuen näppäimillä on lisätoimintoja (katso ”Käyttö”).
Paina näppäimiä kevyesti. Kuulet vahvistuksen merkkinä piippauksen.
Laite toteuttaa aina viimeisimmän komennon, tulipa se sitten käyttöliittymän tai käyttäjäpäätteen kautta jossain neljästä tilasta.
Ainoastaan pysäytyskomennolla on suurempi prioriteetti, ja sitä ei voida ohittaa.

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_fi, rev. 1.00

sivu 22 / 81

6.2 Standardiversio vs. ”lt” (perus) -versio
Useimmat h/p/cosmos-juoksumatot ovat saatavilla standardi- tai ”lt” (light) (perus) -versiona.
”lt” (perus) -versioissa ei ole käyttäjäpäätettä (ei näyttöä, ei näppäimistöä).
Standardiversio

”lt” (perus) -versio

Hallintavälineenä
- Käyttäjäpääte
- Ohjelmisto (katso ”Lisävarusteet”)
- lisänäppäimistö (katso ”Lisävarusteet”)
- EKG, spirometria jne. (katso ”Yhteensopivat laitteet”)

Hallintavälineenä
- Ohjelmisto (katso ”Lisävarusteet”)
- lisänäppäimistö (katso ”Lisävarusteet”)
- EKG, spirometria jne. (katso ”Yhteensopivat laitteet”)

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_fi, rev. 1.00

sivu 23 / 81

6.3 Ulkoisten laitteiden kytkentä / Käyttöliittymät
Käyttäjäpäätteen takana on RS232-käyttöliittymiä.
USB-RS232-muunnin: katso ”Lisävarusteet”.
Henkilö, joka yhdistää lääkintälaitteen mihin tahansa laitteeseen ensimmäistä kertaa, luo sähkökäyttöisen lääkintäjärjestelmän
(ME-järjestelmä).
Vaatimukset ME-järjestelmille: katso ”Järjestelmien luominen”.
Lisäkäyttöliittymät sijaitsevat käyttäjäpäätteen takapuolella.
Käyttämättömät RS232-käyttöliittymät tulee peittää pölykorkein [cos102973] eristämistarkoituksessa.
Kuvaus

Kuva

RS232 / COM1
Mahdollinen ulkoisten laitteiden
kytkentä.
(vakiovaruste)

RS232 / COM2
Mahdollinen ulkoisten laitteiden
kytkentä.
(valinnainen)

RS232 / COM3
Mahdollinen kytkentä ainoastaan
huollolle (valinnainen)

RS232 / COM4
Mahdollinen ulkoisten laitteiden
kytkentä. (valinnainen)

Lisäpysäytys 1
Mahdollinen
hätäpysäytyslaitteiden kytkentä.

Mahdollinen kauko-ohjauksen
kytkentä

Lisäpysäytys 2
Mahdollinen
hätäpysäytyslaitteiden kytkentä.

Mahdollinen hihnan pyörityksen
virtakytkin
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7 Tutkittavan ja käyttäjän sijainti
1)

2)

Tutkittavan sijainti (alkukontakti)
1a) Optimaalinen sijainti

40 %, edessä

1b) Sallittu sijainti

30 %,
keskellä

1c) Ei sallittu sijainti / puskurialue

30 %, takana

juoksualue

Käyttäjälle tarkoitettu sijainti
Käyttäjän on oltava kaiken aikaa hätäpysäytyslaukaisimen läheisyydessä.
Jos käyttäjä ei ylety käyttäjäpäätteen hätäpysäytyspainikkeeseen (pituus, esteet jne.), käyttäjän on asennettava
lisähätäpysäytyslaukaisin ulottuvilleen (katso lisävarusteet).

3)

Harjoittelualue

ISO 20957-1:n muk.

tutkittava + laite

4)

Vapaa alue

ISO 20957-1:n muk.

harjoittelualue + 0,6 m oltava vapaana kaiken aikaa
(paitsi käyttäjä)

5)

Turva-alue

DIN EN 957-6:n muk.

2,0 m laitteen takana

6)

Potilasympäristö

IEC 60601-1:n muk.

laite + 1,5 m

oltava vapaana kaiken aikaa
(paitsi käyttäjä)

Tällä alueella ei saa olla sähkölaitteita, jotka eivät ole osa samaa sähkökäyttöistä lääkintäjärjestelmää (ME-järjestelmä) kuin laite.
Älä kosketa potilasta ja ulkoisia sähkölaitteita samaan aikaan.
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8 Käyttö
8.1 Yleinen käyttökuvaus
Kuvaus

Kuva

Desinfioi laite (katso ”Puhdistaminen”).
Irrota laite ja kaikki lisävarusteet virtalähteestä ennen
puhdistusta tai desinfiointia.

Varmista, että...PE-johto on liitetty sähköasennukseen
ja laitteeseen, ...laite on kytketty suoraan sille
yksinomaan varattuun seinäpistokkeeseen, ...laitteen
etupuolella sijaitseva puhallusvaroke on päällä, ...kaikki
hätäpysäytyskatkaisimet ovat vapautettuina.
Kytke juoksulaitteeseen virta virtapainikkeella
(valo syttyy).
Varmista, että juoksumaton alla olevassa tilassa ei
ole ketään, kenenkään kehonosia tai mitään esineitä,
varsinkaan käynnistettäessä (juoksumatto laskeutuu
käynnistyksen yhteydessä) ja nousua muutettaessa.
Normaaliolosuhteet: Kaikissa näytöissä on
käynnistyksen yhteydessä “0”-arvot.
Valitse toimintatila.
Tilojen kuvaukset ovat seuraavissa luvuissa.

Aloita ohjelma.

-

Sammuta juoksulaitteesta virta virtapainikkeella (valo
sammuu).

Desinfioi laite (katso ”Puhdistaminen”).
Irrota laite ja kaikki lisävarusteet virtalähteestä ennen
puhdistusta tai desinfiointia.
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8.2 Toimintatilojen yleiskuvaus
Ohjaus-, kauko-ohjaus- ja valvontatarkoituksiin on saatavilla ilmainen PC-ohjelmisto (para control).

Manuaalinen tila
Valitse tila.
Vahvista tila
Valitse nopeus.
Valitse nousu.
Lopeta ohjelma

Profiilitila
Valitse tila.
Vahvista tila
Valitse profiili.
Vahvista profiili
Lopeta ohjelma

Kestävyystila
Valitse tila.
Vahvista tila
Säädä LED-valoilla ilmaistuja parametreja
Vahvista profiili
Lopeta ohjelma

Testitila
Valitse tila.
Vahvista tila
Valitse testi.
Vahvista testi
Lopeta ohjelma
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8.3 Manuaalinen tila
Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja

Valitse ”manuaalinen tila”
painikkeella ”+” tai ”-”.
Valittu tila vilkkuu.

Laitteen on oltava ”tilan valinnassa”
(jokin tila-LED-valoista vilkkuu)
Sinne pääsee peruuttamalla kaikki
muut toimet painamalla ”STOP”
(pysäytä) -painiketta.

Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.
Juoksuhihna käynnistyy
esimääritellyllä aloitusnopeudella
(oletus = 0,5 km/h).

Esimäärittele aloitusnopeus: katso
”Käyttäjäasetusten” OP09.
Pyydä kehonpainoa energian
ja tehon laskentaan: katso
”Käyttäjäasetusten” OP16.

Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.
Juoksuhihna käynnistyy
esimääritellyllä aloitusnopeudella
(oletus = 0,5 km/h).

Näppäimen pitäminen painettuna
kiihdyttää hihnaa määritellyllä
kiihtyvyystasolla (katso
”Kiihtyvyystasot”).
Keskeytä toimenpide hidastamalla
nopeuteen 0 km/h (katso
”Keskeytystoiminto”).

Säädä nousua painikkeella ”up”
(ylös) tai ”down” (alas).
Nykyinen nousu näkyy ”elevation”
(nousu) -näytössä.

Päätä toimenpide “STOP” (pysäytä)
-painikkeella.
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8.4 Profiilitila
❚❚ Automaattisia tiloja saa käyttää vain lääkärin määräyksestä.
❚❚ Käyttäjän ja potilaan on oltava tietoisia automaattisista kuormituksen muutoksista profiili-, kestävyys- ja testitiloissa.
Aloitus ja kuormituksen muutokset ilmaistaan automaattisissa tiloissa äänimerkein (piippauksin).
Sen lisäksi näytöt esittävät seuraavat kuormitusparametrit (vilkkuen).
Profiilitila kattaa kuusi kuormitusprofiilia, jotka vastaavat intervalliharjoituksia.
Nämä perusprofiilit ovat skaalattavia (katso ”Käyttäjäasetusten” OP11, oletus = off eli poissa päältä).
Skaalattuja profiileja ei voida tallentaa. Itsemääritellyistä testeistä on tietoa kohdassa ”testitila”.
Profiilit 1 ja 4 (profiili 1 ilman nousua)

v (km/h)
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2

t (min)
5:00
3:00
2:00
3:00
2:00
3:00
2:00
3:00
2:00

15

nousu (%)
5
0
10
0
10
0
10
0
10

profile 1 / 4
0

5
10
0
5 0

v (km/h)
10,1
11,5
10,1
13,0
10,1
14,4
10,1
13,0
10,1
11,5
10,1
11,5
10,1

t (min)
04:00
2:00
2:00
1:00
2:00
1:00
2:00
1:00
2:00
1:00
2:00
1:00
04:00
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5

10

5

10
15
5

10
0
15
50

20

20

0

0
20

profile 2 / 5

20

profile 2 / 5

520
015
25
10
20
5

10

15

15
25
10

20

t in min
5

10

15

20

t in min
5

10
15
5
10
0
15
50

profile
315/ 6
10

015
10

5
0
20

t in min

25

profile 3 / 6

20

profile 3 / 6
5

10

15

20

t in min

10
0
0

5

25

5

0

015
25
10
20
5
15
0
10

t in min

10
0

5

15

profile
215/ 5
10

15

nousu (%)
0
10
0
7,5
0
5
0
7,5
0
5
0
5
0

15

t in min

15

v in km/h v in km/hv in km/h

vaihe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10

520

t in min

0

Profiilit 3 ja 6 (profiili 3 ilman nousua)

5

0

5

15
10
25

15
5

10
0
15

20

profile 1 / 4

10

5

10

15
25
10
20
5
15
0
25
10
520
015

15

elev. in %elev. in % elev. in %

25

0

Profiilit 2 ja 5 (profiili 2 ilman nousua)
vaihe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

profile 1 / 4

elev. in % elev. in % elev. in %

nousu (%)
0
5
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0

20

t in min

10
5

elev. in % elev. in %elev. in %

t (min)
04:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00

v in km/hv in km/h v in km/h

v (km/h)
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5

v in km/h v in km/h v in km/h

vaihe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0

0
0

5

10

15

20

t in min
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Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja

Laitteen on oltava ”tilan valinnassa”
(jokin tila-LED-valoista vilkkuu)
Sinne pääsee peruuttamalla kaikki
muut toimet painamalla ”STOP”
(pysäytä) -painiketta.

Valitse ”profiilitila” painikkeella ”+”
tai ”-”.
Valittu tila vilkkuu.

Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.
Profiili 1 näytetään.

Valitse profiili painikkeella “+” tai “-“.
Nykyinen profiili näkyy ”elevation”
(nousu) -näytössä.
Maksiminopeus näkyy ”speed”
(nopeus) -näytössä.
Kesto näkyy ”time” (aika)
-näytössä.

Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.
Valittu profiili käynnistyy
ensimmäisellä profiilivaiheella
lähtölaskennan (alaspäin) jälkeen.
Toimenpide loppuu automaattisesti
viimeisen vaiheen jälkeen.

Skaalaa profiileja aktivoimalla OP11
(Käyttäjäasetukset).
Jos skaalaus suoritetaan,
maksimiparametrit näytetään (katso
yllä).

Päätä toimenpide “STOP” (pysäytä)
-painikkeella.

Mahdollisuuksista puuttua automaattiseen ohjelmaan on kohdassa ”Puutu automaattiseen ohjelmaan”.
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8.5 Kestävyystila (valinnainen)
❚❚ VAROITUS! Sykkeenmittausjärjestelmät voivat olla epätarkkoja.
❚❚ Virheellinen tai liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
❚❚ Jos olosi tuntuu heikolta tai sinua huimaa, lopeta harjoittelu välittömästi ja käänny lääkärin puoleen.
❚❚ Vältä ylikuormittamasta tai -stressaamasta potilasta.
❚❚ Automaattisia tiloja saa käyttää vain lääkärin määräyksestä.
❚❚ Käyttäjän ja potilaan on oltava tietoisia automaattisista kuormituksen muutoksista profiili-, kestävyys- ja testitiloissa.
❚❚ Näkyvien tai oletettujen vikojen tai häiriöiden tapauksessa (laitteessa, lisävarusteissa, ohjelmistossa jne.) irrota laite virtalähteestä,
poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja
kirjallisesti.
Aloitus ja kuormituksen muutokset ilmaistaan automaattisissa tiloissa äänimerkein (piippauksin).
Sen lisäksi näytöt esittävät seuraavat kuormitusparametrit (vilkkuen).
Kestävyystila sallii harjoittelun esimääriteltyjen sykerajojen sisällä.
Juoksumatto säätää rajoissa pysymistä varten nopeutta ja nousua automaattisesti – ensin nopeutta, sitten nousua.
Polar-sykeanturi mittaa sydämen sykettä.
Kostuta Polar-sykeanturin mittauspinnat.
Aseta sykevyö suoraan rintalihasten alle (katso kuva).
Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja

Valitse ”kestävyystila” painikkeella
”+” tai ”-”.
Valittu tila vilkkuu.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.

Laitteen on oltava ”tilan valinnassa”
(jokin tila-LED-valoista vilkkuu)
Sinne pääsee peruuttamalla kaikki
muut toimet painamalla ”STOP”
(pysäytä) -painiketta.

