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Denne bruksanvisningen gjelder kun for den opprinnelige konfigurasjonen ved første levering av enhetene avbildet nedenfor.
Hvis enheten er endret, henvises du til den siste versjonen av dette dokumentet, tilgjengelig på:
www.h-p-cosmos.com
Produktfamilie: tredemølle h/p/cosmos 150/50
Modeller:

stratos® lt med
[cos30000va05]

stratos® med
[cos30000va06]

mercury® lt med
[cos30000va07]

mercury® med
[cos30000va08]

locomotion® 150/50 DE med
[cos30001-01va02]

locomotion® 150/50 E med
[cos30001va01]
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Kjære kunde
Takk for at du har valgt denne førsteklasses enheten.
Fra selskapets etablering i 1988 har h/p/cosmos® hatt sterk innflytelse på sportsmedisin,
idrett, ergometri, rehabilitering og forskning gjennom utvikling og distribusjon av nye produkter,
programvare, systemløsninger og bruksmetodikk.
l løpet av denne tiden har selskapet, basert i Traunstein, Tyskland, utviklet seg til å bli Tysklands
fremste spesialist på fremstilling av tredemølle-ergometere og systemer for trening, sport,
sportsvitenskap, sportsmedisin, idrett, biomekanikk, medisin, rehabilitering, terapi, ergometri,
ytelsesdiagnose og vitenskaplig forskning.
Mye utvikling og nyskapning fra h/p/cosmos® har hatt innflytelse ikke bare på produktdesign
og funksjoner, men også på bruk og metodikk.
Franz Harrer
President og CEO
h/p/cosmos sports & medical gmbh

Din suksess med våre produkter er hovedmålet til h/p/cosmos.
Derfor tilbyr vi både individuelle enheter og omfattende systemløsninger.
Du vil finne en lang rekke alternativer og tilbehør i denne bruksanvisningen og på www.h-pcosmos.com.
Hos h/p/cosmos er kvaliteten og sikkerheten til våre produkter vår høyeste prioritet.
Disse bruksanvisningene omfatter all informasjon som behøves for å bruke enheten riktig og
sikkert.
Les dem nøye før bruk og ha dem tilgjengelig til enhver tid.
Vi hår du vil ha glede og suksess når du arbeider med din enhet fra h/p/cosmos!

Franz Harrer
President og CEO
h/p/cosmos sports & medical gmbh
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1 Symboler og etiketter
1.1 Symboler som brukes (generelt)
Illustrasjon

2015-10-01

Beskrivelse

Referanse

CE-merke, med nummeret til det tekniske kontrollorganet, er bevis
på at de vesentlige kravene oppfylles

(iht. direktiv 93/42/EØF om medisinsk
utstyr)

Generell advarsel (fare, advarsel eller forholdsregel)

(DIN EN ISO 7010 W001)

Advarsel om hindringer (snubling)

(DIN EN ISO 7010 W007)

Advarsel om elektrisk spenning

(DIN EN ISO 7010 W012)

Advarsel om kontraroterende ruller (klemmefare)

(DIN EN ISO 7010 W025)

Følg bruksanvisningen

(DIN EN ISO 7010 M002)

Spenningsutjevning

(IEC 60445)

Beskyttende jording

(IEC 60417-5019)

Vekselstrøm (AC)

(IEC 60417-5032)

Anvendt del type B

(IEC 60417-5840)

Koblingspunkt for nøytral ledning

(IEC 60445)

Produsent

(ISO 15223-1)

Produksjonsdato

(ISO 15223-1)

Separat avfallsinnsamling for elektrisk og elektronisk utstyr

(2012/19/EU)
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1.2 Symboler som brukes (transport)
Illustrasjon

Beskrivelse

Referanse

Skjørt gods, må behandles forsiktig

(ISO7000-0621)

Denne vei opp

(ISO7000-0623)

Holdes tørt

(ISO7000-0626)

Tyngdepunkt

(ISO7000-0627)

Temperaturbegrensninger

(SO7000-0632)

Må ikke stables

(ISO7000-2402)
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1.3 Etiketter på enheten
Illustrasjon

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
Komposit Standardbildschirm

Beskrivelse

Referanse

Typeskilt

-

UDI-typeskilt

-

«Forsiktig, faresoner»

cos10508-03

«Koble fra nettstrømmen før åpning»

cos11880

«Følg anvisningene»

cos101380

«Spenningsutjevning»

cos101594

«Inspeksjon 20xx» + fundamentetikett

cos14543-20xx + cos11787

«Juster løpebelte»

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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«Grense, belteakseldeksel»

cos102466-01

Instruksjoner for bruk og sikkerhet

cos100578-01-xx

«Bakre panel, brukerterminal, utganger»

cos11933-01

«h/p/cosmos adresse»

cos10144-01
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2 Beskrivelse
2.1 Illustrasjon
Nr.

Beskrivelse

1.

Brukerterminal

2.

Sikkerhetssnor (utløsersnor)

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

Nødstoppknapp
Tverrstang - frontskinne
Sidegelender
Motordeksel
Fotskinne
Sklisikker overflate
Løpeflate
Løpebelte
Bakre rulle
Beskyttende deksel for bakre rulle
Merking på løpeflate
Sikkerhetsbue
Sikkerhetssele

		Illustrasjon

2.2 Funksjon
Tredemøllen har to vesentlige ytelsesegenskaper: hastighet og elevasjon
Rotasjonen til løpebeltet gir hastigheten.
Heving av hele tredemøllens ramme og løpeflate gir elevasjonen.
Begge parametere justeres manuelt på brukerterminalen.
I tillegg kan enheten bruke forhånds- og egendefinerte moduser.
Den kan også betjenes via eksterne enheter (PC, EKG osv.).
Kapitlet «Betjening» gir en detaljert beskrivelse av alle funksjoner.
Kapitlet «Tekniske data» viser tekniske opplysninger.
Tredemøllen drives av kraftige motorer.
Av denne årsaken er det svært viktig å følge sikkerhetsanvisningene for å unngå skade og død.
Som tidligere beskrevet, har tredemøllen av et antall standardiserte protokoller.
Imidlertid vil ikke tredemøllen gi anbefalinger om behandling.
Beslutninger om korrekt belastning skal tas av legen.
Avhengig av bruken, inkluderer belastningen hastighet, elevasjon, distanse, hjerterytme, kroppsvekt, bevegelsesstøtte osv.
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3 Tiltenkt bruk
3.1 Tiltenkt bruk
h/p/cosmos medisinske tredemøller er beregnet på å gå eller løpe på stedet for
❚❚ Kondisjonstrening for rekreasjon

❚❚ Gangtrening (med eller uten kroppsvektavlastning)
h/p/cosmos medisinske tredemøller kan brukes i kombinasjon med eksternt utstyr for å gå eller løpe på stedet, som
❚❚ Utstyr for nevromuskulære og biomekaniske målinger (f.eks. EEG, EMG, bevegelsesanalyse)

❚❚ Utstyr for kardiovaskulære målinger (f.eks. EKG)
❚❚ Utstyr for kardiopulmonære målinger (f.eks. ergospirometri)
For all bruk av en medisinsk tredemølle er det absolutt obligatorisk å benytte et fallsikringssystem.
Personen som bruker medisinske enheter er ikke nødvendigvis en pasient.
I denne bruksanvisningen vil vi derfor bruke betegnelsen «person» om både pasienter og idrettsutøvere under testing.
h/p/cosmos medisinske tredemøller kan også brukes av friske personer til ikke-medisinske formål i et ikke-medisinsk miljø.
Når tredemøllen brukes av friske personer, gjelder bruksanvisningen for sportsenheter, tilgjengelig på
www.h-p-cosmos.com

3.2 Tiltenkt operatør
❚❚ Kun medisinsk personell
❚❚ som har fått grundig opplæring i henhold til denne bruksanvisningen
❚❚ og som arbeider i samsvar med legens ordre der dette er aktuelt og nødvendig.
❚❚ Personen er ikke en tiltenkt operatør.
Den tiltenkte operatøren har tillatelse til å la personen kontrollere enheten i henhold til instruksjoner fra den tiltenkte operatøren og
under dennes permanente observasjon.
Dette betyr at den tiltenkte operatøren hele tiden har ansvaret for betjening av enheten, og at han/hun må ta hensyn til personens
fysiske og mentale tilstand.
Den tiltenkte operatøren må være innenfor rekkevidde av minst én nødstoppanordning til enhver tid.

3.3 Tiltenkt plassering
❚❚ Kun medisinske institusjoner
❚❚ Enheten skal ikke brukes hjemme eller i et hjemmepleiemiljø (iht. IEC 60601-1-11)
❚❚ Må ikke brukes utendørs
❚❚ Unngå direkte sollys
❚❚ Tilstrekkelig belysning for å kunne lese varselmerker, displayer og betjeningselementer.
❚❚ Passende miljøforhold (se «Tekniske data»)
❚❚ Stasjonært treningsutstyr: Beveges ikke under bruk

3.4 Tiltenkt varighet
❚❚ Avhengig av legens ordre
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3.5 Kontraindikasjoner
Absolutte kontraindikasjoner (må utelukkes før tredemøllen brukes)
❚❚ Akutt myokardinfarkt (innenfor 2 dager)

❚❚ Ustabil angina pectoris
❚❚ Hjertearytmi og/eller begrenset hemodynamikk
❚❚ Symptomatisk massiv aortastenose
❚❚ Ukompensert/ukontrollert hjertesvikt
❚❚ Akutt lungeemboli eller lungeinfarkt
❚❚ Akutt endokarditt, myokarditt, perikarditt
❚❚ Akutt aortadisseksjon
❚❚ Akutt koronarsyndrom
❚❚ Akutt venøs trombose i de nedre ekstremiteter
❚❚ Febrile infeksjoner
❚❚ Graviditet
❚❚ Akutt trombose
❚❚ Friske sår, for eksempel etter operasjon
❚❚ Akutte brudd
❚❚ Skadde skiver eller traumatisk sykdom i ryggsøylen
❚❚ Epilepsi
❚❚ Betennelser
❚❚ Akutt migrene
Relative kontraindikasjoner
(Bruken kan starte hvis mulige fordeler er større enn risikoen.
Beslutning må tas av lege før tredemøllen brukes)
❚❚ Stenose i venstre hovedkransarterie

❚❚ Hovedarteriestenose
❚❚ Hjerteklaffsykdom av moderat alvorlighetsgrad
❚❚ Kjent elektrolyttforstyrrelse
❚❚ Arteriell hypertoni (RR > 200 mm Hg syst. > 110 mm Hg diast.)
❚❚ Takykardi eller bradykardi
❚❚ Hypertrofisk kardiomyopati eller andre former for innsnevring av utløpsdel
❚❚ Høyere grad av atrioventrikulær AV-blokkering
❚❚ Anemi
❚❚ Fysisk og/eller mental funksjonsnedsettelse som fører til at trening ikke kan utføres tilfredsstillende
❚❚ Delvis invasive medisinske anordninger (sonder, infusjoner, katetre, eksterne fester osv.)
❚❚ Pacemaker
❚❚ Synsvansker (syn < 30 % iht. WHO)
Det kan oppstå ytterligere kontraindikasjoner. Dette må vurderes av den ansvarlige legen.
Ved relative kontraindikasjoner må personen ha permanent tilsyn av medisinsk personellDet må være to personer til stede ved
vedlikehold.
Kilder:
http://leitlinien.dgk.org (Tysklands hjerteforening)
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 Sikkerhet
h/p/cosmos medisinske tredemøller kan også brukes av friske personer.
Når tredemøllen brukes av friske personer, gjelder bruksanvisningen for sportsenheter, tilgjengelig på www.h-p-cosmos.com.

4.1 Sikkerhetsinformasjon – Forbudt bruk
Følg disse reglene for farer, advarsler og forholdsregler nøye for å unngå alvorlig skade eller død!
❚❚ For all bruk av en medisinsk tredemølle er det absolutt obligatorisk å benytte et fallsikringssystem.

