
traducerea instrucțiunilor de utilizare originale ale
benzii de alergare h/p/cosmos® 150/50

 
 

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE!
PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

versiune firmware: v1.07.x
număr articol: cos105000_150_50_med_ro

versiune: 1.00

run ahead of time®

mercury® med
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Aceste instrucțiuni sunt valabile numai pentru configurația originală la prima livrare a dispozitivelor ilustrate mai jos.
Dacă dispozitivul a fost modificat, vă rugăm să consultați ultima versiune a prezentului document, disponibilă la:  
www.h-p-cosmos.com

Familie de produse: bandă de alergare h/p/cosmos 150/50

Modele:

stratos® lt med
[cos30000va05]

mercury® lt med
[cos30000va07]

locomotion® 150/50 E med
[cos30001va01]

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

stratos® med
[cos30000va06]

mercury® med
[cos30000va08]

http://www.h-p-cosmos.com
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Stimate client,

Vă mulțumim pentru că ați ales acest produs de înaltă calitate.
De la înființarea sa în 1988, h/p/cosmos® a dezvoltat și distribuit produse, software, soluții 
tehnice și metodologii de aplicații care au avut o puternică influență asupra sportului, 
atletismului, ergometriei, reabilitării și științei.
În această perioadă, compania noastră, cu sediul în Traunstein, Germania, a devenit 
producătorul german de referință în fabricarea ergometrelor pentru benzi de alergare și 
sistemelor destinate fitnessului, sportului, științei sporturilor, medicinei sportive, atletismului, 
biomecanicii, medicinei, reabilitării, terapiei, ergometriei, diagnosticului performanței și 
cercetării științifice.
Multe evoluții și activități de pionierat ale h/p/cosmos® au influențat atât forma și funcționalitatea 
produselor, cât și modul și metodologiile de utilizare ale acestora.

Utilizarea cu succes a dispozitivelor noastre este cel mai important obiectiv al h/p/cosmos.

Din acest motiv, oferim dispozitive individuale, dar și soluții de sisteme complete.
Mai multe opțiuni și accesorii sunt prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare și la www.h-p-
cosmos.com.

La h/p/cosmos, calitatea și siguranța produselor noastre reprezintă cea mai mare prioritate.

Aceste instrucțiuni de utilizare includ toate informațiile necesare pentru o utilizare corectă și 
sigură a dispozitivului.
Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultare ulterioară.

Vă dorim succes și multă plăcere în utilizarea acestui dispozitiv h/p/cosmos.

Franz Harrer 
Președinte și CEO 
h/p/cosmos sports & medical gmbh

Franz Harrer 
Președinte și CEO 
h/p/cosmos sports & medical gmbh
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1 Simboluri și etichete

1.1 Simboluri utilizate (generale)

Ilustrație Descriere Referință

Simbolul CE atestă îndeplinirea celor mai importante cerințe 
prevăzute (însoțit de numărul organismului notificat)

(conform directivei pentru dispozitive 
medicale 93/42/CEE)

Avertisment general (mesaje de pericol, avertizare sau atenționare) (DIN EN ISO 7010 W001)

Avertizare obstacole (pericol de împiedicare) (DIN EN ISO 7010 W007)

Avertizare tensiune electrică (DIN EN ISO 7010 W012)

Avertizare role contrarotative (zone cu risc de prindere) (DIN EN ISO 7010 W025)

Respectați instrucțiunile de utilizare (DIN EN ISO 7010 M002)

Egalizare potențial (IEC 60445)

Împământare (IEC 60417-5019)

Curent alternativ (AC) (IEC 60417-5032)

Parte aplicată tip B (IEC 60417-5840)

Punct de conectare linie neutră (IEC 60445)

Producător (ISO 15223-1)

2015-10-01
Data fabricației (ISO 15223-1)

Colectare separată pentru echipamente electrice și electronice (2012/19/EU)
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Ilustrație Descriere Referință

Fragil, a se manipula cu atenție (ISO7000-0621)

Cu această parte în sus (ISO7000-0623)

A se menține uscat (ISO7000-0626)

Centru de greutate (ISO7000-0627)

Limită de temperatură (SO7000-0632)

A nu se stivui (ISO7000-2402)

1.2 Simboluri utilizate (transport)
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Ilustrație Descriere Referință

plăcuță de identificare -

plăcuță de identificare UDI -

etichetă "atenție, zone periculoase" cos10508-03

etichetă "deconectați de la priză înainte de 
deschidere" cos11880

etichetă "urmați instrucțiunile" cos101380

etichetă "egalizare potențial" cos101594

etichetă “inspecție 20xx” + etichetă bază cos14543-20xx + cos11787

etichetă "ajustați banda de alergare" cos10512

etichetă "Capac ax la punctele de limită ale 
benzii de alergare" cos102466-01

Instrucțiuni de operare și siguranță cos100578-01-xx

etichetă "ieșiri 5B panou posterior 
UserTerminal." cos11933-01

etichetă "adresa h/p/cosmos" cos10144-01

Umrandung nur Schnittmuster -

nicht mitdrucken

Laufgurteinstellung

Adjust running belt
Anleitung lesen

Read manual

[C
O

S
10

51
2]

L R

www.h-p-cosmos.com

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

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
Komposit  Standardbildschirm

1.3 Etichete aplicate pe dispozitiv
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Nr. Descriere   Ilustrație

1. UserTerminal

2. Opritor de siguranță cu cablu de tragere 
(coardă ranforsată/șnur de siguranță)

3. Oprire de urgență
4. Bară transversală
5. Bară laterală
6. Capac compartiment motor
7. Platformă pentru sprijinirea picioarelor
8. Suprafață anti-alunecare
9. Platformă de alergare
10. Bandă rulantă
11. Rolă posterioară
12. Capac protecție pentru rola posterioară
13. Marcaje suprafață de alergare
14. Arc de siguranță
15. Ham de siguranță

2.1 Ilustrație
2 Descriere

2.2 Funcție
Banda de alergare are două caracteristici esențiale de funcționare: Viteza și elevația.
Viteza este dată de rotația benzii rulante.
Ridicarea întregului cadru al benzii de alergare, inclusiv a platformei de alergare, conduce la creșterea elevației.
Ambii parametri sunt reglabili manual în UserTerminal.
În plus, operarea este posibilă prin moduri predefinite și definite de utilizator.
Operarea mai este posibilă prin dispozitive externe (PC, ECG etc.).
Capitolul "operare" oferă o descriere detaliată a tuturor funcțiilor.
Capitolul "date tehnice" prezintă caracteristicile tehnice.

Banda de alergare este antrenată de motoare de mare putere.
Din acest motiv, respectarea informațiilor de siguranță este foarte importantă pentru evitarea rănirii sau decesului.

După cum s-a arătat anterior, banda de alergare oferă un număr de protocoale standardizate.
Cu toate acestea, nu sunt oferite recomandări de tratament.
Decizia privind sarcina corectă aparține medicului.
În funcție de aplicație, sarcina include viteza, elevația, distanța, ritmul cardiac, greutatea corporală sau asistența la mișcare etc.
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3 Utilizare autorizată
3.1 Utilizare autorizată
Benzile medicale de alergare h/p/cosmos sunt destinate mersului sau alergării pe loc pentru
 ❚ Antrenament fizic recreativ 
 ❚ Exerciții de mers la pas (cu sau fără sistem de susținere a greutății corporale)

Benzile de alergare h/p/cosmos pot fi utilizate, în combinație cu dispozitive externe pentru mers la pas sau alergare, în scopuri 
precum
 ❚ Dispozitive de încărcare pentru măsurători neuromusculare și biomecanice (de exemplu, EEG, EMG, analiza mișcării)
 ❚ Dispozitive de încărcare pentru măsurători cardiovasculare (de exemplu, ECG)
 ❚ Dispozitive de încărcare pentru măsurători cardiopulmonare (de exemplu, ergospirometrie)

Za vsako uporabo medicinske tekalne steze je obvezna uporaba sistema za preprečevanje padcev.
Subiectul unei aplicații medicale nu este, în mod necesar, un pacient.
În consecință, aceste instrucțiuni vor utiliza termenul „subiect” atât pentru pacienți, cât și pentru sportivii supuși la test.

Benzile de alergare h/p/cosmos pot fi utilizate și de persoane sănătoase, în scopuri și în medii non-medicale.
Utilizatorii sănătoși trebuie să respecte instrucțiunile de utilizare a dispozitivelor sportive, disponibile la
www.h-p-cosmos.com

3.2 Operator autorizat
 ❚ Numai personal medical
 ❚ instruit corespunzător, conform acestor instrucțiuni de utilizare
 ❚ care respectă indicațiile medicului, atunci când este necesar
 ❚ Subiectul nu este autorizat să utilizeze acest dispozitiv.
Cu toate acestea, operatorul autorizat poate permite subiectului să controleze dispozitivul conform instrucțiunilor și sub 
permanenta supraveghere a acestuia.
Aceasta înseamnă că operatorul autorizat rămâne permanent responsabil pentru utilizarea dispozitivului, dar permite utilizarea de 
către subiect în funcție de starea fizică și mentală a acestuia.
Operatorul autorizat trebuie să se afle permanent în apropierea cel puțin a uneia din opririle de urgență/întrerupătorul general.

3.3 Locație autorizată
 ❚ Numai în unități medicale
 ❚ A nu se utiliza la domiciliu sau pentru îngrijire la domiciliu (conform IEC 60601-1-11)
 ❚ A nu se utiliza în exterior
 ❚ A nu se expune la lumina solară directă
 ❚ A se asigura o iluminare suficientă pentru o citire ușoară a avertismentelor, etichetelor, ecranelor și comenzilor
 ❚ În condiții de mediu și temperatură corespunzătoare (a se vedea "Date tehnice")
 ❚ Echipamente de antrenament staționare: a nu se deplasa în timpul utilizării

3.4 Durată specificată
 ❚ În funcție de recomandarea medicului
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3.5 Contraindicații
Contraindicații absolute (trebuie excluse înainte de utilizarea benzii de alergare)
 ❚ Infarct miocardic acut (în 2 zile)
 ❚ Angină pectorală instabilă
 ❚ Aritmie cardiacă și/sau hemodinamică limitată
 ❚ Stenoză aortică severă simptomatică
 ❚ Insuficiență cardiacă necompensată/necontrolată
 ❚ Embolism pulmonar acut sau infarct pulmonar
 ❚ Endocardită, miocardită, pericardită acută
 ❚ Disecție aortică acută
 ❚ Sindrom coronarian acut
 ❚ Flebotromboză acută a extremităților inferioare
 ❚ Infecții febrile
 ❚ Sarcină
 ❚ Tromboză acută
 ❚ Răni recente (de exemplu, după operații chirurgicale)
 ❚ Fractură acută
 ❚ Disc afectat sau traumatisme ale coloanei vertebrale
 ❚ Epilepsie
 ❚ Inflamații
 ❚ Migrenă acută

Contraindicații relative
(Aplicația poate fi utilizată dacă beneficiile posibile depășesc riscurile.
Decizia de utilizare a dispozitivului aparține medicului)
 ❚ Stenoză coronariană principală stânga
 ❚ Boală coronariană
 ❚ Boli moderate ale valvelor cardiace
 ❚ Istoric cunoscut de dezechilibru electrolitic
 ❚ Hipertonie arterială (RR > 200 mm Hg sist. > 110 mm Hg diast.)
 ❚ Tahiaritmie sau bradiaritmie
 ❚ Cardiomiopatie hipertrofică și alte forme de obstrucție a valvei aortice
 ❚ Bloc atrioventricular agravat
 ❚ Anemie
 ❚ Dizabilități fizice și/sau psihice care restrâng capacitatea de efort fizic
 ❚ Dispozitive medicale parțial invazive (sonde, infuzii, catetere, fixatoare externe etc.)
 ❚ Stimulator cardiac
 ❚ Afecțiuni oculare (acuitate vizuală < 30% conform OMS)

Pot fi formulate și alte contraindicații. Acestea vor fi stabilite de medic.
În cazul contraindicațiilor relative, este obligatorie observarea permanentă a subiectului de către personalul medicalMed 
vzdrževanjem mora biti prisotna tudi druga oseba.

Surse:
http://leitlinien.dgk.org (Societatea Germană de Cardiologie)
www.acc.org (Fundația Colegiului Cardiologic American)
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 Siguranță
Medicinske tekalne steze h/p/cosmos lahko uporabljajo tudi zdrave osebe. 
Za izvajanje vadbe pri zdravih osebah uporabite navodila za uporabo s pomočjo športnih pripomočkov, ki so na voljo na www.h-p-
cosmos.com

4.1 Informații de siguranță – Utilizări interzise
Respectați următoarele mesaje de pericol, avertizare și atenționare pentru a preveni rănirea gravă sau decesul!
 ❚ Toate aplicațiile de benzi de alergare medicale trebuie să dispună, în mod obligatoriu, de dispozitive de prevenire a căderii.
 ❚ Nu utilizați hamul de siguranță pe pielea neprotejată.
 ❚ AVERTISMENT! Sistemele de monitorizare a ritmului cardiac pot fi imprecise.
 ❚ Exercițiile fizice incorecte sau excesive pot conduce la răniri grave sau deces.
 ❚ Sfătuiți subiectul să oprească imediat exercițiile dacă se simte slăbit sau amețit și să consulte un medic.
 ❚ Preveniți exercițiile excesive sau epuizarea subiectului.
 ❚ Dispozitivul poate fi utilizat numai de personal medical instruit.
 ❚ Subiectul trebuie să fie consultat de un medic înainte de a utiliza dispozitivul.
 ❚ În apropiere trebuie să fie imediat disponibil un defibrilator.
 ❚ Operatorul autorizat trebuie să se afle permanent în apropierea cel puțin a uneia din opririle de urgență/întrerupătorul general.
 ❚ Respectați toate informațiile furnizate în instrucțiunile de utilizare.
 ❚ Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele autorizate.
 ❚ Nu utilizați dispozitivul în cazul în care se aplică una sau mai multe din contraindicațiile enumerate.
 ❚ În cazul contraindicațiilor relative, este obligatorie observarea permanentă a subiectului de către personalul medical
 ❚ Nici subiectul, nici operatorul nu trebuie să se afle sub influența alcoolului, drogurilor sau anestezicelor.
 ❚ Începeți să utilizați banda de alergare mai întâi la pas ușor, în special dacă sunteți începător.
 ❚ Asigurați-vă că în spațiul de sub banda de alergare nu se află persoane, membre ale unor persoane sau obiecte, în special atunci 
când dispozitivul este pornit (dispozitivul coboară la inițializare) sau la schimbarea înclinării.

 ❚ Nu vă urcați pe dispozitiv atunci când banda rulantă este în mișcare.
 ❚ Nu puneți piciorul pe rola spate.
 ❚ Nu vă urcați și nu stați pe platforma de alergare atunci când dispozitivul este înălțat (banda rulantă poate aluneca din cauza 
gravitației).

 ❚ Asigurați-vă că în dispozitiv sau pe suprafața de alergare nu riscă să cadă prosoape, bijuterii, telefoane mobile, recipiente cu 
lichide etc.