Aseta
- maksiminopeus,
- ikä,
- sykkeen yläraja ja
- sykkeen alaraja
painikkeella “+” tai “-“.
Vahvista kukin parametri ”enter”
(aseta) -painikkeella.
Juoksuhihna käynnistyy
automaattisesti.

Vältä suurta nopeutta asettamalla
pieni maksiminopeus. Juoksumatto
säätää kuormitusta nousun avulla.
Vältä nousua asettamalla suuri
maksiminopeus. Juoksumatto
säätää kuormitusta nopeuden
avulla.

Päätä toimenpide “STOP” (pysäytä)
-painikkeella.
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Jos sykesignaali epäonnistuu täysin, kuuluu äänivaroitussignaali ja sykenäyttö ei esitä enää mitään arvoa. Sen lisäksi laite laskee
nopeuden ja nousun nollaan yhden minuutin kuluessa.
Mahdollisuuksista puuttua automaattiseen ohjelmaan on kohdassa ”Puutu automaattiseen ohjelmaan”.
Juoksumatto säätää nopeuden ja nousun seuraavien matriisien mukaan.
Poikkeama alarajasta

Nopeus (km/h)

Nousu (%)

Reaktioaika (s)

< 5 sydämenlyöntiä
6…15
16…30
31…50
> 50 sydämenlyöntiä

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

0,1
0,2
0,4
0,8
1,0

25
25
25
20
20

Poikkeama alarajasta

Nopeus (km/h)

Nousu (%)

Reaktioaika (s)

< 5 sydämenlyöntiä
6…15
16…30
31…50
> 50 sydämenlyöntiä

0,3
0,8
1,0
1,5
2,0

0,3
0,8
1,0
1,2
1,6

12
12
10
8
7
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8.6 Testitila
❚❚ VAROITUS! Sykkeenmittausjärjestelmät voivat olla epätarkkoja.
❚❚ Virheellinen tai liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
❚❚ Jos olosi tuntuu heikolta tai sinua huimaa, lopeta harjoittelu välittömästi ja käänny lääkärin puoleen.
❚❚ Vältä ylikuormittamasta tai -stressaamasta potilasta.
❚❚ Lääkärin on oltava saatavilla stressitesteissä kaiken aikaa.
❚❚ Automaattisia tiloja saa käyttää vain lääkärin määräyksestä.
❚❚ Käyttäjän ja potilaan on oltava tietoisia automaattisista kuormituksen muutoksista profiili-, kestävyys- ja testitiloissa.
❚❚ Näkyvien tai oletettujen vikojen tai häiriöiden tapauksessa (laitteessa, lisävarusteissa, ohjelmistossa jne.) irrota laite virtalähteestä,
poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja
kirjallisesti.
Aloitus ja kuormituksen muutokset ilmaistaan automaattisissa tiloissa äänimerkein (piippauksin).
Sen lisäksi näytöt esittävät seuraavat kuormitusparametrit (vilkkuen).
h/p/cosmos-juoksumatot on varustettu esimääritellyillä testeillä.

❚❚ Kuten edellä on kuvattu, juoksumatto sisältää joukon standardoituja protokollia..
Juoksumatto ei kuitenkaan anna hoitosuosituksia.
Sopivaa kuormitusta koskevasta päätöksestä vastaa lääkäri.
Käyttötavasta riippuen kuormitukseen sisältyy nopeus, nousu, matka, syke, kehonpaino tai liikkeen tuki jne.
Liitteissä on yksityiskohtainen selitys kaikista esimääritellyistä testeistä (katso ”Liite II”).
Liitteissä on myös yksityiskohtainen ohje itsemääritellyn testin luomiseen.

Nro

Kuvaus

Nro

Kuvaus

01
02
03
04
05
06

UKK-kävelytesti
Graded-testi
Conconi-testi
Bruce-protokolla
Naughton-protokolla
Balke-protokolla

07
08
09
10
11
21–28

Cooper-protokolla
Ellestad A -protokolla
Ellestad B -protokolla
Ramppiprofiili
Gardner-testiprotokolla
Vapaasti määriteltävissä

Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja

Valitse ”testitila” painikkeella ”+”
tai ”-”.
Valittu tila vilkkuu.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.
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Laitteen on oltava ”tilan valinnassa”
(jokin tila-LED-valoista vilkkuu)
Sinne pääsee peruuttamalla kaikki
muut toimet painamalla ”STOP”
(pysäytä) -painiketta.
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Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja
Seuraavat testit edellyttävät
lisäasetuksia:
01 UKK-kävelytesti
02 Graded-testi
03 Conconi-testi
10 Ramppiprofiili

Valitse testi painikkeella “+” tai “-“.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.
Juoksuhihna käynnistyy
automaattisesti lähtölaskennan
(alaspäin) jälkeen.

Päätä toimenpide “STOP” (pysäytä)
-painikkeella.

Mahdollisuuksista puuttua automaattiseen ohjelmaan on kohdassa ”Puutu automaattiseen ohjelmaan”.
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8.7 Puutu automaattiseen ohjelmaan
Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja
Profiili-/testitila:
Pätee vain nykyiselle vaiheelle.
Kestävyystila:
Hiljennä nopeutta painamalla ”-”
tai ylitä maksiminopeus painamalla
”+”. Tämä asettaa uuden
maksiminopeuden.

Muuta nopeutta.
Paina ”+” tai ”-”.

Keskeytä toimenpide hidastamalla
nopeuteen 0 km/h (katso
”Keskeytystoiminto”).

Muuta nousua.
Paina ”up” (ylös) tai ”down” (alas).

Profiili-/testitila:
Pätee vain nykyiselle vaiheelle.

Vaihda tilasta toiseen
Paina yhtä aikaa ”enter” (aseta) ja
”+” tai ”-”.

Vaihda automaattiseen tilaan:
Jatkaminen edellyttää lisäasetuksia.

Profiili- tai testitila:
Vaihda vaiheesta toiseen
Paina yhtä aikaa ”enter” (aseta) ja
”up” (ylös) tai ”down” (alas).

Vain kestävyystila:
Muuta sykkeen ylärajaa.
Paina yhtä aikaa ”enter” (aseta) ja
”up” (ylös) tai ”down” (alas).
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8.8 Keskeytystoiminto
Nopeuden hiljentäminen näppäimellä ”-” arvoon 0,00 km/h laukaisee keskeytystoiminnon (”pause”).
Juoksuhihna pysähtyy.
Nopeusnäytöllä lukee ”PAUS”.
Näppäimen ”start” (aloita) painaminen käynnistää juoksuhihnan esiasetetulla aloitusnopeudella (oletus: 0,5 km/h). Kaikki arvot
säilytetään.
Näppäimen ”+” painaminen käynnistää juoksuhihnan nopeudella 0,1 km/h. Kaikki arvot säilytetään.
“STOP” (pysäytä) -painikkeen painaminen kerran päättää ohjelman. Kaikki arvot säilyvät näytöllä 2 minuutin ajan.
“STOP” (pysäytä) -painikkeen painaminen toisen kerran nollaa kaikki arvot.
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8.9 Kiihtyvyystasot
❚❚ Aloita juoksumaton käyttö hitaalla kävelyllä, erityisesti aloittelijoiden kohdalla.
Kaikille toiminnoille on seitsemän kiihtyvyys-/hidastuvuustasoa.
Kiihtyvyystasot määritellään sen perusteella, kuinka kauan kiihtyminen nopeudesta 0 km/h maksiminopeuteen kestää.
Esimerkki: Kiihtyvyystasolla 3 kiihtyminen nollasta maksiminopeuteen kestää 33 sekuntia (katso alla oleva taulukko).
Tiettyyn kiihtyvyystasoon pääsee painamalla painiketta ”+” tai ”-” useita kertoja ja pitämällä sitten pohjassa.
Se, kuinka monta kertaa painiketta painetaan ennen pohjassa pitämistä, määrittelee kiihtyvyystason.
Esimerkki: Painikkeen ”+” painaminen 3 kertaa ja pitäminen pohjassa johtaa kiihtyvyystason 3 mukaiseen kiihtyvyyteen.
Kiihtyvyystasoihin 1–4 pääsee vapaasti.
Kiihtyvyystasot 5–7 on lukittu pääkäyttäjän asetuksilla. Jos haluat käyttää niitä, ota yhteyttä palveluosastoomme.
Tasojen 5–7 raju kiihtyvyys on vaarallinen vähemmän harjoitelleille tutkittaville, ja sitä saa käyttää vain urheilulääketieteen ja
yleisurheilun tarkoituksiin.
Jos haluat rajoittaa pääsyä kiihtyvyystasoihin, katso ”Käyttäjäasetusten” OP 27–29.
Kiiht.taso

0–maks. (s)

Kiiht. (m/s²)

1
2
3
4
5
6
7

131
66
33
16
8
5
3

0,047
0,093
0,185
0,382
0,764
1,222
2,037

acc. levels treadmill family 150/50

acceleration in m/s²

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1

2

3

4

5

6

7

acceleration level
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8.10 Käyttäjäasetukset
Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja

”speed” (nopeus) -näytössä lukee
”OP 01”.

Paina yhtä aikaa “+”, “-“ ja “STOP”
(pysäytä) vähintään 3 s.

Valitse vaihtoehto painikkeella “+”
tai “-“.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.

Säädä vaihtoehtoa painikkeella “+”
tai “-“.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.

Poistu vaihtoehdoista painamalla
”cancel” (peruuta).
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Käyttäjäasetustaulukko (katso lisätietoja luvusta 17.4 ”Käyttäjäasetukset (lisätietoja)”)
Nro

Toiminto

OP 01

Nollaa virheilmoitukset.

OP 02

Kokonaismatka (km)

Pelkkä raportointi

OP 03

Kokonaisaika (h), toiminta- ja valmiustila

Pelkkä raportointi

OP 04

Kokonaisaika (h), vain toimintatila

Pelkkä raportointi

OP 05

Laiteohjelmistoversio

Pelkkä raportointi

OP 06

Reaaliaikainen kello

Nykyisen päivämäärän/ajan asettaminen

OP 07

Sykkeen äänisignaali

OFF tai ON

OP 08

Hidastuvuusaika

2 ... 30 s (5s)

OP 09

Aloitusnopeus (manuaalinen ja kestävyystila)

0,1 km/h ... 5,0 km/h (0,5 km/h)

OP 11

Profiilitilan skaalaaminen

0 (off, pois päältä)
1 kaikki parametrit yhdessä
2 kukin parametri erikseen

OP 12

Yksikkö nopeuden esittämiseen

0 = x,x km/h, 1 = x,x m/s, 2 = x,x mph, 3 = x m/min
20 = x,xx km/h, 21 = x,xx m/s, 22 = x,xx mph, 23 = x,x m/min

OP 13

Yksikkö matkan esittämiseen

0: km; 1: maili; 2: m

OP 14

Yksikkö nousukulmalle

0 = % / 1 = ° (aste)

OP 15

Oletuspaino

OP 16

Kehonpainopyyntö

10 ... 250 kg (65 kg)
OFF / ON

OP 17

Yksikkö energiankulutukselle

OP 18

Maksiminopeus (oletus) kestävyystilassa

OP19

Polar W.I.N.D. -järjestelmän asettaminen

0000 0000 kaikki lähettäjät hyväksytty
xxxx xxxx vain tietty lähettäjä hyväksytty
9999 9999 seuraava lähettäjä hyväksytään

OP 20

RS232-käyttöliittymäprotokolla: COM 1

OFF, 1 … 20

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 21

RS232-käyttöliittymäprotokolla: COM 2

OFF, 1 ... 18

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 23

RS232-käyttöliittymäprotokolla: COM 4

OFF, 18 … 23 (20 = h/p/cosmos coscom v3)

OP 27

Vähimm. kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso

1 ... 5

OP 28

Enimm. kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso

1 ... 7 (4)

OP 29

Kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso RS232:n kautta

1 ... 5 (4)

OP 40

Juoksumaton lukitus ja avaaminen

OFF = lukittu, ON = avattu

OP 41

Manuaalisen tilan lukitus ja avaaminen

OFF = lukittu, ON = avattu

OP 42

Profiilitilan lukitus ja avaaminen

0 (kaikki lukittu) ... 6 (kaikki avattu)

OP 43

Kestävyystilan lukitus ja avaaminen

OFF = lukittu, ON = avattu

OP 44

Testitilan lukitus ja avaaminen

0 ... 94 (28, avattu testiin 28 saakka)

OP 45

Raportointitila näyttää ”index” (indeksi)

0 (näytä vaihtoehdot)
1 (MET), 2 (kJ), 3 (watti)
Ei voida tallentaa uudelleenkäynnistyksen yli.

OP 46

Raportointitila näyttää ”elevation“ (nousui)

0 (näytä vaihtoehdot)
1 (nousu), 2 (vaihe)
Ei voida tallentaa uudelleenkäynnistyksen yli.

OP 47

OP 52

Arvojen säilytys näytössä automaattisen nollauksen OFF = NOLLAA painamalla STOP kerran
ON = NOLLAA painamalla STOP kahdesti
(”Reset“) yhteydessä
Ohjelmavaiheen lähtölaskenta alaspäin
OFF = laskenta ylös, ON = laskenta alas
Tulosteaikaväli tulostinprotokollalle
0 = ei yksittäisiä arvoja, 1... 100 s (60 s)

OP 53

Kieliasetukset tulostinprotokollalle

OP 48
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9 Lisävarusteet / Yhteensopivat laitteet

❚❚ Älä muokkaa laitetta, kokoonpanoja, lisävarusteita tai ohjelmistoa millään tavalla.
❚❚ Älä liitä mitään sellaista laitetta, lisävarustetta tai ohjelmistoa, jota ei ole lueteltu luvussa ”Lisävarusteet / Yhteensopivat laitteet”.
Lue ja noudata kaikkia ohjeita, jotka on annettu kaikkien lisävarusteiden ja yhteensopivien laitteiden käyttöön.
Lisävarusteiden / Yhteensopivien laitteiden luettelo voi vaihdella.
Sen vuoksi tarkista aina näiden käyttöohjeiden uusin versio osoitteesta www.h-p-cosmos.com.