❚❚ Ikke bruk en sikkerhetssele på bar hud.
❚❚ ADVARSEL! Overvåkingssystemer for hjerterytme kan vær unøyaktige.
❚❚ Feil øvelser eller overbelastning kan føre til alvorlig skade eller død.
❚❚ Informer personen om at hvis vedkommende føler seg svak eller svimmel, må treningen øyeblikkelig avsluttes og lege kontaktes.
❚❚ Unngå å overbelaste personen.
❚❚ Kun medisinsk personell med opplæring kan bruke enheten.
❚❚ Personen må undersøkes av lege før han/hun bruker enheten.
❚❚ Det må være tilgang til defibrillator til enhver tid.
❚❚ Den tiltenkte operatøren må være innenfor rekkevidde av minst én nødstoppanordning til enhver tid.
❚❚ Følg all informasjon i denne bruksanvisningen.
❚❚ Ikke bruk enheten til noe annet enn dens tiltenkte bruk.
❚❚ Ikke bruk enheten dersom en eller flere av de oppgitte kontraindikasjonene foreligger.
❚❚ Ved relative kontraindikasjoner må personen ha permanent tilsyn av medisinsk personell.
❚❚ Verken personen eller operatøren kan være påvirket av alkohol, narkotika eller bedøvende midler.
❚❚ Start bruken av tredemøllen ved å gå langsomt, spesielt for begynnere.
❚❚ Påse at området rundt tredemøllen er fritt for personer, kroppsdeler eller objekter, spesielt når enheten slås på (tredemøllen vil
senkes ved oppstart) og når elevasjonen endres.
❚❚ Ikke gå opp på enheten mens løpebeltet roterer.
❚❚ Ikke trå på den bakre rullen.
❚❚ Ikke stå på eller gå opp på løpeflaten når enheten er elevert (løpebeltet kan slippe gjennom på grunn av gravitet).
❚❚ Påse at ikke håndklær, smykker, mobiltelefoner, væskebeholdere osv. kan falle inn i enheten eller på løpeflaten.
❚❚ Gå ikke opp på enheten med upassende fottøy med høye hæler, pigger eller knotter.
❚❚ Ikke bruk hjul på enheten (sykkel, rullestol, rulleskøyter osv.).
❚❚ Ikke snu deg, gå sidelengs eller bakover. Ikke hopp på eller av løpebeltet når det er i bevegelse.
❚❚ Ikke berør løpebeltet mens det er i bevegelse (bortsett fra kontakten med føttene).
❚❚ Ikke len deg mot brukerterminalen, ikke legg press på displayene og trykk forsiktig på tastene.
❚❚ Påse at det ikke er hjelpeutstyr, tilbehør, kabler osv. i løpeområdet.
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❚❚ Ikke stikk metallobjekter som en nål eller en ledning inn i noe gap eller utgang på enheten.
❚❚ Ikke berør personen og eksterne elektriske enheter samtidig.
❚❚ Den siste kommandoen vil bli utført, uansett om den kommer fra grensesnittet eller fra brukerterminalen i en av de fire modusene.
Kun stoppekommandoen har høyere prioritet og kan ikke overskrives.
❚❚ ADVARSEL: For å unngå faren for elektrisk støt, må dette utstyret kun kobles til en stikkontakt med beskyttende jording.
❚❚ ADVARSEL: Ikke bruk bærbart, høyfrekvent kommunikasjonsutstyr i personens miljø (se «Personens og operatørens posisjon»).
Hvis dette ignoreres, kan enheten svikte.
❚❚ Frittstående utstyr må installeres på et stabilt og vannrett fundament.
❚❚ Velg passende gulv, bekledning og fuktighet for å unngå elektrostatisk utladning (se også «Tekniske data»).
❚❚ Ikke bruk enheten uten instruksjoner fra autorisert personell i samsvar med instruksjonsprotokollen.
❚❚ Sørg for å ha et sikkerhetsområde bak tredemøllen på 2 meter x tredemøllens bredde.
❚❚ Ikke bruk enheten med barn <12 måneder.
❚❚ Ikke la barn (<14 år) uten tilsyn oppholde seg på eller i nærheten av noen del av enheten (inkl. tilbehør, emballasje, smøring og
servicematerialer).
❚❚ Ved bruk med barn (1–14 år), må barnet ha permanent tilsyn av medisinsk personell.
❚❚ Det må ikke finnes dyr i samme rom som enheten.
❚❚ De automatiske modusene må kun brukes på ordre fra lege.
❚❚ Operatør og person må være oppmerksomme på endringer av belastning i profil-, kardio- og testmodus.
❚❚ Ved belastningstester skal en lege alltid være tilgjengelig.
❚❚ Fare for klemming: Fjern slips, skjerf eller annen bekledning som kan klemmes fast. Bind opp langt hår og bånd ved vedlikehold og
trening for å unngå klemming.
❚❚ Utfør en visuell inspeksjon daglig (se kapitlet «Vedlikehold»).
❚❚ Oppfyll kravene til vedlikeholdsintervaller som beskrives i kapitlet «Vedlikehold».
❚❚ Oppfyll kravene til kompetanse som beskrives i kapitlet «Vedlikehold».
❚❚ Det må være to personer til stede ved vedlikehold.
❚❚ Ved synlige eller mistenkte defekter eller feil (på enheten, tilbehør, programvare osv.), må den kobles fra strømmen, sikres mot ny
tilkobling og merkes tydelig. Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.
❚❚ Ved synlig eller mistenkt slitasje (på enheten, tilbehør, merking osv.), må den kobles fra strømmen, sikres mot ny tilkobling og
merkes tydelig. Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.
❚❚ Hvis det kommer væske inn i enheten, må den kobles fra strømmen, sikres mot ny tilkobling og merkes tydelig. Deretter må
servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.
❚❚ Ikke modifiser enheten, konfigurasjoner, tilbehør eller programvare på noen måte.
❚❚ Ikke koble til enheter, tilbehør eller programvare som ikke er listet opp under «Tilbehør / kompatible enheter».
❚❚ Desinfiser enheten før og etter hver behandling.
❚❚ Koble enheten og alt tilbehør fra nettstrømmen før rengjøring og desinfisering.
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4.2 Fallsikringsanordninger
En fallsikringsanordning er den eneste effektive måten å beskytte personen mot fall på.
For all bruk av en medisinsk tredemølle er det absolutt obligatorisk å benytte et fallsikringssystem.
h/p/cosmos gir fallsikring i form av en sikkerhetsbue eller en kroppsvektavlastning (airwalk).
Det er opp til operatøren å bruke enhver annen anordning som hindrer personen fra å falle og som oppfyller kravene til IEC60601-1.
Sikkerhetssnoren er ikke en fallsikring.
Tredemølle med sikkerhetsbue

Kroppsvektavlastning airwalk®

For mer informasjon, se «Vedlegg III (Tilbehør)».
Beskrivelse

Illustrasjon

Ta på sikkerhetsbeltet slik at h/p/cosmos-logoen er foran.

h/p/cosmos-logoen skal også synes på baksiden.

Lukk spennene.
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Beskrivelse

Illustrasjon

Stram til skulder- og bryststroppene.

Bruk karabinkroken til å forbinde sikkerhetsselen med repet.

Forklar funksjonen for pasienten.
Juster lengden på repet slik at personen holdes i korrekt
posisjon (se «Personens og operatørens posisjon»).
Sikre repet med repsperren.

For å åpne spennen igjen, trykker man på festet med tommel
og pekefinger.
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4.3 Nødavstigning
Personen er bevisst og oppmerksom på fare.
❚❚ Personen griper rekkverkene

❚❚ Personen hopper av løpebeltet og opp på fotskinnene
❚❚ Operatøren/personen trykker på nødstoppknappen
Personen er bevisst, men ikke oppmerksom på fare.
❚❚ Personen snubler og faller inn mot en fallsikringsanordning.

❚❚ Tredemøllen stopper
❚❚ Operatøren/personen trykker på nødstoppknappen
❚❚ Operatøren hjelper personen med å reise seg.
❚❚ Operatøren hjelper personen med å gå ned av enheten.
Personen er bevisstløs og henger i fallsikringsanordningen.
❚❚ Trykk på nødstoppknappen.

❚❚ Tilkall lege.
❚❚ Tilkall en eller flere personer med tilstrekkelig styrke til å bære personen.
❚❚ Informer tredjepersonen om at du vil åpne spennen på sikkerhetsselen.
❚❚ Åpne spenen på sikkerhetsselen.
❚❚ Personen vil gli inn i den andre personens armer.
❚❚ Gi førstehjelp.
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4.4 Nødstoppknapp
Skal kun brukes i nødsfall.
Skal ikke brukes som en vanlig stoppeknapp.
Ikke stå på eller gå opp på løpeflaten når enheten er elevert (løpebeltet kan slippe gjennom på grunn av gravitet).
Betjening

Resultat

Deaktivering

Omstart

Strømforsyning til
belastningsgenererende
komponenter avbrytes

Brukerterminal

Løpebeltet spinner ut (til
0 km/t) med udefinert
deselerasjon
Slå enheten på
Elevasjonssystemets
bevegelse stopper

Brukerterminal av

Trykk inn knappen

Kommunikasjon via
grensesnittet avbrutt

Trekk ut knappen

Start enheten igjen.

Operatøren må alltid være innenfor rekkevidde av nødstoppknappen.
Hvis operatøren ikke kan nå nødstoppknappen på brukerterminalen (kroppshøyde, hindringer osv.), må operatøren installere en
ekstra nødstopp innenfor rekkevidde (se tilbehør).

4.5 Nødstopp
Skal kun brukes i nødsfall.
Skal ikke brukes som en vanlig stoppeknapp.
Ikke stå på eller gå opp på løpeflaten når enheten er elevert (løpebeltet kan slippe gjennom på grunn av gravitet).
Betjening

Resultat

Deaktivering

Omstart

Sikkerhetsbue

Løpebeltet stopper med
en forhåndsdefinert
deselerasjon
Elevasjonssystemets
bevegelse stopper

Trekk i snoren

Brukerterminalen viser «pull
stopp» (sikkerhetssnor)

Slipp snoren

Sikkerhetssnor

Strømforsyning og
kommunikasjon via
grensesnittet avbrytes ikke

Trekk i snoren
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4.6 Uautorisert tilgang
Se OP 40 … 44 i «Brukeralternativer» for å låse hele enheten eller individuelle moduser.

4.7 Gjenværende risiko / sidevirkninger
Etter risikoreduksjon er det kun 13 av over 230 årsaker i området «generelt akseptabelt».
Hvis fallsikringen ikke brukes, eller ikke brukes riktig, er det gjenværende risiko for at en pasient kan falle og få skrubbsår, blåmerker
eller frakturer. I verste fall kan det føre til dødsfall.
Det er også en gjenværende risiko for utilsiktet overbelastning av personen ved feil betjening, feil vurdering eller feil bruk fra
operatørens side, samt ved feil dataoverføring (f.eks. elektromagnetisk forstyrrelse, svikt i programvaren osv.). Selv de beste
programvare- og maskinvarekonsepter vil ikke fullstendig hindre svikt i programvare eller maskinvare og dermed en teoretisk
mulighet for å overbelaste en person.
Ettersom tredemøllen er en elektrisk drevet anordning, kan man aldri utelukke faren for et dødelig elektrisk støt. Selv om design og
kontroll er i samsvar med relevante standarder for elektrisk sikkerhet med medisinsk utstyr, kan faren for et dødelig elektrisk støt
aldri helt utelukkes.
Den iboende faren for kvelning kan heller ikke utelukkes. Risikoen reduseres av sikkerhetsinformasjonen i brukergrensesnittet.
Det kan ikke utelukkes at upassende eller forbudt bruk kan føre til andre og enda ikke kjente farer, eller at allerede kjente farer kan
ha blitt estimert feil. Det kan heller ikke utelukkes at daglig bruk av det medisinske produktet kan medføre andre farer.
I ergometri, diagnose og behandling finnes det alternativer til bruk av tredemølle, som sykkelergometri (uten naturlig bevegelse) eller
bevegelsesterapi på bakken (pasienten kun holdt av terapeuten) osv. Fordelen med tredemøllen i forhold til disse alternativene er
klart større enn faren for å falle eller å utsettes for overbelastning med kjente konsekvenser.
I risikoanalysen har enhetens «nåværende tilstand» blitt evaluert.
Etter evaluering og validering av produktet, er risikoen for en uakseptabel risiko svært lav.
Enheten (dens konstruksjon, dens funksjon og dens tiltenkte bruk) utgjør under vanlige forhold ingen uforsvarlig risiko for personen,
brukeren, operatøren eller tredjepersoner.

4.8 Brannslukking
Ikke bruk flytende brannslukkingsmidler.
Bruk CO2.

4.9 Frakobling av alle poler
Følgende alternativer finnes for frakobling av ale poler:
❚❚ Trekk støpslet ut av stikkontakten.

❚❚ Slå av enhetens vernebryter.
Sørg for nok klaring rundt enheten for tilgang til kabler og automatsikring (se «Personens og operatørens posisjon»).
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5 Klargjøring
Beskrivelse

Illustrasjon

Utfør daglig inspeksjon som beskrevet i «Daglig inspeksjon».

Forklar enheten og bruken til personen.

Forklar og bruk fallsikring som beskrevet i «Fallsikring».

Hjelp personen opp på tredemøllen.
❚❚ Ikke gå opp på enheten mens løpebeltet roterer.

❚❚ Ikke trå på den bakre rullen.
❚❚ Ikke stå på eller gå opp på løpeflaten når enheten er elevert
(løpebeltet kan slippe gjennom på grunn av gravitet).
Om mulig skal personen holde i begge rekkverk for stabilitet
når han/hun går opp på tredemøllen.
Å holde i rekkverket under bruk påvirker resultatet av øvelsene.
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Beskrivelse

Illustrasjon

Bruk sikkerhetssnoren.
(Fest klemmen til personens klær.)
Juster lengden på snoren slik at personen holdes i korrekt
posisjon (se «Personens og operatørens posisjon»).

5.1 Videre klargjøring locomotion
Beskrivelse

Illustrasjon

Justering av rekkverk
❚❚ Trekk i spaken

❚❚ Trykk inn knappen
❚❚ Juster rekkverkene
❚❚ Slipp knappen
❚❚ Skyv spaken

Justering av behandlersete
❚❚ Frigjør festeenhet

❚❚ Juster sete
❚❚ Stram til festeenhet

Justering av fotstøtte
❚❚ Frigjør festeenhet

❚❚ Juster fotstøtte
❚❚ Stram til festeenhet
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6 Brukerterminal
6.1 Taster og displayer
Element

Primær funksjon

Sekundære funksjoner

Viser nåværende aktiverte modus

-

Viser nåværende hastighet i m/min, km/t, m/s eller mph (se
LED)*

Viser maks. hastighet når man velger
moduser

Viser tilbakelagt distanse i m, km eller miles (se LED)*

-

Viser medgått tid i minmin:ss eller tt:minmin

Viser varighet ved valg av profiler

Viser nåværende elevasjon i % eller grader (se LED)*

Viser nåværende profiltrinn/-nummer (se
LED)

Viser MET, energi og effekt i MET, kJ eller Watt (se LED)

-

Viser målt hjerterytme

Viser parameter ved innstilling av kardiomodus eller UKK gangtest

Displayet kan også vise serviceinformasjon og feilmeldinger (se «Feilsøking»). *justerer enheter og desimaler med OP 12-14

Element

Primær funksjon

Sekundære funksjoner

Redusere/øke nåværende hastighet

Navigere gjennom innstillinger, justere
parametere

Redusere/øke nåværende elevasjon

Se «Gripe inn i et automatisk program»

Starte bruken

Bekrefte innstilling («Enter»)

Stoppe bruken
Avbryte innstilling («Avbryt»)
Ikke en nødstopp / av!
Avbryte brukeralternativer («Avbryt»)
Se («Nødstoppknapp»)
I et nødstilfelle skal du trykke på nødstoppknappen!
Avhengig av bruksmodus har tastene tilleggsfunksjoner se («Betjening»).
Trykk forsiktig på tastene. Du vil høre en bekreftende pipelyd.
Den siste kommandoen vil alltid bli utført, uansett om den kommer fra grensesnittet eller fra brukerterminalen i en av de fire
modusene. Kun stoppekommandoen har høyere prioritet og kan ikke overskrives.
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6.2 Standard vs. «It» enheter
De fleste h/p/cosmos tredemøller kan fås som standard eller «It» (lette) enheter.
«It» enheter har ingen brukerterminal (ikke display eller tastatur).
Standard enhet

«It» enhet

Kontroll via
- Brukerterminal
- Programvare (se «Tilbehør»)
- Ekstra tastatur (se «Tilbehør»)
- EKG, spirometri osv. (se «Kompatible enheter»)

Kontroll via
- Programvare (se «Tilbehør»)
- Ekstra tastatur (se «Tilbehør»)
- EKG, spirometri osv. (se «Kompatible enheter»)
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6.3 Tilkobling av eksterne enheter / grensesnitt
Baksiden av brukerterminalen har RS232-grensesnitt.
For en USB-RS232-omformer, se «Tilbehør»
Personen som kombinerer en medisinsk anordning med en annen enhet for første gang, oppretter et elektromedisinsk system.
For krav til ME-systemer, se «Opprette systemer».
Det er flere grensesnitt bak på brukerterminalen
Ubrukte RS232-grensesnitt må dekkes med støvhetter [cos102973] for å isoleres.
Beskrivelse

Illustrasjon

RS232 / COM1
Mulig tilkobling av eksterne
enheter.
(standard)

RS232 / COM2
Mulig tilkobling av eksterne
enheter.
(ekstrautstyr)

RS232 / COM3
Kun mulig tilkobling for service
(ekstrautstyr)

RS232 / COM4
Mulig tilkobling av eksterne
enheter. (ekstrautstyr)

Ekstra stopp 1
Mulig tilkobling av
nødstoppanordninger.

Mulig tilkobling for fjernkontroll.

Ekstra stopp 2
Mulig tilkobling av
nødstoppanordninger.