 ❚ Nu vă urcați pe dispozitiv fără pantofi corespunzători, fără tocuri înalte sau crampoane.
 ❚ Nu utilizați roți pe dispozitiv (biciclete, scaune cu rotile, patine etc.)
 ❚ Nu vă întoarceți, nu pășiți în lateral sau înapoi; nu săriți pe sau de pe banda aflată în mișcare.
 ❚ Nu atingeți cu mâinile sau picioarele banda rulantă aflată în mișcare.
 ❚ Nu vă sprijiniți de UserTerminal și nu apăsați pe afișaje cu putere excesivă (apăsați tastele ușor).
 ❚ Asigurați-vă că mijloacele de asistență, accesoriile, cablurile etc. nu ajung în zona de alergare.
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 ❚ Nu introduceți obiecte metalice, precum ace sau cabluri, în orificiile sau mufele dispozitivului.
 ❚ Nu atingeți subiectul și dispozitivele electrice externe în același timp.
 ❚ Comanda executată va fi întotdeauna ultima comandă introdusă prin interfață sau prin UserTerminal, în timpul rulării unuia din cele 
patru moduri. Doar comanda de oprire are cea mai mare prioritate și nu poate fi anulată.

 ❚ AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament trebuie conectat numai la o priză cu împământare.
 ❚ AVERTISMENT: Nu folosiți dispozitive portabile de comunicații de înaltă frecvență în apropierea subiectului (a se vedea „poziția 
subiectului și utilizatorului”). Prezența unor astfel de dispozitive poate cauza scăderea performanțelor benzii de alergare.

 ❚ Echipamentele individuale trebuie montate pe suporturi stabile și plate.
 ❚ Asigurați o podea, îmbrăcăminte și o umiditate corespunzătoare, pentru a preveni descărcările electrostatice (a se vedea și datele 
tehnice).

 ❚ Nu folosiți dispozitivul fără a fi instruit de personal autorizat, conform protocolului de instruire.
 ❚ Păstrați o zonă posterioară de siguranță de 2 m x lățimea dispozitivului.
 ❚ Nu utilizați dispozitivul pentru copii mai mici de 12 luni.
 ❚ Preveniți accesul copiilor nesupravegheați (mai mici de 14 ani) pe sau în apropierea dispozitivului (inclusiv accesorii, ambalaj, 
materiale de lubrifiere și de depanare).

 ❚ În cazul utilizării pentru copii (peste un an și sub 14 ani), subiectul trebuie să fie supravegheat permanent de către personalul 
medical.

 ❚ Nu permiteți accesul animalelor în aceeași încăpere cu dispozitivul.
 ❚ Modurile automate trebuie utilizate numai la recomandarea medicului.
 ❚ Operatorul și subiectul trebuie să cunoască modificările automate de sarcină în timpul modurilor de profil, cardio și test.
 ❚ În timpul testelor de stres este obligatorie prezența permanentă a unui medic.
 ❚ Pericole de prindere accidentală: Scoateți cravatele, eșarfele sau alte haine care pot fi prinse în dispozitiv. Protejați părul lung și 
panglicile pentru păr în timpul intervențiilor de întreținere și exercițiilor pentru a preveni prinderea acestora în dispozitiv.

 ❚ Efectuați verificări vizuale zilnice (a se vedea capitolul "întreținere").
 ❚ Respectați intervalele de întreținere din capitolul "întreținere".
 ❚ Respectați competențele tehnice solicitate în capitolul "întreținere".
 ❚ La intervențiile de întreținere este obligatorie prezența unei a doua persoane.
 ❚ În cazul unor defecțiuni sau erori vizibile sau presupuse (ale dispozitivului, accesoriilor, software-ului etc.), scoateți dispozitivul din 
priză, marcați în mod clar defecțiunea/eroarea și informați personalul de service h/p/cosmos telefonic și în scris. Nu reintroduceți 
dispozitivul în priză.

 ❚ În cazul unor semne vizibile sau presupuse de uzură (ale dispozitivului, accesoriilor, etichetelor etc.), scoateți dispozitivul din priză, 
marcați semnele în mod clar și informați personalul de service h/p/cosmos telefonic și în scris. Nu reintroduceți dispozitivul în priză.

 ❚ În cazul pătrunderii de lichide în dispozitiv, scoateți dispozitivul din priză, marcați în mod clar locul în cauză și informați personalul 
de service h/p/cosmos telefonic și în scris. Nu reintroduceți dispozitivul în priză.

 ❚ Nu modificați în niciun mod dispozitivul, configurațiile, accesoriile sau software-ul.
 ❚ Nu conectați dispozitive, accesorii sau software care nu figurează în lista "accesorii / dispozitive compatibile".
 ❚ Dezinfectați dispozitivul înainte și după fiecare tratament.
 ❚ Deconectați dispozitivul și toate accesoriile de la priză înainte de curățare sau dezinfecție.



pagina 15 / 81cos105000_150_50_med_ro, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

4.2 Dispozitive de prevenire a căderii
Un dispozitiv de prevenire a căderii este singura metodă eficientă de a proteja subiectul împotriva căderii.
Toate aplicațiile de benzi de alergare medicale trebuie să dispună, în mod obligatoriu, de dispozitive de prevenire a căderii.
h/p/cosmos pun la dispoziție dispozitive de prevenire a căderii sub forma unui arc de siguranță sau a unui sistem de susținere a 
greutății corporale (airwalk).
Operatorul poate utiliza și alte dispozitive de prevenire a căderii subiectului care sunt conforme cu standardul IEC60601-1.
Cablul pentru oprirea de siguranță nu este un sistem de prevenire a căderii.

Bandă de alergare cu arc de siguranță Dispozitiv airwalk de susținere a greutății corporale®

Pentru informații suplimentare, a se vedea „Anexa III (accesorii)”

Descriere Ilustrație

Îmbrăcați hamul de siguranță cu sigla h/p/cosmos în partea din 
față.

Sigla h/p/cosmos trebuie să fie vizibilă și în partea din spate.

Închideți cataramele.
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Descriere Ilustrație

Strângeți curelele pentru umeri și piept.

Folosiți carabiniera pentru a conecta hamul de siguranță la 
coardă.

Explicați pacientului modul de funcționare.
Reglați lungimea corzii astfel încât subiectul să aibă o poziție 
corectă (a se vedea „poziția subiectului și operatorului").
Securizați coarda cu sistemul de fixare.

Pentru a deschide catarama, apăsați butoanele de blocare cu 
degetul mare și arătător.
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4.3 Îndepărtarea subiectului de pe dispozitiv în caz de urgență
Subiectul este conștient și realizează pericolul.
 ❚ Subiectul se ține de barele laterale
 ❚ Subiectul sare de pe banda rulantă pe platformele de sprijin pentru picioare
 ❚ Operatorul/subiectul apasă butonul de oprire de urgență

Subiectul este conștient, dar nu realizează pericolul.
 ❚ Subiectul se împiedică și cade în dispozitivul de prevenire a căderii.
 ❚ Banda se oprește
 ❚ Operatorul/subiectul apasă butonul de oprire de urgență
 ❚ Operatorul ajută subiectul să se ridice.
 ❚ Operatorul ajută subiectul să coboare de pe dispozitiv.

Subiectul își pierde cunoștința și atârnă în dispozitivul de prevenire a căderii.
 ❚ Apăsați butonul de oprire de urgență.
 ❚ Chemați un medic.
 ❚ Chemați una sau mai multe persoane suficient de puternice pentru a-l ridica pe subiect.
 ❚ Informați persoanele prezente că veți deschide catarama hamului de siguranță
 ❚ Deschideți catarama hamului de siguranță.
 ❚ Subiectul va aluneca în brațele celorlalte persoane.
 ❚ Acordați primul ajutor.
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4.4 Activare de urgență
A se folosi numai în caz de urgență.
A nu se folosi pentru oprire în situații normale.
Ne stopajte na ali v napravo med spreminjanjem naklona (zaradi težnosti lahko tekalni trak izrinete s podlage).

Upravljavec mora biti v vsakem trenutku v dosegu izklopa v sili.
Dacă operatorul nu poate ajunge la butonul de oprire de urgență de la UserTerminal (din cauza înălțimii corporale, obstacolelor etc.), 
acesta trebuie să instaleze un buton suplimentar de oprire de urgență ușor accesibil (a se vedea accesoriile).

4.5 Oprire de urgență
A se folosi numai în caz de urgență.
A nu se folosi pentru oprire în situații normale.
Ne stopajte na ali v napravo med spreminjanjem naklona (zaradi težnosti lahko tekalni trak izrinete s podlage).

Acționare Rezultat Eliberare Restart

Us
er

Te
rm

ina
l

Este întreruptă alimentarea 
la componentele care 
generează sarcini
 

Banda rulantă se oprește 
(până la 0 km/h) cu o 
decelerare nedefinită
 

Sistemul de elevare se 
oprește
 

UserTerminal se oprește

Comunicarea cu interfața 
este întreruptă

Porniți dispozitivul.

Apăsați butonul Trageți butonul Reporniți aplicația.

Acționare Rezultat Eliberare Restart

Ar
c d

e s
igu

ra
nță

Banda rulantă se oprește 
cu o decelerare predefinită.

Sistemul de elevare se 
oprește

UserTerminal afișează 
mesajul "pull stop" (trage 
buton stop)

Alimentarea de la priză și 
comunicarea cu interfața nu 
sunt întrerupte      Reporniți aplicația

Trageți cablul Eliberați cablul

Ca
blu

 pe
ntr

u o
pr

ire
 de

 
sig

ur
an

ță

Trageți cablul Reconectați cablul
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4.6 Acces neautorizat
A se vedea OP 40 … 44 în meniul User Options (Opțiuni utilizator) pentru a bloca întregul dispozitiv sau moduri individuale.

4.7 Risc rezidual/efecte secundare
După măsurile de reducere a riscurilor, numai 13 din peste 230 de cauze rămân în zona "general acceptabil".
În cazul în care mijloacele de prevenire a căderii nu sunt aplicate sau sunt aplicate incorect, acestea dau naștere la riscuri reziduale, 
precum căderea unei persoane și provocarea de leziuni cutanate, echimoze, fracturi sau, în cel mai rău caz, deces.
În plus, există un risc rezidual precum suprasolicitarea accidentală a subiectului din cauza unei operațiuni sau evaluări incorecte sau 
a utilizării unei aplicații incorecte de către operator sau unui transfer incorect de date (de exemplu, interferențe electromagnetice, 
eroare software etc.). Nici cele mai bune echipamente și programe nu pot exclude complet o eroare de software sau mecanică, 
cauzând astfel o posibilă suprasolicitare a subiectului.
Deoarece banda de alergare este un dispozitiv cu alimentare electrică, electrocutarea, care poate provoca decesul, nu poate fi 
exclusă niciodată, cu toate că sistemul a fost proiectat și verificat conform standardelor în vigoare pentru siguranța electrică a 
dispozitivelor medicale.
Nici riscul rezidual de strangulare nu poate fi exclus. Acest risc poate fi redus prin citirea informațiilor de siguranță din IFU.
Este posibil ca o utilizare interzisă sau accidentală să cauzeze și alte riscuri neluate în considerare sau ca riscurile luate în 
considerare să fi fost evaluate incorect. De asemenea, nu este exclus ca utilizarea zilnică a dispozitivului medical să dea naștere la 
alte riscuri.
În domeniile ergometriei, diagnosticului și terapiei există alternative la aplicațiile de benzi de alergare, precum biciclete ergometrice 
(care exclud plimbarea) sau tratament prin plimbare deasupra solului (sub supravegherea terapeutului) etc. În raport cu aceste 
soluții alternative, banda de alergare este benefică prin compensarea clară a riscului rezidual de cădere sau de suprasolicitare cu 
consecințele cunoscute.
Această analiză de risc ia în considerare starea tehnică actuală a dispozitivului.
După efectuarea evaluării și validării produsului s-a constatat că probabilitatea de apariție a unui risc inacceptabil este foarte redusă.
În condiții normale, dispozitivul (modul de fabricație, funcționare și aplicația dorită) nu presupune un risc nejustificat pentru subiect, 
utilizator, operator sau alte persoane.

4.8 Stingerea incendiilor
Nu folosiți stingătoare de incendiu cu lichid.
Utilizați CO2.

4.9 Deconectare
Sunt posibile următoarele moduri de deconectare:
 ❚ Scoateți dispozitivul din priză.
 ❚ Opriți dispozitivul de la butonul de protecție

Păstrați suficient spațiu liber pentru a asigura accesul facil la cabluri și la întrerupător (a se vedea „poziția subiectului și 
operatorului”).
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5 Pregătire

Descriere Ilustrație

Efectuați inspecțiile descrise în capitolul "inspecții zilnice".

Explicați subiectului modul de funcționare al dispozitivului și 
aplicației.

Explicați și aplicați metodele de prevenire a căderii descrise la 
"prevenirea căderii".

Conduceți subiectul la banda de alergare.
 ❚ Ne stopajte na napravo, ko se tekalni trak vrti.
 ❚ Ne stopajte na zadnji valj.
 ❚ Ne stopajte na ali v napravo med spreminjanjem naklona 
(zaradi težnosti lahko tekalni trak izrinete s podlage).

Dacă este posibil, subiectul trebuie să se țină de ambele bare 
laterale atunci când se urcă pe banda de alergare.

Ținerea de barele laterale afectează eficiența exercițiilor.
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Descriere Ilustrație

Aplicați cablul pentru oprirea de siguranță.
(Atașați clema de îmbrăcămintea subiectului.)

Reglați lungimea corzii astfel încât subiectul să aibă o poziție 
corectă (a se vedea „poziția subiectului și a operatorului”).

5.1 Pregătire suplimentară pentru locomoție

Descriere Ilustrație

Reglarea barelor laterale
 ❚ Trageți maneta
 ❚ Apăsați butonul
 ❚ Reglați barele laterale
 ❚ Eliberați butonul
 ❚ Apăsați maneta

Reglarea scaunelor terapeutului
 ❚ Eliberați sistemele de fixare
 ❚ Reglați scaunul
 ❚ Strângeți sistemele de fixare

Reglarea suportului de picior
 ❚ Eliberați sistemele de fixare
 ❚ Reglați suportul de picior
 ❚ Strângeți sistemele de fixare
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6 UserTerminal
6.1 Taste și afișaje

Element Funcție primară Funcții secundare

Afișează modul activ curent -

Afișează viteza curentă în m/min, km/h, m/s sau mph (a se 
vedea LED)*

Afișează viteza maximă la selectarea 
modurilor

Afișează distanța acoperită în m, km sau mile (a se vedea 
LED)* -

Afișează timpul scurs în minmin:ss sau hh:minmin Afișează durata la selectarea profilurilor

Afișează elevația curentă în % sau grade (a de vedea LED)* Afișează etapa/numărul curent de profil (a se 
vedea LED)

Afișează MET, energia și puterea în MET, kJ sau Watt (a se 
vedea LED) -

Afișează pulsul măsurat Afișează parametri la setarea modului cardio 
sau testului de mers UKK

Ecranele mai pot afișa informații de service și mesaje de eroare (a se vedea “depanare”). *ajustează unități și decimale cu OP 12-14

Element Funcție primară Funcții secundare

Scade/crește viteza curentă Navigare prin setări, reglare parametri

Scade/crește elevația curentă A se vedea "modificarea unui program 
automat"

Pornire operațiune Confirmare setare (“enter”)

Oprire operațiune
Nu este buton de oprire de urgență!

Anulare setare (“cancel”)
Ieșire din opțiuni utilizator (“cancel”)

A se vedea "oprire de urgență"
În caz de urgență, apăsați butonul de oprire de urgență!