9.1 Järjestelmien luominen
Henkilöstä, joka yhdistää lääkintälaitteen mihin tahansa laitteeseen ensimmäistä kertaa, tulee sähkökäyttöisen lääkintäjärjestelmän
valmistaja (ME-järjestelmä IEC 60601-1:n, 16, mukaan).
Yhdistelmästä riippuen tämä järjestelmä saattaa lukeutua jopa ohjelmoitavaksi sähkökäyttöiseksi lääkintäjärjestelmäksi (PEMjärjestelmä IEC 60601-1:n, 14, mukaan).
Riskinhallinnan suorittaminen on pakollista, kun luodaan ME-/PEM-järjestelmä.
Riskinhallinta, turvallisuus, vaatimustenmukaisuus ja kunnossapito ovat ME-/PEM-järjestelmän valmistajan, ei h/p/cosmoksen,
vastuulla.
Kaikille ME-/PEM-järjestelmille tulee huolehtia potentiaalintasaus.
Sen lisäksi henkilön, joka asettaa CE-merkkiä kantavat laitteet yhteen, on täytettävä vastaavat vaatimukset, jotka on esitetty EU:n
lääkintälaitedirektiivissä (93/42/ETY, artikla 12).

9.2 Lisävarusteiden yleiskuvaus
Tälle laitteelle on saatavilla seuraavia lisävarusteita:
(Kuvia ja tarkempia kuvauksia on liitteissä tai osoitteessa www.h-p-cosmos.com.)
Tuotenumero

Lisävaruste

Tarkoitus

Lisätiedot

cos10079

h/p/cosmos-turvakaari

Kaatumissuoja ja turvapysäytys

Pakollinen (*)

cos10071+v4.1.0

PC-ohjelmisto (para control)

Kauko-ohjausohjelmisto

Sisältyy

cos00097010034

Käyttöliittymäkaapeli RS232 (5 m)

Liittäminen

Sisältyy

cos10223

Potentiaalintasauskaapeli

Potentiaalintasaus

Valinnainen

cos00097010035

Käyttöliittymäkaapeli RS232 (10m)

Liittäminen

Valinnainen

cos12769-01

USB-RS232-muunnin

Liittäminen

Valinnainen

cos00098010025

COM 2 -käyttöliittymän RS232

Liittäminen

Valinnainen

cos16487

COM 3 -käyttöliittymän RS232

Liittäminen

Valinnainen

cos16488

COM 4 -käyttöliittymän RS232

Liittäminen

Valinnainen

cos10145

Pitkä kaide, 2 pylvästä

Kehonpainon keventäminen

Valinnainen

cos102010

h/p/cosmos-kaide, säädettävä 150/50

Kehonpainon keventäminen

Valinnainen

cos16571-01

Etupoikkikaide

Kehonpainon keventäminen

Valinnainen

cos16186-02

Pyörätuoliramppi

Pyörätuolilla siirtyminen

Valinnainen

cos100106

Polar W.I.N.D. -sykevastaanotin

Sykkeen mittaus

Valinnainen

cos102818

Sykkeen mittaus (Polar) ja hallinta

Sykkeen mittaus

Valinnainen

cos12013

Käsivarsituki, korkeus- ja leveyssäädettävä

Kehonpainon keventäminen

Valinnainen

cos100680

Lisänäppäimistö käsivarsituelle

Kauko-ohjaus

Valinnainen

cos12922

Jatkojohto (2 m) lisänäppäimistölle

Kauko-ohjaus

Valinnainen

cos10111-01

Näppäimistöpidike käsivarsituelle

Kauko-ohjaus

Valinnainen

cos14135

Pidike valinnaiselle näppäimistölle tai kaiteelle 60 Kauko-ohjaus

Valinnainen

cos10107

Valinnainen pysäytyspainike oikean käsivarren tuelle Hätäpysäytys

Valinnainen
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Tuotenumero

Lisävaruste

Tarkoitus

Lisätiedot

cos10108

Valinnainen pysäytyspainike vasemman käsivarren tuelle Hätäpysäytys

Valinnainen

cos100548

Hätäpysäytyspainikkeen magneettipidike (10 m)

Hätäpysäytys

Valinnainen

cos15294

Hätäpysäytyksen jatko ilman kiinnitystä (5 m)

Hätäpysäytys

Valinnainen

cos15294L10m

Hätäpysäytyksen jatko ilman kiinnitystä (10m)

Hätäpysäytys

Valinnainen

cos15294 L15m

Hätäpysäytyksen jatko ilman kiinnitystä (15m)

Hätäpysäytys

Valinnainen

cos15933

Hätäpysäytyspainikkeen magneettipidike (5 m)

Hätäpysäytys

Valinnainen

cos12410

Juomapullon pidike

Juomapullo

Valinnainen

cos15485

Juomapullon kannatus

Nesteytys

Valinnainen

cos30022

Robowalk-laajentaja F

Liikkeen tuki / vastus

Valinnainen

cos30023

Robowalk-laajentaja B

Liikkeen tuki / vastus

Valinnainen

cos101277

Tiedeportin nopeuslähtö TTL

Mittaaminen

Valinnainen

cos14376

Anturi nop. ja matkan mittaamiseen 150-50

Mittaaminen

Valinnainen

cos14005

Lattian suojamatto, juoksumatto 150/50

Lattian suoja, vakaus

Valinnainen

cos12607-00

Pohjalevy 150/50 h/p/cosmos airwalkille

Lattian suoja, vakaus

Valinnainen

cos100755c

Kiinnityslevyn tasauskanta, 150/50-sarja

Lattian suoja, vakaus

Valinnainen

cos00098100045-02

juoksumaton hihnan pyörityksen kääntö 150/50

Alamäkijuoksu/-kävely

Valinnainen

(*) Vähintään yhdenlainen kaatumissuoja on pakollinen, katso ”Turvallisuus”.

9.3 Yhteensopivat laitteet
Monet EKG- ja CPET (kardiopulmonaarinen harjoitustesti) -laitteet ja ohjelmistotuotteet sopivat yhteen h/p/cosmos-juoksumattojen
kanssa coscom v3 -käyttöliittymäprotokollan kautta.
Luettelon yhteensopivista laitteista saa pyytämällä sähköpostiosoitteesta service@h-p-cosmos.com.
Tämän laitteen riskinhallinta kattaa yhteensopivien laitteiden vaikutuksen tälle laitteelle.
Tämän laitteen riskinhallinta ei kata tämän laitteen vaikutusta yhteensopiville laitteille.
Varmista, että tämä laite on mainittu yhteensopivana laitteena yhteensopivan laitteen käyttöohjeissa.
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10 Desinfiointi / Puhdistaminen
❚❚ Desinfioi laite ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.
❚❚ Irrota laite ja kaikki lisävarusteet virtalähteestä ennen puhdistusta tai desinfiointia.

Kuvaus

		

Kuva

Desinfiointi
- Irrota laite virtalähteestä.
- Kostuta liinaa desinfiointiaineella.
- Pyyhi kaikki pinnat, joita tutkittava on voinut koskettaa.
- Pyyhi kaikki pinnat, joille on voinut päätyä kehon nesteitä.
- Pyyhi turvavaljaat.
h/p/cosmos suosittelee ainetta Bacillol plus, tilausnumero
[cos12179].
Puhdista laite säännöllisesti
- Irrota laite virtalähteestä.
- Käytä kosteaa (ei märkää) liinaa.
- Pyyhi kaikki pinnat.
- Pese turvavaljaat merkintöjen mukaisesti.
h/p/cosmos-laitteet eivät ole steriilejä, eikä niitä voida steriloida.
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11 Kunnossapito
❚❚ Noudata luvussa ”Kunnossapito” annettuja kunnossapitoaikavälejä.
❚❚ Noudata luvussa ”Kunnossapito” määrättyjä vastuuhenkilöitä (pätevyys).
❚❚ Toisen henkilön on oltava läsnä kunnossapidon aikana.
❚❚ Näkyvien tai oletettujen vikojen tai häiriöiden tapauksessa (laitteessa, lisävarusteissa, ohjelmistossa jne.) irrota laite virtalähteestä,
poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja kirjallisesti.
❚❚ Näkyvän tai oletetun kulumisen tapauksessa (laitteessa, lisävarusteissa, merkinnät jne.) irrota laite virtalähteestä, poissulje
uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja kirjallisesti.
❚❚ Jos laitteen sisälle joutuu nestettä, irrota laite virtalähteestä, poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja
ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja kirjallisesti.
Älä suorita kunnossapitotoimenpiteitä käytön aikana.
Asianmukainen kunnossapito on tärkeä edellytys laitteen turvallisuudelle, luotettavuudelle, toimintakyvylle ja tarkkuudelle.
Tarjoa h/p/cosmos-huoltohenkilöstön tueksi tarvittavia asiakirjoja.

11.1 Aikavälit ja vastuuhenkilöt (pätevyys)
Kunnossapito

Aikaväli

Pätevyys

Päivittäinen tarkastus

Päivittäin

Käyttäjä

Voitelu

Kun OIL (öljy) -ilmoitus ilmestyy

Käyttäjä

Juoksuhihnan säätö

Jos ajankohtaista

Käyttäjä

Turvatarkastus

12 kuukautta

vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstö

Turvakaariköyden vaihto

24 kuukautta

vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstö

Juoksuhihnan kiristäminen

Jos ajankohtaista

vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstö

Tasauskantojen säätö

Jos ajankohtaista

vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstö

Asennus- ja korjaustyö

Jos ajankohtaista

vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstö

h/p/cosmos suosittelee huoltosopimuksen laatimista valtuutetun h/p/cosmos-huoltoedustajan kanssa.
Huoltosopimus mahdollistaa laitteelle parhaan mahdollisen ehkäisevän huollon ja ylläpidon.
Huoltosopimusta voi pyytää sähköpostiosoitteesta service@h-p-cosmos.com.
Tietoja h/p/cosmos-huoltohenkilöstöön liittymisestä voi pyytää sähköpostiosoitteesta service@h-p-cosmos.com.

11.2 Päivittäinen tarkastus
❚❚ Suorita päivittäin silmämääräinen tarkastus (katso luku ”Kunnossapito”).
Tarkista ennen päivittäistä käyttöä koko laite kulumisen varalta.
Kuvaus

Kuva

Kiinnitä erityistä huomiota osiin, jotka kuluvat suurella
todennäköisyydellä:
1. Juoksuhihna ja liukuestepinnat
2. Ulkoiset johdot
3. Kaikki tekstiiliosat
4. Kaatumissuoja, ml. turvavaljaat, solki, sulkukoukku, köysi ja
köyden lukitsija
Jos näet tai oletat kulumaa, irrota laite virtalähteestä, poissulje
uudelleenyhdistämisen mahdollisuus ja soita h/p/cosmoksen
huoltohenkilöstölle.
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Kuvaus

Kuva

Suorita toiminnallinen tarkastus kaikille turvalaitteille:
5. Kaatumissuoja
6. Turvapysäytyksen vetojohto
7. Hätäpysäytyspainike käyttäjäpäätteessä
8. Lisäturvallisuuslaitteet
Jos näet tai oletat vikoja tai häiriöitä, irrota laite virtalähteestä,
poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus ja soita h/p/
cosmoksen huoltohenkilöstölle.

11.3 Voitelu
Kuvaus

Kuva

Kun OIL (öljy) -viesti ilmestyy, tarkista juoksuhihnan öljykalvo.
Toimi samoin, jos kuulet käytön aikana kuivaa hankaamisääntä.
OIL (öljy) -viesti ilmestyy oletusarvoisesti 1000 km:n välein.
Öljyaikaväli voi vaihdella ympäristöolosuhteista ja käytöstä
riippuen.
Irrota juoksumatto virtalähteestä.

Vie kättä/nenäliinaa 1 metrin matka keskiosan läpi juoksuhihnan
ja -kannen välistä.
Kädelle/Liinalle pitäisi jäädä ohut öljykalvo.
Jos juoksuhihna on liian kuiva, se tulee voidella.
Tarkempaa analyysia varten voi pyytää yksityiskohtaiset ohjeet
liinavoitelua koskien sähköpostitse service@h-p-cosmos.com.
Lisää ruiskuun 10 ml voiteluainetta (vain h/p/cosmoksen
erikoisöljyä).
Pumppaa voiteluainetta juoksuhihnan alle hyvin hitaasti ja vie
ruisku pois.
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Kuvaus

Kuva

Käynnistä juoksuhihna nopeudella 2 km/h ja kävele sen päällä
2 min.
Vaihtele kävelykohtaa, jotta voiteluaine levittyisi.

Nollaa OIL (öljy) -ilmoitus (katso ”Käyttäjäasetusten” OP01).

11.4 Juoksuhihnan säätö
❚❚ Tahattomat juuttumisvaarat: Riisu solmiot, huivit ja muut vaatteet, jotka voivat juuttua laitteeseen. Laita pitkät hiukset ja nauhat
kiinni huollon ja harjoittelun aikana, jotta ne eivät jäisi kiinni juuttumisalueilla.
❚❚ Älä koske liikkuvaan juoksuhihnaan.
❚❚ Toisen henkilön on oltava läsnä kunnossapidon aikana.
Kuvaus

Kuva

Juoksuhihnan sallitut sivuttaiset äärirajat on merkitty tällä
merkinnällä.

Laita hihna käyntiin nopeudella 10 km/h.
Käännä VASENTA viimeistelyruuvia hyvin hitaasti
(¼ kierros – tarkkaile – ¼ kierros – tarkkaile…).
Säädä hihnaa oikealle kääntämällä myötäpäivään.
Säädä hihnaa vasemmalle kääntämällä vastapäivään.
Tarkkaile juoksuhihnaa säädön jälkeen nopeudella 10 km/h
ainakin 2 min.
Hihnan on pysyttävä sijainnissaan.
Irrota kuusiokoloavain ruuvista.