Mulig nøkkelbryter for
belterotasjon
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7 Personens og operatørens posisjon
1)

2)

Personens posisjon (første kontakt)
1a) Optimal posisjon

40 %, front

1b) Tolerert posisjon

30 %, midten

1c) Ikke tolerert posisjon / buffersone

30 %, bak

løpeområde

Operatørens tiltenkte posisjon
Operatøren må alltid være innenfor rekkevidde av nødstoppknappen.
Hvis operatøren ikke kan nå nødstoppknappen på brukerterminalen (kroppshøyde, hindringer osv.), må operatøren installere
en ekstra nødstopp innenfor rekkevidde (se tilbehør).

3)

Øvelsesområde

iht. ISO 20957-1

person + enhet

4)

Fritt område

iht. ISO 20957-1

øvelsesområde +
0,6 m

må alltid være fritt (bortsett fra
operatør)

5)

Sikkerhetsområde

iht. DIN EN 957-6

2,0 m bak enheten

må alltid være fritt (bortsett fra
operatør)

6)

Pasientområde

iht. IEC 60601-1

enhet + 1,5 m

Det må ikke være elektriske apparater i dette området, med mindre de er en del av et elektromedisinsk system som fungerer
sammen med enheten.
Ikke berør pasienten og eksterne elektriske enheter samtidig.
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8 Betjening
8.1 Generell prosedyre for bruk
Beskrivelse

Illustrasjon

Desinfiser enheten (se «Rengjøring»).
Koble enheten og alt tilbehør fra nettstrømmen før
rengjøring og desinfisering.

Sørg for at…
...PE-kabelen er koblet til strømnettet og til enheten,
…enheten er direkte koblet til en dedikert stikkontakt,
…sikringen med bortledning på fronten er slått på,
…alle nødstopper er frigjorte.
Slå tredemøllen på med av/på-bryteren (lampen
tennes).
Påse at området rundt tredemøllen er fritt for personer,
kroppsdeler eller objekter, spesielt når enheten slås
på (tredemøllen vil senkes ved oppstart) og når
elevasjonen endres.
Normal tilstand: Ved oppstart viser alle displayer
verdien «0».
Velg en bruksmodus.
Du finner en detaljert beskrivelse i kapitlene som følger.

Utfør bruken.

-

Slå tredemøllen av med av/på-bryteren (lampen
slukkes).

Desinfiser enheten (se «Rengjøring»).
Koble enheten og alt tilbehør fra nettstrømmen før
rengjøring og desinfisering.
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8.2 Oversikt over bruksmoduser
For kontroll, fjernkontroll og overvåking finnes en gratis PC-programvare.

Manuell modus
Velg modus
Bekreft modus
Velg hastighet
Velg elevasjon
Avslutt bruken

Profilmodus
Velg modus
Bekreft modus
Velg profil
Bekreft profil
Avslutt bruken

Kardiomodus
Velg modus
Bekreft modus
Juster parametere, indikert av lampene
Bekreft profil
Avslutt bruken

Testmodus
Velg modus
Bekreft modus
Velg test
Bekreft test
Avslutt bruken

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

cos105000_150_50_med_no, rev. 1.00

side 27 / 81

8.3 Manuell modus
Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon

Velg «manual» (manuell) modus
med knappene «+» eller «-».
Valgt modus blinker.

Enheten må være i «modusvalg»
(en av moduslampene blinker).
For å gå dit må du avbryte alle
andre aktiviteter ved å trykke på
knappen «stop» (stopp).

Bekreft med «enter».
Løpebeltet starter med en
forhåndsdefinert hastighet
(standard = 0,5 km/t).

For å forhåndsdefinere
starthastigheten, se OP09 i
«Brukeralternativer».
For å be om kroppsvekt for
beregning av energi og effekt, se
OP16 i «Brukeralternativer».

Bekreft med «enter».
Løpebeltet starter med en
forhåndsdefinert hastighet
(standard = 0,5 km/t).

Trykk og hold tasten for å
akselerere med definert
akselerasjonsnivå (se
«Akselerasjonsnivåer»).
Deselerer til 0 km/t for å
stoppe bruken midlertidig (se
«Pausefunksjon»).

Juster elevasjonen med «up» (opp)
eller «down» (ned).
Nåværende elevasjon vises i
displayet «elevation» (elevasjon).

For å forhåndsdefinere stoppetid,
se OP08 i «Brukeralternativer».

Avslutt bruken med «stop» (stopp).
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8.4 Profilmodus
❚❚ De automatiske modusene må kun brukes på ordre fra lege.
❚❚ Operatør og pasient må være oppmerksomme på endringer av belastning i profil-, kardio- og testmodus.
Start og belastningsendringer i automatiske moduser indikeres av lydsignaler (pip).
I tillegg viser displayene neste belastningsparametere (blinker).
Profilmodus dekker seks belastningsprofiler som representerer økter med intervalltrening.
Disse grunnleggende profilene er skalerbare (se OP11 i «Brukeralternativer», standard = av).
Skalerte profiler kan ikke lagres. For egendefinerte tester, se «Testmodus»
Profiler 1 og 4 (profil 1 uten elevasjon)

h i km/t
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2

t i min
05:00
03:00
02:00
03:00
02:00
03:00
02:00
03:00
02:00

15

elev. i %
5
0
10
0
10
0
10
0
10

profile 1 / 4
0

5
10
0
5 0

h i km/t
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 i min
04:00
02:00
02:00
01:00
02:00
01:00
02:00
01:00
02:00
01:00
02:00
01:00
04:00
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015
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5

10
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10

15
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t in min

0
5

10
15
5
10
0
15
50

profile
315/ 6
10

0
20

t in min

25

profile 3 / 6

20

10

15

20

t in min

10
0
0

5

015
10

5

profile 3 / 6
5

5

20

t in min
5

015
25
10
20
5
15
0
10

t in min

10
0

5

15

profile
215/ 5
10

15

elev. i %
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

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

10

520

t in min

0

Profiler 3 og 6 (profil 3 uten elevasjon)

5

0

5

15
10
25

15
5

10
0
15

20

profile 1 / 4

10

10

15
25
10
20
5
15
0
25
10
520
015

15

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

25

0

Profiler 2 og 5 (profil 2 uten elevasjon)
trinn
1
2
3
4
5
6
7
8
9

profile 1 / 4

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

elev. i %
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 i min
04:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00

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

h i km/t
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

trinn
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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Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon

Enheten må være i «modusvalg»
(en av moduslampene blinker).
For å gå dit må du avbryte alle
andre aktiviteter ved å trykke på
knappen «stop» (stopp).

Velg «profile» (profil) modus med
knappene «+» eller «-».
Valgt modus blinker.

Bekreft med «enter».
Profil 1 vises.

Velg profil med knappene «+» eller
«-».
Nåværende profil vises i displayet
«elevation» (elevasjon).
Mas. hastighet vises i displayet
«speed» (hastighet).
Varighet vises i displayet «time»
(tid).

Bekreft med «enter».
Den valgte profilen starter med
første profiltrinn etter nedtellingen.
Tredemøllen stopper automatisk
etter det siste trinnet.

For å skalere profiler, må du
aktivere OP11 (Brukeralternativer).
Hvis skalering utføres, vises maks.
parametere (se ovenfor).

Avslutt bruken med «stop» (stopp).

For muligheten for å gripe inn i et automatisk program, se «Gripe inn i et automatisk program».
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8.5 Kardiomodus (ekstrautstyr)
❚❚ ADVARSEL! Overvåkingssystemer for hjerterytme kan være unøyaktige.
❚❚ Feil øvelser eller overbelastning kan føre til alvorlig skade eller død.
❚❚ Hvis du føler deg svak eller svimmel, må du øyeblikkelig stoppe øvelsen og kontakte lege.
❚❚ Unngå å overbelaste pasienten.
❚❚ De automatiske modusene må kun brukes på ordre fra lege.
❚❚ Operatør og pasient må være oppmerksomme på endringer av belastning i profil-, kardio- og testmodus.
❚❚ Ved synlige eller mistenkte defekter eller feil (på enheten, tilbehør, programvare osv.), må den kobles fra strømmen, sikres mot ny
tilkobling og merkes tydelig. Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.
Start og belastningsendringer i automatiske moduser indikeres av lydsignaler (pip).
I tillegg viser displayene neste belastningsparametere (blinker).
Kardiomodus gir trening med forhåndsdefinerte hjerterytmegrenser.
For å holde seg innenfor disse grensene, justerer tredemøllen hastighet og elevasjon automatisk - først hastighet, deretter elevasjon.
En POLAR hjerterytmesensor føler hjerterytmen.
Fukt kontaktområdene til POLAR hjerterytmesensoren.
Plasser senderen direkte under brystmuskelen (se bildet).

Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon

Velg «cardio» (kardio) modus med
knappene + eller -.
Valgt modus blinker.
Bekreft med «enter».

Enheten må være i «modusvalg»
(en av moduslampene blinker).
For å gå dit må du avbryte alle
andre aktiviteter ved å trykke på
knappen «stop» (stopp).

Still
− maks. hastighet,
− alder
− hjerterytme øvre grense og
− hjerterytme nedre grense
med tastene «+» eller «-».
Bekreft hver parameter med
«enter».
Løpebeltet starter automatisk.

For å unngå høy hastighet,
stilles en lav maks. hastighet.
Tredemøllen vil justere
belastningen via elevasjon.
For å unngå elevasjon, stilles en
høy maks. hastighet. Tredemøllen
vil justere belastningen via
hastighet.

Avslutt bruken med «stop» (stopp).
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Hvis hjerterytmesignalet svikter helt, høres et lydsignal og hjerterytmedisplayet viser ingen verdi. I tillegg reduserer enheten
hastighet og elevasjon til 0 innen et minutt.
For muligheten for å gripe inn i et automatisk program, se «Gripe inn i et automatisk program».
Tredemøllen justerer hastighet og elevasjon i henhold til følgende matriser.
Avvik fra nedre grense

Hastighet (km/t)

Elevasjon (%)

Reaksjonstid (s)

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

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

Avvik fra nedre grense

Hastighet (km/t)

Elevasjon (%)

Reaksjonstid (s)

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

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 Testmodus
❚❚ ADVARSEL! Overvåkingssystemer for hjerterytme kan være unøyaktige.
❚❚ Feil øvelser eller overbelastning kan føre til alvorlig skade eller død.
❚❚ Hvis du føler deg svak eller svimmel, må du øyeblikkelig stoppe øvelsen og kontakte lege.
❚❚ Unngå å overbelaste pasienten.
❚❚ Ved belastningstester skal en lege alltid være tilgjengelig.
❚❚ De automatiske modusene må kun brukes på ordre fra lege.
❚❚ Operatør og pasient må være oppmerksomme på endringer av belastning i profil-, kardio- og testmodus.
❚❚ Ved synlige eller mistenkte defekter eller feil (på enheten, tilbehør, programvare osv.), må den kobles fra strømmen, sikres mot ny
tilkobling og merkes tydelig. Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.
Start og belastningsendringer i automatiske moduser indikeres av lydsignaler (pip).
I tillegg viser displayene neste belastningsparametere (blinker).
h/p/cosmos tredemøller er utstyrt med forhåndsdefinerte tester.

❚❚ Som tidligere beskrevet, har tredemøllen et antall standardiserte protokoller.
Imidlertid vil ikke tredemøllen gi anbefalinger om behandling.
Beslutninger om korrekt belastning tas av legen.
Avhengig av bruken, inkluderer belastningen hastighet, elevasjon, distanse, hjerterytme, kroppsvekt, bevegelsesstøtte osv.
Vedlegget inneholder en detaljert forklaring på ale forhåndsdefinerte tester (se «Vedlegg II»).
Vedlegget inneholder også en detaljert forklaring på hvordan man oppretter en egendefinert test.

Nr.

Beskrivelse

Nr.

Beskrivelse

01
02
03
04
05
06

UKK gangtest
Gradert test
Conconi-test
Bruce-protokoll
Naughton-protokoll
Balke-protokoll

07
08
09
10
11
21–28

Cooper-protokoll
Ellestad A-protokoll
Ellestad B-protokoll
Rampeprofil
Gardner testprotokoll
Fritt definerbar

Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon

Enheten må være i «modusvalg»
(en av moduslampene blinker).
For å gå dit må du avbryte alle
andre aktiviteter ved å trykke på
knappen «stop» (stopp).

Velg «test» (test) modus med
knappene «+» eller «-».
Valgt modus blinker.
Bekreft med «enter».
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Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon
Følgende tester krever ytterligere
innstillinger:
01 UKK gangtest
02 Gradert test
03 Conconi-test
10 Rampeprofil

Velg test med knappene «+» eller
«-».
Bekreft med «enter».
Løpebeltet starter automatisk etter
nedtelling.

Avslutt bruken med «stop» (stopp).

For muligheten for å gripe inn i et automatisk program, se «Gripe inn i et automatisk program».
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8.7 Gripe inn i et automatisk program
Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon
Profil-/testmodus:
Gjelder kun nåværende trinn.
Kardiomodus:
Reduser hastigheten med «-» eller
overskrid maks. hastighet med «+».
Dette setter en ny maks. hastighet.

Endre hastighet
Trykk «+» eller «-».

Deselerer til 0 km/t for å
stoppe bruken midlertidig (se
«Pausefunksjon»).

Endre elevasjon
Trykk «up» (opp) eller «down»
(ned).

Profil-/testmodus:
Gjelder kun nåværende trinn.

Veksle mellom moduser.
Trykk «Enter» og + eller - samtidig.

Veksle til automatisk modus.
Det kreves ytterligere innstillinger
for å fortsette.

Profil- eller testmodus:
Veksle mellom trinn.
Trykk «Enter» sammen med «up»
(opp) eller «down» (ned).

Kun kardiomodus:
Endre hjerterytmens øvre grense.
Trykk «Enter» sammen med «up»
(opp) eller «down» (ned).
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8.8 Pausefunksjon
Reduser hastigheten med tasten - til 0,00 km/t. Dette utløser pausefunksjonen.
Løpebeltet stopper.
Hastighetsdisplayet viser «PAUS» (Pause).
Et trykk på start-tasten vil starte løpebeltet med forhåndsinnstilt starthastighet (standard: 0,5 km/t). Alle verdier opprettholdes.
Et trykk på tasten «+» starter løpebeltet med 0,1 km/t. Alle verdier opprettholdes.
Et enkelt trykk på stoppetasten vil avslutte bruken. Alle verdier forblir på displayet i 2 minutter.
Et nytt trykk på stoppetasten vil tilbakestille alle verdier.
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8.9 Akselerasjonsnivåer
❚❚ Start bruken av tredemøllen ved å gå langsomt, spesielt for begynnere.
Det er syv akselerasjon-/deselerasjonsnivåer for alle typer bruk.
Akselerasjonsnivåene defineres av tiden det tar å akselerere fra 0 km/t til maks. hastighet.
Eksempel: Med akselerasjonsnivå 3 tar det 33 sekunder fra 0 km/t til maks, hastighet (se tabellen nedenfor).
For å gå inn på et bestemt akselerasjonsnivå, trykker du «+» eller «-» flere ganger og holder knappen.
Antall ganger knappen trykkes før den holdes definerer akselerasjonsnivået.
Eksempel: Ved å trykke på «+» 3 ganger og deretter holde «+», aktiveres akselerasjonsnivå 3.
Akselerasjonsnivåer 1–4 er tilgjengelige for alle.
Akselerasjonsnivåer 5–7 er låst av administratoralternativene. For tilgang må du kontakte din serviceavdeling.
Den høye akselerasjonen på nivåer 5–7 er farlig for utrente personer og må kun brukes til sportsmedisin og idrettsbruk.
For å begrense tilgangen til akselerasjonsnivåene, se OP 27 - 29 i «Brukeralternativer»

Aks.nivå

0 til maks. i s

Aks. i 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 Brukeralternativer
Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon

Trykk «+», «-» og «stop» (stopp)
samtidig i minst 3 s.