-

În funcție de modul de operare, tastele au funcții suplimentare (a se vedea “operare”).
Apăsați tastele ușor. Apăsarea corectă este confirmată de un sunet.
Vedno se bo izvedel ukaz, ki ste ga vnesli nazadnje, ne glede na to, ali ste ga vnesli prek vmesnika ali uporabniškega terminala 
(UserTerminal) med izvajanjem enega od štirih načinov delovanja. Samo ukaz za zaustavitev ima višjo prioriteto in ga ni mogoče prepisati.



pagina 23 / 81cos105000_150_50_med_ro, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

6.2 Dispozitive standard sau dispozitive “lt”
Majoritatea benzilor de alergare h/p/cosmos sunt disponibile în versiune standard sau “lt” (light).
Dispozitivele “lt” nu au UserTerminal (fără ecran și tastatură).

Dispozitiv standard Dispozitiv “lt”

Control prin
- UserTerminal
- Software (a se vedea „accesorii”)
- tastatură suplimentară (a se vedea „accesorii”)
- ECG, spirometrie etc. (a se vedea „dispozitive compatibile”)

Control prin
- Software (a se vedea „accesorii”)
- tastatură suplimentară (a se vedea „accesorii”)
- ECG, spirometrie etc. (a se vedea „dispozitive compatibile”)
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6.3 Conectarea dispozitivelor / interfețelor externe
Partea posterioară a UserTerminal este dotată cu interfețe RS232.
Pentru adaptorul USB-RS232, a se vedea “accesorii”.
Oseba, ki prvič združuje medicinsko napravo s katero koli drugo napravo, ustvarja medicinski električni sistem.
Pentru cerințele privind sisteme ME, a se vedea “crearea de sisteme”.

Interfețele suplimentare sunt situate în partea posterioară a UserTerminal.
Interfețele RS232 neutilizate trebuie acoperite cu capace de protecție [cos102973] împotriva pătrunderii prafului.

Descriere Ilustrație

RS232 / COM1
Permite conectarea de 
dispozitive externe.
(standard)

RS232 / COM2
Permite conectarea de 
dispozitive externe.
(opțional)

RS232 / COM3
Permite conectarea numai 
pentru intervenții de service 
(opțional)

RS232 / COM4
Permite conectarea de 
dispozitive externe. (opțional)

Oprire suplimentară 1
Permite conectarea de 
dispozitive pentru oprire de 
urgență.

Permite conectarea unei 
telecomenzi

Oprire suplimentară 2
Permite conectarea de 
dispozitive pentru oprire de 
urgență.

Permite un comutator cu cheie 
pentru rotirea curelei
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7 Poziția subiectului și a operatorului

1) Poziția subiectului (contact inițial)
1a) Poziție optimă 40%, față
1b) Poziție tolerată 30%, mijloc zonă de alergare
1c) Poziție interzisă/zonă tampon 30%, spate

2) Poziția corectă a operatorului
Operatorul trebuie să se afle permanent în apropierea butonului de oprire de urgență. 
Dacă operatorul nu poate ajunge la butonul de oprire de urgență de la UserTerminal (din cauza înălțimii corporale, obstacolelor 
etc.), acesta trebuie să instaleze un buton suplimentar de oprire de urgență ușor accesibil (a se vedea accesoriile).

3) Zonă de activitate 
fizică

conf. ISO 20957-1 subiect + dispozitiv

4) Zonă liberă conf. ISO 20957-1 zonă de activitate 
fizică + 0,6 m

trebuie să fie permanent liberă (cu 
excepția prezenței operatorului)

5) Zona de siguranță conf. DIN EN 957-6 2 m în spatele 
dispozitivului

trebuie să fie permanent liberă (cu 
excepția prezenței operatorului)

6) Zona pacientului conf. IEC 60601-1 dispozitiv + 1,5 m
În această zonă este interzisă prezența de dispozitive electrice care nu fac parte dintr-un sistem ME împreună cu dispozitivul.
Ne dotikajte se bolnika in zunanjih električnih naprav hkrati.
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8 Acționare 
8.1 Procedură generală de utilizare 

Descriere Ilustrație

Dezinfectați dispozitivul (a se vedea "curățare")
Pred čiščenjem ali dezinfekcijo napravo in vso dodatno 
opremo odklopite iz električnega omrežja.

Asigurați-vă că...
…cablul PE este conectat la instalația și la dispozitivul 
electric, 
…dispozitivul este conectat direct la prize de perete 
dedicată, 
…siguranța de evacuare din partea frontală a 
dispozitivului este activată, 
…toate sistemele care se cuplează în caz de urgență 
sunt decuplate.

Porniți banda rulantă de la comutatorul de pornire/
oprire (martorul luminos se aprinde).
Prepričajte se, da v prostoru pod tekalno stezo ni 
oseb, delov telesa ali predmetov, še posebej pri 
vklopu (tekalna steza se med inicializacijo spusti) in pri 
spremembi naklona tekalne steze.
Stare normală: La pornire, toate ecranele afișează 
valori "0".

Selectați un mod de operare.
Pentru o descriere detaliată, consultați capitolele 
următoare.

Executați aplicația. -

Opriți banda rulantă de la comutatorul de pornire/oprire 
(martorul luminos se stinge).

Dezinfectați dispozitivul (a se vedea "curățare")
Pred čiščenjem ali dezinfekcijo napravo in vso dodatno 
opremo odklopite iz električnega omrežja.
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8.2 Prezentare generală a modurilor de operare 
Pentru control, comandă de la distanță și supraveghere se poate utiliza software-ul PC gratuit para control.

Mod manual

Selectare mod

Confirmare mod

Selectare viteză

Selectare înclinare

Terminare aplicație

Mod cardio

Selectare mod

Confirmare mod

Ajustare parametri, indicată de LED-uri
    

Confirmare profil

Terminare aplicație

Mod profil

Selectare mod

Confirmare mod

Selectare profil

Confirmare profil

Terminare aplicație

Mod testare

Selectare mod

Confirmare mod

Selectare test

Confirmare test

Terminare aplicație
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8.3 Mod manual 

Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Selectați modul "manual” cu tasta 
“+” sau “-“
Modul selectat se aprinde 
intermitent.

Dispozitivul trebuie să fie în "modul 
selecție" (unul dintre LED-urile de 
mod se aprinde intermitent)
Pentru a selecta acest mod, 
anulați toate celelalte activități prin 
apăsarea butonului “stop”.

Confirmați cu tasta “enter”
Banda rulantă începe să se 
deplaseze cu viteză inițială 
predefinită (implicit = 0,5 km/h).

Pentru a seta viteza inițială, a se 
vedea OP09 în “Opțiuni utilizator”.
Pentru solicitarea greutății 
corporale în scopul calculării 
energiei și puterii, a se vedea OP16 
în “Opțiuni utilizator”.

Confirmați cu tasta “enter”
Banda rulantă începe să se 
deplaseze cu viteză inițială 
predefinită (implicit = 0,5 km/h).

Țineți tasta apăsată pentru 
accelerare la nivelul setat (a se 
vedea “niveluri accelerare”).
Decelerați la 0 km/h pentru oprire 
temporară (a se vedea “funcția de 
pauză”).

Ajustați elevația cu tastele “up” 
(sus) or “down“ (jos)
Elevația curentă este afișată pe 
ecranul "elevation" (înclinare).

Terminați operațiunea cu tasta 
“stop”

Pentru a seta timpul de oprire, a se 
vedea OP08 în “Opțiuni utilizator”.
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8.4 Mod profil 
 ❚ Samodejni način se lahko izvaja le po zdravnikovih navodilih.
 ❚ Upravljavec in bolnik se morata zavedati samodejnih sprememb obremenitve med načini profil, kardio in testnim načinom.

Pornirea și modificarea sarcinilor în modurile automate sunt indicate de semnale acustice scurte.
În plus, ecranul afișează următorii parametri de sarcină (aprindere intermitentă).
Modul profil include șase profiluri de sarcină, reprezentând intervale de activitate fizică.
Aceste profiluri de bază pot fi modificate (a se vedea OP11 în “Opțiuni utilizator”, valoare implicită = off [oprit]).
Profilurile modificate nu pot fi memorate. Pentru testele personalizate, a se vedea “modul de test”.

Profilurile 2 și 5 (profilul 2 fără înclinare)

etapă v în km/h t în min elev. în %
1 7,2 05:00 5
2 9,0 03:00 0
3 7,2 02:00 10
4 9,0 03:00 0
5 7,2 02:00 10
6 9,0 03:00 0
7 7,2 02:00 10
8 9,0 03:00 0
9 7,2 02:00 10
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Profilurile 1 și 4 (profilul 1 fără înclinare)

etapă v în km/h t în min elev. în %
1 6,5 04:00 0
2 9,0 00:30 5
3 6,5 03:00 0
4 9,0 00:30 10
5 6,5 03:00 0
6 9,0 00:30 10
7 6,5 03:00 0
8 9,0 00:30 10
9 6,5 03:00 0

10 9,0 00:30 10
11 6,5 03:00 0
12 9,0 00:30 10
13 6,5 03:00 0
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Profilurile 3 și 6 (profilul 3 fără înclinare)

etapă v în km/h t în min elev. în %
1 10,1 04:00 0
2 11,5 02:00 10
3 10,1 02:00 0
4 13,0 01:00 7,5
5 10,1 02:00 0
6 14,4 01:00 5
7 10,1 02:00 0
8 13,0 01:00 7,5
9 10,1 02:00 0

10 11,5 01:00 5
11 10,1 02:00 0
12 11,5 01:00 5
13 10,1 04:00 0
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Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Selectați modul "profile" (profil) cu 
tasta “+” sau “-“
Modul selectat se aprinde 
intermitent.

Dispozitivul trebuie să fie în "modul 
selecție" (unul dintre LED-urile de 
mod se aprinde intermitent)
Pentru a selecta acest mod, 
anulați toate celelalte activități prin 
apăsarea butonului “stop”.

Confirmați cu tasta “enter”.
Se afișează profilul 1.

Selectați profilul cu tasta “+” sau “-“
Profilul curent este afișată pe 
ecranul "elevation" (înclinare).
Viteza maximă este afișată pe 
ecranul "speed" (viteză).
Durata este afișată pe ecranul 
“time” (timp).

Confirmați cu tasta “enter”.
Profilul selectat pornește cu primul 
pas, după expirarea numărătorii 
inverse.
Banda se oprește automat după 
finalizarea ultimului pas.

Pentru a modifica profilurile, activați 
OP11 (Opțiuni utilizator).
Dacă profilurile sunt modificate, 
sunt afișați parametrii maximi (a se 
vedea mai sus).

Terminați operațiunea cu tasta 
„stop”.

Pentru posibilitățile de modificare a unui program automat, a se vedea “modificarea unui program automat”.
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8.5 Modul cardio (opțional) 
 ❚ OPOZORILO! Sistemi za nadzor srčnega utripa so lahko netočni.
 ❚ Nepravilna ali pretirana vadba lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
 ❚ Če čutite omedlevico ali vrtoglavico, takoj prenehajte z vadbo in se posvetujte z zdravnikom.
 ❚ Ne preobremenite bolnika.
 ❚ Samodejni način se lahko izvaja le po zdravnikovih navodilih.
 ❚ Upravljavec in bolnik se morata zavedati samodejnih sprememb obremenitve med načini profil, kardio in testnim načinom.
 ❚ V primeru kakršnih koli vidnih okvar ali suma na okvare (naprave, dodatne opreme, programske opreme itd.) izključite napravo, 
onemogočite ponovni vklop, jasno označite, da naprava ne deluje, in o tem obvestite servisno osebje h/p/cosmos, tako po telefonu 
kot tudi pisno.

Pornirea și modificarea sarcinilor în modurile automate sunt indicate de semnale acustice scurte.
În plus, ecranul afișează următorii parametri de sarcină (aprindere intermitentă).

Modul cardio permite efectuarea de activități fizice fără depășirea unei valori limită a pulsului.
Pentru a nu depăși valoarea limită, dispozitivul ajustează viteza și elevația automat: mai întâi viteza, apoi elevația.

Pulsul este detectat de un senzor de puls POLAR.
Umeziți zonele de contact ale senzorului de puls POLAR.
Plasați transmițătorul direct sub mușchiul pectoral (a se vedea imaginea).

Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Selectați modul “cardio” cu tasta “+” 
sau “-“
Modul selectat se aprinde 
intermitent.
Confirmați cu tasta “enter”.

Dispozitivul trebuie să fie în "modul 
selecție" (unul dintre LED-urile de 
mod se aprinde intermitent)
Pentru a selecta acest mod, 
anulați toate celelalte activități prin 
apăsarea butonului “stop”.

Setați 
- viteza maximă,
- vârsta,
- limita superioară a pulsului și 
- limita inferioară a pulsului
cu tastele “+” sau “-“
Confirmați fiecare parametru cu 
tasta “enter”.
Banda pornește automat.

Pentru a evita creșterea 
necontrolată a vitezei, setați o 
viteză maximă redusă. Dispozitivul 
va ajusta sarcina prin intermediul 
înclinării.
Pentru a evita elevația, setați o 
viteză maximă mare. Dispozitivul 
va ajusta sarcina prin intermediul 
vitezei.

Terminați operațiunea cu tasta 
„stop”.
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Dacă semnalul de puls nu mai este detectat, se activează un semnal acustic de avertizare, iar ecranul de puls nu mai afișează nicio 
valoare. Pe lângă aceasta, dispozitivul reduce viteza și elevația la 0 într-o perioadă de un minut.

Pentru posibilitățile de modificare a unui program automat, a se vedea “modificarea unui program automat”.

Viteza și elevația benzii sunt ajustate conform următoarelor valori.

Deviație de la limita inferioară Viteză (km/h) Înclinare (%) Timp(i) de reacție

< 5 bătăi ale inimii 0,2 0,1 25
6 … 15 0,4 0,2 25

16 … 30 0,6 0,4 25
31 … 50 0,8 0,8 20

> 50 bătăi ale inimii 1,0 1,0 20

Deviație de la limita inferioară Viteză (km/h) Înclinare (%) Timp(i) de reacție

< 5 bătăi ale inimii 0,3 0,3 12
6 … 15 0,8 0,8 12

16 … 30 1,0 1,0 10
31 … 50 1,5 1,2 8

> 50 bătăi ale inimii 2,0 1,6 7
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8.6 Mod test 
 ❚ OPOZORILO! Sistemi za nadzor srčnega utripa so lahko netočni.
 ❚ Nepravilna ali pretirana vadba lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
 ❚ Če čutite omedlevico ali vrtoglavico, takoj prenehajte z vadbo in se posvetujte z zdravnikom.
 ❚ Ne preobremenite bolnika.
 ❚ Zdravnik mora biti med testom obremenitve dosegljiv v vsakem trenutku.
 ❚ Samodejni način se lahko izvaja le po zdravnikovih navodilih.
 ❚ Upravljavec in bolnik se morata zavedati samodejnih sprememb obremenitve med načini profil, kardio in testnim načinom.
 ❚ V primeru kakršnih koli vidnih okvar ali suma na okvare (naprave, dodatne opreme, programske opreme itd.) izključite napravo, 
onemogočite ponovni vklop, jasno označite, da naprava ne deluje, in o tem obvestite servisno osebje h/p/cosmos, tako po telefonu 
kot tudi pisno.

Pornirea și modificarea sarcinilor în modurile automate sunt indicate de semnale acustice scurte.
În plus, ecranul afișează următorii parametri de sarcină (aprindere intermitentă).
Benzile de alergare h/p/cosmos pot executa teste predefinite.