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_fi, rev. 1.00

sivu 45 / 81

11.5 Pätevälle huoltohenkilöstölle kuuluvat ongelmat
Sellaisia huoltotöitä, joita ei ole selitetty yksityiskohtaisesti, käyttäjä ei saa suorittaa.
Käyttäjä ei saa suorittaa myöskään turvatarkastuksia tai asennus- ja korjaustöitä.
Tällaiset työt kuuluvat h/p/cosmos-huoltohenkilöstölle ”h/p/cosmos-huolto-ohjeiden” mukaisesti.
”h/p/cosmos-huolto-ohjeet” voi pyytää sähköpostiosoitteesta service@h-p-cosmos.com.

11.6 Turvatarkastus
Jotta laitetta olisi turvallista käyttää, h/p/cosmos määrää sille vuosittaisen turvatarkastuksen.
Katso tarkastustarrasta, milloin laitteellasi on seuraava tarkastuspäivä.
h/p/cosmos perustaa vuosittaisen turvatarkastuksen saksalaisiin lakeihin ja määräyksiin.
Käyttäjän vastuulla on noudattaa kansallisia lakeja ja määräyksiä.
Laitteen tarkastusmerkintä sertifioi myös valinnaiset laitteet ja lisävarusteet.
Valinnaisten laitteiden ja lisävarusteiden tarkastusaikavälit saattavat kuitenkin vaihdella.
Turvatarkastuksesta annetaan muistutus 12 kuukauden tai 5000 kilometrin jälkeen (katso alla).

Virheilmoituksen nollaa turvatarkastuksen suorittava h/p/cosmos-huoltohenkilöstö.

11.7 Varaosat ja kulutustarvikkeet
Varaosat saa vaihtaa vain pätevä h/p/cosmos-huoltohenkilöstö.
Tietoja varaosista voi pyytää sähköpostiosoitteesta service@h-p-cosmos.com.
Luettelo kulutustarvikkeista sisältyy oheisasiakirjoihin.
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12 Vianmääritys
12.1 Yleinen vianmääritys
❚❚ Näkyvien tai oletettujen vikojen tai häiriöiden tapauksessa (laitteessa, lisävarusteissa, ohjelmistossa jne.) irrota laite virtalähteestä,
poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja kirjallisesti.
❚❚ Näkyvän tai oletetun kulumisen tapauksessa (laitteessa, lisävarusteissa, merkinnät jne.) irrota laite virtalähteestä, poissulje
uudelleenyhdistämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja kirjallisesti.

Ongelma

Ratkaisu

Laitteeseen ei tule virtaa

Vapauta hätäpysäytyspainike (katso ”Hätäpysäytyspainike”)
Tarkista virtajohto
Tarkista laitteen suojakatkaisin
Tarkista pistorasia (testaa toisella laitteella)

Nousu ei toimi (E21)

Sammuta virta
Odota 10 min (jotta laite ehtii jäähtyä)
Kytke virta takaisin
Jos E21-ilmoitus tulee yhä, irrota laite virtalähteestä, poissulje uudelleenyh
distämisen mahdollisuus, merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen
huoltohenkilöstölle puhelimitse ja kirjallisesti.

Laite ei käynnisty, mutta näyttää nopeuden

Sammuta ja käynnistä laite uudelleen
Tarkista virheilmoitukset (katso alempana)

Öljyvuoto

Irrota laite virtalähteestä
Poista ylimääräinen öljy juoksuhihnan vieriltä
Poista ylimääräinen öljy juoksuhihnan alta
Seuraa tilannetta muutaman päivän ja toista tarvittaessa.

Laitteessa lukee ”pull stop” (vetopysäytys)

Vapauta hätäpysäytyspainikkeet (katso ”Hätäpysäytyspainike”)

Sähköstaattinen purkaus

Valitse sopiva lattia, vaatetus ja ilmankosteus

Pomppiva ääni

Laite ei ehkä seiso tukevasti
Ota yhteyttä: service@h-p-cosmos.com

Hankaamisäänet

Tarkista voitelu (katso ”Voitelu”)
Tarkista juoksuhihnan säätö (katso ”Juoksuhihnan säätö”)

Juoksuhihna sivuttaisrajojen ulkopuolella

Katso ”Juoksuhihnan säätö”

Ongelmat valinnaisen sykemittauksen kanssa

Katso ”Liite III (Lisävarusteet)”

Jokin muu ongelma

irrota laite virtalähteestä, poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus,
merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja
kirjallisesti.

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_fi, rev. 1.00

sivu 47 / 81

12.2 RS232:n vianmääritys
Ongelma

Ratkaisu

Ei yhteyttä RS232:n kautta (väärä kaapeli)

Käytä tietokoneen (jossa h/p/cosmos-ohjelmisto) ja useimpien
ulkoisten laitteiden yhdistämiseen laitteen mukana toimitettua RS232käyttöliittymäkaapelia [cos00097010034].

Ei yhteyttä RS232:n kautta (kaapelivika)

Tarkista kaapeli ja liittimet vikojen varalta.
Vaihda viallinen kaapeli.

Ei yhteyttä RS232:n kautta (väärä COM-portti)

Älä käytä COM 3-porttia laitteelle (katso ”Ulkoisten laitteiden kytkentä /
Käyttöliittymät”).

Ei yhteyttä RS232:n kautta (väärät asetukset)

Valitse oikea käyttöliittymäprotokolla laitteella (”Käyttäjäasetusten” OP 20 tai 21)
Valitse oikea käyttöliittymäprotokolla oheislaitteella.
Tarkista oheisohjelmiston asennus.

Ei yhteyttä RS232:n kautta (estetty COM-portti)

Käynnistä oheisohjelmisto uudelleen.
Käynnistä oheislaite uudelleen.

Kiihtyvyys ulkoisen laitteen kautta on liian hidas.

Tarkista enimm. kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso RS232:n kautta
(”Käyttäjäasetusten” OP 29).

Jokin muu ongelma

irrota laite virtalähteestä, poissulje uudelleenyhdistämisen mahdollisuus,
merkitse selkeästi ja ilmoita h/p/cosmoksen huoltohenkilöstölle puhelimitse ja
kirjallisesti.

12.3 Virheilmoitukset
Käyttäjäpäätteessä voidaan näyttää seuraavat virheilmoitukset:
Virhekoodi

Äänikoodi (x = lyhyt
merkkiääni, o = pitkä
merkkiääni)

Virheilmoitus

Toimenpide

E01

ooooo xoooo

Oil Help (öljy)

Katso ”voitelu”

E02

ooooo xxooo

Service Help (huolto)

Katso ”Turvatarkastus”

E20

xxooo ooooo

Elev Help (nousu)

E21

xxooo xoooo

Incr Help (lisäys)

E30

xxxoo ooooo

Setup Help (määritys)

E31

xxxoo xoooo

Setup Help (määritys)

E32

xxxoo xxooo

Setup Help (määritys)

E41

xxxxo xoooo

Setup Help (määritys)

E50

xxxxx ooooo

FU Help

E51

xxxxx xoooo

FU Help

E52

xxxxx xxooo

FU Help

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_fi, rev. 1.00

Irrota laite virtalähteestä,
poissulje uudelleenyhdistämisen
mahdollisuus ja lähetä sähköpostia
osoitteeseen service@h-p-cosmos.
com

sivu 48 / 81

13 Tekniset tiedot
13.1 Käyttäjäpääte
Kuvaus

Tiedot
stratos

Näytöt

mercury

locomotion

6 seitsenosaista LCD-näyttöä, tilan ja yksikön
LED-merkkivalot

Kosketusnäyttö

6-näppäiminen näppäimistökalvo

Kosketusnäyttö

Näppäimistö

”lt”- ja ”E”-versioissa ei ole käyttäjäpäätettä (ei näyttöä, ei näppäimistöä). Hallinta tapahtuu käyttöliittymän kautta.

13.2 Mitat
Kuvaus

Tiedot
stratos

Laitteen mitat (P x L x K)

mercury

locomotion

2100 x 950 x 1370 mm (ml. käyttäjäpääte)

Juoksualustan mitat (P x L)

2100 x 1350 x 1370 mm
(ml. istuimet)

1500 x 500 mm

Takatelan korkeus

180 mm

Kaiteen mitat

H = 60 mm

H = 40 mm

Tiedot voivat poiketa lisävarusteista riippuen.

13.3 Kuormat
Kuvaus

Tiedot
stratos

mercury

locomotion

Tutkittavan enimmäispaino *

300 kg

300 kg

Laitteen paino

220 kg

365 kg

Korvauskuorma lattialle (EN 1991)

3,1 kN/m²

4,0 kN/m²

Kuorma kullekin tuelle (rattaat + jalat)

1,3 kN/m²

1,7 kN/m²

Tiedot voivat poiketa lisävarusteista riippuen.

13.4 Päästöt
Kuvaus

Tiedot

Painotetun emission äänenpainetaso kouluttajan
korvassa (EN 957-6)

LpA < 70 dB A (50 dB)
(Melupäästö on kuormituksen aikana suurempi kuin ilman kuormitusta.)

13.5 Olennaiset suorituskykyominaisuudet
Kuvaus
Nopeus

Tiedot
stratos

mercury

0,0…22,0 km/h

0,0…22,0 km/h

Vähimm. nopeuden lisäys
Nopeuden tarkkuus *

Nousun tarkkuus *
© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

0,0…10,0 km/h

0,1 km/h
±5 % (kun suurempi kuin 2 km/h), ±0,1 km/h (nopeuteen 2 km/h saakka)

Nousu
Vähimm. nousun lisäys

locomotion

0,0 ... 25,0 %
0,1 %

Ei nousua

±5 % (kun nousu suurempi kuin 2 %)
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13.6 Ympäristöolosuhteet
Käyttö

Tiedot

Lämpötila

+10…40 °C

Ilmankosteus

30…70 %, ilman tiivistymistä

Paine

700…1060 hPa

Korkeus

enimm. 3000 m, ilman paineistusta (korkeudet > 1000 m voivat aiheuttaa
pientä suorituskyvyn heikkenemistä)

Happisaturaatio

<= 25 %

Keskusvoitelujärjestelmä

manuaalinen

Poissulje räjähde- ja syttymisvaara. Poissulje suurjännitelinjat/-laitteet lähiympäristöstä.
Kuljetus ja varastointi

Tiedot

Lämpötila

-25…+40°C

Ilmankosteus

0…95%, ilman tiivistymistä

Paine

700…1060 hPa

Korkeus

enimm. 3000 m, ilman paineistusta

Jos varastointi ilman virtayhteyttä kestää yli 6 kuukautta, MCU-akut voivat purkautua.
Jos varastoinnin jälkeen tarvitaan uudelleenasennusta, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen service@h-p-cosmos.com.

13.7 Tekniset ja lainmukaiset vaatimukset
Kuvaus

Tiedot

Kiinteät harjoitusvälineet

ISO 20957-1, EN 957-6

Sähkökäyttöinen lääkintälaite

IEC 60601-1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

IEC 60601-1-2

Soveltuvuus

IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

Ohjelmistot

IEC 62304

Lääkintälaitedirektiivi

MDD 93/42/EEC (93/42/ETY)

Konedirektiivi

MD 2006/42/EC (2006/42/EY)

Lainmukaiset vaatimukset

Saksalainen lääkintälaitelaki (MPG)

13.8 EMC-testit
Kuvaus

Tiedot

Johtuvien päästöjen mittaus

EN 55011, ryhmä 1, luokka B

Säteilevien päästöjen mittaus

EN 55011, ryhmä 1, luokka B

Jännitemuutosten, jännitevaihtelujen ja välkynnän
testaaminen julkisissa alhaisen jännitteen
syöttöjärjestelmissä

EN 61000-3-3

Sähköstaattisen purkauksen sietotesti

EN 61000-4-2

Säteilyn, radiotaajuuden, sähkömagneettisen
kentän sietotesti

EN 61000-4-3

Sähköisten nopeiden transienttien sietotesti

EN 61000-4-4

Ylijännitteen sietotesti

EN 61000-4-5

Radiotaajuisten kenttien indusoimien johtuvien
häiriöiden sieto

EN 61000-4-6
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13.9 Luokitus
Kuvaus

Tiedot

MDD 93/42/EEC (93/42/ETY)

Ilmoitettu laitos

MDD 93/42/EEC (93/42/ETY)

Riskiluokka

IIb
aktiivinen terapeuttinen laite ja aktiivinen diagnostiikkalaite

60601-1	Suojaus sähköiskua vastaan

Luokka I,

IEC 60601-1	Suojaus vahingolliselta
veden tai tietyn aineen
sisäänpääsyltä

IP20

IEC 60601-1	Toimintatapa

Jatkuva toiminta ajoittaisella kuormituksella

IEC 60601-1	Ylijännitekategoria
IEC 60601-1	Soveltuva osa

II (verkon transienttijännitteen huippuarvo 2500 V)
Tyyppi B (koko laite)

IEC 60601-1	Saastutusaste

Aste 2

ISO 20957-1	Käyttöluokitus

S (Studio): ammatti- ja/tai kaupallinen käyttö
I (inklusiivinen): ammatti- ja/tai kaupallinen käyttö, johon sisältyy käyttö
erityistarpeisilla henkilöillä

EN 957-6	Tarkkuusluokka

A

IEC 62304	Riskiluokka

B

13.10 Sertifikaatit
Kuvaus

Tiedot

MDD 93/42/EEC (93/42/ETY)

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

MDD 93/42/EEC (93/42/ETY)

EY-sertifikaatti, laatuvakuutus

MDD 93/42/EEC (93/42/ETY)

Vapaan myynnin sertifikaatti

EN ISO 13485

Sertifikaatti, lääkintälaitteiden laadunhallinta

IEC 60601-1

CB-sertifikaatti

UL 60601-1

NRTL-sertifikaatti

Lisätietoa sertifikaateista on oheisasiakirjoissa ja osoitteessa
https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Käyttöliittymät (RS232, D-SUB, 9-napainen)
Kuvaus

Tiedot
stratos

mercury

locomotion

COM 1 (vakio)

vakiovaruste

vakiovaruste

vakiovaruste

COM 2 (valinnainen)

valinnainen

valinnainen

vakiovaruste

COM 3 (huolto)
COM 4 (valinnainen)
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13.12 Jännite, virta, suorituskyky
Kuvaus

Tiedot
stratos

Syöttöjännite *

mercury

locomotion

230 V ~ (t: 50 / 60 Hz)

Virransyöttö (pitkäaikainen) *

6,5 A

Virransyöttö (hetkellinen) *

14,8 A

Energiankulutus (pitkäaikainen)

≤ 1500 VA

Energiankulutus (hetkellinen)

≤ 3400 VA

Energiatehokkuus

ei sovellu

Laitteen suojakatkaisin (virtapiirin katkaisija)

16 A

Pyöritysmoottorin kapasiteetti

3300 W

Nousumoottorin kapasiteetti

Ei nousua

390 W

Maavuotovirta

≤ 0,2 mA

Eristysmuuntaja

2000 VA

Virtajohto

ei irrotettava, 5 m

13.13 Ohjelmisto, ohjelmat
Kuvaus

Tiedot
stratos

h/p/cosmos para control

h/p/cosmos para analysis

locomotion

sisältyy

h/p/cosmos para graphics
h/p/cosmos para motion

mercury

®
®

valinnainen

®

valinnainen
valinnainen

®

Tallennettujen ohjelmien määrä

6 harjoitusprofiilia, 10 testiprofiilia, 8 käyttäjämääritteistä profiilia

13.14 Kaikkien napojen katkaisu
Kaikkien napojen katkaisuun on olemassa seuraavat vaihtoehdot:
❚❚ Irrota laite pistorasiasta.