Hastighetsdisplayet («speed») viser
«OP 01».

Velg alternativ med «+» eller «-».
Bekreft med «enter».

Juster alternativet med «+» eller
«-».
Bekreft med «enter».

Forlat alternativet med «cancel»
(avbryt).
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Tabell med brukeralternativer (se nærmere detaljer i kapittel 17.4 «Brukeralternativer (detaljer)»).
Nr.

Funksjon

OP 01

Tilbakestill feilmelding

OP 02

Total distanse (km)

Kun rapport

OP 03

Total tid (t), bruk + ventetid

Kun rapport

OP 04

Total tid (t), kun bruk

Kun rapport

OP 05

Fastvareversjon

Kun rapport

OP 06

Sanntidsklokke

Innstilling av aktuell dato/klokkeslett

OP 07

Akustisk hjerterytmesignal

AV eller PÅ

OP 08

Deselerasjonstid

2 ... 30 s (5s)

OP 09

Starthastighet (manuell eller kardiomodus)

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

OP 11

Skalering av profilmodus

0 (av)
1 alle parametere samtidig
2 hver parameter separat

OP 12

Enhet for visning av hastighet

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

OP 13

Enhet for visning av distanse

0: km;1: miles; 2: m

OP 14

Enhet for elevasjonsvinkel

0 = % / 1 = ° (grader)

OP 15

Standard kroppsvekt

10 ... 250 kg (65 kg)

OP 16

Anmodning om kroppsvekt

AV / PÅ

OP 17

Enhet for energiforbruk

JOUL = kJoule, CALO = kcal

OP 18

Maks. hastighet (standard) i kardiomodus

0,0 ... maks. hastighet (6,0 km/t)

OP 19

Innstilling av polar W:I:N:D-system

0000 0000 alle sendere akseptert
xxxx xxxx kun spesifikk sender akseptert
9999 9999 neste sender vil bli akseptert

OP 20

RS 232 grensesnittprotokoll: COM 1

AV, 1 … 20

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 21

RS 232 grensesnittprotokoll: COM 2

AV, 1 ... 18

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 23

RS 232 grensesnittprotokoll: COM 4

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

OP 27

Min. akselerasjons- og deselerasjonsnivå

1 ... 5

OP 28

Maks. akselerasjons- og deselerasjonsnivå

1 ... 7 (4)

OP 29

Akselerasjons- og deselerasjonsnivå via RS232

1 ... 5 (4)

OP 40

Låse og åpne tredemøllen

AV = låst, PÅ = ulåst

OP 41

Låse og åpne manuell modus

AV = låst, PÅ = ulåst

OP 42

Låse og åpne profilmodus

0 (alle låst) ... 6 (alle ulåst)

OP 43

Låse og åpne kardiomodus

AV = låst, PÅ = ulåst

OP 44

Låse og åpne testmodus

0 ... 94 (28, ulåst opptil test 28)

OP 45

Rapportmodusdisplay, «indeks»

0 (displayet alternerer)
1 (MET), 2 (kJ), 3 (Watt)
kan ikke lagres etter omstart

OP 46

Rapportmodusdisplay, «elevasjon»

0 (displayet alternerer)
1 (elevasjon), 2 (trinn)
kan ikke lagres etter omstart

OP 47

AV = TILBAKESTILL med 1 x STOPP
PÅ = TILBAKESTILL med 2 x STOPP

OP 48

Behold verdier i displayet med automatisk
«Tilbakestilling»
Nedtelling av programtrinn

OP 52

Utmatingsintervall for skriverprotokoll

0 = ingen individuelle verdier, 1 ... 100 s (60 s)

OP 53

Språkinnstillinger for skriverprotokoll

Engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, ungarsk
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9 Tilbehør / kompatible enheter

❚❚ Ikke modifiser enheten, konfigurasjoner, tilbehør eller programvare på noen måte.
❚❚ Ikke koble til enheter, tilbehør eller programvare som ikke er listet opp under «Tilbehør / kompatible enheter».
Les og følg alle bruksanvisninger for alt tilbehør og alle kompatible enheter.
Listen med tilbehør / kompatible enheter kan variere.
Derfor bør du alltid henvise til den nyeste versjonen av denne bruksanvisningen, som finnes på www.h-p-cosmos.com.

9.1 Opprette systemer
Personen som kombinerer en medisinsk anordning med en annen enhet for første gang, blir oppretter av et elektromedisinsk system
(ME-system iht. IEC 60601-1, 16).
Avhengig av kombinasjonen kan dette systemet til og med være et programmerbart elektromedisinsk system (PEMS iht. IEC 606011, 14).
Det er obligatorisk å foreta en risikovurdering når man oppretter et ME-system/PEMS.
Risikovurdering, sikkerhet, overholdelser og vedlikehold er ansvaret til produsenten av ME-systemet/PEMS, og ikke h/p/cosmos.
For alle ME-systemer/PEMS, må det sørges for spenningsutjevning.
Personer som setter CE-merkede enheter sammen må i tillegg oppfylle de tilsvarende kravene i det europeiske direktivet (MDD
93/42/EØF, artikkel 12) om medisinsk utstyr.

9.2 Oversikt over tilbehør
Følgende tilbehør er tilgjengelig for denne enheten:
(For illustrasjoner og detaljerte beskrivelser, se vedlegg eller gå inn på www.h-p-cosmos.com.)
Artikkelnummer

Tilbehør

Hensikt

Informasjon

cos10079

h/p/cosmos sikkerhetsbue

Fallsikring og nødstopp

Obligatorisk (*)

cos10071-v4.1.0

Para control PC-programvare

Programvare for fjernkontroll

Inkludert

cos00097010034

Grensesnittkabel RS 232, 5 m

Tilkobling

Inkludert

cos10223

Kabel for spenningsutjevning

Spenningsutjevning

Ekstrautstyr

cos00097010035

Grensesnittkabel RS 232, 10m

Tilkobling

Ekstrautstyr

cos12769-01

USB-RS232-omformer

Tilkobling

Ekstrautstyr

cos00098010025

COM 2 grensesnitt RS232

Tilkobling

Ekstrautstyr

cos16487

COM 3 grensesnitt RS232

Tilkobling

Ekstrautstyr

cos16488

COM 4 grensesnitt RS232

Tilkobling

Ekstrautstyr

cos10145

Rekkverk, langt 2 stolper

Kroppsvektavlastning

Ekstrautstyr

cos102010

h/p/cosmos justerbart rekkverk 150/50

Kroppsvektavlastning

Ekstrautstyr

cos16571-01

Tverrstang frontskinne

Kroppsvektavlastning

Ekstrautstyr

cos16186-02

Rullestolrampe

Tilgang for rullestol

Ekstrautstyr

cos100106

POLAR hjerterytme mottakerkort WIND

Måling av hjerterytme

Ekstrautstyr

cos102818

Hjerterytmemåling, Polar og kontroll

Måling av hjerterytme

Ekstrautstyr

cos12013

Armstøtte, justerbar i høyde og lengde

Kroppsvektavlastning

Ekstrautstyr

cos100680

Ekstra tastatur for armstøtte

Fjernkontroll

Ekstrautstyr

cos12922

Skjøteledning, 2m, for ekstra tastatur

Fjernkontroll

Ekstrautstyr

cos10111-01

Tastaturholder for armstøtte

Fjernkontroll

Ekstrautstyr

cos14135

Holder for ekstra tastatur på rekkverk 60

Fjernkontroll

Ekstrautstyr

cos10107

Ekstra stoppknapp i høyre armstøtte

Nødstopp

Ekstrautstyr
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Artikkelnummer

Tilbehør

Hensikt

Informasjon

cos10108

Ekstra stoppknapp i venstre armstøtte

Nødstopp

Ekstrautstyr

cos100548

Magnetholder for nødstoppknapp 10 m

Nødstopp

Ekstrautstyr

cos15294

Nødstoppforlengelse uten feste 5 m

Nødstopp

Ekstrautstyr

cos15294L10m

Nødstoppforlengelse uten feste 10m

Nødstopp

Ekstrautstyr

cos15294 L15m

Nødstoppforlengelse uten feste 15m

Nødstopp

Ekstrautstyr

cos15933

Magnetholder for nødstoppknapp 5 m

Nødstopp

Ekstrautstyr

cos12410

Drikkeflaskeholder

Drikkeflaske

Ekstrautstyr

cos15485

Drikkeflaske

Drikkeflaske

Ekstrautstyr

cos30022

Robowalk utvider F

Bevegelsesstøtte / motstand

Ekstrautstyr

cos30023

Robowalk utvider B

Bevegelsesstøtte / motstand

Ekstrautstyr

cos101277

Forskningsport hurtigutgang TTL

Måling

Ekstrautstyr

cos14376

Sensor for hastighets- og distansemåling 150-50

Måling

Ekstrautstyr

cos14005

Gulvbeskyttende matte tredemølle 150/50

Gulvbeskyttelse, stabilitet

Ekstrautstyr

cos12607-00

Bunnplate 150/50 for h/p/cosmos airwalk

Gulvbeskyttelse, stabilitet

Ekstrautstyr

cos100755c

Festeskive nivelleringskontakt 15050 sett

Gulvbeskyttelse, stabilitet

Ekstrautstyr

cos00098100045-02

reversert belterotasjon på tredemølle 150/50

Gå/løpe i nedoverbakke

Ekstrautstyr

(*) Minst en type fallsikring er obligatorisk, se «Sikkerhet».

9.3 Kompatible enheter
Et antall EKG og CPET-enheter (kardiopulmonær øvelsestest) og programvareprodukter er kompatible med h/p/cosmos tredemøller
via coscom v3 grensesnittprotokoll.
Kontakt service@h-p-cosmos.com for en liste med kompatible enheter.
Risikovurderingen for denne enheten omfatter innvirkningen av kompatible enheter på tredemøllen.
Risikovurderingen for denne enheten omfatter ikke innvirkningen som denne enheten kan ha på kompatible enheter.
Forsikre deg om at denne enheten er oppført som kompatibel enhet i bruksanvisningen for den kompatible enheten.
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10 Desinfisering/rengjøring
❚❚ Desinfiser enheten før og etter hver behandling.
❚❚ Koble enheten og alt tilbehør fra nettstrømmen før rengjøring og desinfisering.

Beskrivelse

		

Illustrasjon

Desinfisering
− Koble enheten fra strømmen.
− Hell litt desinfiserende middel på en klut.
− Tørk av alle flater som personen kan ha berørt.
− Tørk av alle flater som kan ha kommet i kontakt med
kroppsvæske.
− Tørk av sikkerhetsselen.
h/p/cosmos anbefaler Bacillol plus, bestillingsnummer [cos12179].
Rengjør enheten jevnlig
− Koble enheten fra strømmen.
− Bruk en fuktig klut (ikke våt).
− Tørk av alle flater.
− Vask sikkerhetsselen iht. etiketten.
h/p/cosmos-enheter er ikke sterile og kan heller ikke steriliseres.
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11 Vedlikehold
❚❚ Oppfyll kravene til vedlikeholdsintervaller som beskrives i kapitlet «Vedlikehold».
❚❚ Oppfyll kravene til kompetanse som beskrives i kapitlet «Vedlikehold».
❚❚ Det må være to personer til stede ved vedlikehold.
❚❚ Ved synlige eller mistenkte defekter eller feil (på enheten, tilbehør, programvare osv.), må den kobles fra strømmen, sikres mot ny
tilkobling og merkes tydelig. Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.
❚❚ Ved synlig eller mistenkt slitasje (på enheten, tilbehør, merking osv.), må den kobles fra strømmen, sikres mot ny tilkobling og
merkes tydelig. Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.
❚❚ Hvis det kommer væske inn i enheten, må den kobles fra strømmen, sikres mot ny tilkobling og merkes tydelig. Deretter må
servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.
Ikke utfør vedlikehold mens enheten brukes.
Korrekt vedlikehold er en viktig forutsetning for enhetens sikkerhet, pålitelighet, funksjon og nøyaktighet.
Støtt h/p/cosmos servicepersonell med nødvendige dokumenter.

11.1 Intervaller og kompetanser
Vedlikehold

Intervall

Kompetanse

Daglig inspeksjon

Daglig

Operatør

Smøring

Når meldingen OIL (Olje) vises

Operatør

Justering av løpebeltet

Etter behov

Operatør

Sikkerhetsinspeksjon

12 måneder

Kun h/p/cosmos servicepersonell

Skifte av sikkerhetssnor

24 måneder

Kun h/p/cosmos servicepersonell

Tilstramming av løpebeltet

Etter behov

Kun h/p/cosmos servicepersonell

Justering av nivelleringskontakter

Etter behov

Kun h/p/cosmos servicepersonell

Installasjon og reparasjoner

Etter behov

Kun h/p/cosmos servicepersonell

h/p/cosmos anbefaler at man inngår en vedlikeholdskontrakt med en autorisert h/p/cosmos-servicetekniker.
En servicekontrakt sikrer det beste preventive vedlikeholdet og stellet av enheten.
Servicekontrakten finnes på service@h-p-cosmos.com.
For å få informasjon om å bli en h/p/cosmos servicetekniker, kontakt service@h-p-cosmos.com.

11.2 Daglig inspeksjon
❚❚ Utfør en visuell inspeksjon daglig (se kapitlet «Vedlikehold»).
Før daglig bruk må man sjekke hele enheten for slitasje og skader.
Beskrivelse

Illustrasjon

Vær spesielt oppmerksom på komponenter med stor mulighet for
slitasje og skade:
1. Løpebelte og sklisikre flater
2. Eksterne ledninger
3. Alle tekstildeler
4. Fallsikring, inkludert sikkerhetssele, spenne, karabinkrok, rep
og repsperre
Hvis det er synlig eller mistenkt slitasje og skade, skal enheten
kobles fra strømmen og sperres for ikke å kunne slås på igjen,
og man må tilkalle h/p/cosmos servicepersonell
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Beskrivelse

Illustrasjon

Utfør en funksjonssjekk av alt sikkerhetsutstyr
5. Fallsikring
6. Sikkerhetssnor
7. Nødstoppknappen på brukerterminalen
8. Annet sikkerhetsutstyr
Hvis det er synlig eller mistenkt slitasje og skade, skal enheten
kobles fra strømmen og sperres for ikke å kunne slås på igjen,
og man må tilkalle h/p/cosmos servicepersonell

11.3 Smøring
Beskrivelse

Illustrasjon

Når meldingen OIL (Olje) vises, må man sjekke oljefilmen på
løpebeltet. Gjør det samme hvis det høres slipelyder under
bruk.
Meldingen OIL (Olje) vises som standard ved hver 1000. km.
Smøringsintervallet kan variere, avhengig av bruksforhold og
intensitet.
Koble tredemøllen fra strømmen.