 ❚ Tekalna steza vsebuje številne standardizirane protokole. 
Kljub temu pa tekalna steza ne navaja priporočil za potek zdravljenja. 
Odločitev glede pravilne obremenitve je odgovornost zdravnika. 
Glede na potrebe obremenitev vključuje hitrost, naklon, razdaljo, srčni utrip, telesno težo ali podporo pri gibanju itd.

Anexa oferă o descriere detaliată a tuturor testelor predefinite (a se vedea “anexa II”).
În plus, anexa detaliază modul de creare a unui test personalizat.

Nr. Descriere Nr. Descriere

01 Testul de mers UKK 07 Protocolul Cooper
02 Testul progresiv 08 Protocolul Ellestad A
03 Testul Conconi 09 Protocolul Ellestad B
04 Protocolul Bruce 10 Profil rampă
05 Protocolul Naughton 11 Protocolul Gardner
06 Protocolul Balke 21 – 28 Poziții personalizabile

Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Selectați modul "test" cu tasta “+” 
sau “-“.
Modul selectat se aprinde 
intermitent.
Confirmați cu tasta “enter”.

Dispozitivul trebuie să fie în "modul 
selecție" (unul dintre LED-urile de 
mod se aprinde intermitent)
Pentru a selecta acest mod, 
anulați toate celelalte activități prin 
apăsarea butonului “stop”.
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Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Selectați testul cu tasta “+” sau “-“
Confirmați cu tasta “enter”.
Banda pornește automat după 
expirarea numărătorii inverse.

Următoarele teste necesită setări 
suplimentare:
01 Testul de mers UKK
02 Testul progresiv
03 Testul Conconi
10 Profil rampă

Terminați operațiunea cu tasta 
„stop”.

Pentru posibilitățile de modificare a unui program automat, a se vedea “modificarea unui program automat”.
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8.7 Modificarea unui program automat 

Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Modificarea vitezei
Apăsați “+” sau “-“.

Mod profil / test:
Valabil numai pentru pasul curent.
Mod cardio:
Reduceți viteza cu tasta “-“ sau 
depășiți viteza maximă cu tasta “+”; 
Astfel este setată o nouă viteză 
maximă

Decelerați la 0 km/h pentru oprire 
temporară (a se vedea “funcția de 
pauză”).

După înclinare
Apăsați tastele “up” (sus) sau 
“down” (jos).

Mod profil / test:
Valabil numai pentru pasul curent.

Comutare între moduri
Apăsați “enter” împreună cu tastele 
“+” sau “-“.

Comutare la modul automat:
Pentru a continua sunt necesare 
setări suplimentare.

Mod profil sau test:
Comutare între pași
Apăsați “enter” împreună cu tastele 
“up” (sus) sau “down“ (jos).

Numai modul cardio:
Modificați limita superioară a 
pulsului
Apăsați “enter” împreună cu tastele 
“up” (sus) sau “down“ (jos).

Limita inferioară a pulsului urmează 
intervalul inițial.
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8.8 Funcția de pauză
Reducerea vitezei cu tasta “-“ la 0,00 km/h activează funcția de “pauză”.
Banda de alergare se oprește.
Ecranul pentru viteză afișează “PAUS”.

La apăsarea tastei “start”, banda de alergare pornește la viteza presetată (valoare implicită: 0,5 km/h). Toate valorile sunt păstrate.
La apăsarea tastei “+”, banda pornește cu viteza de 0,1 km/h. Toate valorile sunt păstrate.

Apăsați tasta "stop" o singură dată pentru a termina aplicația. Toate valorile rămân afișate timp de 2 minute.
Apăsați tasta “stop” a doua oară pentru a reseta toate valorile.



pagina 37 / 81cos105000_150_50_med_ro, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

8.9 Niveluri de accelerare
 ❚ Tekalno stezo pričnite uporabljati s počasno hojo, to še posebej velja za začetnike.

Pentru fiecare tip de operațiune sunt disponibile șapte niveluri de accelerare/decelerare.
Nivelurile de accelerare sunt definite de timpul necesar de accelerare de la 0 km/h la viteza maximă.
Exemplu: La nivelul de accelerare 3 sunt necesare 33 de secunde pentru a atinge viteza maximă începând de la 0 km/h (a se vedea 
tabelul de mai jos).

Pentru a accesa un anumit nivel de accelerare, apăsați tasta “+” sau “-“ de mai multe ori, apoi țineți-o apăsată.
Nivelul de accelerare este stabilit de numărul de apăsări a tastei înainte de a o menține apăsată.
Exemplu: Apăsarea tastei “+” de trei ori, urmată de menținerea apăsată a acesteia, conduce la selectarea nivelului de accelerare 3.

Nivelurile de accelerare 1 - 4 sunt accesibile fără restricție.
Nivelurile de accelerare 5 - 7 sunt blocate în meniul de administrare. Pentru a obține acces la aceste niveluri, vă rugăm să contactați 
departamentul nostru de service.
Accelerarea de la nivelurile 5 - 7 este periculoasă pentru subiecții neantrenați și trebuie utilizată numai în sesiuni de medicină și 
utilizare sportivă.

Pentru a restricționa accesul la nivelurile de accelerare, a se vedea OP 27 - 29 din “Opțiuni utilizator”.

Nivel acc. 0 - max, secunde Acc. în m/s²

1 131 0,047
2 66 0,093
3 33 0,185
4 16 0,382
5 8 0,764
6 5 1,222
7 3 2,037
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Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Apăsați tastele “+”, “-“ și “stop” 
simultan timp de cel puțin 3 s. 

Ecranul “speed“ (viteză) afișează 
“OP 01”.

Selectați opțiunea cu tasta “+” sau 
“-“
Confirmați cu tasta “enter”.

Modificați opțiunea cu tasta “+” sau 
“-“.
Confirmați cu tasta “enter”.

Părăsiți modul de setare a 
opțiunilor apăsând tasta "cancel" 
(anulare).

8.10 Opțiuni utilizator
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Nr. Funcție Interval reglabil (setare implicită)

OP 01 Resetare mesaje eroare.
OP 02 Distanță totală (km) Numai raport
OP 03 Timp total (h), funcționare + stand-by Numai raport
OP 04 Timp total (h), numai funcționare Numai raport
OP 05 Versiune firmware Numai raport
OP 06 Ceas timp real Setare dată/oră curentă
OP 07 Semnal acustic puls OFF (oprit) sau ON (pornit)
OP 08 Timp de decelerare 2 ... 30 s (5 s)
OP 09 Viteză inițială (mod manual și cardio) 0,1 km/h ... 5,0 km/h (0,5 km/h)
OP 11 Modificare mod profit 0 (oprit)

1 toți parametrii simultan
2 parametri individuali

OP 12 Unitate de afișare a vitezei 0 = x,x km/h, 1 = x,x m/s, 2 = x,x mph, 3 = x m/min
20 = x,xx km/h, 21 = x,xx m/s, 22 = x,xx mph, 23 = x,x m/min

OP 13 Unitate de afișare a distanței 0: km;1: mile; 2: m
OP 14 Unitate pentru unghiul de înclinare 0 = % / 1 = ° (grade)
OP 15 Greutate corporală implicită 10 ... 250 kg (65 kg)
OP 16 Solicitare greutate corporală OFF (oprit) / ON (pornit) 
OP 17 Unitate de consum al energiei JOUL = kJoule, CALO = kcal
OP 18 Viteză max. (implicit) în modul cardio 0,0 ... viteză max. (6,0 km/h)
OP19 Setare sistem W:I:N:D polar 0000 0000 toți transmițătorii acceptați

xxxx xxxx numai un transmițător specific acceptat
9999 9999 următorul transmițător va fi acceptat

OP 20 Protocol interfață RS 232: COM 1 OFF (oprit), 1 … 20      (1 = h/p/cosmos coscom)
OP 21 Protocol interfață RS 232: COM 2 OFF (oprit), 1 ... 18       (1 = h/p/cosmos coscom)
OP 23 Protocol interfață RS 232: COM 4 OFF (oprit), 18 … 23    (20 = h/p/cosmos coscom v3)
OP 27 Nivel minim de accelerare și decelerare 1 ... 5
OP 28 Nivel max. de accelerare și decelerare 1 ... 7 (4)
OP 29 Nivel de accelerare și decelerare prin RS232 1 ... 5 (4)
OP 40 Blocarea și deblocarea benzii de alergare OFF = blocat, ON = deblocat
OP 41 Blocarea și deblocarea modului manual OFF = blocat, ON = deblocat
OP 42 Blocarea și deblocarea modului profil 0 (blocat integral) ... 6 (deblocat integral) ...
OP 43 Blocarea și deblocarea modului cardio OFF = blocat , ON = deblocat
OP 44 Blocarea și deblocarea modului de test 0 ... 94 (28, deblocat până la test 28)
OP 45 Afișare "index" în modul raport 0 (afișează valori alternative)

1 (MET), 2 (kJ), 3 (Watt)
Nu poate fi memorat după repornire

OP 46 Afișare "înclinare" în modul raport 0 (afișează valori alternative)
1 (înclinare), 2 (etapă)
Nu poate fi memorat după repornire

OP 47 Păstrare valori în afișaj resp. "reset" automat OFF = RESET cu 1 x STOP
ON = RESET cu 2 x STOP

OP 48 Numărătoare pași program OFF = numărătoare ascendentă, ON = numărătoare inversă
OP 52 Interval ieșire pentru protocol imprimare 0 = fără valori individuale, 1 ... 100 s (60 s)
OP 53 Setări de limbă pentru protocolul de imprimare Engleză, germană, franceză, spaniolă, portugheză, maghiară

Tabel de opțiuni de utilizator [pentru detalii, a se vedea capitolul 17.4 “Opțiuni utilizator (detalii)”]
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9 Accesorii / dispozitive compatibile
 ❚ Naprave, konfiguracij, dodatne opreme ali programske opreme ne spreminjajte na noben način.
 ❚ Ne priklapljajte naprave, opreme ali programske opreme, ki ni omenjena v poglavju »pripomočki/združljive naprave«.

Citiți și respectați toate instrucțiunile de utilizare ale tuturor accesoriilor și dispozitivelor compatibile.
Lista de accesorii/dispozitive compatibile poate varia.
Prin urmare, consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor instrucțiuni, disponibilă la www.h-p-cosmos.com.

9.1 Crearea de sisteme
Persoana care combină pentru prima dată un dispozitiv medical cu alt dispozitiv creează un sistem electric medical (sistem medical 
conform IEC 60601-1, 16).
În funcție de combinația de dispozitive, acest sistem poate consta chiar într-un sistem electric medical programabil (SEMP conform 
cu IEC 60601-1, 14).
La crearea unui sistem medical / SEMP este obligatorie efectuarea unei analize de risc.
Analiza de risc, siguranța, conformitatea și întreținerea sunt responsabilități care revin producătorului sistemului ME/SEMP, nu h/p/
cosmos.
Pentru toate sistemele medicale/SEMP este obligatorie furnizarea unui dispozitiv de egalizare a potențialului.
În plus, persoana care creează un ansamblu de dispozitive purtând marcajul CE trebuie să îndeplinească cerințele enumerate în 
Directiva europeană privind dispozitivele medicale ( Directiva 93/42/CEE, art. 12).

9.2 Prezentarea accesoriilor
Pentru acest dispozitiv sunt disponibile următoarele accesorii:
(Pentru ilustrații și descrieri detaliate, a se vedea anexa sau www.h-p-cosmos.com.)

Nr. articol Accesoriu Scop Informații

cos10079 arc de siguranță h/p/cosmos Prevenirea căderii și oprirea de siguranță Obligatoriu (*)
cos10071-v4.1.0 Software PC Para control Software de control la distanță Inclus
cos00097010034 Cablu de conectare RS 232 5m Conectare Inclus
cos10223 Cablu de egalizare potențial Egalizare potențial Opțional
cos00097010035 Cablu de conectare RS 232 10m Conectare Opțional
cos12769-01 Adaptor USB-RS232 Conectare Opțional
cos00098010025 Interfață COM 2 RS232 Conectare Opțional
cos16487 Interfață COM 3 RS232 Conectare Opțional
cos16488 Interfață COM 4 RS232 Conectare Opțional
cos10145 Bară laterală, lungime 2 stâlpi Sprijinirea greutății corporale Opțional
cos102010 bară laterală h/p/cosmos reglabilă 150/50 Sprijinirea greutății corporale Opțional
cos16571-01 Bară transversală Sprijinirea greutății corporale Opțional
cos16186-02 Rampă pentru scaun cu rotile Acces scaun cu rotile Opțional
cos100106 WIND placă receptor ritm cardiac POLAR Măsurarea ritmului cardiac Opțional
cos102818 Senzor Polar de măsurare a ritmului cardiac Măsurarea ritmului cardiac Opțional
cos12013 Suport de braț cu înălțime și lățime reglabile Sprijinirea greutății corporale Opțional
cos100680 Tastatură suplimentară pentru suport braț Comandă la distanță Opțional
cos12922 Tastatură suplimentară cu cablu de 2 m Comandă la distanță Opțional
cos10111-01 Suport tastatură pentru suport braț Comandă la distanță Opțional
cos14135 Suport pentru tastatură opțională pe bară 60 Comandă la distanță Opțional
cos10107 Buton opțional de oprire pe suport braț dreapta Oprire de urgență Opțional



pagina 41 / 81cos105000_150_50_med_ro, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

Nr. articol Accesoriu Scop Informații

cos10108 Buton opțional de oprire pe suport braț stânga Oprire de urgență Opțional
cos100548 Buton de oprire urgență cu suport magnetic 10 m Oprire de urgență Opțional
cos15294 Oprire de urgență ext. fără fixare 5 m Oprire de urgență Opțional
cos15294L10m Oprire de urgență ext. fără fixare 10m Oprire de urgență Opțional
cos15294 L15m Oprire de urgență ext. fără fixare 15m Oprire de urgență Opțional
cos15933 Buton de oprire urgență cu suport magnetic 5 m Oprire de urgență Opțional
cos12410 Suport sticlă de apă Sticlă de apă Opțional
cos15485 Sticlă de apă Sticlă de apă Opțional
cos30022 Extensie Robowalk F Asistență mișcare/rezistență Opțional
cos30023 Extensie Robowalk B Asistență mișcare/rezistență Opțional
cos101277 TTL ieșire de viteză port instrumente de măsură Măsurare Opțional
cos14376 Senzor pentru măsurare viteză și distanță 150-50 Măsurare Opțional
cos14005 Covor protecție podea bandă 150/50 Protecție podea, stabilitate Opțional
cos12607-00 Postament 150/50 pentru h/p/cosmos airwalk Protecție podea, stabilitate Opțional

cos100755c Set de socluri 150/50 pentru nivelarea discului 
de fixare Protecție podea, stabilitate Opțional

cos00098100045-02 inversare rotație curea bandă de alergare 150/50 Alergare / mers în josul pantei Opțional

(*) Cel puțin un accesoriu de prevenire a căderii este oblgatoriu, a se vedea “siguranță”.

9.3 Dispozitive compatibile
Mai multe dispozitive ECG și CPET (test de efort cardiopulmonar) și produse software sunt compatibile cu benzile de alergare h/p/
cosmos prin protocolul de interfață coscom v3.
Vă rugăm să contactați service@h-p-cosmos.com pentru lista de dispozitive compatibile.