❚❚ Kytke laitteen suojakatkaisin pois päältä.
Jätä vapaata tilaa säilyttääksesi pääsyn johtoihin ja virtapiirin katkaisijaan (katso ”Potilaan ja käyttäjän sijainti”).
* Ylikuormitus tai heikko virransyöttö voivat johtaa heikentyneeseen nopeuden tarkkuuteen tai sulakkeen palamiseen.
Teknisiä muutoksia voidaan tehdä ilman etukäteisilmoitusta. E & OE (virheet ja laiminlyönnit pois lukien).
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14 Korvausvastuu ja takuu

Seuraavat seikat mitätöivät korvausvastuun ja takuun, ja niistä voi seurata vakava loukkaantuminen tai kuolema tai vaurioita
laitteelle:
❚❚ Käyttö muuhun kuin erityisesti käyttötarkoituksessa mainittuihin tarkoituksiin

❚❚ Valtuuttamaton huolto tai huollon, turvatarkastusten tai korjausten puute
❚❚ Valtuuttamattomat muokkaukset tai laajennukset
❚❚ Valtuuttamaton asennus, perehdytys/käyttöönotto tai ohjeistus
❚❚ Valtuuttamattomien tai ei-alkuperäisten h/p/cosmos-osien, varaosien, kulutustarvikkeiden, anturien tai ilmaisimien käyttö
❚❚ Turvallisuustietojen (vaara-, varoitus- ja huomautusilmaukset) huomiotta jättäminen
❚❚ Laitteen, ohjelmistojen, kokoonpanojen ja lisävarusteiden muokkaukset
❚❚ Sellaisten laitteiden, lisävarusteiden tai ohjelmistojen liittäminen, joita ei ole lueteltu luvussa ”Lisävarusteet / Yhteensopivat laitteet”
”Turvallisuustietoja – Kielletty käyttö” -luettelo ei väitä olevansa tyhjentävä, ja sitä voidaan laajentaa markkinointivaiheessa
(markkinoille saattamisen jälkeinen valvonta). Näiden käyttöohjeiden viimeisin versio on aina saatavilla osoitteesta: www.h-pcosmos.com
Rajattu korvausvastuu:
Jos h/p/cosmosta tai h/p/cosmos-organisaation elimiä, vanhempaa johtoa tai toimijoita voidaan pitää vastuussa lievää laiminlyöntiä
koskevien vahinkojen korvaamisesta (aineellisten sopimusvelvoitteiden rikkominen), vahingot rajoitetaan vahinkoihin, jotka olisi
voitu tyypillisesti aavistaa. Lievää laiminlyöntiä koskeva korvausvastuu sulkee pois tuotannon menetyksestä, liiketoiminnan
keskeytymisestä ja voiton menetyksestä aiheutuvan korvausvastuun.
Katso lisätietoja osoitteesta: www.h-p-cosmos.com/en/gtcb.

15 Odotettu elinikä

❚❚ Noudata luvussa ”Kunnossapito” annettuja kunnossapitoaikavälejä.
❚❚ Noudata luvussa ”Kunnossapito” määrättyjä vastuuhenkilöitä (pätevyys).
Koko laitteen odotettu elinikä on 20 vuotta edellyttäen, että
❚❚ kaikkia kunnossapitoaikavälejä vaalitaan.

❚❚ kuluneet osat vaihtaa h/p/cosmos-huoltohenkilöstö vuosittaisen huollon yhteydessä.

16 Hävittäminen

Hävitä laite EU-direktiivin 2012/19/EU ja vastaavan paikallisen jätelain mukaisesti.
Hävitä voitelumateriaali vastaavan paikallisen jätelain mukaisesti.
Ota yhteyttä service@h-p-cosmos.com, jos haluat lisätietoja tai tarjouksen valmistajan suorittamaa asianmukaista hävittämistä
koskien.
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17 Liite I
17.1 Asennus
Tämän laitteen saa purkaa pakkauksestaan, kuljettaa ja asentaa vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstö (katso ”Kunnossapito”).
Jos pakkaus on vaurioitunut, ota yhteyttä välittömästi sähköpostiosoitteeseen service@h-p-cosmos.com.
Seuraavien ehtojen varmistaminen ennen asennusta on asiakkaan vastuulla:
❚❚ Laitteelle on oltava erillinen virtapiiri (sille yksinomaan varattu linja).

❚❚ Laitteelle on oltava erillinen seinäpistorasia (sähkölukittu virtapiirinkatkaisijalla 16A, tyyppi C).
❚❚ Seinäpistorasia on merkittävä laitteen sarjanumerolla.
❚❚ Seinäpistorasian on oltava aina käytettävissä.
❚❚ Tarkoitetun sijainnin on täytettävä ympäristöolosuhdevaatimukset (katso ”Tekniset tiedot”).
❚❚ Tarkoitetun sijainnin on kyettävä kantamaan laitteen kuorma (katso ”Tekniset tiedot”).
❚❚ Tarkoitetussa sijainnissa on oltava tilaa turva-alueelle ja vapaalle alueelle luvussa ”Tutkittavan ja käyttäjän sijainti” määrätyllä tavalla.
❚❚ Katon on oltava tarkoitetussa sijainnissa korkeudella, joka riittää laitteelle + lisävarusteille (kaatumissuoja).
❚❚ Alustan on oltava tarkoitetussa sijainnissa vakaa ja tasainen, jotta käytöstä ei aiheutuisi melua ja laite ei pomppisi.
❚❚ Tarkoitetun sijainnin on täytettävä paikalliset sähköasennusvaatimukset.
❚❚ Tarkoitetussa sijainnissa on oltava sopiva maadoitusmahdollisuus (esim. maadoituspultti).
❚❚ Tarkoitetun sijainnin on täytettävä kohdan ”Tekniset tiedot” mukaiset sähköasennusvaatimukset.
Valmistaja ei ota vastuuta mistään sellaisesta vahingosta, valituksesta tai lähetysluetteloon nähden puuttuvasta osasta, josta ei
ilmoiteta välittömästi toimituksen jälkeen.

17.2 Ohjeistusprotokolla
h/p/cosmos-huoltohenkilöstö ohjeistaa laitteen asennuksen yhteydessä tarkoitettua käyttäjää käyttöohjeiden mukaisesti tätä
ohjeistusprotokollaa noudattaen.
Ohjeistetut henkilöt vahvistavat nimellään ja allekirjoituksellaan ohjeistusprotokollassa, että tietävät täysin, kuinka laitetta käytetään
turvallisesti. Ohjeistetut henkilöt vahvistavat, että osaavat ohjeistaa muita käyttäjiä tämän protokollan mukaisesti.
Nro

Tiedot

1.

Nämä käyttöohjeet ovat saatavilla tulostusversiona osoitteessa service@h-p-cosmos.com. -

2.

Käyttöohjeet on luettava kokonaan ennen käytön aloittamista.

-

3.

Turvallisuustiedot selitetään yksityiskohtaisesti.

Turvallisuus

4.

Turvallisuustiedot on havainnollistettava laitteen äärellä.

Turvallisuus

5.

Kaikkien turvalaitteiden toiminta selitetään yksityiskohtaisesti.

Turvallisuus

6.

Kaatumissuojan käyttö selitetään yksityiskohtaisesti.

Turvallisuus

7.

Tutkittavan ja käyttäjän sijainti selitetään.

T:n ja K:n sijainti

8.

Turva-alue (2 m laitteen takana) osoitetaan erikseen painokkaasti.

T:n ja K:n sijainti

9.

Käyttäjäpäätteen toiminta selitetään yksityiskohtaisesti.

Käyttäjäpääte

10.

Yleinen käyttö selitetään (ml. manuaalinen, profiili-, kestävyys- ja testitila).

Käyttö

11.

Aikavälit ja vastuuhenkilöt (pätevyys) kunnossapidolle selitetään.

Kunnossapito

12.

Juoksuhihnan säätö selitetään yksityiskohtaisesti.

Kunnossapito

13.

Laitteen voitelu selitetään yksityiskohtaisesti.

Kunnossapito

14.

Laitteen mukana toimitetut asiakirjat selitetään ja luovutetaan käyttäjälle.

-
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17.3 Ohjeistusprotokolla, allekirjoitukset
Tämän protokollan allekirjoittamalla valtuutettu h/p/cosmos-huoltohenkilöstö ja asiakas vahvistavat, että ovat saaneet ja
ymmärtäneet kaikki turvallisuustiedot, havainnollistetut ohjeet ja perehdytyksen/käyttöönoton ohjeistusprotokollan mukaisesti
[cos15228-03]. Asiakas vahvistaa vastaanottaneensa luetellut laitteet, mukaan lukien kaikki lisävarusteet ja vaihtoehdot, h/p/cosmoslähetysluettelon mukaisesti. Turvallisuustietojen, käyttötarkoituksen tai kielletyn käytön huomiotta jättäminen sekä valtuuttamaton
huolto tai kunnossapidon ja säännöllisten turvatarkastusten suorittamisen puute voivat johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan
sekä vaurioittaa laitetta. Ne lisäksi mitätöivät korvausvastuun ja takuun. Täytä ohjeistusprotokolla ja lähetä se takaisin h/p/
cosmokselle faksilla (+49 18 05 16 76 69), sähköpostilla (sales@h-p-cosmos.com) tai kirjeitse.
Asiakkaan leima / osoite:

h/p/cosmos-laite, mallin nimi

Laitteen sarjanumero

Ohjeistetut henkilöt (asiakas, käyttäjä jne.)

Ohjeistaja

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Germany

Nimi selkeillä isoilla kirjaimilla

h/p/cosmos-jälleenmyyjä/-teknikko

Päivämäärä ja allekirjoitus

Nimi selkeillä isoilla kirjaimilla

h/p/cosmos-jälleenmyyjä/-teknikko

Päivämäärä ja allekirjoitus

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_fi, rev. 1.00

sivu 55 / 81

17.4 Käyttäjäasetukset (yksityiskohtaisesti)
Valinta Kuvaus

Kommentti / Näyttö

OP01

Vaadittu kunnossapitotyö pitää suorittaa ennen virheilmoitusten
nollaamista. h/p/cosmos-huolto-osastoon pitää ottaa yhteyttä ennen
kuin mitään huoltonäyttöä tai virhekoodia poistetaan!

Nollaa (poista) virheilmoitukset.

merkitsee "tehty"
Huomautus: Tämä valinta nollaa yksinomaisesti Vahvistus näytöllä
syynä olevan muuttujan. Jos esimerkiksi E.02Info: Tämä valinta nollaa vain virheilmoituksen. Jos virhe on yhä
huoltoaika-aikaväli nollataan tällä toimenpiteellä, olemassa, et voi nollata virheilmoitusta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä
matka-aikaväliä ei nollata, ja päinvastoin. Vain
valtuutettuun huoltoon.
pääkäyttäjävalinta OP 47 nollaa kaikki kolme
arvoa yhtä aikaa.
Tämä toimenpide nollaa seuraavat aikavälit:
E.01: Öljyaikaväli A-OP 35
E.02: Huoltoaika-aikaväli A-OP 37
E.02: Huoltomatka-aikaväli A-OP 38
OP02

Kuljettu kokonaismatka (km)

ja

esittävät: Kuljettu kokonaismatka (km)

merkitsee ”km”
OP03

OP04
OP05

Kokonaiskäyttötuntien ilmaus = valmiusaika,
mukaan lukien moottorin/juoksuhihnan käyntiaika
(h)

ja

Ilmaus kokonaistunneista, jotka moottori/
juoksuhihna ovat olleet käynnissä (h)

ja

Ilmaus laiteohjelmistoversiosta ja päiväyksestä

merkitsee “OP05”

esittävät: Käyttötunteja

merkitsee: h
esittävät: Käyttötunteja

merkitsee ”h”
merkitsee “typE” (tyyppi)

merkitsee laitteen tyyppiä, esim. “1.4”
merkitsee: ”MCU 5”

merkitsee versiota, esim. “1.01.1”

merkitsee oletustyyppiä, esim. 1.3
OP06

OP07

Varsinaisen päivämäärän ja reaaliaikaisen kellon
säätäminen
Sykkeen äänisignaali

merkitsee: rtc (reaaliaikainen kello)
merkitsee vilkkuen: Päivämäärä/aika, vuosi, kuukausi, päivä,
tunnit, minuutit, sekunnit
Tätä toimintoa käytetään yleensä sykkeen säännöllisyyden hallintaan
tai lähetysongelmien syiden etsintään
merkitsee: OFF tai ON
OFF: Ei sykkeen äänisignaalia
ON: Äänisignaali jokaiselle sydämenlyönnille