Beveg en hånd/serviett 1 m langs senter mellom løpebeltet og
løpeflaten.
Det skal være en tynn oljefilm på hånden.
Hvis løpebeltet er for tørt, må det smøres.
For ytterligere og mer presis analyse og detaljerte instruksjoner om
serviett-testen av smøringen, gå til service@h-p-cosmos.com.
Fyll sprøyten med 10 ml smøremiddel (kun h/p/cosmos
spesialolje).
Pump smøremiddel under løpebeltet svært sakte, og fjern
deretter sprøyten.
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Beskrivelse

Illustrasjon

Start løpebeltet med 2 km/t og gå på beltet i 2 minutter.
Varier posisjonen for å fordele smøremidlet.

Tilbakestill meldingen OIL (se OP01 i «Brukeralternativer»).

11.4 Justering av løpebeltet
❚❚ Fare for klemming: Fjern slips, skjerf eller annen bekledning som kan klemmes fast. Bind opp langt hår og bånd ved vedlikehold og
trening for å unngå klemming.
❚❚ Ikke berør løpebeltet mens det er i bevegelse.
❚❚ Det må være to personer til stede ved vedlikehold.
Beskrivelse

Illustrasjon

Maks. tillatte sideposisjon for løpebeltet er merket med denne
etiketten.

Bruk enheten med 10 km/t.
Drei den VENSTRE justeringsskruen svært sakte.
(¼ rotasjon – observer – ¼ rotasjon – observer …).
Drei med klokken for å justere beltet til høyre.
Drei mot klokken for å justere beltet til venstre.
Etter justering skal du observere løpebeltet ved 10 km/t i minst
2 minutter.
Beltet skal holde posisjonen.
Fjern unbrakonøkkelen fra skruen.
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11.5 Problemer for kvalifisert servicepersonell
Alt vedlikeholdsarbeid som ikke forklares i detaljer, må ikke utføres av operatøren.
Sikkerhetsinspeksjoner, installasjon og reparasjoner må heler ikke utføres av operatøren.
Denne typen arbeid må utføres av h/p/cosmos servicepersonell i henhold til «h/p/cosmos serviceinstruksjoner».
«h/p/cosmos serviceinstruksjoner» finnes på service@h-p-cosmos.com.

11.6 Sikkerhetsinspeksjon
For å opprettholde enhetens sikkerhet, anbefaler h/p/cosmos at det gjøres en årlig sikkerhetsinspeksjon.
Du finner neste inspeksjonsdato ved å lese av siste inspeksjonsdato på inspeksjonsetiketten på enheten.
h/p/cosmos baserer den årlige sikkerhetsinspeksjonen på tyske lover og forskrifter.
Det er operatørens ansvar å følge nasjonale lover og forskrifter.
Inspeksjonsetiketten på enheten sertifiserer også ekstrautstyret og tilbehøret.
Imidlertid kan inspeksjonsintervallene for ekstrautstyr og tilbehør avvike.
Etter 12 måneder eller 5000 km vil systemet minne brukeren om en sikkerhetsinspeksjon (se nedenfor).

Feilmeldingen vil bli tilbakestilt av h/p/cosmos servicepersonell når de utfører sikkerhetsinspeksjonen.

11.7 Reservedeler og forbruksartikler
Reservedeler må kun skiftes av kvalifisert h/p/cosmos servicepersonell.
Informasjon om reservedeler finnes på service@h-p-cosmos.com.
En liste med forbruksartikler finnes i den medfølgende dokumentasjonen.
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12 Feilsøking
12.1 Generell feilsøking
❚❚ Ved synlige eller mistenkte defekter eller feil (på enheten, tilbehør, programvare osv.), må den kobles fra strømmen, sikres mot ny
tilkobling og merkes tydelig. Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.
❚❚ Ved synlig eller mistenkt slitasje (på enheten, tilbehør, merking osv.), må den kobles fra strømmen, sikres mot ny tilkobling og
merkes tydelig. Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.

Problem

Løsning

Enheten kan ikke slås på

Frigjør nødstoppen (se «Nødstoppknapp»)
Sjekk tilkobling til strømforsyningen
Sjekk enhetens vernebryter
Sjekk stikkontakten (test med en annen enhet)

Elevasjon virker ikke (E21)

Slå av
Vent 10 minutter (nedkjøling)
Slå på igjen
Hvis E21 fremdeles vises, Koble enheten fra strømmen, sikre den mot ny
tilkobling og merk tydelig. Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos
informeres via telefon og skriftlig.

Enheten starter ikke, men viser hastighetsverdi

Slå av og på igjen
Sjekk feilmeldinger (se nedenfor)

Oljelekkasje

Koble enheten fra strømmen
Fjern overskytende olje ved siden av løpebeltet
Fjern overskytende olje under løpebeltet
Sjekk påfølgende dager og gjenta etter behov

Enheten indikerer «pull stopp» (sikkerhetssnor)

Frigjør nødstoppene (se «Nødstopp»)

Elektrostatisk utladning

Velg passende gulv, klær og fuktighet

Skranglelyd

Enheten står kanskje ikke støtt
Kontakt service@h-p-cosmos.com

Slipelyder

Sjekk smøringen (se «Smøring»)
Sjekk justering av løpebeltet (se «Justering av løpebeltet»)

Løpebeltet utenfor sidegrensene

Se «Justering av løpebeltet»

Problemer med valgfri hjerterytmemåling

Se «Vedlegg III (Tilbehør)»

Alle andre problemer

Koble enheten fra strømmen, sikre den mot ny tilkobling og merk tydelig.
Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og
skriftlig.
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12.2 Feilsøking av RS232
Problem

Løsning

Ingen tilkobling via RS232 (feil kabel)

For tilkobling til PC med h/p/cosmos programvare og de fleste eksterne enheter,
bruk den medfølgende kabelen for RS 232-grensesnittet [cos00097010034].

Ingen tilkobling via RS232 (kabelfeil)

Sjekk kabelen og pluggene for defekter.
Skift ut den defekte kabelen.

Ingen tilkobling via RS232 (feil COM-port)

Ikke bruk COM 3 på enheten (se «Tilkobling av eksterne enheter /
grensesnitt»).

Ingen tilkobling via RS232 (feil innstillinger)

Velg korrekt grensesnittprotokoll på enheten («Brukeralternativer» OP 20 eller 21).
Velg korrekt grensesnittprotokoll på periferutstyret.
Sjekk installasjonen av periferutstyrets programvare.

Ingen tilkobling via RS232 (blokkert COM-port)

Start periferutstyrets programvare på nytt.
Start periferutstyret på nytt.

Akselerasjon via ekstern enhet for sakte.

Sjekk maks. akselerasjons- og deselerasjonsnivå via RS232
(«Brukeralternativer» OP 29).

Alle andre problemer

Koble enheten fra strømmen, sikre den mot ny tilkobling og merk tydelig.
Deretter må servicepersonell hos h/p/cosmos informeres via telefon og skriftlig.

12.3 Feilmeldinger
Følgende feilmeldinger kan vises på brukerterminalen:
Feilkode

Lydkode (x = kort pip, o =
langt pip)

Feilmelding

Handling

E01

ooooo xoooo

Oil Help (Smørehjelp)

Se «Smøring»
Se «Sikkerhetsinspeksjon»

E02

ooooo xxooo

Service Help (Servicehjelp)

E20

xxooo ooooo

Elev Help (Elevasjonshjelp)

E21

xxooo xoooo

Incr Help (Inkrement hjelp)

E30

xxxoo ooooo

Setup Help (Oppsett hjelp)

E31

xxxoo xoooo

Setup Help (Oppsett hjelp)

E32

xxxoo xxooo

Setup Help (Oppsett hjelp)

E41

xxxxo xoooo

Setup Help (Oppsett hjelp)

E50

xxxxx ooooo

FU Help (FU hjelp)

E51

xxxxx xoooo

FU Help (FU hjelp)

E52

xxxxx xxooo

FU Help (FU hjelp)
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13 Tekniske data
13.1 Brukerterminal
Beskrivelse

Data
stratos

mercury

locomotion

Displayer

Seks LCD 7-segmentdisplayer, LED-displayer for
modus og enhet

Berøringsskjerm

Tastatur

6-tasters tastaturfilm

Berøringsskjerm

«It»-/«E»-enheter har ingen brukerterminal (ikke display eller tastatur). Kontroll via grensesnitt

13.2 Dimensjoner
Beskrivelse

Data
stratos

Enhetens dimensjoner (L x B x H)

mercury

locomotion

2100 x 950 x 1370 mm (inkl. brukerterminal)

Løpeflatens dimensjoner (L X B)

2100 x 1350 x 1370 mm
(inkl. seter)

1500 x 500 mm

Tilgangshøyde, løpebane

180 mm

Rekkverkets dimensjoner

D= 60 mm

D= 40 mm

Data kan påvirkes av tilbehøret.

13.3 Belastning
Beskrivelse

Data
stratos

mercury

locomotion

Maks. pasientvekt *

300 kg

300 kg

Enhetens vekt

220 kg

365 kg

3,1 kN/m²

4,0 kN/m²

1,3 kN

1,7 kN

Gulvbelastning (EN 1991)
Last på hver støtte (hjul + føtter)
Data kan påvirkes av tilbehøret.

13.4 Utslipp
Beskrivelse

Data

A-vektet lydtrykksnivå ved operatørens øre (EN
957-6)

LpA <70 dB A (50 dB)
(Støy med belastning er høyere enn uten belastning.)

13.5 Vesentlige ytelsesegenskaper
Beskrivelse
Hastighet

Data
stratos

mercury

0,0 … 22,0 km/t

0,0 … 22,0 km/t

Min. hastighet, inkrementer
Hastighetsnøyaktighet *

± 5 % (over 2 km/t), ± 0,1 km/t (opptil 2 km/t)
0,0 ... 25,0 %
Ingen elevasjon

Elevasjonsnøyaktighet *
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0,0 … 10,0 km/t
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Elevasjon
Min. elevasjon, inkrementer
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13.6 Miljøforhold
Betjening

Data

Temperatur

+10 … 40 °C

Fuktighet

30 … 70%, uten kondensering

Trykk

700 … 1060 hPa

Høyde over havet

maks. 3000 m, uten trykksetting (høyde over havet >1000 m kan føre til noe
nedsatt ytelse)

Oksygenmetning

<= 25 %

Sentralsmøresystem

manuelt

Unngå fare for eksplosjon eller antenning. Unngå høyspentlinjer/-apparater.
Transport og oppbevaring

Data

Temperatur

-25 °C … +40°C

Fuktighet

0 … 95%, uten kondensering

Trykk

700 … 1060 hPa

Høyde over havet

maks. 3000 m, uten trykksetting

Ved oppbevaring i over 6 måneder uten tilkobling til strøm, kan batteriene i MCU lades ut.
Kontakt service@h-p-cosmos.com ved ny installasjon etter oppbevaring.

13.7 Tekniske og lovmessige krav
Beskrivelse

Data

Stasjonært treningsutstyr

ISO 20957-1, EN 957-6

Elektromedisinsk utstyr

IEC 60601-1

Elektromagnetisk kompatibilitet

IEC 60601-1-2

Anvendelighet

IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

Programvare

IEC 62304

Direktiv for medisinsk utstyr

MDD 93/42/EØF

Maskindirektivet

MD 2006/42/EU

Lovmessige krav

Tysk lov om medisinsk utstyr (MPG)

13.8 Tester for elektromagnetisk kompatibilitet
Beskrivelse

Data

Måling av ledet utstråling

EN 55011, gruppe 1, klasse B

Måling av feltbåret utstråling

EN 55011, gruppe 1, klasse B

Test av spenningsendringer, spenningssvingninger EN 61000-3-3
og flimmer i offentlige lavspenningssystemer
Immunitetsprøve for elektrostatisk utladning

EN 61000-4-2

Immunitetsprøve for utstrålt, radio-frekvent
elektromagnetisk felt

EN 61000-4-3

Test av immunitet mot elektrisk hurtigtransient

EN 61000-4-4

Test av immunitet mot spenningsstøt

EN 61000-4-5

Immunitet mot ledet forstyrrelse indusert av
radiofrekvensfelter

EN 61000-4-6
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13.9 Klassifisering
Beskrivelse

Data

MDD 93/42/EØF

Kontrollorgan

MDD 93/42/EØF

Risikoklasse

IIb
Aktivt behandlingsutstyr og aktivt diagnostisk utstyr

60601-1	Beskyttelse mot elektriske
støt

Klasse I,

IEC 60601-1	Beskyttelse mot skadelig
inntrenging av vann og
partikler

IP20

IEC 60601-1	Bruksmodus

Kontinuerlig bruk med periodevis belastning

IEC 60601-1	Overspenningskategori
IEC 60601-1	Anvendt del

II (2500 Vpeak overgangsspenning i nett)
Type B (hele enheten)

IEC 60601-1	Forurensningsgrad

Grad 2

ISO 20957-1	Bruksklasse

S (Studio): profesjonell og kommersiell bruk
I (inklusiv): profesjonell og/eller kommersiell bruk for inklusiv bruk for
personer med spesielle behov

EN 957-6	Nøyaktighetsklasse

A

IEC 62304	Risikoklasse

B

13.10 Sertifikater
Beskrivelse

Data

MDD 93/42/EØF

CE-erklæring om konformitet

MDD 93/42/EØF

EC-sertifikat, kvalitetssikring

MDD 93/42/EØF

Sertifikat for fritt salg

EN ISO 13485

Sertifikat, kvalitetsstyring, medisinsk utstyr

IEC 60601-1

CB-sertifikat

UL 60601-1

NRTL-sertifikat

Sertifikater, se medfølgende dokumenter og
https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Grensesnitt (RS232, D-SUB, 9-polet)
Beskrivelse
COM 1 (standard)
COM 2 (ekstrautstyr)
COM 3 (service)
COM 4 (ekstrautstyr)
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Data
stratos

mercury

locomotion

standard

standard

standard

ekstrautstyr

ekstrautstyr

standard

service

service

service

ekstrautstyr

ekstrautstyr

ikke aktuelt (polart)

cos105000_150_50_med_no, rev. 1.00

side 51 / 81

13.12 Spenning, strøm, ytelse
Beskrivelse

Data
stratos

Inngangsspenning *

mercury

locomotion

230 V ~ (f: 50 / 60 Hz)

Inngangsstrøm (langvarig) *

6,5 A

Strøminngang (forbigående) *

14,8 A

Energiforbruk (langvarig)

≤ 1500 VA

Energiforbruk (forbigående)

≤ 3400 VA

Energieffektivitet

Uaktuelt

Enhetens vernebryter (automatsikring)

16 A

Drivmotorens kapasitet

3300 W

Elevasjonsmotorens kapasitet

Ingen elevasjon

Jordlekkasjestrøm

390 W
≤ 0,2 mA

Isoleringsomformer

2000 VA

Strømforsyningsledning

Ikke avtakbar, 5 m

13.13 Programvare, programmer
Beskrivelse

Data
stratos

h/p/cosmos para control

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

mercury

locomotion

inkludert

®
®

ekstrautstyr

®

ekstrautstyr

®

Antall lagrede programmer

ekstrautstyr
6 treningsprofiler,10 testprofiler, 8 brukerdefinerbare profiler

13.14 Frakobling av alle poler
Det finnes følgende alternativer for frakobling av alle poler:
❚❚ Trekk støpslet ut av stikkontakten.