Studiul riscurilor pentru acest dispozitiv a inclus analiza influenței dispozitivelor compatibile asupra acestui dispozitiv.
Studiul riscurilor pentru acest dispozitiv nu a inclus analiza influenței acestui dispozitiv asupra dispozitivelor compatibile.
Asigurați-vă că acest dispozitiv este inclus în lista de dispozitive compatibile din instrucțiunile de utilizare a dispozitivului compatibil.
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10 Dezinfecție/curățare
 ❚ Razkužite napravo pred in po vsaki terapiji.
 ❚ Pred čiščenjem ali dezinfekcijo napravo in vso dodatno opremo odklopite iz električnega omrežja.

Descriere        Ilustrație

Dezinfecție
- Scoateți dispozitivul din priză.
- Aplicați soluție dezinfectantă pe o bucată de material textil.
- Ștergeți toate suprafețele care ar fi putut fi atinse de subiect.
-  Ștergeți toate suprafețele care au intrat în contact cu lichide 

corporale.
- Ștergeți hamul de siguranță.
h/p/cosmos recomandă soluția de dezinfectare Bacillol plus, 
număr de catalog [cos12179].

Curățați dispozitivul în mod regulat
- Scoateți dispozitivul din priză.
- Folosiți o bucată de material textil umedă (nu udă).
- Ștergeți toate suprafețele.
- Spălați hamul de siguranță conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Dispozitivele h/p/cosmos nu sunt sterile și nu pot fi sterilizate.
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11 Întreținere
 ❚ Redno opravljajte vzdrževanja, kot je navedeno v poglavju »vzdrževanje«.
 ❚ Upoštevajte kompetence, kot je navedeno v poglavju »vzdrževanje«.
 ❚ Med vzdrževanjem mora biti prisotna tudi druga oseba.
 ❚ V primeru kakršnih koli vidnih okvar ali suma na okvare (naprave, dodatne opreme, programske opreme itd.) izključite napravo, 
onemogočite ponovni vklop, jasno označite, da naprava ne deluje, in o tem obvestite servisno osebje h/p/cosmos, tako po telefonu 
kot tudi pisno.

 ❚ V primeru kakršnih koli vidnih poškodb ali suma na poškodbe (naprave, dodatne opreme, oznak itd.) izključite napravo, onemogočite 
ponovni vklop, jasno označite, da naprava ne deluje, in o tem obvestite servisno osebje h/p/cosmos, tako po telefonu kot tudi pisno.

 ❚ V primeru vdora tekočine v napravo, napravo izključite, onemogočite ponovni vklop, jasno označite, da naprava ne deluje, in o tem 
obvestite servisno osebje h/p/cosmos, tako po telefonu kot tudi pisno.

Nu efectuați operațiuni de întreținere în timpul utilizării.
O întreținere corectă este o pre-condiție importantă pentru funcționarea sigură, fiabilă și corectă a dispozitivului.
Furnizați personalului de service h/p/cosmos toate documentele necesare.

11.1 Intervale și competențe

Întreținere Interval Competență

Inspecție zilnică Zilnic Operator
Lubrifiere La afișarea mesajului OIL (ulei) Operator
Reglarea benzii rulante După caz Operator
Inspecție de siguranță 12 luni numai de către personalul de service al h/p/cosmos
Înlocuirea corzii de la arcul de siguranță 24 luni numai de către personalul de service al h/p/cosmos
Strângerea benzii rulante După caz numai de către personalul de service al h/p/cosmos
Reglarea soclurilor de egalizare După caz numai de către personalul de service al h/p/cosmos
Instalare și reparații După caz numai de către personalul de service al h/p/cosmos

h/p/cosmos recomandă încheierea unui contract de servicii cu un tehnician de service h/p/cosmos autorizat.
Un contract de servicii reprezintă cea mai bună soluție de întreținere preventivă și îngrijre a dispozitivului.
Modelul contractului de servicii poate fi solicitat la service@h-p-cosmos.com.

Pentru a primi informații privind înregistrarea ca personal de service h/p/cosmos, vă rugăm să ne contactați la service@h-p-cosmos.com.

11.2 Inspecție zilnică
 ❚ Napravo dnevno preglejte (glejte poglavje »vzdrževanje«).

Înainte de utilizare, verificați întregul dispozitiv pentru eventuale semne de uzură.

Descriere  Ilustrație

Acordați o atenție specială componentelor cu risc ridicat de uzură:
1. Banda rulantă și suprafețele anti-alunecare
2. Cablurile externe
3. Toate componentele din materiale textile
4. Mijloacele de prevenire a căderii, inclusiv hamul de siguranță, 
catarama, carabiniera, coarda și dispozitivul de oprire a corzii.

Dacă există urme vizibile sau presupuse de uzură, scoateți 
dispozitivul din priză și contactați personalul de service h/p/
cosmos. Nu reintroduceți dispozitivul în priză.
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Descriere  Ilustrație

Efectuați o verificare funcțională a tuturor echipamentelor de 
securitate:
5. Dispozitive de prevenire a căderii
6. Cablu pentru oprire de siguranță
7. Butonul de oprire de urgență pe UserTerminal
8. Alte echipamente de siguranță

Dacă există defecțiuni vizibile sau suspiciuni de defecțiuni, 
scoateți dispozitivul din priză și contactați personalul de service 
h/p/cosmos. Nu reintroduceți dispozitivul în priză.

Descriere Ilustrație

În cazul afișării mesajului OIL (ulei) sau apariției de zgomote 
ascuțite în timpul funcționării, verificați pelicula de ulei de pe 
banda rulantă.

Mesajul OIL (ulei) apare implicit la fiecare 1000 km.
Intervalul de aplicare a uleiului poate varia în funcție de 
condițiile de mediu și de utilizare.

Scoateți banda de alergare din priză.

Introduceți mâna goală sau o bucată de pânză pe o lungime de 
1 m în zona dintre banda rulantă și platforma de alergare.

Pe mână trebuie să rămână o peliculă subțire de ulei.
Dacă banda rulantă este prea uscată, aceasta trebuie lubrifiată.

Pentru o analiză suplimentară precisă, instrucțiuni detaliate privind 
testul de verificare a lubrifierii pânzei sunt disponibile la service@h-
p-cosmos.com.

Umpleți seringa cu 10 ml de lubrifiant (numai ulei h/p/cosmos 
special).
Introduceți lubrifiantul sub banda rulantă, apoi scoateți seringa.

11.3 Lubrifiere
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Descriere Ilustrație

Porniți banda rulantă cu o viteză de 2 km/h și mergeți pe bandă 
timp de 2 min.
Schimbați poziția pentru a permite distribuirea uniformă a 
lubrifiantului.

Resetați mesajul OIL (a se vedea OP01 în “Opțiuni utilizator”).

Descriere Ilustrație

Poziția laterală maximă permisă a benzii rulante este marcată 
pe această etichetă.

Porniți dispozitivul cu 10 km/h.
Rotiți foarte încet șurubul de reglare din partea STÂNGĂ
(¼ rotație – observați – ¼ rotație – observați…).

Rotiți în sens orar pentru a deplasa banda spre dreapta.
Rotiți în sens antiorar pentru a deplasa banda spre stânga.

După reglare, observați banda rulantă la o viteză de 10 km/h 
timp de cel puțin 2 min.
Banda trebuie să rămână în poziția reglată.

Scoateți cheia hexagonală din șurub.

11.4 Reglarea benzii rulante
 ❚ Nevarnosti ukleščenja: Odstranite kravato, šal ali druge obleke, ki bi se lahko ujele v napravo. Da bi preprečili, da se dolgi lasje in 
trakovi ujamejo v napravo, jih med vzdrževanjem in vadbo spnite.

 ❚ Ne dotikajte se tekalnega traku, ko se ta premika.
 ❚ Med vzdrževanjem mora biti prisotna tudi druga oseba.
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11.6 Inspecție de siguranță
Pentru o funcționare sigură a dispozitivului, h/p/cosmos recomandă efectuarea unei inspecții anuale de siguranță.
Consultați data următoarei inspecții menționată pe eticheta de inspecție de pe dispozitiv.

Intervalele anuale de inspecții de siguranță ale h/p/cosmos sunt stabilite conform legislației și reglementărilor germane.
Operatorul are responsabilitatea de a respecta legile și reglementările naționale. 

Eticheta de inspecție de pe dispozitiv menționează, de asemenea, echipamentele și accesoriile opționale.
Cu toate acestea, intervalele de inspecție pentru echipamentele și accesoriile opționale pot fi diferite.

După 12 luni sau 5000 km, dispozitivul va afișa o notificare de inspecție de siguranță (a se vedea mai jos).

Mesajul de eroare va fi resetat de personalul de service h/p/cosmos care efectuează inspecția de siguranță.

11.7 Piese de schimb și consumabile
Piesele de schimb trebuie înlocuite numai de către personalul h/p/cosmos autorizat.
Informații despre piesele de schimb sunt disponibile la service@h-p-cosmos.com.
O listă de consumabile este inclusă în documentele dispozitivului.

11.5 Instrucțiuni pentru personalul de service calificat
Toate intervențiile de întreținere care nu sunt detaliate nu trebuie efectuate de operator.
De asemenea, nici inspecțiile de siguranță, instalarea și reparațiile nu trebuie efectuate de operator.
Aceste tipuri de activități trebuie efectuate de personalul h/p/cosmos conform “instrucțiunilor de service h/p/cosmos”.
Instrucțiunile de service h/p/cosmos sunt disponibile la service@h-p-cosmos.com.
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12 Depanare
12.1 Depanare generală
 ❚ V primeru kakršnih koli vidnih okvar ali suma na okvare (naprave, dodatne opreme, programske opreme itd.) izključite napravo, 
onemogočite ponovni vklop, jasno označite, da naprava ne deluje, in o tem obvestite servisno osebje h/p/cosmos, tako po telefonu 
kot tudi pisno.

 ❚ V primeru kakršnih koli vidnih poškodb ali suma na poškodbe (naprave, dodatne opreme, oznak itd.) izključite napravo, 
onemogočite ponovni vklop, jasno označite, da naprava ne deluje, in o tem obvestite servisno osebje h/p/cosmos, tako po telefonu 
kot tudi pisno.

Problemă Soluție

Dispozitivul nu pornește Deblocați butonul de oprire de urgență (a se vedea "oprirea de urgență")
Verificați cablul electric de alimentare
Verificați comutatorul de protecție al dispozitivului
Verificați priza electrică (cu un alt dispozitiv)

Elevația nu funcționează (E21) Închideți dispozitivul
Așteptați 10 minute (pentru a se răci)
Reporniți dispozitivul
Dacă eroarea E21 continuă să apară. napravo izključite, onemogočite 
ponovni vklop, jasno označite, da naprava ne deluje, in o tem obvestite 
servisno osebje h/p/cosmos tako po telefonu kot tudi pisno.

Dispozitivul nu pornește dar afișează o valoare de 
viteză

Închideți și reporniți dispozitivul
Verificați mesajele de eroare (a se vedea mai jos)

Scurgeri de ulei Scoateți dispozitivul din priză
Îndepărtați uleiul în exces de lângă banda rulantă
Îndepărtați uleiul în exces de sub banda rulantă
Verificați peste câteva zile și repetați dacă este necesar.

Dispozitivul afișează mesajul "pull stop"  
(oprire de urgență)

Deblocați butonul de oprire de urgență (a se vedea "oprirea de urgență")

Descărcări electrostatice Asigurați o podea, îmbrăcăminte și o umiditate corespunzătoare
Zgomote care indică instabilitate Dispozitivul ar putea să se afle pe o suprafață inegală

Contactați service@h-p-cosmos.com
Zgomote ascuțite Verificați lubrifierea (a se vedea “lubrifiere”)

Verificați poziția benzii rulante (a se vedea "reglarea benzii rulante")
Banda rulantă se află în afara limitelor laterale A se vedea "reglarea benzii rulante"
Dificultăți de măsurare a ritmului cardiac  
(funcție opțională)

A se vedea “Anexa III (Accesorii)”

Alte probleme napravo izključite, onemogočite ponovni vklop, jasno označite, da naprava 
ne deluje, in o tem obvestite servisno osebje h/p/cosmos tako po telefonu kot 
tudi pisno.
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Problemă Soluție

Fără conexiune prin RS232 (cablu eronat) Pentru conectare la PC cu software h/p/cosmos și cu majoritatea dispozitivelor 
externe, folosiți cablul de conectare RS 232 inclus [cos00097010034].

Fără conexiune prin RS232 (cablu defect) Verificați cablul și mufele pentru eventuale defecte.
Înlocuiți cablul defect.

Fără conexiune prin RS232 (port COM eronat) Nu utilizați portul COM 3 de pe dispozitiv (a se vedea “conectarea 
dispozitivelor / interfețelor externe”).

Fără conexiune prin RS232 (setări eronate) Selectați protocolul corect de comunicare de pe dispozitiv (“Opțiuni utilizator” 
OP 20 sau 21).
Selectați protocolul corect de comunicare periferică.
Verificați dacă software-ul periferic a fost instalat.

Fără conexiune prin RS232 (port COM blocat) Reporniți software-ul periferic.
Reporniți dispozitivul periferic.

Accelerarea prin dispozitivul extern este prea 
lentă.

Verificați nivelul maxim de accelerare și decelerare prin interfața RS232 
(„Opțiuni utilizator” OP 29).

Alte probleme napravo izključite, onemogočite ponovni vklop, jasno označite, da naprava 
ne deluje, in o tem obvestite servisno osebje h/p/cosmos tako po telefonu kot 
tudi pisno.

Cod de eroare Cod acustic (x = semnal 
scurt, o = semnal lung)

Mesaj de eroare Acțiune

E01 ooooo xoooo Oil Help (Asistență ulei) A se vedea “lubrifiere”
E02 ooooo xxooo Service Help (Asistență service) A se vedea “inspecție de siguranță”
E20 xxooo ooooo Elev Help (Asistență înclinare)

Scoateți dispozitivul din priză, nu-l 
reintroduceți în priză și contactați 
service@h-p-cosmos.com

E21 xxooo xoooo Incr Help (Asistență incr)
E30 xxxoo ooooo Setup Help (Asistență setare)
E31 xxxoo xoooo Setup Help (Asistență setare)
E32 xxxoo xxooo Setup Help (Asistență setare)
E41 xxxxo xoooo Setup Help (Asistență setare)
E50 xxxxx ooooo FU Help (Asistență FU)
E51 xxxxx xoooo FU Help (Asistență FU)
E52 xxxxx xxooo FU Help (Asistență FU)

12.2 Depanare RS232

12.3 Mesaje de eroare
Pe UserTerminal pot fi afișate următoarele mesaje de eroare:
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13 Date tehnice
13,1 UserTerminal

Descriere Date

stratos mercury locomotion
Afișaje 6 afișaje LCD cu șapte segmente, afișaje LED 

pentru mod și unitate
Ecran tactil

Tastatură tastatură cu 6 taste Ecran tactil
Dispozitivele „lt” / „E” nu au UserTerminal (fără ecran și tastatură). Control prin intermediul interfeței

13.2 Dimensiuni
Descriere Date

stratos mercury locomotion
Dimensiuni dispozitiv (L x l x H) 2100 x 950 x 1370 mm (inclusiv UserTerminal) 2100 x 1350 x 1370 mm 

(inclusiv scaunele)

Dimensiuni suprafață de alergare (L x l) 1500 x 500 mm
Înălțime bandă 180 mm
Dimensiuni bare laterale D = 60 mm D = 40 mm

Dimensiunile pot fi influențate de prezența accesoriilor

13.3 Sarcini
Descriere Date

stratos mercury locomotion
Greutate max. pacient * 300 kg 300 kg
Greutate dispozitiv 220 kg 365 kg
Sarcină repartizată pe podea (EN 1991) 3,1 kN / m² 4,0 kN / m²
Sarcină pe fiecare suport (roți + picioare) 1,3 kN 1,7 kN

Dimensiunile pot fi influențate de prezența accesoriilor

13.4 Emisii
Descriere Date

Presiunea acustică ponderată la nivelul urechii 
utilizatorului (EN 957-6)

LpA <70 dB A (50 dB)
(Emisia fonică sub sarcină este mai mare decât în lipsa sarcinii)

13.5 Caracteristici principale de funcționare
Descriere Date

stratos mercury locomotion
Viteză 0,0 … 22,0 km/h 0,0 … 22,0 km/h 0,0 … 10,0 km/h
Trepte minime de modificare a vitezei 0,1 km/h
Precizie viteză * ± 5 % (peste 2 km/h), ± 0,1 km/h (sub 2 km/h)
Înclinare

Fără elevație
0,0 ... 25,0 %

Trepte minime de modificare a înclinării 0,1 %
Precizie înclinare * ± 5 % (la înclinare peste 2 %)
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13.6 Condiții de mediu
Acționare Date

Temperatură +10 … +40° C
Umiditate 30 … 70%, fără condens
Presiune 700 … 1060 hPa
Altitudine max. 3000 m, fără presurizare (altitudinile > 1000 m pot cauza scăderi minore 

de performanță)
Saturație oxigen <= 25%
Sistem central de lubrifiere manual
Evitați riscurile de explozie sau incendiu. Evitați apropierea de linii/dispozitive de înaltă tensiune.