OP08

OP09

Pysähtymis-/Hidastuvuusaika STOP-näppäimen
jälkeen maksiminopeuteen nähden
Aloitusnopeus (manuaalinen tai kestävyystila)
palautteena START-näppäimen painallukselle.
Edistyneet käyttäjät voivat asettaa täksi arvoksi
0,0 km/h.
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merkitsee: Pysähtymisaika (s)
merkitsee: s eli sekunti(a)
Säätöalue 2.... 30 sekuntia
merkitsee: aloitusnopeutta (km/h)
 maksimi vilkkuu
 asetusyksikkö vilkkuu
Säätöalue 0,0... 5,0 km/h
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Valinta Kuvaus

Kommentti / Näyttö

OP11

Profiilien skaalaus profiilitilassa (ei päde
testitilalle)

merkitsee: Skaalausmahdollisuuksia
0.: Ei skaalausta (vakio)
1: Skaalaus 1...6, mikä näytetään profiilitilassa INDEX-näytöllä, viittaa
kaikkiin parametreihin yhdessä (nopeus, nousu, aika)
2: Skaalaus 1...6 viittaa kuhunkin parametriin erikseen (nopeus,
nousu, aika)

OP12

Yksikkö nopeuden esittämiseen

merkitsee: Nopeuden yksikkö
…ilman desimaalia:
3 = m/min
...yhdellä desimaalilla:
0 = km/h 1 = m/s 2 = mph 23 = m/min
...kahdella desimaalilla:
20 = km/h 21 = m/s 22 = mph
 km/h, m/s, mph tai m/min vilkkuu

OP13

Yksikkö matkan esittämiseen

merkitsee: Matkan yksikkö
0 = km
1 = maili
2=m
 m, km tai maili vilkkuu

OP14

Yksikkö nousukulmalle

merkitsee: Nousun yksikkö
0 = % (prosentti)
1 = ° (aste)
 % tai ° vilkkuu

OP15

Henkilön kehonpaino (oletusarvo)

merkitsee: 10 ... 250 (arvioitu paino)
 paino vilkkuu
Henkilön kehonpainoa tarvitaan tarkempaan tehon ja
energiankulutuksen laskentaan (arvio).

OP16

Pyydä kehonpainoa ennen manuaalista tai
automaattista aloitusta

0 = OFF. Kehonpainoa ei pyydetä ennen ohjelman aloittamista.
Energiankulutuksen ja tehon laskelmat perustuvat valinnassa 15
annettuun kehonpainoon.
1 = ON. Kehonpaino pyydetään antamaan ennen ohjelman
aloittamista. Energiankulutuksen ja tehon laskelmat perustuvat
annettuun kehonpainoon.

OP17

Yksikkö energiankulutukselle

JOUL = kJoule on energiankulutuksen yksikkö
CALO = kcal on energiankulutuksen yksikkö

OP18

Maksiminopeus kestävyystilassa (oletusarvo)

merkitsee: 0,0...maksimi
maksiminopeuden oletusarvolle kestävyystilassa.
 säädetty yksikkö vilkkuu,  maksimi vilkkuu
Kestävyystilan maksiminopeuden arvoa voi muuttaa verkossa

(tämä vaihtoehto on saatavilla
vain juoksumattoergometreissä, ei
tikasergometreissä)
OP19

Polar W.I.N.D. -järjestelmän lähettimen
määrittäminen

painamalla
0000 0000 =	kaikki lähettäjät hyväksytään (voidaan määrittää myös
näppäimillä UP ja DOWN)
xxxx xxxx =	only specific sender with special ID is accepted, must
be set with
ja
9999 9999 = s euraava lähettäjä hyväksytään, tallennetaan ja suodatetaan
(voidaan määrittää myös näppäimillä UP ja DOWN)
(lisäasetukset käyttäjäasetusvalinnassa OP23 ja
pääkäyttäjäasetusvalinnassa OP 16 ovat tarpeen)

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_fi, rev. 1.00

sivu 57 / 81

Valinta Kuvaus
OP20

RS232-käyttöliittymäprotokolla: COM 1
Älä liitä mitään sellaista laitetta, lisävarustetta
tai ohjelmistoa, jota ei ole lueteltu luvussa
”Lisävarusteet / Yhteensopivat laitteet”.

Kommentti / Näyttö
merkitsee vilkkuen: RS232-käyttöliittymäprotokollan numeroa
ja

esittävät:

OFF =

RS232 ei aktiivinen / ei protokollaa / käyttöliittymä
deaktivoitu

1=

h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 baudinopeudella 9600
bps (vakioasetus COM 1 ja COM 2)

3=

tulostinprotokolla (sarjatulostin tai -muunnin vaaditaan)

7=

TM-juoksumattoemulaatio (km/h)
jos saatavilla, käytä: h/p/cosmos coscom (= 1)

8=

TM-juoksumattoemulaatio (mailia tunnissa)
jos saatavilla, käytä: h/p/cosmos coscom (= 1)

10 =

Loop Back -testi (erityinen testiliitin vaaditaan, saatavilla
h/p/cosmokselta)

11 =

SunTech Tango -verenpainemittari (vain signaalitunneli/silmukka)

12 =

Kauko-ohjauslaitteistopääte MCU 4 (edellyttää
erityislaitteistoa)

20 =

h/p/cosmos coscom v3 baudinopeudella 115200 bps

Valitse edistyneille h/p/cosmos coscom v3 -yhteyksille (baudinopeudella
115200) OP20=20. Huomaa, että yhdistettyjen laitteiden/ohjelmistojen
tulee olla hyväksyttyjä h/p/cosmos coscom v3 -yhteydelle
baudinopeudella 115200 (esim. h/p/cosmos para control® 4.1).
OP21

RS232-käyttöliittymäprotokolla: COM 2

OP23

RS232-käyttöliittymäprotokolla COM 4

Katso kuvaukset yllä
merkitsee vilkkuen: RS232-käyttöliittymäprotokollan numeroa
ja
esittävät:
OFF = RS232 ei aktiivinen / ei protokollaa / käyttöliittymä deaktivoitu
18 = Sirukortinlukija PROXOMED (edellyttää erityislaitteistoa)
20 = h/p/cosmos coscom v3 / baudinopeus 115200 bps
22 = POLAR W:I:N:D: -järjestelmä (lisämääritykset
käyttäjäasetusvalinnassa OP19 ja pääkäyttäjäasetusvalinnassa OP16)
23 = Sirukortinlukija ProMedPlus (edellyttää erityislaitteistoa)

OP27

Vähimmäinen kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso
Valittu vähimmäistaso pätee kaikille kiihtyvyysja hidastuvuusprosesseille kaikissa tiloissa ja
profiileissa.

OP28

Enimmäinen kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso
Valittu enimmäistaso pätee kaikille kiihtyvyysja hidastuvuusprosesseille kaikissa tiloissa ja
profiileissa.
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vilkkuu ilmaisten vähimm. kiihtyvyyttä/hidastuvuutta kaikille
tiloille ja profiileille (vakiona: taso 1).
Asetusten taso: 1 ... 5 mutta ei korkeampi kuin arvo valinnassa
28. Turvallisuussyistä kiihtyvyys-/hidastuvuustasoja 5, 6 ja 7 ei
voida valita. Huomautus: Valittu kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso EI
päde ohjaukseen ja käyttöön RS232-käyttöliittymän kautta. Tässä
tapauksessa kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso asetetaan valinnassa 29
tai h/p/cosmos coscom -protokollan vastaavassa komennossa.
vilkkuu ilmaisten enimm. kiihtyvyyttä/hidastuvuutta kaikille tiloille
ja profiileille (vakiona: taso 4).
Enimmäinen kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso EI päde ohjaukseen
ja käyttöön V24/RS232-käyttöliittymän kautta. Tässä tapauksessa
kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso asetetaan valinnassa 29 tai h/p/cosmos
coscom -protokollan vastaavassa komennossa.
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Valinta Kuvaus

Kommentti / Näyttö

OP29

Valittu kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso pätee ohjaukseen ja käyttöön
RS232-käyttöliittymän kautta. Tästä valinnasta on paljon apua, jos
oheislaitteet (esim. EKG, ergospirometri, tietokone) eivät tarjoa
valikkoa kiihtyvyys- ja hidastuvuustasoille.

Vakiomuotoinen kiihtyvyys- ja hidastuvuustaso
RS232-käyttöliittymälle

vilkkuu ilmaisten: 1 ... 5, (vakiona: 1) kiihtyvyys- ja
hidastuvuustaso kaikille nopeuskomennoille RS232:n kautta. Suurin
säädettävissä oleva arvo riippuu valinnan 28 asetuksesta.
Huomautus: Jos oheislaitteet lähettävät kiihtyvyys- ja
hidastuvuuskomennon h/p/cosmos coscom -protokollan kautta, valittu
taso valinnassa 29 sivuutetaan ja coscom-protokollan kautta lähetetty
kiihtyvyys-/hidastuvuuskomento on etusijalla.
OP40

Juoksumaton lukitus ja avaaminen

OFF = Juoksumatto on virran kytkemisen jälkeen täysin lukittu / ei
käytettävissä. Juoksumatto avataan painamalla samanaikaisesti
painikkeita +, - ja START.
Näytössä lukee lukituksen aikana ”no ACCESS” (ei käytettävissä).
ON = Juoksumatto on avattu / käytettävissä (vakiona)

OP41

Manuaalisen tilan lukitus ja avaaminen

OFF = manuaalinen tila on lukittu / ei käytettävissä
ON = manuaalinen tila on avattu / käytettävissä (vakiona)

OP42

Profiilitilan lukitus ja avaaminen

OFF = profiilitila on lukittu / ei käytettävissä
1 ... 6 = profiilitila on avattu / käytettävissä valittuun
profiilinumerovakioon saakka: 6
Esimerkki: Valittu profiilinumero = 3: Profiilit 1–3 voidaan valita,
profiileja 4–6 ei voida valita

OP43

Kestävyystilan lukitus ja avaaminen

OFF = kestävyystila on lukittu / ei käytettävissä
ON = kestävyystila on avattu (vakiona)

OP44

Testitilan lukitus ja avaaminen

OFF = testitila on lukittu / ei käytettävissä
1 ... 94 = testitila on avattu / käytettävissä valittuun
testiprofiilinumerovakioon saakka: 24
Valittu profiilinumero = 5: Testiprofiilit 1–5 voidaan valita, testiprofiileja
6–94 ei voida valita

OP45

Raportointitila näyttää ”Index” (indeksi)

0 = Näytä vaihtoehdot (oletus)
1 = Näytä pysyvästi yksiköllä MET
2 = Näytä pysyvästi yksiköllä kJ
3 = Näytä pysyvästi yksiköllä watti
Täydellisen virrankatkaisun jälkeen oletusarvo 0 pätee jälleen.

OP46

Raportointitila näyttää “Elevation“ (nousu)
profiilitilassa ja testitilassa

0 = Näytä vaihtoehdot (oletus)
1 = Näytä pysyvästi yksiköllä % tai aste (°), riippuen valinnasta OP14
2 = Näytä pysyvästi yksiköllä ”vaihe”
Täydellisen virrankatkaisun jälkeen oletusarvo 0 pätee jälleen.

OP47

Arvojen säilytys näytössä automaattisen
nollauksen (”Reset“) yhteydessä

OFF = Näyttöarvot poistetaan START (aloita) -näppäimen
uudelleenpainamisen jälkeen tai automaattisesti 2 min kuluttua STOP
(pysäytä) -näppäimen painamisesta (oletus)
ON = Näyttöarvot jatkuvat (lisääntyvät) START (aloita) -näppäimen
uudelleenpainamisen jälkeen, eikä niitä poisteta automaattisesti STOP
(pysäytä) -näppäimen painamisen myötä.
Näyttöarvot voidaan poistaa ainoastaan painamalla STOP-näppäintä
kahdesti (aika, matka, energia).
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Valinta Kuvaus

Kommentti / Näyttö

OP48

Ohjelmavaiheen lähtölaskenta alaspäin

OFF = Aikanäytöllä tulee jokaiselle ohjelmavaiheelle lähtölaskenta ylöspäin
ON = Aikanäytöllä tulee jokaiselle ohjelmavaiheelle lähtölaskenta alaspäin

OP52

Tulosteaikaväli tulostinprotokollalle

Arvon antaminen välillä 0 ja 100 asettaa tulosteaikavälin sekunneissa
suoraan juoksumattoon kytketylle tulostimelle. Vakiona: 60 (=
kaikkien arvojen tulostus kerran minuutissa). Arvo 0 poistaa käytöstä
yksittäisten arvojen tulostamisen mutta ei otsikoiden ja lopputulosten
(UKK).