❚❚ Slå av enhetens vernebryter.
Sørg for klaring rundt enheten for tilgang til kabler og automatsikring (se «Pasientens og operatørens posisjon»).
* Overbelastning eller svak strømforsyning kan føre til redusert hastighetsnøyaktighet eller utløsning av sikringen.
Tekniske endringer kan finne sted uten forvarsel. Med forbehold om feil og utelatelser.
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14 Ansvar og garanti

Det følgende vil annullere ansvar og garanti og kan føre til alvorlig personskade, død eller utstyrsskade:
❚❚ Bruk som ikke er uttrykkelig nevnt som anvendelsesområde

❚❚ Uautorisert vedlikehold eller mangel på vedlikehold, sikkerhetssjekker eller reparasjoner
❚❚ Uautoriserte endringer eller forlengelser
❚❚ Uautorisert installasjon, idriftsetting eller instruksjon
❚❚ Bruk av uautorisert eller ikke-originale h/p/cosmos-deler, reservedeler, forbruksartikler, sensorer eller detektorer
❚❚ Ignorering av sikkerhetsinformasjon (fare-, advarsels- og forsiktighetserklæringer)
❚❚ Alle endringer av utstyret, programvaren, konfigurasjoner og tilbehør
❚❚ Tilkobling av tilbehør, programvare og enheter som ikke er listet under «Tilbehør / kompatible enheter»
Listen «Sikkerhetsinformasjon - forbudt bruk» er ikke fullstendig og kan bli utvidet under markedsføringsfasen (overvåking etter salg).
Den nyeste versjonen av denne bruksanvisningen kan alltid lastes ned fra: www.h-p-cosmos.com
Begrenset ansvar:
Hvis h/p/cosmos eller en del av h/p/cosmos-organisasjonen, øverste ledelse eller representanter kan holdes til ansvar for betaling av
skader som skyldes lett uaktsomhet (brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser), skal skadene begrenses til skader som typisk kunne
ha vært forutsett. Ansvar for lett uaktsomhet ekskluderer ansvar for produksjonstap, avbrutt virksomhet og tap av fortjeneste.
For ytterligere detaljer, besøk nettstedet: www.h-p-cosmos.com/en/gtcb.

15 Forventet levetid

❚❚ Oppfyll kravene til vedlikeholdsintervaller som beskrives i kapitlet «Vedlikehold».
❚❚ Oppfyll kravene til kompetanse som beskrives i kapitlet «Vedlikehold».
Hele utstyrets forventede levetid er 20 år, forutsatt at
❚❚ alle vedlikeholdsintervaller overholdes.

❚❚ slitasjedeler skiftes av h/p/cosmos servicepersonell ved årlig vedlikehold.

16 Kassering

Enheten skal kasseres i samsvar med direktivet 2012/19/EU og tilsvarende lokal lov om avfallshåndtering.
Kast smøremidler i samsvar med tilsvarende lokale lover.
Kontakt service@h-p-cosmos.com for å få mer informasjon eller et tilbud om korrekt kassering fra produsenten.
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17 Vedlegg I
17.1 Installasjon
Denne enheten må kun pakkes ut, transporteres og installeres av h/p/cosmos servicepersonell (se «Vedlikehold»).
Hvis emballasjen er skadet, kontakt service@h-p-cosmos.com umiddelbart.
Det er kundens ansvar å sørge for følgende forhold før installasjonen:
❚❚ Det må finnes en separat strømkrets for enheten (dedikert linje).

❚❚ Det må være en separat stikkontakt for enheten (elektrisk sperret med automatsikring 16 A, type C).
❚❚ Stikkontakten må være merket med enhetens serienummer.
❚❚ Stikkontakten må alltid være tilgjengelig.
❚❚ Den tiltenkte plasseringen må oppfylle kravene til miljøforhold (se «Tekniske data»).
❚❚ Den tiltenkte plasseringen må tåle vekten av enheten (se «Tekniske data»).
❚❚ Den tiltenkte plasseringen må omfatte et sikkert område og et fritt område som forklart i «Personens og operatørens posisjon».
❚❚ Den tiltenkte plasseringen må ha en takhøyde som er nok for enheten + tilbehør (fallsikring).
❚❚ Den tiltenkte plasseringen må utgjøre et stabilt og vannrett underlag for å unngå støy og ubalanse.
❚❚ Den tiltenkte plasseringen må oppfylle lokale krav til elektriske installasjoner.
❚❚ Den tiltenkte plasseringen må gi tilstrekkelig beskyttende jording (f.eks. jordbolt).
❚❚ Den tiltenkte plasseringen må oppfylle kravene til elektriske installasjoner iht. «Tekniske data».
Produsenten tar ikke ansvar for noen skade, klage eller manglende deler som ikke rapporteres umiddelbart etter levering av
pakkliste/følgeseddel.

17.2 Instruksjonsprotokoll
Ved installasjon av enheten, vil h/p/cosmos servicepersonell instruere den tiltenkte operatøren iht. bruksanvisningen ved å følge
denne instruksjonsprotokollen.
Med navn og signatur på instruksjonsprotokollen, bekrefter de instruerte personene at de fullt ut vet hvordan de skal betjene enheten
på sikker måte. De instruerte personene bekrefter at de kan instruere andre operatører iht. denne protokollen.
Nr.

Informasjon

Kapittel

1.

Denne bruksanvisningen kan fås i papirversjon via service@h-p-cosmos.com.

-

2.

Bruksanvisningen må leses nøye før man starter bruken.

-

3.

Sikkerhetsinformasjonen beskrives i detaljer.

Sikkerhet

4.

Sikkerhetsinformasjonen må vises slik at de kan ses fra enheten.

Sikkerhet

5.

Funksjonen til alt sikkerhetsutstyr forklares i detaljer.

Sikkerhet

6.

Bruken av fallsikringen forklares i detaljer.

Sikkerhet

7.

Personens og operatørens posisjoner forklares.

Posisjonen til P + O

8.

Sikkerhetsområdet (2 m bak enheten) pekes spesielt ut.

Posisjonen til P + O

9.

Funksjonen til brukerterminalen forklares i detaljer.

Brukerterminal

10.

Generell bruk forklares (inkl. manuell-, profil-, kardio- og testmodus).

Betjening

11.

Kompetanser og intervaller for vedlikehold forklares.

Vedlikehold

12.

Funksjonen til løpebeltet forklares i detaljer.

Vedlikehold

13.

Smøring av enheten forklares i detaljer.

Vedlikehold

14.

Medfølgende dokumenter forklares og overleveres.

-

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

cos105000_150_50_med_no, rev. 1.00

Kontroll

side 54 / 81

17.3 Instruksjonsprotokoll, signaturer
Ved å signere denne protokollen, bekrefter h/p/cosmos servicepersonell og kunden mottak og forståelse av all sikkerhetsinformasjon,
gjennomført instruksjon og idriftsetting iht. instruksjonsprotokollen [cos15228-03]. Kunden bekrefter mottak av de opplistede
enhetene, inkludert alt tilbehør og alt ekstrautstyr iht. følgeseddelen fra h/p/cosmos. Ignorering av sikkerhetsinformasjon, tiltenkt eller
forbudt bruk og uautorisert vedlikehold eller manglende vedlikehold og jevnlige sikkerhetskontroller, kan føre til skade og til og med
død og kan også skade utstyret. Det vil i tillegg annullere ansvar og garanti. Fyll ut instruksjonsprotokollen og returner den til h/p/
cosmos med faks (+49 18 05 16 76 69), e-post (sales@h-p-cosmos.com) eller post.

kundens stempel/adresse:

h/p/cosmos enhet/modellnavn

enhetens serienummer

instruerte personer (kunde, operatør osv.)

instruktør

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

navn i tydelige blokkbokstaver

h/p/cosmos forhandler/tekniker

dato og underskrift

navn i tydelige blokkbokstaver

h/p/cosmos forhandler/tekniker

dato og underskrift
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17.4 Brukeralternativer (detaljer)
Alternativ Beskrivelse
OP01

Tilbakestill (slett) feilmeldinger

Kommentar / display
Nødvendig vedlikehold må utføres før man sletter feilmeldinger. h/p/
cosmos serviceavdeling må kontaktes før en av servicemeldingene
eller feilkodene slettes!

Bekreftelse på displayet
som indikerer «donE»
Merk: Dette valget vil kun tilbakestille den
forårsakende variabelen. Hvis f.eks. E.02
Info: Dette valget vil kun tilbakestille feilmeldingen. Hvis feilen
tidsintervall for service tilbakestilles med denne fremdeles finnes, vil du ikke kunne tilbakestille feilmeldingen. I dette
handlingen, tilbakestilles ikke distanseintervallet, tilfellet må du kontakte en autorisert servicetekniker.
og omvendt. Kun administratorvalg OP.47
tilbakestiller alle tre verdier samtidig.
Følgende intervaller tilbakestilles med denne handlingen:
E.01: Smøringsintervall A-OP 35
E.02: Servicetidsintervall A-OP 37
E.02: Servicedistanseintervall A-OP 38
OP02

Total distanse tilbakelagt (km)

Og

indikerer: Total distanse tilbakelagt i km

indikerer km
OP03

OP04
OP05

Indikasjon av totale brukstimer = ventetid
inkludert motorens/løpebeltets kjøretid (t)

og

Indikasjon av totalt antall brukstimer for motor/
løpebelte (t)

og

Indikasjon av fastvareversjon og dato

rapporterer «OP05»

viser: Brukstimer

rapporterer: t
rapporterer: Brukstimer

viser: t
rapporterer «typE»

indikerer enhetstype, f.eks. «1.4»
indikerer: «MCU 5»

rapporterer versjon, f.eks. «1.01.1»

rapporterer standard type, f.eks. 1.3
OP06

Justering av aktuell dato og sanntidsklokke

viser: rtc (sanntidsklokke)
rapporterer blinkende: Dato/klokkeslett, år, måned, dato, timer,
minutter, sekunder

OP07

Akustisk hjerterytmesignal

Denne funksjonen brukes vanligvis til å kontrollere jevnheten av
hjerterytmen eller for å finne årsaker til overføringsproblemer
indikerer: AV eller PÅ
AV: Ikke noe akustisk hjerterytmesignal
PÅ: Akustisk hjerterytmesignal for hvert slag

OP08

OP09

Stoppetid/deselerasjonstid etter at STOP-tasten
i forhold til maks. hastighet
Starthastighet (manuell modus eller
kardiomodus) for feedback etter at STARTtasten trykkes.
Denne verdien kan reduseres til 0,0 km/t for
avanserte brukere.
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indikerer: Stoppetid i sekunder
indikerer: sec for sekunder
Justerbart fra 2 ... 30 sekunder
indikerer: starthastighet i km/t
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 innstilt enhet blinker
Justerbart fra 0,0 km/t ... 5,0 km/t
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Alternativ Beskrivelse

Kommentar / display

OP11

Skalering av profiler i profilmodus (ikke for
testmodus)

viser: Skaleringsmuligheter
0: Ingen skalering (standard)
1: Skalering 1 ... 6, som vises i profilmodus på INDEX-displayet,
henviser til alle parametere samtidig (hastighet, elevasjon, tid)
2: Skalering 1 ... 6 henviser til parametere individuelt (hastighet,
elevasjon, tid)

OP12

Enhet for visning av hastighet

indikerer: Enhet for hastighet
... uten desimal:
3 = m/min
... med en desimal:
0 = km/t 1 = m/s 2 = mph 23 = m/min
... med to desimaler:
20 = km/t 21 = m/s 22 = mph
 km/t, m/s, mph eller m/min blinker

OP13

Enhet for visning av hastighet

indikerer: Enhet for distanse
0 = km
1 = miles
2=m
 m, km eller miles blinker

OP14

Enhet for elevasjonsvinkel

indikerer: Enhet for elevasjon
0 = % (prosent)
1 = ° (grader)
 % eller ° blinker

OP15

Personens kroppsvekt (standardverdi)

indikerer: 10 ... 250 (estimert vekt)
 vekt blinker
Personlig kroppsvekt er nødvendig for en mer korrekt beregning
(estimat) av kraft og energiforbruk.

OP16

Anmodning om kroppsvekt før manuell eller
automatisk start

0 = AV. Anmodning om kroppsvekt før et program starter er ikke
obligatorisk. Beregning av energiforbruk og kraft basert på kroppsvekt
angitt i valg nr. 15.
1 = PÅ. Angivelse av kroppsvekt før et program starter er obligatorisk.
Beregning av energiforbruk og kraft er basert på angitt kroppsvekt.

OP17

Enhet for energiforbruk

JOUL = kJoule er enheten for energiforbruk
CALO = kcal er enheten for energiforbruk

OP18

Maks hastighet i kardiomodus (standardverdi)

rapporterer: 0,0 ... maks
for standardverdien for maksimal hastighet i kardiomodus.
 justert enhet blinker,  maks. blinker
Verdien for maks. hastighet i kardiomodus kan endres online ved å

(dette valget er kun tilgjengelig for tredemølleergometere, ikke for stige-ergometere)

trykke
OP 19

Innstilling av sender for POLAR W.I.N.D.-system 0000 0000 =	alle sendere aksepteres (kan også settes med OPP og
NED)
xxxx xxxx =	bare spesifikk sender med spesiell ID aksepteres, må
stilles inn med
og
9999 9999 =	neste sender aksepteres, lagres og filtreres (kan også
stilles inn med OPP og NED)
(flere innstillinger i brukervalg OP23 og administratorvalg OP16 kreves)
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Alternativ Beskrivelse
OP20

RS232 grensesnittprotokoll: COM 1
Ikke koble til enheter, tilbehør eller programvare
som ikke er listet opp under «Tilbehør /
kompatible enheter».

Kommentar / display
indikerer blinkende: nummer på RS232 grensesnittprotokoll
og

rapporterer:

AV =

RS232 ikke aktiv / ingen protokoll / grensesnitt deaktivert

1=

h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 med baudhastighet 9600
bps (standardinnstilling COM 1 og COM 2)

3=

skriverprotokoll (serieskriver eller omformer kreves)

7=

TM tredemølleevaluering i km/t
om mulig, bruk: h/p/cosmos coscom (= 1)

8=

TM tredemølleevaluering i miles pr. time
om mulig, bruk: h/p/cosmos coscom (= 1)

10 =

Loop Back Test (spesialtest kreves, tilgjengelig fra h/p/
cosmos)

11 =

SunTech Tango blodtrykksmonitor (kun signaltunnel/
sløyfe)

12 =

Maskinvareterminal for fjernkontroll MCU 4 (krever
spesialmaskinvare)

20 =

h/p/cosmos coscom v3 med baudhastighet 115200 bps

For avansert h/p/cosmos coscom v3 koblinger med baudhastighet
115200, velg OP20=20. Merk deg at tilkoblede enheter/programvare
må godkjennes for h/p/cosmos coscom v3 med baudhastighet 115200
(for eksempel h/p/cosmos para control® 4.1).
OP21

RS232 grensesnittprotokoll: COM 2

OP23

RS232 grensesnittprotokoll COM 4

Se beskrivelser ovenfor
indikerer blinkende: Nummer på RS232 grensesnittprotokoll
og
rapporterer:
AV = RS232 ikke aktiv / ingen protokoll / grensesnitt deaktivert
18 = Chipkortleser PROXOMED (krever spesiell maskinvare)
20 = h/p/cosmos coscom v3 / baudhastighet 115200 bps
22 = POLAR W:I:N:D: - System (flere justeringer i valg OP19 og
administratorvalg OP16)
23 = Chipkortleser ProMedPlus (krever spesiell maskinvare)#

OP27

Min. akselerasjons- og deselerasjonsnivå
Valgt minimumsnivå gjelder for all akselerasjon
og deselerasjon i alle moduser og profiler.