Transport și depozitare Date

Temperatură -25°C … +40°C
Umiditate 0 … 95%, fără condens
Presiune 700 … 1060 hPa
Altitudine max. 3000 m, fără presurizare
În cazul depozitării pe o perioadă de peste 6 luni fără conectare la priză, bateriile MCU se pot descărca. 
Vă rugăm să contactați service@h-p-cosmos.com în caz de reinstalare după depozitare.

13.7 Cerințe tehnice și legale
Descriere Date

Echipamente de antrenament staționare ISO 20957-1, EN 957-6
Echipament electric de uz medical IEC 60601-1
Compatibilitate electromagnetică IEC 60601-1-2
Operabilitate IEC 60601-1-6, IEC 62366-1
Software IEC 62304
Directiva privind dispozitivele medicale Directiva 93/42/CEE
Directiva privind utilajele Directiva 2006/42/CE
Cerințe legale Legea germană privind dispozitivele medicale (MPG)

13.8 Teste EMC
Descriere Date

Măsurarea emisiilor conduse EN 55011, grup 1, clasa B
Măsurarea emisiilor radiate EN 55011, grup 1, clasa B
Limitarea fluctuațiilor de tensiune și a flickerului în 
rețelele de joasă tensiune

EN 61000-3-3

Încercare de imunitate la descărcări electrostatice EN 61000-4-2
Încercare de imunitate la câmpuri electromagnetice 
de radiofrecvență, radiate

EN 61000-4-3

Încercare de imunitate la trenuri de impulsuri 
rapide de tensiune

EN 61000-4-4

Încercare de imunitate la unde de șoc EN 61000-4-5
Încercare de imunitate la perturbații conduse, 
induse de câmpuri de radiofrecvență

EN 61000-4-6
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13.9 Clasificare
Descriere Date

Directiva 93/42/CEE Organism notificat
Directiva 93/42/CEE Clasa de risc IIb

dispozitiv terapeutic activ și de diagnostic activ
60601-1  Protecție împotriva 

electrocutării
Clasa I, 

IEC 60601-1  Protecție împotriva pătrunderii 
dăunătoare de apă sau 
particule

IP20

IEC 60601-1  Mod de operare Operare continuă cu sarcină intermitentă
IEC 60601-1  Categorie de supratensiune II (2500 Vpeak tensiune tranzitorie de rețea)
IEC 60601-1  Componentă aplicată Tipul B  (întregul dispozitiv)
IEC 60601-1  Grad de poluare Gradul 2
ISO 20957-1  Clasa de utilizare S (Studio): utilizare profesională și / comercială

I (inclusiv): utilizare profesională și/sau comercială, inclusiv pentru persoane 
cu nevoi speciale

EN 957-6  Clasă de precizie A
IEC 62304  Clasa de risc B

13.10 Certificate
Descriere Date

Directiva 93/42/CEE Declarația CE de conformitate
Directiva 93/42/CEE Certificat CE, asigurarea calității
Directiva 93/42/CEE Certificat de liberă vânzare
EN ISO 13485 Certificat de management al calității pentru dispozitive medicale
IEC 60601-1 Certificat CB
UL 60601-1 Certificat NRTL
Pentru certificate, a se vedea documentația însoțitoare și
https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Interfețe (RS232, D-SUB, 9 poli)
Descriere Date

stratos mercury locomotion
COM 1 (standard) standard standard standard
COM 2 (opțional) opțional opțional standard
COM 3 (service) service service service
COM 4 (opțional) opțional opțional n/a (polar)
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13.12 Tensiune, curent, performanță
Descriere Date

stratos mercury locomotion
Tensiune de intrare * 230 V ~ (f: 50 / 60 Hz)
Intrare curent (termen lung) * 6,5 A
Intrare curent (momentan) * 14,8 A
Consum energie (termen lung) ≤ 1500 VA
Consum energie (momentan) ≤ 3400 VA
Eficiență energetică N/A
Comutator protecție dispozitiv (întrerupător circuit) 16 A 
Capacitate motor 3300 W
Capacitate motor înclinare Fără elevație 390 W
Scurgere curent împământare ≤ 0,2 mA
Transformator de izolare 2000 VA
Cablu de alimentare nedetașabil, 5 m

13.13 Software, programe
Descriere Date

stratos mercury locomotion
h/p/cosmos para control® inclus
h/p/cosmos para graphics® opțional
h/p/cosmos para analysis® opțional
h/p/cosmos para motion® opțional
Număr de programe memorate 6 profiluri de antrenament,10 profiluri de test, 8 profiluri personalizabile

13,14 Odklop vseh polov
Obstajajo naslednje možnosti za odklop vseh polov:
 ❚ Izključite napravo iz vtičnice.
 ❚ Izklopite stikalo za zaščito naprave.

Ohranite dovolj prostora, da se zagotovi dostop do kablov in varovalke (glejte »položaj bolnika in upravljavca«).
* Vârfurile de sarcină sau o tensiune insuficientă pot reduce precizia de calcul a vitezei sau la întreruperea circuitului electric.
Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. E & OE (erorile și omisiunile sunt exceptate).
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14 Răspundere și garanție
Situațiile de mai jos atrag retragerea răspunderii și garanției și pot provoca rănirea gravă sau decesul, sau deteriorarea dispozitivului.
 ❚ Utilizarea în alte scopuri decât cel autorizat
 ❚ Întreținere, verificări de siguranță sau reparații neautorizate, sau lipsa întreținerii
 ❚ Modificări sau extinderi neautorizate
 ❚ Instalare, punere în funcțiune sau instrucțiuni neautorizate
 ❚ Utilizarea de componente, piese de schimb, consumabile, senzori sau detectori neautorizați sau neoriginali h/p/cosmos
 ❚ Nerespectarea informațiilor de siguranță (mesaje de pericol, avertizare și atenționare)
 ❚ Orice modificări aduse dispozitivului, software-ului, configurațiilor și accesoriilor
 ❚ Conectarea de accesorii, software sau dispozitive neincluse în “accesorii / dispozitive compatibile”

Lista de “informații de siguranță – utilizări interzise” nu este completă și poate fi extinsă în perioada de comercializare (supraveghere 
post-comercializare). Ultima versiune acestor instrucțiuni de utilizare este întotdeauna disponibilă la: www.h-p-cosmos.com

Situații în care se aplică răspunderea limitată:
În cazul în care h/p/cosmos sau departamentele, conducerea superioară sau reprezentanții h/p/cosmos pot fi trași la răspundere 
pentru plata de daune referitoare la neglijențe simple (încălcarea principalelor obligații contractuale), daunele sunt limitate la sumele 
previzibile în mod normal. Răspunderea referitoare la neglijența simplă exclude răspunderea ca urmare a pierderilor de producție, 
întreruperii activității și pierderii de profit.
Pentru detalii suplimentare, a se vedea: www.h-p-cosmos.com/en/gtcb.

15 Durata de viață utilă
 ❚ Redno opravljajte vzdrževanja, kot je navedeno v poglavju »vzdrževanje«.
 ❚ Upoštevajte kompetence, kot je navedeno v poglavju »vzdrževanje«.

Durata de viață utilă a întregului dispozitiv este de 20 ani, cu următoarele condiții:
 ❚ toate intervalele de întreținere sunt respectate
 ❚ componentele uzate sunt înlocuite de personalul de service h/p/cosmos cu ocazia intervențiilor anuale de service.

16 Eliminare
Dispozitivul trebuie eliminat în conformitate cu prevederile Directivei europene 2012/19/UE și ale reglementărilor locale privind 
eliminarea la deșeuri.
Eliminați materialele de lubrifiere conform reglementărilor locale în acest domeniu.
Vă rugăm să ne contactați la service@h-p-cosmos.com pentru informații suplimentare sau o ofertă pentru o eliminare corectă de 
către producător.
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17 Anexa I
17.1 Instalare
Acest dispozitiv trebuie despachetat, transportat și instalat de către personalul de service al h/p/cosmos (a se vedea capitolul "întreținere").
Dacă ambalajul a fost deteriorat, vă rugăm să contactați imediat service@h-p-cosmos.com.

Clientul trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor condiții înainte de instalare:
 ❚ Un circuit separat de alimentare a dispozitivului (linie dedicată).
 ❚ Dispozitivului îi va fi alocată o priză separată (conectată electric la un întrerupător de 16A, tip C).
 ❚ Priza trebuie marcată cu numărul de serie al dispozitivului.
 ❚ Priza trebuie să fie permanent accesibilă.
 ❚ Locația de amplasare trebuie să respecte condițiile de medie (a se vedea "date tehnice").
 ❚ Locația de amplasare trebuie să suporte sarcina generată de dispozitiv (a se vedea "date tehnice").
 ❚ Locația de amplasare trebuie să permită delimitarea zonei de siguranță și a zonei libere prevăzute la „poziția subiectului și a operatorului”.
 ❚ Tavanul din locația de amplasare trebuie să fie suficient de înalt pentru a permite instalarea dispozitivului și accesoriilor (sistemul 
de prevenire a căderii).

 ❚ Locația de amplasare trebuie prevăzută cu o podea stabilă și plană, pentru a preveni zgomotul sau balansul.
 ❚ Locația de amplasare trebuie să respecte cerințele locale privind instalațiile electrice.
 ❚ Locația de amplasare trebuie să permită împământarea adecvată a dispozitivului (de exemplu, tijă PE).
 ❚ Locația de amplasare trebuie să respecte cerințele privind instalațiile electrice de la "date tehnice".

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventuale pagube, reclamații sau componente lipsă care nu sunt raportate pe nota de 
livrare în momentul livrării.

17.2 Protocol de instruire
La instalarea dispozitivului, personalul de service h/p/cosmos oferă instruire operatorului autorizat conform instrucțiunilor de utilizare 
și prezentului protocol de instruire.
Persoanele instruite semnează protocolul de instruire pentru a confirma că au primit instructajul complet pentru utilizarea sigură a 
dispozitivului. Persoanele instruite confirmă că dețin cunoștințele necesare pentru a instrui alți operatori conform prezentului protocol.

Nr. Informații Capitol Confirmare

1. Prezentele instrucțiuni de utilizare sunt disponibile în versiune tipărită prin solicitare la 
service@h-p-cosmos.com. 

-

2. Instrucțiunile de utilizare au fost citite integral înainte de începerea utilizării. -
3. Informațiile de siguranță au fost explicate în mod amănunțit. Siguranță
4. Informațiile de siguranță au fost afișate în apropierea dispozitivului. Siguranță
5. Funcțiile tuturor sistemelor de siguranță au fost explicate în mod amănunțit. Siguranță
6. Utilizarea sistemului de prevenire a căderii a fost explicată în mod amănunțit. Siguranță
7. Poziția subiectului și a operatorului a fost explicată. Poziția S+O
8. Zona de siguranță (2 m în spatele dispozitivului) a fost menționată în mod special. Poziția S+O
9. Funcțiile UserTerminal au fost explicate în mod amănunțit. UserTerminal
10. Utilizarea generală a fost explicată (inclusiv modurile manual, profil, cardio și test). Acționare
11. Competențele și intervalele de întreținere au fost explicate. Întreținere
12. Modul de reglare a benzii rulante a fost explicat în mod amănunțit Întreținere
13. Lubrifierea dispozitivului a fost explicată în mod amănunțit. Întreținere
14. Documentația însoțitoare a fost explicată și înmânată. -
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17.3 Protocol de instruire, semnături
Prin semnarea prezentului protocol, personalul de service autorizat al h/p/cosmos și clientul confirmă primirea și înțelegerea 
tuturor informațiilor de siguranță, efectuarea instruirii și punerea în funcțiune în conformitate cu protocolul de instruire [cos15228-
03]. Clientul confirmă primirea dispozitivelor enumerate, inclusiv accesoriile și opțiunile acestora, conform notei de livrare h/p/
cosmos. Nerespectarea informațiilor de siguranță, utilizările neautorizate sau interzise și lipsa întreținerii/ intervențiile de întreținere 
neautorizate și lipsa verificărilor regulate de siguranță pot conduce la rănire, deces și la deteriorarea dispozitivului. În plus, acestea 
vor atrage pierderea garanției și neasumarea răspunderii noastre. Vă rugăm să completați protocolul de instruire și să îl transmiteți 
h/p/cosmos prin fax (+49 18 05 16 76 69), e-mail (sales@h-p-cosmos.com) sau poștă.

dispozitiv și model h/p/cosmos seria dispozitivului

in
st

ru
ct

or nume cu caractere de tipar reprezentant/tehnician h/p/cosmos data și semnătura

pe
rs

oa
ne

le 
in

st
ru

ite
 (c

lie
nt

, o
pe

ra
to

r e
tc

.) nume cu caractere de tipar reprezentant/tehnician h/p/cosmos data și semnătura

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

ștampila/adresa clientului:
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17.4 Opțiuni de utilizare (detalii)

Opțiune Descriere Observații/Afișaj

OP01 Resetare (ștergere) mesaje eroare.

Notă: Această opțiune resetează doar variabila 
care generează mesajul de eroare. Dacă, de 
exemplu, intervalul de service E.02 este resetat 
prin această operațiune, intervalul de distanță 
nu este resetat, și viceversa. Doar opțiunea de 
administrare OP 47 resetează toate trei valorile 
simultan.

Lucrările de întreținere necesare trebuie efectuate înainte de ștergerea 
mesajelor de eroare. Contactați departamentul de service h/p/cosmos 
înainte de ștergerea unui mesaj de service sau cod de eroare!