OP53

Kieliasetukset tulostinprotokollalle

Valitse tulosteiden kieli suoraan juoksumattoon kytketyllä tulostimella.
Valita voi kuudesta eri kielestä. Sekä protokollan tuloste että UKK 2
km -kävelytestin tulokset ja harjoitussuositukset tulostetaan valitulla
kielellä.
EnGL = englanti (vakiona)
SPAn = espanja
GErM = saksa
POrt = portugali
FrEn = ranska
HUnG = unkari
Jotta tuloste onnistuu, yhdistetyn tulostimen on oltava yhteensopiva
PCL-tulostinkielen kanssa. Erikoismerkeille käytetään fonttia ISO
8859-1 (latinalainen 1).
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18 Liite II (Esi- ja itsemääritellyt testit)
18.1 UKK-kävelytesti
UKK-kirjainlyhenne tulee nimistä Urho Kaleva Kekkonen, jonka kunniaksi Tampereella sijaitseva UKK-instituutti on perustettu.
UKK-kävelytesti on kuntotesti, jossa lasketaan UKK-kuntoindeksi sen sykkeen perusteella, joka mitataan maksimikävelynopeudella
kävellyn 2 kilometrin aikana. Testi edellyttää Polar-sykemittausta.
UKK-kuntoindeksin tulos ”100” edustaa keskimääräistä kuntotasoa.
UKK-kuntoindeksin tulos ”< 100” edustaa keskimääräistä heikompaa kuntotasoa ja tulos ”> 100” vastaavasti keskimääräistä
parempaa kuntotasoa.
UKK-kuntoindeksi lasketaan seuraavasti (sukupuolen mukaan):
Miehet: Kuntoindeksi = 420 + I x 0,2 – (A x 0,19338 + S x 0,56 + [Pa : (Pi x Pi) x 2,6])
Naiset: Kuntoindeksi = 304 + I x 0,4 – (A x 0,1417 + S x 0,32 + [Pa : (Pi x Pi) x 1,1])
I (ikä) = ikä vuosina, S (syke) = testin aikainen keskisyke (lyöntiä/min), A (aika) = 2 km:n kävelyyn kulunut aika (s),
Pa (paino) = henkilön paino (kg), Pi (pituus) = henkilön pituus (m)
Koehenkilön on ennen UKK-kävelytestin suorittamista lämmiteltävä ja määritettävä maksimikävelynopeus.
Hänen on käveltävä testissä 2 kilometriä mahdollisimman nopeasti (syke n. 80 % maksimista). Koehenkilö ei saa juosta.
Juoksumatto mittaa sykkeen (Polar-sykemittarilla) 500 metrin välein.
UKK-kuntoindeksi näytetään testin suorittamisen jälkeen.
UKK-kävelytesti sopii iältään 20–65-vuotiaille henkilöille.
Yli 65-vuotiaille tai ylipainoisille tulokset ovat epätarkempia.
Urheilijat eivät yleensä yllä vaadittuun sykkeeseen.
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja

Valitse ”testitila” painikkeella ”+” tai ”-”.
Valittu tila vilkkuu.

Laitteen on oltava ”tilan valinnassa”
(jokin tila-LED-valoista vilkkuu)
Sinne pääsee peruuttamalla kaikki
muut toimet painamalla ”STOP”
(pysäytä) -painiketta.

Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.
“PR 01” vilkkuu
Vahvista ”enter” (aseta) -painikkeella.
Aseta
- sukupuoli,
- ikä,
- pituus
- paino
painikkeella “+” tai “-“.
(vastaava LED vilkkuu)
Vahvista kukin parametri ”enter”
(aseta) -painikkeella.
Valitse kävelynopeus painikkeella
”+” tai ”-”.
Nopeus puolittuu 2 kilometrin
jälkeen.
Testi päättyy siitä 5 minuutin
kuluttua.
UKK-kuntoindeksi näkyy lopuksi
"index” (indeksi) -näytössä.

Jos laite vastaanottaa virheellistä sykesignaalia tai ei vastaanota signaalia ollenkaan, kuuluu varoitusäänimerkki.
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18.2 Graded-testi
Kuvaus

Kuva

(esim. laktaattimittaukseen perustuva suorituskykydiagnostiikka)
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Parametri
Aloitusnopeus
Lisäys
Kiihtyvyystaso
Vaiheen kesto
Tauon kesto

Oletusarvo
8,0 km/h
2,0 km/h
4
3:00 min
0:30 min

Kutakin parametria voi säätää.
Lääkärin on aktivoitava STOP (pysäytä) manuaalisesti.
Ohita jäljellä oleva taukoaika:
Paina “start” (aloita) kerran
Paina “start” (aloita) kaksi kertaa
Pitkitä taukoa:
Paina “-“ tauon aikana
Jatka painamalla “start” (aloita)

aloita uudelleen lähtölaskennan 		
(alaspäin) jälkeen
aloita uudelleen heti

“pause” (keskeytys) ilmaistaan
testi jatkuu jäljellä olevalla 		
taukoajalla

18.3 Conconi-testi
Kuvaus

Kuva

(esim. sykemittaukseen perustuva suorituskykydiagnostiikka)
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Kestävyystesti (maksimisyketesti)
Vakiomuotoinen kuormitusprofiili:
❚❚ Aloitusnopeus: 8,0 km/h; pitää muuttaa koehenkilön kunnon mukaan

❚❚ Kierros (kierroksen pituus): 200 m (voidaan muuttaa)
❚❚ Lisäys: 0,5 km/h (voidaan muuttaa)
Lääkärin on aktivoitava STOP (pysäytä) manuaalisesti

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_med_fi, rev. 1.00

sivu 62 / 81

18.4 Bruce-protokolla
Kuvaus

Kuva

esim. EKG-stressitestiä varten
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Vaihe
Kesto (min)
Nopeus (km/h)
Nousu (%)
1

2,7

10

2

4,0

12

3

5,4

14

6,7

16

5

8,0

18

6

8,8

20

7

9,6

22

4

3:00

18.5 Naughton-protokolla
Kuvaus

Kuva

esim. EKG-stressitestiä varten
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Vaihe
Kesto (min)
Nopeus (km/h)
Nousu (%)
1

0,0

2

3,5

3
4

3:00

3,0

7,0
10,5

5

14,0

6

17,5

18.6 Balke-protokolla
Kuvaus

Kuva

esim. EKG-stressitestiä varten
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Vaihe
Kesto (min)
Nopeus (km/h)
Nousu (%)
1

2,5

2

5,0

3

7,5

4

10,0

5
6

2:00

5,0

12,5
15,0

7

17,5

8

20,0

9

22,5

10

25,0
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18.7 Cooper-protokolla
Kuvaus

Kuva

esim. EKG-stressitestiä varten
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.

❚❚ Aloita nopeudella 5,3 km/h ja nousulla 0 %
❚❚ Nousu kasvaa 2 %:iin 1 minuutin jälkeen
❚❚ Toisen minuutin jälkeen nousu kasvaa 1 %-yksikön minuutin välein
❚❚ Kun nousu on 25 %, se pysyy vakiona ja nopeus kasvaa 0,32 km/h
minuutin välein
Lääkärin on aktivoitava STOP (pysäytä) manuaalisesti.

18.8 Ellestad A -protokolla
Kuvaus

Kuva

esim. EKG-stressitestiä varten
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Vaihe

Kesto (min)

1
2
3

Nopeus (km/h)

Nousu (%)

2,7
3:00

4

4,8
6,4

10,0

8,0

18.9 Ellestad B -protokolla
Kuvaus

Kuva

esim. EKG-stressitestiä varten
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Vaihe
Kesto (min)
Nopeus (km/h)
Nousu (%)
1

2,7

10,0

2

4,8

10,0

6,4

10,0

8,0

10,0

5

8,0

15,0

6

9,6

15,0

3
4

3:00
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18,10 Ramppiprofiili
Kuvaus

Kuva

(ei saatavilla kaikkiin malleihin)
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Ramppiprofiili kahdella parametrilla:
❚❚ Kohdenopeus vakiona: 10,0 km/h; säädettävissä nollasta juoksumaton
maksiminopeuteen.

❚❚ Aika kohdenopeuden saavuttamiseen vakiona: 10 sekuntia; säätöalue
0...99 sekuntia

18.11 Gardner-testiprotokolla
Kuvaus

Kuva

Angiologiseen käyttöön
Turvallisuutta ja säätöä koskevia tietoja on alaluvussa 8.6 ”Testitila”.
Esitestausvaihe: Potilas seisoo jalkakiskoilla, ei hihnalla.
Vaihe

Kesto
(min:sek)

0

kunnes painetaan
START (aloita)

Nopeus (km/h)
3,2

Nousu (%)
0

Testivaihe: Potilas astuu juoksuhihnalle.

Gardner-testiprotokollan avulla voi arvioida
ajoittain ontuvien ääreisvaltimosairauspotilaiden
maksimikävelymatkan.
Kokonaisaika Testi tulee suorittaa lääkärin keskeytymättömän
valvonnan alla.
(min:sek)

kunnes painetaan Potilas seisoo ensin juoksumaton sivussa olevilla
START (aloita) jalkakiskoilla, ei hihnalla. Aloita testiprofiili 11, jolloin
hihna kiihtyy nopeuteen 3,2 km/h. Kun potilas
astuu juoksuhihnalle, lääkäri painaa START (aloita)
-näppäintä uudelleen. START (aloita) -näppäimen
2:00
painaminen toisen kerran nollaa näytöt.
04:00
Testin suorittamisen jälkeen tulokset voidaan tulostaa
isäntätulostimella, jos sellainen on kytkettynä.
6:00

1

02:00

3,2

0

2

02:00

3,2

2

3

2:00

3,2

4

4

2:00

3,2

6

8:00

5

2:00

3,2

8

10:00

6

02:00

3,2

10

12:00

7

2:00

3,2

12

14:00

8

2:00

3,2

14

16:00

9

2:00

3,2

16

18:00

10

2:00

3,2

18

20:00

11

30:00

3,2

18

50:00
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18.12 Itsemääritellyt testit
Testit 21–28 voidaan määritellä vapaasti enintään 40 ohjelmavaiheella.
Ohjelmoi yksittäinen testi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
”Heart rate” (syke) -näyttö esittää nykyisen ohjelmavaiheen.
Käytä painikkeita ”up” (ylös) ja ”down” (alas) ohjelmavaiheiden läpikäymiseen.
Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja

Valitse ”testitila” painikkeella ”+”
tai ”-”.
Valittu tila vilkkuu.

Laitteen on oltava ”tilan valinnassa”
(jokin tila-LED-valoista vilkkuu)
Sinne pääsee peruuttamalla kaikki
muut toimet painamalla ”STOP”
(pysäytä) -painiketta.

Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.

Valitse itsemääritelty testi (21–28)
painikkeella ”+” tai ”-”.
Vahvista pitämällä ”enter”-painiketta
painettuna vähintään 5 s.

Valitse nopeus vaiheelle 1
painikkeella ”+” tai ”-”.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.

Valitse matka vaiheelle 1
painikkeella ”+” tai ”-”.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.

Valitse matkaksi ”0”, jos haluat
ohjelmoida tämän vaiheen ajan
perusteella.

Valitse aika vaiheelle 1 painikkeella
”+” tai ”-”.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.

Valitse ajaksi ”0:00”, jos haluat
ohjelmoida tämän vaiheen matkan
perusteella.

Valitse nousu vaiheelle 1
painikkeella ”+” tai ”-”.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.
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Perustoiminnot

Painikkeet / näytöt

Lisätietoja

Valitse kiihtyvyys vaiheelle 1
painikkeella ”+” tai ”-”.
Vahvista ”enter” (aseta)
-painikkeella.

Kiihtyvyystaso näytetään ”index”
(indeksi) -näytössä.

Jatka samalla tavalla muiden
vaiheiden osalta.
Varmista, että kaikissa vaiheissa
viimeisen jälkeen on nopeutena ”0
km/h”.
Tallenna ohjelma ja lopeta ohjelmointi
pitämällä ”start” (aloita) -painiketta
painettuna vähintään 5 s.
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19 Liite III (Lisävarusteet)
19.1 Käsivarsituki, säädettävä [cos12013]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

h/p/cosmos-käsivarsituet ovat yksinkertainen ratkaisu tutkittavan painon keventämiseen.
Korkeuden ja leveyden säätö tarjoavat laajan soveltamisalueen.

Kuva

Käyttö

Säädä käsivarsitukea vetämällä
lukituselementtiä ja kääntämällä
osia.
Pidä vapaista osista kiinni toisella
kädellä.
Asteikot kussakin nivelessä
mahdollistavat toistettavuuden.

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

❚❚ Älä säädä kuormitettuna.
❚❚ Ole varovainen puristus- ja leikkauskohdissa.
❚❚ Varmista, että käsikahvat osoittavat käytön aikana ylöspäin.
❚❚ Älä käytä juostessa.
❚❚ Sijoita käsivarsituet harjoitusalueen ulkopuolelle juoksun ajaksi.
❚❚ Älä käytä paljaalla iholla.
❚❚ Älä jätä käsivarsitukea asentoon, jossa se ulottuu juoksualueelle
❚❚ Varmista ennen painon varaamista mekanismille, että säätöelementit on lukittu kunnolla.
❚❚ Älä käytä käsivarsitukia, kun hihna pyörii vastakkaiseen suuntaan.

Tekniset tiedot

Säädettävyys:
Korkeus ja leveys 3 nivelen kautta
Mitat:
480 x 425 x 260 mm kukin (pakattuna)
Paino:
10,7 kg kukin
Tutkittavan enimmäispaino: 140 kg
Juoksumatolla sallittu tutkittavan enimmäispaino pienenee, kun laitteessa on käsivarsituki.

Lisävarusteet

cos100680
cos14135
cos10107
cos10108

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supportsscale-0deg-handrail-shape
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19.2 Käsivarsituki, valinnainen pysäytyspainike [cos10107, cos10108]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

Lisähätäpysäytyspainike, integroitu käsivarsitukeen

Kuva

Käyttö

Käyttö

Paina painiketta

Tulos
Juoksuhihna
pysähtyy
esimääritellyllä
hidastuvuudella
Nousujärjestelmän
liike lakkaa
Käyttäjäpäätteessä
lukee ”pull stop”
(vetopysäytys)
Virransyöttö ja
käyttöliittymän
viestintä ei
keskeydy

Vapautus

Uudelleenkäynnistys

Vapauta painike
Käynnistä ohjelma
uudelleen

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

ei sovellu

Tekniset tiedot

ei sovellu

Lisävarusteet

ei sovellu

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right
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19.3 Etupoikkikaide [cos16571-01]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

Etukaide tasapainon parempaan hallintaan

Kuva

Käyttö

Potilas voi pitää etupoikkikaiteesta kiinni hallitakseen tasapainoaan.
Kaiteista kiinnipitäminen käytön aikana vaikuttaa harjoitustuloksiin.