OP28

blinker og rapporterer min. akselerasjon/deselerasjon for alle
moduser og profiler (standard: nivå 1)
Innstillingsnivåer: 1 ... 5, men ikke høyere enn verdien i valg
28. Av hensyn til sikkerheten kan ikke akselerasjons- eller
deselerasjonsnivåer 5, 6 og 7 velges. Merk: Valgt akselerasjonsog deselerasjonsnivå er IKKE gyldig for kontroll og betjening
via RS232-grensesnittet. I dette tilfellet stilles akselerasjons- og
deselerasjonsnivået i valg 29 eller i den tilhørende kommandoen i h/p/
cosmos coscom-protokoll.

Maks. akselerasjons- og deselerasjonsnivå

blinker og rapporterer maks. akselerasjon/deselerasjon for alle
moduser og profiler (standard: nivå 4)
Valgt maksimumsnivå gjelder for all akselerasjon Maks. akselerasjons- og deselerasjonsnivå er IKKE gyldig for kontroll
og betjening via V24/RS232-grensesnittet. I dette tilfellet stilles
og deselerasjon i alle moduser og profiler.
akselerasjons- og deselerasjonsnivået i valg 29 eller i den tilhørende
kommandoen i h/p/cosmos coscom-protokoll.
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Alternativ Beskrivelse
OP29

Standard akselerasjons- og deselerasjonsnivå
for RS232-grensesnittet

Kommentar / display
Valgt akselerasjons- og deselerasjonsnivå gjelder for kontroll og
betjening via RS232-grensesnittet. Dette valget er svært nyttig hvis
periferutstyret (f.eks. EKG, ergospirometri, PC) ikke har en meny for
akselerasjons- og deselerasjonsnivåer.
blinker, rapporterer: 1 ... 5, (standard: 1) for akselerasjons- og
deselerasjonsnivå for alle hastighetskommandoer via RS 232. Maks.
justerbar verdi avhenger av innstillingen i valg 28.
Merk: Hvis periferutstyret sender en akselerasjons- og
deselerasjonskommando via h/p/cosmos coscom-protokollen, vil
nivået valgt i valg 29 bli ignorert og kommandoen som sendes via h/p/
cosmos coscom-protokollen har prioritet.

OP40

Låse og åpne tredemøllen

AV = Etter å ha slått valget på er tredemøllen fullstendig låst/
utilgjengelig. For å åpne tredemøllen, trykker du knappene +, - og
START samtidig.
Når tredemøllen er låst, viser displayet «no ACCESS» (Ingen tilgang).
PÅ = tredemøllen er ulåst/tilgjengelig (standard)

OP41

Låse og åpne manuell modus

AV = manuell modus er låst/utilgjengelig
PÅ = manuell modus er ulåst/tilgjengelig (standard)

OP42

Låse og åpne profilmodus

AV = profilmodus er låst/utilgjengelig
1 ... 6 = profilmodus er ulåst/tilgjengelig opptil valgt profilnummer,
standard: 6
Eksempel: Valgt profilnummer = 3: Profiler 1–3 kan velges, men
profiler 4–6 kan ikke velges.

OP43

Låse og åpne kardiomodus

AV = kardiomodus er låst/utilgjengelig
PÅ = kardiomodus er ulåst (standard)

OP44

Låse og åpne testmodus

AV = testmodus er låst/utilgjengelig
1 ... 94 = testmodus er ulåst/tilgjengelig opptil valgt profilnummer,
standard: 24
Valgt testnummer = 5: Testprofiler 1-5 kan velges, men testprofiler
6–94 kan ikke velges.

OP45

Rapportmodusdisplay, «indeks»

0 = Displayet alternerer (standard)
1 = Displayet permanent i MET
2 = Displayet permanent i kJ
3 = Displayet permanent i Watt
Etter total avstenging vil standardverdien 0 gjelde igjen.

OP46

Rapportmodusdisplay «Elevation» (elevasjon)
i profilmodus og testmodus

OP47

Behold verdier i displayet med automatisk
«Tilbakestilling»
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0 = displayet alternerer (standard)
1 = Display permanent i % eller grader (°), avhengig av OP14
2 = Displayet permanent i «Step» (Trinn)
Etter total avstenging vil standardverdien 0 gjelde igjen.
AV = displayverdier slettes etter at man trykker START igjen eller
automatisk 2 minutter etter trykk på STOP (standard).
PÅ = Displayverdier vil fortsette (legges til) etter at man trykker START
igjen og vil ikke automatisk slettes ved å trykke STOP.
Displayverdier kan kun slettes ved å trykke STOP-tasten to ganger
(tid, distanse, energi).
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Alternativ Beskrivelse

Kommentar / display

OP48

Nedtelling av programtrinn

AV = Tidsdisplayet teller opp hvert programtrinn
PÅ = Tidsdisplayet teller ned hvert programtrinn

OP52

Utmatingsintervall for skriverprotokoll

Ved å angi en verdi mellom 0 og 100 stilles utmatingsintervallet i
sekunder for en skriver direkte koblet til tredemøllen. Standard: 60
(= utskrift av alle verdier en gang per minutt). Verdien 0 deaktiverer
utskrift av individuelle verdier, men ikke utskrift av topptekster og
sluttresultater (UKK).

OP53

Språkinnstillinger for skriverprotokoll

Velg språk for utskrifter på en skriver direkte koblet til tredemølle. Et
av seks språk kan velges. Både protokollutskrift og testresultat og
treningsanbefaling til UKK 2 km gangtest skrives ut på valgt språk.
EnGL = Engelsk (standard)
SPAn = Spansk
GErM = Tysk
POrt = Portugisisk
FrEn = Fransk
HUnG = Ungarsk
For korrekt utskrift må den tilkoblede skriveren være kompatibel med
PCL skriverspråk. For spesialtegn brukes skrifttypen ISO 8859-1
(Latin-1).
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18 Vedlegg II (Forhåndsdefinerte og egendefinerte tester)
18.1 UKK gangtest
UKK står for Urho Kaleka Kekkonen, grunnlegger av UKK-instituttet i Tampere, Finland.
UKK gangtest er en formtest som beregner en UKK formindeks basert på den målte hjerterytmen under en 2 km gange med maks.
ganghastighet. Testen krever POLAR hjerterytmemåling.
En UKK formindeks på 100 representerer gjennomsnittlig fysisk form.
En UKK formindeks på <100 representerer under gjennomsnittlig fysisk form, en UKK formindeks >100 representerer over
gjennomsnittlig fysisk form.
UKK formindeksen beregnes som følger (etter kjønn):
Menn: Formindeks = 420 + A x 0,2 – (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Kvinner: Formindeks = 304 + A x 0,4 – (T x 0,1417 + HR x 0,32 + [W : (H x H) x 1,1])
A (age) = Alder i år, HR (heart rate) = gjennomsnittlig hjerterytme under testen, i bpm, T (time) = gangtid for 2 km i s,
W (weight) = personens vekt i kg, H (height) = personens høyde i m
Før en person tar UKK-gåtesten, må han/hun varme opp og fastslå maks. ganghastighet.
I løpet av testen må personen gå så fort som mulig i 2 km (hjerterytme ca. 80 % av maks.). Personen må ikke løpe.
Tredemøllen måler hjerterytme (via polar hjerterytmemåling) hver 500 m.
Etter at testen er gjennomført, vises UKK-formindeksen.
UKK-gåtesten egner seg for personer fra 20 til 65 år.
For personer over 65 år eller overvektige vil resultatene være mindre nøyaktige.
Idrettsutøvere når vanligvis ikke den nødvendige hjerterytmen,
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.
Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon

Velg «test» (test) modus med
knappene «+» eller «-».
Valgt modus blinker.

Enheten må være i «modusvalg»
(en av moduslampene blinker).
For å gå dit må du avbryte alle
andre aktiviteter ved å trykke på
knappen «stop» (stopp).

Bekreft med «enter».
«PR 01» blinker.
Bekreft med «enter».
Still
− kjønn,
− alder
− høyde
− vekt
med tastene «+» eller «-».
(tilsvarende lampe blinker)
Bekreft hver parameter med «enter».
Velg ganghastighet med «+» eller «-».
Etter 2,0 km reduseres hastigheten
til 50 %.
Etter ytterligere 5 minutter avsluttes
testen.
På slutten vises «index», med UKK
formindeks.

Dersom enheten ikke mottar hjerterytmesignaler eller signalene er feil, lyder et akustisk varselsignal.
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18.2 Gradert test
Beskrivelse

Illustrasjon

(f.eks. for ytelsesdiagnose basert på laktatmåling) Se «Testmodus» for
informasjon om sikkerhet og justering.
Parameter
Starthastighet
Inkrement
Akselerasjonsnivå
Trinnlengde
Pausetid

Standardverdi
8,0 km/t
2,0 km/t
4
3:00 min
00:30 min

Hver parameter kan justeres.
STOP må aktiveres manuelt av legen.
Hoppe over gjenværende pausetid:
Trykk «start» en gang
omstart etter nedtelling
Trykk «start» to ganger
omstart umiddelbart
Forlenge pausen:
Trykk «-» i pausen
«pause» indikeres
Trykk «start» for å forsette testen fortsetter med gjenværende pausetid

18.3 Conconi-test
Beskrivelse

Illustrasjon

(f.eks. for ytelsesdiagnose basert på måling av hjerterytme) Se
«Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justering.
Utholdenhetstest (maks. hjerterytmetest)
Standard belastningsprofil:
❚❚ Starthastighet: 8,0 km/t må endres iht. personens tilstand

❚❚ Krets (rundelengde): 200 m (kan endres)
❚❚ Inkrement: 0,5 km (kan endres)
STOP må aktiveres manuelt av legen.
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18.4 Bruce-protokoll
Beskrivelse

Illustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.
Trinn
Varighet (min) Hastighet (km/t) Elevasjon (%)
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

03:00

18.5 Naughton-protokoll
Beskrivelse

Illustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se kapitlet «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.
Trinn
Varighet (min) Hastighet (km/t) Elevasjon (%)
1

0,0

2

3,5

3
4

03:00

3,0

7,0
10,5

5

14,0

6

17,5

18.6 Balke-protokoll
Beskrivelse

Illustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.
Trinn
Varighet (min) Hastighet (km/t) Elevasjon (%)
1

2,5

2

5,0

3

7,5

4

10,0

5
6

02:00

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-protokoll
Beskrivelse

Illustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.

❚❚ Start på 5,3 km/t og 0 % elevasjon
❚❚ Etter 1 minutt øker elevasjonen til 2 %
❚❚ Etter enda et minutt øker elevasjonen med 1 % hvert minutt
❚❚ Når elevasjonen er 25 %, holdes elevasjonen konstant og hastigheten
økes med 0,32 km/t hvert minutt
STOP må aktiveres manuelt av legen.

18.8 Ellestad A-protokoll
Beskrivelse

Illustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se kapitlet «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.
Trinn

Varighet (min)

1
2
3

Hastighet (km/t)

Elevasjon (%)

2,7
03:00

4

4,8
6,4

10,0

8,0

18.9 Ellestad B-protokoll
Beskrivelse

Illustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.
Trinn
Varighet (min) Hastighet (km/t) Elevasjon (%)
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

03:00
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18.10 Rampeprofil
Beskrivelse

Illustrasjon

(ikke tilgjengelig for alle modeller)
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.
Rampeprofil med 2 parametere:
❚❚ Målhastighet, standard: 10,0 km/t, justerbar fra 0 til tredemøllens
maks. hastighet.

❚❚ Tid i sekunder for å nå målhastighet: standard: 10 sekunder, justerbart
fra 0 til 99 sekunder

18.11 Gardner testprotokoll
Beskrivelse

Illustrasjon

For bruk i angiologi
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.
Pre-testfase: Pasienten står på fotbrettene, ikke på beltet.
Trinn

Varighet
(min:sek)

Hastighet
(km/t)

Elevasjon (%)

Total tid
(min:sek)

0

til START
trykkes

3,2

0

til START
trykkes

Testfase: Pasienten trår inn på løpebeltet.
1

02:00

3,2

0

02:00

2

02:00

3,2

2

04:00

3

02:00

3,2

4

06:00

4

02:00

3,2

6

08:00

5

02:00

3,2

8

10:00

6

02:00

3,2

10

12:00

7

02:00

3,2

12

14:00

8

02:00

3,2

14

16:00

9

02:00

3,2

16

18:00

10

02:00

3,2

18

20:00

11

30:00

3,2

18

50:00
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Gardner testprotokoll brukes til å evaluere maks.
gangavstand for pasienter med perifer arteriesykdom
og intermitterende kramper.
Testen skal utføres under konstant tilsyn av en lege.
Pasienten står først på sidebrettene og ikke på
løpebeltet. Start testprofil 11 og beltehastigheter opptil
3,2 km/t. Når pasienten trår inn på løpebeltet, trykker
legen på START igjen. Ved å trykke på START-tasten
for andre gang, nullstilles displayene.
Etter gjennomført test, kan resultatene skrives ut på en
tilkoblet vertsskriver.
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18.12 Egendefinerte tester
Test 21–28 kan defineres fritt med opptil 40 programtrinn.
Følg instruksjonene nedenfor for å programmere en individuell test.
Displayet «heart rate» (hjerterytme) vil vise nåværende programtrinn.
Bruk «opp» og «ned» for å bla gjennom programtrinnene.
Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon

Enheten må være i «modusvalg»
(en av moduslampene blinker).
For å gå dit må du avbryte alle
andre aktiviteter ved å trykke på
knappen «stop» (stopp).

Velg «test» (test) modus med
knappene «+» eller «-».
Valgt modus blinker.
Bekreft med «enter».

Velg egendefinert test (21–28) med
«+» eller «-».
Bekreft med «Enter» for minst 5 s.

Velg hastighet for trinn 1 med «+»
eller «-».
Bekreft med «enter».

Velg distanse for trinn 1 med «+»
eller «-».
Bekreft med «enter».

Velg distanse «0» for å
programmere dette trinnet etter tid.

Velg tid for trinn 1 med «+» eller
«-».
Bekreft med «enter».

Velg tid «0:00» for å programmere
dette trinnet etter distanse.