Pe ecran  se afișează mesajul de confirmare „donE” (terminat) 
 Info: Această opțiune resetează doar mesajul de eroare. Dacă 
eroarea nu a fost remediată, nu puteți reseta mesajul de eroare În 
acest caz, consultați un inginer de service autorizat
 
Prin această operațiune pot fi resetate următoarele intervale: 
E.01: Interval ulei A-OP 35
E.02: Interval perioadă service A-OP 37
E.02: Interval service distanță A-OP 38

OP02 Distanță totală parcursă (km)  și  indică: Distanța totală parcursă în km

 indică km

OP03 Indicația numărului total de ore de funcționare 
= timpul de stand-by, inclusiv perioada de 
funcționare a motorului/ benzii rulante (h)

 și  indică: Numărul de ore de funcționare

 indică: h

OP04 Indicația numărului total de ore de funcționare a 
motorului/ benzii rulante (h)

 și  indică: Numărul de ore de funcționare

 indică: h

OP05 Versiunea și data firmware  indică „OP05”       indică „typE”

 indică tipul dispozitivului, de ex. „1.4”

 indică: „MCU 5”   indică versiunea, de ex. „1.01.1”

 indică tipul implicit, de ex. 1.3

OP06 Reglarea datei și ceasului dispozitivului  indică: rtc pentru ceas timp real (Real Time Clock)

 indică prin aprindere intermitentă: Data / ora, an, lună, data, ora, 
minute, secunde

OP07 Semnal acustic puls Aceasta funcție este folosită în mod normal pentru a verifica bătaia 
regulată a inimii sau pentru a diagnostica problemele de transmisie 

 indică: OFF (oprit) sau ON (pornit) 
OFF (oprit): Nu există semnal acustic de puls 
ON (pornit): Semnal acustic pentru fiecare bătaie a inimii

OP08 Timp de oprire / decelerare după apăsarea tastei 
STOP în raport viteza max.

 indică: Timp de oprire în sec.

 indică: sec pentru secunde
Reglabil în intervalul 2.... 30 secunde

OP09 Viteza de pornire (mod manual sau cardio) 
pentru feedback după apăsarea tastei START.
Această valoare poate fi redusă la 0,0 km/h 
pentru utilizatorii avansați.

 indică: viteza de pornire în km/h
 max se aprinde intermitent
 unitatea setată se aprinde intermitent
Reglabil între 0,0 km/h ... 5,0 km/h
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Opțiune Descriere Observații/Afișaj

OP11 Modificarea profilurilor în modul profil (nu se 
aplică pentru modul test)

 indică: Posibilități de modificare
0: Fără modificare (standard)
1: Modificare 1...6, indicată în modul profil sau afișajul INDEX, se 
referă la toți parametrii la un loc (viteză, înclinare, timp)
2: Modificare 1...6 se referă la fiecare parametru individual (viteză, 
înclinare, timp) 

OP12 Unitate de afișare a vitezei  indică: Unitate de viteză
... fără zecimală:
3 = m/min
... cu o zecimală:
0 = km/h     1 = m/s     2 = mph    23 = m/min
... cu două zecimale:
20 = km/h     21 = m/s     22 = mph
 km/h, m/s, m/h sau m/min se aprinde intermitent

OP13 Unitate de afișare a distanței  indică: Unitate de distanță
0 = km          1 = mile         2 = m
 m, km sau mile se aprinde intermitent

OP14 Unitate pentru unghiul de înclinare  indică: Unitate de înclinare
0 = % (procente)          1 = ° (grade)
 % sau ° se aprinde intermitent

OP15 Greutatea corporală a subiectului (valoare 
implicită)

 indică: 10 ... 250 (greutate estimată)
 greutatea se aprinde intermitent
Greutatea corporală este necesară pentru un calcul (estimare) mai 
corect a consumului de curent și energie.

OP16 Solicitare a greutății corporale înainte de 
pornirea manuală sau automată

0 = OFF (oprit). Solicitarea greutății corporale înainte de începerea unui 
program nu este obligatorie. Calculul consumului de curent și energie 
se bazează pe greutatea corporală introdusă la opțiunea nr. 15.
1 = ON (pornit). Introducerea greutății corporale înainte de începerea 
unui program este obligatorie. Calculul consumului de curent și 
energie se bazează pe greutatea corporală introdusă.

OP17 Unitate de consum al energiei JOUL = kJoule este unitatea de consum de energie 
CALO = kcal este unitatea de consum de energie

OP18 Viteza maximă în modul cardio (valoare 
implicită)

(această opțiune este disponibilă numai pentru 
benzi de alergare ergometrice, nu pentru scări 
ergometrice)

 indică: 0,0 ... max
pentru valoarea implicită a vitezei maxime în modul cardio.
 unitatea modificată se aprinde intermitent,  max. se aprinde 
intermitent
Valoarea vitezei maxime în modul cardio poate fi modificată online 

apăsând  

OP19 Setarea transmițătorului pentru sistemul POLAR 
W.I.N.D.

0000 0000 =  toți transmițătorii sunt acceptați (mai poate fi setat cu 
tastele UP - sus și DOWN - jos)

xxxx xxxx =  este acceptat numai un transmițător cu ID special, se 

setează cu  și 
9999 9999 =  următorul transmițător va fi acceptat, salvat și filtrat (mai 

poate fi setat cu tastele UP - sus și DOWN - jos)
(sunt necesare setări suplimentare la utilizatorul OP23 și 
administratorul OP16)
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Opțiune Descriere Observații/Afișaj

OP20 Protocol interfață RS232: COM 1
Ne priklapljajte naprave, opreme ali programske 
opreme, ki ni omenjena v poglavju »pripomočki/
združljive naprave«.

 aprins intermitent indică: numărul protocolului de interfață 
RS232

 și  indică:

OFF 
(oprit) =

RS232 inactiv / fără protocol / interfață dezactivată

1 = h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 cu rată de transfer 9600 
bps (setare standard COM 1 și COM 2)

3 = protocol imprimantă (este necesară imprimantă serială 
sau converter)

7 = emulare TM bandă de alergare în km/h 
dacă este disponibilă, folosiți: h/p/cosmos coscom (= 1)

8 = emulare TM bandă de alergare în mile/h 
dacă este disponibilă, folosiți: h/p/cosmos coscom (= 1)

10 = Test loopback (este necesară o mufă specială de test, 
disponibilă la h/p/cosmos)

11 = Monitor tensiune arterială SunTech Tango (numai tunel 
semnal/buclă)

12 = terminal hardware comandă de la distanță MCU 4 
(necesită componente hardware speciale)

20 = h/p/cosmos coscom v3 cu rată de transfer 115200 bps

Pentru conexiuni avansate h/p/cosmos coscom v3 cu rată de transfer 
115200, vă rugăm să selectați OP20=20. Vă rugăm să rețineți că 
dispozitivele/software-ul conectate trebuie să fie aprobate pentru h/p/
cosmos coscom v3 cu rată de transfer 115200 (de exemplu, h/p/
cosmos para control® 4.1).

OP21 Protocol interfață RS232: COM 2 A se vedea descrierile de mai sus

OP23 Protocol interfață RS232 COM 4  cu aprindere intermitentă indică: numărul protocolului de 
interfață RS232

 și  indică:
OFF (oprit) = RS232 inactiv / fără protocol / interfață dezactivată
18 = Cititor chip-card PROXOMED (necesită hardware special)
20 = h/p/cosmos coscom v3 / rată de transfer 115200 bps
22 = Sistem POLAR W:I:N:D: - (setări suplimentare la opțiuni de 
utilizare OP19 și de administrare OP16)
23 = Cititor chip-card ProMedPlus (necesită hardware special)#

OP27 Nivel minim de accelerare și decelerare

Nivelul minim selectat este valabil pentru toate 
procesele de accelerare și decelerare, în toate 
modurile și profilurile.

 se aprinde intermitent, indică accelerarea/decelerarea minimă în 
toate modurile și profilurile (standard: nivelul 1)
Nivel setări: 1 ... 5, dar fără a depăși valoarea de la opțiunea 28. Din 
motive de siguranță, nivelurile de accelerare/decelerare 5, 6 și 7 nu 
pot fi selectate. Notă: Nivelul selectat de accelerare și decelerare NU 
este valabil pentru controlul și operarea prin interfața RS232. În acest 
caz, nivelul de accelerare și decelerare este setat la opțiunea 29 sau 
la comanda corespunzătoare a protocolului h/p/cosmos coscom.

OP28 Nivel maxim de accelerare și decelerare

Nivelul maxim selectat este valabil pentru toate 
procesele de accelerare și decelerare, în toate 
modurile și profilurile.

 se aprinde intermitent, indică accelerarea/decelerarea maximă 
în toate modurile și profilurile (standard: nivelul 4)
Nivelul maxim de accelerare și decelerare NU este valabil pentru 
controlul și operarea prin interfața V24/RS232. În acest caz, nivelul 
de accelerare și decelerare este setat la opțiunea 29 sau la comanda 
corespunzătoare a protocolului h/p/cosmos coscom.
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Opțiune Descriere Observații/Afișaj

OP29 Nivelul standard de accelerare și decelerare 
pentru interfața RS 232

Nivelul selectat de accelerare și decelerare este valabil pentru 
controlul și operarea prin interfața RS232. Această opțiune este foarte 
utilă dacă echipamentul periferic (de exemplu, ECG, ergospirometrie, 
PC) nu are un meniu pentru nivelurile de accelerare și decelerare.

 cu aprindere intermitentă indică: 1 ... 5, (standard: 1) pentru 
nivelul de accelerare și decelerare pentru toate comenzile de viteză 
prin interfața RS 232. Valoarea maximă reglabilă depinde de setarea 
opțiunii 28.
Notă: Dacă echipamentul periferic transmite o comandă de accelerare/
decelerare prin protocolul h/p/cosmos coscom, nivelul selectat la 
opțiunea 29 va fi ignorat și comanda de accelerare/decelerare trimisă 
prin coscom va avea prioritate.

OP40 Blocarea și deblocarea benzii de alergare OFF (inactiv) = La pornire, banda este complet blocată/inaccesibilă. 
Pentru a debloca banda, apăsați tastele +, - și START simultan.
În timp ce banda este blocată, este afișat mesajul "no ACCESS"
ON (activ) = banda este deblocată/accesibilă (standard)

OP41 Blocarea și deblocarea modului manual OFF (inactiv) = modul manual este blocat/inaccesibil
ON (activ) = modul manual este deblocat/accesibil (standard)

OP42 Blocarea și deblocarea modului profil OFF (inactiv) = modul profil este blocat/inaccesibil
1 ... 6 = modul profil este deblocat/accesibil până la numărul de profil 
standard: 6
Exemplu: Profilul selectat = 3: Profilurile 1-3 pot fi selectate, profilurile 
4 – 6 nu pot fi selectate

OP43 Blocarea și deblocarea modului cardio OFF (inactiv) = modul cardio este blocat/inaccesibil
ON (activ) = modul cardio este deblocat (standard)

OP44 Blocarea și deblocarea modului de test OFF (inactiv) = modul de test este blocat/inaccesibil
1 ... 94 = modul de test este deblocat/accesibil până la profilul de test 
standard selectat: 24
Testul selectat = 5: Profilurile de test 1-5 pot fi selectate, profilurile de 
test 6 – 94 nu pot fi selectate

OP45 Afișare "index" în modul raport 0 = Afișare valori alternative (implicit)
1 = Afișare permanentă în MET
2 = Afișare permanentă în kJ
3 = Afișare permanentă în Watt
După oprirea totală, valoarea implicită 0 este din nou valabilă.

OP46 Afișare „Elevație” în modul raport  în modul 
profil și în modul test

0 = Afișare valori alternative (implicit)
1 = Afișare permanentă în % sau grade (°), în funcție de OP14
2 = Afișare permanentă în "Step" (etapă)
După oprirea totală, valoarea implicită 0 este din nou valabilă.

OP47 Păstrare valori în afișaj la resetare resp. "reset" 
automat

OFF (inactiv) = Valorile de afișare sunt șterse după apăsarea încă o 
dată a tastei START sau automat după 2 minute de la apăsarea tastei 
STOP (implicit)
ON (activ) = Valorile de afișare sunt continuate (adăugate) după 
apăsarea încă o dată a tastei START și nu vor fi șterse automat la 
apăsarea tastei STOP.
Valorile de afișare pot fi șterse doar prin apăsarea tastei STOP de 
două ori (timp, distanță, energie).
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Opțiune Descriere Observații/Afișaj

OP48 Numărarea etapelor programului OFF (inactiv) = Afișajul de timp numerotează fiecare etapă a 
programului în sens ascendent
ON (activ) = Afișajul de timp numerotează fiecare etapă a programului 
în sens descendent

OP52 Interval ieșire pentru protocol imprimare La introducerea unei valori între 0 și 100, intervalul de ieșire este setat 
în secunde pentru o imprimantă conectată direct la banda de alergare. 
Standard: 60 (= tipărire a tuturor valorilor la fiecare minut). Valoarea 0 
dezactivează tipărirea valorilor individuale, dar nu și tipărirea titlurilor 
și rezultatelor finale (UKK).

OP53 Setări de limbă pentru protocolul de imprimare Selectați limba de tipărire pe o imprimantă conectată direct la banda 
de alergare. Poate fi selectată una din următoarele șase limbi. 
Protocolul, rezultatul testului și recomandarea de antrenament a 
testului de mers UKK 2 km sunt tipărite în limba selectată. 
EnGL = engleză (standard) SPAn = spaniolă
GErM = germană POrt = portugheză
FrEn = franceză HUnG = maghiară
Pentru o tipărire corectă, imprimanta conectată trebuie să fie 
compatibilă cu limbajul PCL. Pentru caractere sepcial este utilizat 
fontul ISO 8859-1 (Latin-1).
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18 Anexa II (Teste predefinite și personalizate)
18,1 Testul de mers UKK
UKK reprezintă prescurtarea numelui Urho Kaleka Kekkonen, fondatorul institutului UKK din Tampere, Finlanda.
Testul de mers UKK este un test de condiție fizică prin care este calculat indicele UKK de condiție fizică pe baza măsurării ritmului 
cardiac la viteza maximă de mers pe o distanță de 2 km. Testul necesită opțiunea POLAR de măsurare a ritmului cardiac.

Indicele UKK 100 de condiție fizică indică o condiție fizică medie.
Un indice UKK <100 indică o condiție fizică sub medie, iar un indice UKK >100 indică o condiție fizică peste medie.

Indicele UKK de condiție fizică este calculat astfel (în funcție de sex):
Bărbați: Indice de condiție fizică = 420 + V x 0,2 – (T x 0,19338 + RC x 0,56 + [G : (H x H) x 2,6])
Femei: Indice de condiție fizică = 304 + V x 0,4 – (T x 0,1417 + RC x 0,32 + [G : (H x H) x 1,1])

V (vârsta) = vârsta în ani,   RC (ritmul cardiac) = ritmul cardiac mediu în timpul testului, în bătăi pe minut,   T (timp) = timpul de 
parcurgere a 2 km în secunde,
G (greutate) = greutatea subiectului în kg,   H (înălțimea) = înălțimea subiectului în m

Înainte de efectuarea testului de mers UKK, subiectul trebuie să se încălzească și să fie determinată viteza maximă de mers.
În timpul testului, subiectul trebuie să parcurgă cât mai repede posibil o distanță de 2 km (ritmul cardiac aprox. 80% din valoarea 
maximă). Subiectul nu trebuie să fugă.
Dispozitivul măsoară pulsul (prin ăsurare a ritmului cardiac cu senzorul Polar) la fiecare 500 m.
Indicele UKK de condiție fizică este afișat la terminarea testului.

Testul de mers UKK este destinat subiecților între 20 și 65 de ani.
În cazul subiecților peste 65 de ani sau supraponderali, rezultatele vor fi mai puțin precise.
De obicei, sportivii nu ating ritmul cardiac necesar.