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

ei sovellu

Tekniset tiedot

Pituus: 850 mm
Halkaisija: 30 mm
Paino: 2,4 kg

Tekniset tiedot

ei sovellu

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036arched-grip-cover
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19.5 Hätäpysäytyspainike jälkiasennuksena [cos15933, cos100548, cos15294]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

Lisähätäpysäytyspainikkeet
cos15933 Hätäpysäytyspainike magneettipidikkeellä (5 m)
cos100548 Hätäpysäytyspainike magneettipidikkeellä (10 m)
cos15294 Hätäpysäytyksen jatko ilman kiinnitystä (5 m)
cos15294 L10m Hätäpysäytyksen jatko ilman kiinnitystä (10m)
cos15294 L15m Hätäpysäytyksen jatko ilman kiinnitystä (15m)

Kuva

magneettipidikkeellä
Käyttö

Käyttö

Tulos

Paina painiketta

Juoksuhihna
pysähtyy
esimääritellyllä
hidastuvuudella
Nousujärjestelmän
liike lakkaa
Käyttäjäpäätteessä
lukee ”pull stop”
(vetopysäytys)
Virransyöttö ja
käyttöliittymän
viestintä ei
keskeydy

ilman kiinnitystä
Vapautus

Uudelleenkäynnistys

Käynnistä ohjelma
uudelleen
Vapauta painike

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

ei sovellu

Tekniset tiedot

ei sovellu

Lisävarusteet

ei sovellu

Asennus

Käyttäjän toimesta

Lisätietoja

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-buttonmagnet-holder-5-m-spiral-cable
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19.6 Kaide, säädettävä [cos102010]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

korkeus- ja leveyssäädettävät kaiteet molemmin puolin

Kuva

Käyttö

Korkeudensäätö:
Vedä lukitusnupista ja siirrä kaide
haluttuun kohtaan.
Pidä vapaista osista kiinni toisella
kädellä.
Leveydensäätö:
Löysää vipua, käännä kääntövartta,
kiristä vipu.

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

❚❚ Älä säädä kuormitettuna.
❚❚ Ole varovainen puristus- ja leikkauskohdissa.
❚❚ Kiinnitä huomiota kaiteiden oikeaan asentoon.
❚❚ Varmista ennen painon varaamista mekanismille, että säätöelementit on lukittu
kunnolla.

Tekniset tiedot

säädettävyys:	korkeus: 550–1200 mm
leveys: 380–1040 mm
kaiteen putken pituus: 150 cm
putken halkaisija: 4 cm
paino: 69 kg
materiaali: teräsputki, jauhemaalattu

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

ei sovellu
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19.7 Pitkä kaide, 2 pylvästä [cos10145]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

Pitkä käsikaide turvallisuutta lisäämään

Kuva

Käyttö

Potilaan tulee pitää kiinni molemmista kaiteista siirtyessään juoksumatolle vakauden vuoksi.
Potilas voi pitää kaiteista kiinni hallitakseen tasapainoaan.
Kaiteista kiinnipitäminen käytön aikana vaikuttaa harjoitustuloksiin.

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

ei sovellu

Tekniset tiedot

Pituus: 1990 mm
Halkaisija: 60 mm
Paino: 22 kg

Lisävarusteet

ei sovellu

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

ei sovellu
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19.10 Polar-sykemittaus, koodaamaton [cos102818]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

Sykemittaus, koodaamaton

Kuva

Käyttö

Pue rintavyö kuvatulla tavalla:

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

❚❚ VAROITUS! Sykkeenmittausjärjestelmät voivat olla epätarkkoja.
❚❚ Virheellinen tai liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
❚❚ Jos olosi tuntuu heikolta tai sinua huimaa, lopeta harjoittelu välittömästi ja käänny
lääkärin puoleen.

Tekniset tiedot

Lähetyssäde: noin 1 m
Lisätietoja on oheisissa Polar-asiakirjoissa tai osoitteessa www.polar.com.
Vianmääritys:
Jos syke ei näy:
- Rintavyö on ehkä puettu väärin (katso käyttö yllä)
- Käytössä on jokin muu rintavyö kuin Polar T31 tai T34 (katso merkinnät)
Jos syke ei näy tai näkyy virheellisesti:
Signaali saattaa saada häiriöitä
- näytöistä, tietokoneista, tulostimista, matkapuhelimista tai radioteknisistä järjestelmistä
- sähkölaitteista, sähkömoottoreista, muuntimista
- suurjännitelinjoista, myös junista
- vahvoista loisteputkilampuista lähistöllä
- keskuslämmityspattereista
- muista sähkölaitteista.
Käynnissä olevan koneen häiriöitä voi ehkäistä sijoittamalla laitteen jonkin matkan
päähän mainituista häiriölähteistä. Älä luota ilmaistuihin arvoihin, jos epäilet häiriötä.
Katso valmistajan (Polar) tarjoamia ohjeita.

Lisävarusteet

cos10905 Polar-rintavyö, XS
cos10906 Polar-rintavyö, S
cos10165 Polar-rintavyö, M
cos10907 Polar-rintavyö, L
cos10902 Polar-lähetinsarja T31
cos15178 Polar-lähetinsarja T34 (laajempi alue)

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

ei sovellu
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19.11 Polar-sykemittaus, W.I.N.D.-koodattu [cos100106]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

Sykemittaus, koodattu

Kuva

Käyttö

Pue rintavyö kuvatulla tavalla:

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

❚❚ VAROITUS! Sykkeenmittausjärjestelmät voivat olla epätarkkoja.
❚❚ Virheellinen tai liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
❚❚ Jos olosi tuntuu heikolta tai sinua huimaa, lopeta harjoittelu välittömästi ja käänny
lääkärin puoleen.

Tekniset tiedot

Lähetyssäde: noin 10m
Lisätietoja on oheisissa Polar-asiakirjoissa tai osoitteessa www.polar.com.
Vianmääritys:
Jos syke ei näy:
- Rintavyö on ehkä puettu väärin (katso käyttö yllä)
- Käytössä on jokin muu rintavyö kuin Polar W.I.N.D. (katso merkinnät)
- Laite ja rintavyö eivät ole yhdistettyinä (katso käyttäjäasetusten valinta OP 19)

Lisävarusteet

cos100420b Polar W.I.N.D. -lähetin TRX24
cos100420c Polar W.I.N.D. WearLink -rintavyö

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/polar-heart-rate-receiver-wind
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19.12 PC-ohjelmisto para control [cos10071-v4.1.0]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

h/p/cosmos para control on suunniteltu lääkintälaitteiden kauko-ohjaukseen.
Se ei kuitenkaan suorita lääketieteellistä diagnoosia tai arviointia.
Sen tuottamia tietoja ei pidä käyttää diagnoosin tai arvioinnin perustana.
Kaikkien h/p/cosmos-juoksulaitteiden ja tikasergometrien (MCU2:lla, MCU3:lla, MCU4:llä
ja MCU5:llä) kauko-ohjaukseen. Juoksumaton parametrit ja näppäimistö näytetään
PC:llä, ja näppäimiä voidaan simuloida juoksulaitteen tai tikasergometrin kaukoohjaukseen.

Kuva

Käyttö

Katso erilliset käyttöohjeet.

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

Katso erilliset käyttöohjeet.

Tekniset tiedot

Suoritin väh.: Pentium IV
Käyttöjärjestelmä Windows XP / Vista / 7
Keskusmuisti 1 Gt (suositus: 2 Gt)
Vapaa tila 200 Mt
Näytön tarkkuus 1280 × 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Microsoft® DirectX 9.c

Lisävarusteet

cos12769-01 USB-RS232-muunnin
cos00097010034 Käyttöliittymäkaapeli RS232 (5 m)
cos00097010035 Käyttöliittymäkaapeli RS232 (10 m)

Asennus

Käyttäjän toimesta
Asenna h/p/cosmos demo & info -DVD:ltä tai lataa verkosta (katso alla).

Lisätietoja

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410
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19.13 Juoksumaton hihnan käänteinen pyöritys 150/50 [cos00098100045-02]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

Hihnan käänteinen pyöritys alamäkijuoksuun/-kävelyyn

Kuva

Käyttö

Käännä virtakytkintä ja käynnistä laite ilman tutkittavaa.
Tarkkaile juoksuhihnan asentoa ja säädä tarvittaessa.
Keskeytä käyttö ja ohjaa tutkittava laitteelle.
Selitä toiminta ja aloita käyttö.
Toista menettely, kun vaihdat normaaliin pyörimissuuntaan.

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

❚❚ Älä käytä ilman kaatumissuojaa.
❚❚ Älä käytä ilman valvontaa.
❚❚ Älä kytke liikkeessä.
❚❚ Hihnan käänteisen pyörityksen enimmäisnopeus on oletuksena alennettu.

Tekniset tiedot

Korkeus: n. 110 cm (juoksumatosta riippuen)
Paino: n. 15 kg (juoksumatosta riippuen)
Enimmäisvetovoima: 50 N köyttä kohden

Lisävarusteet

ei sovellu

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotationdownhill-15050
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19.14 Robowalk-laajentaja [cos30022, cos30023]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

h/p/cosmos-robowalk-laajentaja tukee askellusharjoittelua.
Raajoihin kiinnitettävät laajentajan köydet tukevat tai kuormittavat tutkittavaa.

Kuva

Käyttö

Katso erilliset käyttöohjeet.

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

Katso erilliset käyttöohjeet.

Tekniset tiedot
robowalk, etu [cos30022]

Korkeus: n. 110 cm (juoksumatosta riippuen)
Paino: n. 15 kg (juoksumatosta riippuen)
Enimmäisvetovoima: 50 N köyttä kohden

Tekniset tiedot
robowalk, taka [cos30023]

Korkeus: n. 80 cm (juoksumatosta riippuen)
Paino: n. 25 kg (juoksumatosta riippuen)
Enimmäisvetovoima: 50 N köyttä kohden

Lisävarusteet

cos101051-XS jalkapanta säärelle, XS (ympärysmitta 14 … 27 cm)
cos101050-S jalkapanta reidelle, S (ympärysmitta 25 … 39 cm)
cos101050-M jalkapanta, M (ympärysmitta 36 … 51 cm)
cos101050-L jalkapanta, L (ympärysmitta 49 … 75 cm)

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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19.15 Turvakaari juoksumattoperheille 150/50 LC ja 150/50 [cos10079]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

h/p/cosmos-turvakaari on yksi tapa suojata tutkittavaa kaatumiselta.
Sen lisäksi turvakaari pysäyttää juoksumaton kaatumisen tapauksessa.

Kuva

Käyttö

Katso ”Kaatumissuoja”

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

Katso juoksumaton turvallisuustiedot.

Tekniset tiedot

Tutkittavan enimmäispaino: 200 kg
Tutkittavan enimmäispituus: 200 cm
Vähimm. laukaiseva voima: n. 100 N (~10 kg)
Tilan vähimmäiskorkeus:	250 cm (juoksumaton nousu 0 %)
260 cm (juoksumaton nousu maksimissaan)

Lisävarusteet

cos14903-03-XXS (rinnanympärys 45 … 65 cm)
cos14903-03-XS (rinnanympärys 55 … 75 cm)
cos14903-03-S (rinnanympärys 65 … 95 cm)
cos14903-03-M (rinnanympärys 85 … 115 cm)
cos14903-03-L (rinnanympärys 105 … 135 cm)
cos14903-03-XL (rinnanympärys 125 … 155 cm)

Asennus

Vain h/p/cosmos-huoltohenkilöstön toimesta

Lisätietoja

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harnesschest-belt-fall-stop-prevention
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19.16 Pyörätuoliramppi [cos16186-02]
Otsikko

Kuvaus

Lyhyt kuvaus

Pyörätuoliramppi tukee pyörätuolia käyttävien tutkittavien laitteeseen siirtymistä.

Kuva

Käyttö

Työnnä tutkittava pyörätuolissa juoksumatolle.
Liitä tutkittava kaatumissuojalaitteeseen.
Tue tutkittavaa, jotta hän voi nousta seisomaan.
Siirrä pyörätuoli pois matolta.
Käynnistä ohjelma.

Turvallisuuteen liittyvää lisätietoa

❚❚ Älä käytä laitetta pyörillä varustetulla välineellä (polkupyörät, pyörätuolit, rullaluistimet jne.).
❚❚ Tahattomat juuttumisvaarat: Riisu solmiot, huivit ja muut vaatteet, jotka voivat juuttua
laitteeseen. Laita pitkät hiukset ja nauhat kiinni huollon ja harjoittelun aikana, jotta ne
eivät jäisi kiinni juuttumisalueilla.
Ramppi ei saa koskettaa juoksuhihnaa.
Varmista, että ramppi ei pääse liukumaan.
Siirry rampille aina takaa, älä sivulta.
Älä asenna ramppia juoksuhihnan pyöriessä.

Tekniset tiedot

Pituus: 1241 mm
Leveys: 823 mm
Korkeus: 126 mm
Paino: 22,0 kg

Lisävarusteet

ei sovellu

Asennus

Käyttäjän toimesta

Lisätietoja

ei sovellu
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20 Yhteydenotto
Varaa kaikkia palvelu- ja myyntikyselyjä varten esille laitteesi mallityyppi ja sarjanumero.
Suosittelemme palvelutuen yhteydessä Skypen käyttöä verkkokameralla.
Huolto
puhelin
faksi
sähköposti
Skype

+49 18 05 16 76 67
(0,14 €/min saksalaisista lankaliittymistä, enimm. 0,42 € saksalaisista matkapuhelinverkoista)
+49 18 05 16 76 69
service@h-p-cosmos.com
@h-p-cosmos.com (hae ja valitse nimi)

Myynti
puhelin
faksi
sähköposti
Skype

+49 18 05 16 76 67
(0,14 €/min saksalaisista lankaliittymistä, enimm. 0,42 € saksalaisista matkapuhelinverkoista)
+49 18 05 16 76 69
sales@h-p-cosmos.com
@h-p-cosmos.com (hae ja valitse nimi)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Germany
puhelin
+49 18 05 16 76 67
(0,14 €/min saksalaisista lankaliittymistä, enimm. 0,42 € saksalaisista matkapuhelinverkoista)
faksi
+49 18 05 16 76 69
sähköposti email@h-p-cosmos.com
verkkosivut www.h-p-cosmos.com
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