Velg elevasjon for trinn 1 med «+»
eller «-».
Bekreft med «enter».
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Grunnleggende funksjoner

Knapper/displayer

Annen informasjon

Velg akselerasjon for trinn 1 med
«+» eller «-».
Bekreft med «enter».

Akselerasjonsnivået vises i
displayet «index».

Fortsett på samme måte for videre
trinn.
Påse at alle trinn etter det siste har
hastigheten «0 km/t».
Trykk «start» i minst 5 sekunder
for å lagre programmet og gå ut av
programmering.
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19 Vedlegg III (Tilbehør)
19.1 Armstøtte, justerbar [cos12013]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

h/p/cosmos armstøtter er en enkel løsning for å avlaste personens vekt.
Justering av høyde og bredde kan brukes til mange ting.

Illustrasjon

Bruk

Juster armstøtten ved å
trekke låseelementet og dreie
segmentene.
Hold ledige segmenter med den
andre hånden.
Skalaer på hvert ledd gir
reproduserbarhet.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

❚❚ Må ikke justeres under belastning.
❚❚ Vær forsiktig med klemme- og kuttepunkter.
❚❚ Sørg for at håndgrepene er oppe under bruk.
❚❚ Må ikke brukes ved løping.
❚❚ Plasser armstøtten utenfor treningsområdet ved løping.
❚❚ Må ikke brukes på bar hud.
❚❚ Ikke la armstøtten stå i en posisjon som stikker inn i løpeområdet.
❚❚ Før belastning må man påse at de justerte elementene er korrekt låst.
❚❚ Ikke bruk armstøttene med reversert belterotasjon.

Tekniske data

Justerbarhet:
Høyde og bredde via 3 ledd
Mål:
480 x 425 x 260 mm hver (pakket)
Vekt:
10,7 kg hver
Maks. personvekt:
140 kg
Maks. personvekt på tredemøllen reduseres ved bruk av armstøtte.

Ekstra tilbehør

cos100680
cos14135
cos10107
cos10108

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supportsscale-0deg-handrail-shape
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ekstra tastatur for armstøtte
tastaturholder for armstøtte
ekstra stoppknapp i høyre armstøtte
ekstra stoppknapp i venstre armstøtte
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19.2 Armstøtte, original stoppknapp [cos10107, cos10108]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

Ekstra nødstoppknapp, integrert i armstøtten

Illustrasjon

Bruk

Betjening

Trykk inn knappen

Resultat
Løpebeltet
stopper med en
forhåndsdefinert
deselerasjon
Elevasjonssystemets
bevegelse stopper
Brukerterminalen
viser «pull stopp»
(sikkerhetssnor)
Strømforsyning og
kommunikasjon
via grensesnittet
avbrytes ikke

Deaktivering

Omstart

Slipp knappen
Start enheten igjen

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Uaktuelt

Tekniske data

Uaktuelt

Ekstra tilbehør

Uaktuelt

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

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

Beskrivelse

Kort beskrivelse

Tverrstang for ekstra balansekontroll

Illustrasjon

Bruk

Pasienten kan holde tverrstange for balansekontroll
Å holde i rekkverket under bruk påvirker resultatet av øvelsene.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Uaktuelt

Tekniske data

Lengde: 850 mm
Diameter: 30 mm
Vekt: 2,4 kg

Tekniske data

Uaktuelt

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036arched-grip-cover
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19.5 Ettermontering av nødstoppknapp [cos15933, cos100548, cos15294]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

Ekstra nødstoppknapper
cos15933 Magnetholder for nødstoppknapp 5m
cos100548 Magnetholder for nødstoppknapp 10m
cos15294 Nødstoppforlengelse uten feste 5 m
cos15294 L10m Nødstoppforlengelse uten feste 10 m
cos15294 L15m Nødstoppforlengelse uten feste 15 m

Illustrasjon

med magnetholder
Bruk

Betjening

Trykk inn knappen

Resultat
Løpebeltet
stopper med en
forhåndsdefinert
deselerasjon
Elevasjonssystemets
bevegelse stopper
Brukerterminalen
viser «pull stopp»
(sikkerhetssnor)
Strømforsyning og
kommunikasjon
via grensesnittet
avbrytes ikke

uten feste
Deaktivering

Omstart

Start enheten igjen
Slipp knappen

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Uaktuelt

Tekniske data

Uaktuelt

Ekstra tilbehør

Uaktuelt

Installasjon

Av operatør

Annen informasjon

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-buttonmagnet-holder-5-m-spiral-cable
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19.6 Justerbart rekkverk [cos102010]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

rekkverk som kan justeres i høyde og bredde på begge sider

Illustrasjon

Bruk

Høydejustering:
Trekk ut låseknappen og flytt
rekkverket til ønsket posisjon.
Hold ledige segmenter med den
andre hånden.
Breddejustering:
Løsne spaken, vri svingarmen, stram
til spaken.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

❚❚ Må ikke justeres under belastning.
❚❚ Vær forsiktig med klemme- og kuttepunkter.
❚❚ Sørg for at rekkverket er i korrekt posisjon.
❚❚ Før belastning må man påse at de justerte elementene er korrekt låst.

Tekniske data

justerbarhet:	høyde: 550 – 1200 mm
bredde: 380 – 1040 mm
lengde rekkverksrør: 150 cm
rørdiameter: 4 cm
vekt: 69 kg
materiale: stålrør, pulverbelagt

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

Uaktuelt
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19.7 Rekkverk, langt 2 stolper [cos10145]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

Lagt rekkverk for ekstra sikkerhet

Illustrasjon

Bruk

Pasienten skal holde i begge rekkverk for stabilitet når han/hun går opp på tredemøllen.
Pasienten må holde rekkverkene for balansekontroll.
Å holde i rekkverket under bruk påvirker resultatet av øvelsene.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Uaktuelt

Tekniske data

Lengde: 1990 mm
Diameter: 60 mm
Vekt: 22 kg

Ekstra tilbehør

Uaktuelt

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

Uaktuelt
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19.10 Hjerterytmemåling, POLAR, ikke-kodet [cos102818]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

Måling av hjerterytme, ikke-kodet

Illustrasjon

Bruk

Bruk brystbelte som vist:

Ekstra sikkerhetsinformasjon

❚❚ ADVARSEL! Overvåkingssystemer for hjerterytme kan være unøyaktige.
❚❚ Feil øvelser eller overbelastning kan føre til alvorlig skade eller død.
❚❚ Hvis du føler deg svak eller svimmel, må du øyeblikkelig stoppe øvelsen og kontakte lege.

Tekniske data

Senderradius: ca. 1 m
For flere data, se medfølgende POLAR-dokumenter eller besøk www.polar.com.
Feilsøking:
Dersom hjerterytmen ikke vises:
- Brystbeltet kan være feil satt på (se bruk ovenfor)
- Annet brystbelte enn POLAR T31 eller T34 brukes (se trykk)
Hvis hjerterytmen ikke vises eller vises feil:
Det kan være forstyrrelse med
- Skjermer, datamaskiner, skrivere, mobiltelefoner og alle typer radiotekniske systemer
- Elektriske apparater, elektriske motorer, omformere
- Høyspentlinjer, også fra tog
- Sterke fluorescerende rør i nærheten
- Radiatorer for sentral oppvarming
- Andre elektriske apparater
For å unngå forstyrrelser av tredemøllen, bør du plassere enheten på avstand fra slike
kilder til forstyrrelse. Ikke stol på indikerte verdier hvis du mistenker forstyrrelse.
Se instruksjonene fra produsenten, POLAR.

Ekstra tilbehør

cos10905 POLAR brystbelte XS
cos10906 POLAR brystbelte S
cos10165 POLAR brystbelte M
cos10907 POLAR brystbelte L
cos10902 POLAR sendersett T31
cos15178 POLAR sendersett T34 (utvidet rekkevidde)

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

Uaktuelt

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

cos105000_150_50_med_no, rev. 1.00

side 74 / 81

19.11 Hjerterytmemåling POLAR W.I.N.D.-kodet [cos100106]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

Måling av hjerterytme, kodet

Illustrasjon

Bruk

Bruk brystbelte som vist:

Ekstra sikkerhetsinformasjon

❚❚ ADVARSEL! Overvåkingssystemer for hjerterytme kan være unøyaktige.
❚❚ Feil øvelser eller overbelastning kan føre til alvorlig skade eller død.
❚❚ Hvis du føler deg svak eller svimmel, må du øyeblikkelig stoppe øvelsen og kontakte lege.

Tekniske data

Senderradius: ca. 10m
For flere data, se medfølgende POLAR-dokumenter eller besøk www.polar.com.
Feilsøking:
Dersom hjerterytmen ikke vises:
- Brystbeltet kan være feil satt på (se bruk ovenfor)
- Annet brystbelte enn POLAR W.I.N.D. brukes (se trykk)
- Enhet og brystbelte er ikke forbundet (se Brukeralternativ OP 19)

Ekstra tilbehør

cos100420b POLAR WIND sender TRX24
cos100420c POLAR WIND WearLink brystbelte

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

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

Beskrivelse

Kort beskrivelse

h/p/cosmos para control er designet for fjernkontroll av medisinsk utstyr.
Men den utfører ikke medisinsk diagnose eller evaluering.
Utdata skal ikke brukes som grunnlag for diagnose eller evaluering.
For fjernkontroll av alle h/p/cosmos tredemøller og stige-ergometere med MCU2, MCU3,
MCU4 og MCU5. Parameterne og tastaturet til tredemøllen vises på PC, og tastene kan
simuleres for fjernkontroll av løpemaskinen eller stigeergometeret.

Illustrasjon

Bruk

Se separat bruksanvisning.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Se separat bruksanvisning.

Tekniske data

Min. prosessor Pentium IV
OS Windows XP / Vista / 7
RAM 1 GB (2 GB anbefales)
Fri HD 200 MB
Oppløsning 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Servicepakke 1
Microsoft® DirectX 9.c

Ekstra tilbehør

cos12769-01 USB-RS232 omformer
cos00097010034 Grensesnittkabel RS 232 5 m
cos00097010035 Grensesnittkabel RS 232 10 m

Installasjon

Av operatør
Installer fra h/p/cosmos demo & info DVD eller last ned fra nettstedet (se nedenfor)

Annen informasjon

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410
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19.13 Reversert belterotasjon på tredemølle 150/50 [cos00098100045-02]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

Reversert belterotasjon for gåing/løping i nedoverbakke

Illustrasjon

Bruk

Vri nøkkelbryteren og start enheten uten pasient.
Observer løpebeltets posisjon, og juster ved behov.
Stopp enheten og hjelp pasienten opp på tredemøllen.
Forklar, og start bruken.
Gjenta fremgangsmåte ved skifte til fremoverrettet.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

❚❚ Må ikke brukes uten fallsikring.
❚❚ Må ikke brukes uten tilsynspersonell.
❚❚ Ikke reverser rotasjon under bevegelse.
❚❚ Maks. hastighet for reversert belterotasjon reduseres som standard.

Tekniske data

Høyde: ca. 110 cm (avhengig av tredemølle)
Vekt: ca. 15 kg (avhengig av tredemølle)
Maks. trekkraft: 50 N per rep

Ekstra tilbehør

Uaktuelt

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotationdownhill-15050
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19.14 robowalk-utvider [cos30022, cos30023]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

h/p/cosmos robowalk-utvider støtter gangtrening.
Forlengerrep, festet til lemmene, støtter eller belaster personen.

Illustrasjon

Bruk

Se separat bruksanvisning.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Se separat bruksanvisning.

Tekniske data
robowalk front [cos30022]

Høyde: ca. 110 cm (avhengig av tredemølle)
Vekt: ca. 15 kg (avhengig av tredemølle)
Maks. trekkraft: 50 N per rep

Tekniske data
robowalk bak [cos30023]

Høyde: ca. 80 cm (avhengig av tredemølle)
Vekt: ca. 25 kg (avhengig av tredemølle)
Maks. trekkraft: 50 N per rep

Ekstra tilbehør

cos101051-XS benmansjett XS legg (for omkrets 14 … 27 cm)
cos101050-S benmansjett S lår (for omkrets 25 … 39 cm)
cos101050-M benmansjett M (for omkrets 36 … 51 cm)
cos101050-L benmansjett L (for omkrets 49 … 75 cm)

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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19.15 Sikkerhetsbue for tredemøllefamilier 150/50 LC og 150/50 [cos10079]
Tittel

Beskrivelse

Kort beskrivelse

h/p/cosmos sikkerhetsbue er et alternativ for å sikre personen mot fall.
Sikkerhetsbuen vil stoppe tredemøllen dersom pasienten skulle falle.

Illustrasjon

Bruk

Se «Fallsikring»

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetsinformasjon for tredemøllen.

Tekniske data

Maks. personvekt: 200 kg
Maks. personhøyde: 200 cm
Min. utløserkraft: ca. 100 N (~10 kg)
Min. romhøyde: 250 cm (tredemølle ved 0 % elevasjon)
260 cm (tredemølle ved maks. elevasjon)

Ekstra tilbehør

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

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

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

Beskrivelse

Kort beskrivelse

Rullestolrampen hjelper personer i rullestol opp på tredemøllen.

Illustrasjon

Bruk

Skyv personen i rullestol opp på tredemøllen.
Koble personen til fallsikringsutstyret.
Støtt personen slik at han/hun kan stå oppreist.
Fjern rullestolen.
Start bruken.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

❚❚ Ikke bruk hjul på enheten (sykkel, rullestol, rulleskøyter osv.).
❚❚ Fare for klemming: Fjern slips, skjerf eller annen bekledning som kan klemmes fast.
Bind opp langt hår og bånd ved vedlikehold og trening for å unngå klemming.
Rampen må ikke berøre løpebeltet.
Påse at rampen ikke kan skli.
Gå alltid opp på tredemøllen bakfra, ikke fra siden.
Ikke installer rampen mens løpebeltet roterer.

Tekniske data

Lengde: 1241 mm
Bredde: 823 mm
Høyde: 126 mm
Vekt: 22,0 kg

Ekstra tilbehør

Uaktuelt

Installasjon

Av operatør

Annen informasjon

Uaktuelt
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20 Kontakt
For alle henvendelser for service eller salg, ber vi deg ha modelltype og serienummeret til enheten for hånden.
For service anbefaler vi bruk av Skype med et nettkamera.
Service
telefon
faks
e-post
Skype

+49 18 05 16 76 67		
(EUR 0,14 per min fra tyske fastlinjer, maks. EUR 0,42 fra tyske mobilnettverk)
+49 18 05 16 76 69
service@h-p-cosmos.com
@h-p-cosmos.com (søk og velg navn)

Salg
telefon
faks
e-post
Skype

+49 18 05 16 76 67		
(EUR 0,14 per min fra tyske fastlinjer, maks. EUR 0,42 fra tyske mobilnettverk)
+49 18 05 16 76 69
sales@h-p-cosmos.com
@h-p-cosmos.com (søk og velg navn)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Tyskland
telefon +49 18 05 16 76 67		
(EUR 0,14 per min fra tyske fastlinjer, maks. EUR 0,42 fra tyske mobilnettverk)
faks
+49 18 05 16 76 69
e-post email@h-p-cosmos.com
web
www.h-p-cosmos.com
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