Consultați "modul de testare" pentru informații de siguranță și reglare.

Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Selectați modul "test" cu tasta “+” 
sau “-“
Modul selectat se aprinde intermitent.

Confirmați cu tasta “enter”.

“PR 01” se aprinde intermitent.

Confirmați cu tasta “enter”.

Dispozitivul trebuie să fie în "modul 
selecție" (unul dintre LED-urile de 
mod se aprinde intermitent)
Pentru a selecta acest mod, 
anulați toate celelalte activități prin 
apăsarea butonului “stop”.

Setați 
- sexul,
- vârsta,
- înălțimea
- greutatea
cu tastele “+” sau “-“
(LED-ul corespunzător se aprinde 
intermitent)
Confirmați fiecare parametru cu tasta 
“enter”.

Selectați viteza de mers cu tasta 
“+” sau “-“.
După 2,0 km, viteza este redusă 
la 50%.
După încă 5 minute, testul este 
terminat.
La sfârșit, afișajul "index" indică 
indicele UKK de condiție fizică.

V primeru, da naprava ne prejema ali prejme napačne signale srčnega utripa, se pojavi zvočni signal.
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18,2 Testul progresiv

18,3 Testul Conconi

Descriere Ilustrație

(de exemplu, pentru diagnosticul performanței pe baza măsurării 
nivelului de lactat) Consultați „modul de testare” pentru informații de 
siguranță și reglare.

Parametru Valoare implicită
Viteză inițială 8,0 km/h
Treaptă 2,0 km/h
Nivel de accelerare 4
Lungime etapă 3:00 min
Timp de pauză 00:30 min

Fiecare parametru este reglabil

Comanda STOP trebuie activată manual de către medic.

Sărire peste timpul de pauză rămas:
Apăsați “start” o dată reporniți după numărătoarea inversă
Apăsați “start” de două ori reporniți imediat

Prelungire pauză
Apăsați “-“ în perioada de pauză se afișează “pause” (pauză)
Apăsați “start” pentru a continua testul continuă cu timpul de pauză  
 rămas

Descriere Ilustrație

(de exemplu, pentru diagnosticul performanței pe baza măsurării ritmului 
cardiac) Consultați „modul de testare” pentru informații de siguranță și 
reglare.

Testul de rezistență (test de ritm cardiac maxim)
Profil standard de sarcină:
 ❚ Viteză inițială: 8,0 km/h, se modifică în funcție de condiția fizică a 
subiectului

 ❚ Circuit (lungime tură): 200 m (poate fi modificată)
 ❚ Treaptă: 0,5 km/h (poate fi modificată)

Comanda STOP trebuie activată manual de către medic

 



pagina 63 / 81cos105000_150_50_med_ro, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

18.4 Protocolul Bruce

18.5 Protocolul Naughton

18.6 Protocolul Balke

Descriere Ilustrație

de exemplu, pentru testul de stres ECG 
Consultați "modul de testare" pentru informații de siguranță și reglare.

Etapă Durată (min) Viteză (km/h) Înclinare (%)
1

03:00

2,7 10
2 4,0 12
3 5,4 14
4 6,7 16
5 8,0 18
6 8,8 20
7 9,6 22

Descriere Ilustrație

de exemplu, pentru testul de stres ECG
Consultați "modul de testare" pentru informații de siguranță și reglare.

Etapă Durată (min) Viteză (km/h) Înclinare (%)
1

03:00 3,0

0,0
2 3,5
3 7,0
4 10,5
5 14,0
6 17,5

Descriere Ilustrație

de exemplu, pentru testul de stres ECG
Consultați "modul de testare" pentru informații de siguranță și reglare.

Etapă Durată (min) Viteză (km/h) Înclinare (%)
1

02:00 5,0

2,5
2 5,0
3 7,5
4 10,0
5 12,5
6 15,0
7 17,5
8 20,0
9 22,5
10 25,0
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18.8 Protocolul Ellestad A
Descriere Ilustrație

de exemplu, pentru testul de stres ECG
Consultați "modul de testare" pentru informații de siguranță și reglare.

Etapă Durată (min) Viteză (km/h) Înclinare (%)

1

03:00

2,7

10,0
2 4,8

3 6,4

4 8,0

18.9 Protocolul Ellestad B
Descriere Ilustrație

de exemplu, pentru testul de stres ECG
Consultați "modul de testare" pentru informații de siguranță și reglare.

Etapă Durată (min) Viteză (km/h) Înclinare (%)
1

03:00

2,7 10,0
2 4,8 10,0
3 6,4 10,0
4 8,0 10,0
5 8,0 15,0
6 9,6 15,0

18.7 Protocolul Cooper
Descriere Ilustrație

de exemplu, pentru testul de stres ECG
Consultați "modul de testare" pentru informații de siguranță și reglare. 

 ❚ Începeți cu o viteză de 5,3 km/h și o înclinare de 0%
 ❚ După un minut, elevația crește la 2%
 ❚ După încă un minut, elevația crește cu 1% la fiecare minut
 ❚ Nivelul înclinării rămâne stabil după atingerea valorii de 25 %, iar 
viteza crește cu 0,32 km/h la fiecare minut

Comanda STOP trebuie activată manual de către medic.
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18.11 Protocolul de test Gardner

Descriere Ilustrație

Pentru aplicații de angiologie
Consultați "modul de testare" pentru informații de siguranță și reglare.
Faza de pretestare: Pacientul stă pe platformele de sprijin pentru 
picioare, nu pe bandă.

Protocolul Gardner evaluează distanța maximă de 
mers la pacienții cu boli ale sistemului arterial periferic 
și claudicație intermitentă.
Acest test se efectuează sub supravegherea 
permanentă a unui medic.

Pacientul stă mai întâi pe platformele de sprijin pentru 
picioare, nu pe bandă. Porniți profilul de test 11; banda 
accelerează la 3,2 km/h. Când pacientul pășește pe 
banda rulantă, medicul apasă încă o dată tasta START. 
Când tasta START este apăsată a doua oară, afișajul 
se resetează la zero.
După încheierea testului, rezultatele pot fi tipărite pe o 
imprimantă conectată. 

     

Etapă Durată 
(min:sec)

Viteză (km/h)
Înclinare (%) Durată totală 

(min:sec)

0
până la 

apăsarea pe 
tasta START

3,2 0
până la 

apăsarea pe 
tasta START

Etapa testului: pacientul pășește pe banda rulantă.

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

18,10 Profil rampă

Descriere Ilustrație

(disponibil în funcție de model)
Consultați "modul de testare" pentru informații de siguranță și reglare.

Profilul rampă are 2 parametri:
 ❚ Viteză țintă standard: 10,0 km/h; ajustabilă de la 0 la viteza maximă a 
benzii de alergare.

 ❚ Timp de atingere a vitezei țintă în secunde: standard 10 secunde; 
reglabil între 0 - 99 secunde
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Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Selectați modul "test" cu tasta “+” 
sau “-“
Modul selectat se aprinde 
intermitent.

Confirmați cu tasta “enter”.

Dispozitivul trebuie să fie în "modul 
selecție" (unul dintre LED-urile de 
mod se aprinde intermitent)
Pentru a selecta acest mod, 
anulați toate celelalte activități prin 
apăsarea butonului “stop”.

Selectați testul personalizat (21 – 28) 
cu tasta “+” sau “-“
Confirmați apăsând tasta “enter” timp 
de cel puțin 5 s.

Selectați viteza pentru etapa 1 cu 
tasta “+” sau “-“.
Confirmați cu tasta “enter”.

Selectați distanța pentru etapa 1 cu 
tasta “+” sau “-“.
Confirmați cu tasta “enter”.

Selectați distanța “0” pentru a 
programa timpul pentru această 
etapă.

Selectați timpul pentru etapa 1 cu 
tasta “+” sau “-“.
Confirmați cu tasta “enter”.

Selectați timpul “0:00” pentru a 
programa distanța pentru această 
etapă.

Selectați elevația pentru etapa 1 cu 
tasta “+” sau “-“.
Confirmați cu tasta “enter”.

18.12 Teste personalizate
Testele 21 – 28 pot fi personalizate cu programe de până la 40 de etape.
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a programa un test individual.
Afișajul “heart rate” (ritm cardiac) indică etapa curentă a programului.
Apăsați “up” (sus) și “down” (jos) pentru a derula etapele programului.
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Funcții de bază Butoane / afișaje Alte informații

Selectați accelerarea pentru etapa 
1 cu tasta “+” sau “-“.
Confirmați cu tasta “enter”.

Nivelul de accelerare este indicat 
de afișajul "index".

Repetați această succesiune pentru 
etapele următoare.

Asigurați-vă că toate etapele după 
ultima etapă au viteza “0 km/h”.

Țineți apăsat “start” timp de cel puțin 
5 secunde pentru a salva programul 
și a ieși din modul de programare.
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19 Anexa III (Accesorii)
19.1 Suport de braț ajustabil [cos12013]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Suporturile de braț h/p/cosmos reprezintă o soluție simplă pentru susținerea greutății subiectului. 
Posibilitatea de reglare a înălțimii și lățimii permite utilizarea într-o gamă largă de aplicații.

Ilustrație

Aplicație Trageți elementul de blocare și 
rotiți segmentele pentru a regla 
suportul de braț.
Țineți segmentele libere cu 
cealaltă mână.
Cifrele de pe fiecare articulație 
permit reglarea și a celuilalt 
suport.

Informații suplimentare de siguranță  ❚ Nu reglați în timpul utilizării.
 ❚ Acordați atenție punctelor de apăsare și forfecare.
 ❚ Asigurați-vă că mânerele sunt în poziție dreaptă în timpul utilizării.
 ❚ Nu utilizați suporturile în timpul alergării.
 ❚ Poziționați suporturile în afara zonei de activitate fizică atunci când alergați.
 ❚ Nu utilizați suporturile pe pielea neprotejată.
 ❚ Nu lăsați suporturile în interiorul zonei de alergare
 ❚ Înainte de utilizare, asigurați-vă că elementele de reglare sunt corect blocate.
 ❚ Nu folosiți suporturile când banda se rotește în sens invers.

Date tehnice Reglare: Înălțime și lățime prin 3 articulații
Dimensiuni: 480 x 425 x 260 mm/suport (ambalat)
Greutate: 10,7 kg/suport
Greutate max. subiect: 140 kg
Greutatea maximă a subiectului pentru banda de alergare se reduce atunci când se 
utilizează suporturile de braț.

Accesorii suplimentare cos100680 tastatură suplimentară pentru suport braț
cos14135 suport tastatură pentru suport braț
cos10107 buton suplimentar de oprire pe suport braț dreapta
cos10108 buton suplimentar de oprire pe suport braț stânga

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-
scale-0deg-handrail-shape

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-scale-0deg-handra
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-scale-0deg-handra
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19.2 Suport de braț, buton opțional de oprire [cos10107, cos10108]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Buton suplimentar de oprire de urgență, integrat în suportul de braț

Ilustrație

Aplicație Acționare Rezultat Eliberare Restart

Banda rulantă 
se oprește cu 
o decelerare 
predefinită.
Sistemul de elevare 
se oprește
UserTerminal 
afișează mesajul 
"pull stop" (trage 
buton stop)
Alimentarea de la 
priză și comunicarea 
cu interfața nu sunt 
întrerupte

Reporniți aplicația

Apăsați butonul Eliberați butonul

Informații suplimentare de siguranță N/A

Date tehnice N/A

Accesorii suplimentare N/A

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right

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

Titlu Descriere

Scurtă descriere Bară transversală pentru o mai bună păstrare a echilibrului

Ilustrație

Aplicație Pacientul se poate ține de bara transversală pentru a-și menține echilibrul
Ținerea de barele laterale afectează eficiența exercițiilor.

Informații suplimentare de siguranță N/A

Date tehnice Lungime: 850 mm
Diametru: 30 mm
Greutate: 2,4 kg

Date tehnice N/A

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-
arched-grip-cover

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-arched-grip-cover
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-arched-grip-cover
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19.5 Buton de oprire de urgență after-market [cos15933, cos100548, cos15294]
Titlu Descriere

Scurtă descriere Butoane suplimentare de oprire de urgență

cos15933 Buton de oprire urgență cu suport magnetic 5 m
cos100548 Buton de oprire urgență cu suport magnetic 10m
cos15294 Ext. oprire de urgență fără fixare 5 m
cos15294 L10m Ext. oprire de urgență fără fixare 10 m
cos15294 L15m Ext. oprire de urgență fără fixare 15m

Ilustrație

cu suport magnetic fără fixare

Aplicație Acționare Rezultat Eliberare Restart

Banda rulantă 
se oprește cu 
o decelerare 
predefinită.
Sistemul de elevare 
se oprește
UserTerminal 
afișează mesajul 
"pull stop" (trage 
buton stop)
Alimentarea de la 
priză și comunicarea 
cu interfața nu sunt 
întrerupte

Reporniți aplicația

Apăsați butonul Eliberați butonul

Informații suplimentare de siguranță N/A

Date tehnice N/A

Accesorii suplimentare N/A

Instalare De către operator

Alte informații https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-
magnet-holder-5-m-spiral-cable

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-magnet-holder-5-m-s
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-magnet-holder-5-m-s
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19.6 Bară laterală ajustabilă [cos102010]

Titlu Descriere

Scurtă descriere bare laterale reglabile pe înălțime și lățime pe ambele părți

Ilustrație

Aplicație Reglarea înălțimii:
Trageți rozeta de blocare și mutați 
bara laterală în poziția dorită.
Țineți segmentele libere cu cealaltă 
mână.

Reglarea lățimii:
Slăbiți maneta, rotiți brațul pivotant, 
strângeți maneta.

Informații suplimentare de siguranță  ❚ Nu reglați în timpul utilizării.
 ❚ Fiți atent la punctele de apăsare și forfecare.
 ❚ Acordați atenție poziției corecte a barelor laterale.
 ❚ Înainte de utilizare, asigurați-vă că elementele de reglare sunt corect blocate.

Date tehnice reglabilitate:  înălțime: 550 – 1200 mm
 lățime:  380 – 1040 mm
lungime tub bară laterală: 150 cm
diametru tub: 4 cm
greutate: 69 kg
material: tub de oțel, vopsit în câmp electrostatic

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații N/A



pagina 73 / 81cos105000_150_50_med_ro, rev. 1.00© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

19.7 Bară laterală, lungime 2 stâlpi [cos10145]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Bară lungă pentru siguranță suplimentară

Ilustrație

Aplicație Pacientul se ține de ambele bare laterale pentru mai multă stabilitate când se urcă pe 
banda de alergare.
Pacientul se poate ține de barele laterale și pentru a-și menține echilibrul.
Ținerea de barele laterale afectează eficiența exercițiilor.

Informații suplimentare de siguranță N/A

Date tehnice Lungime: 1990 mm
Diametru: 60 mm
Greutate: 22 kg

Accesorii suplimentare N/A

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații N/A
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19.10 Senzor POLAR de măsurare a ritmului cardiac, necodat [cos102818]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Senzor de măsurare a ritmului cardiac, necodificat

Ilustrație

Aplicație Aplicați centura pentru piept conform ilustrației:

Informații suplimentare de siguranță  ❚ OPOZORILO! Sistemi za nadzor srčnega utripa so lahko netočni.
 ❚ Nepravilna ali pretirana vadba lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
 ❚ Če čutite omedlevico ali vrtoglavico, takoj prenehajte z vadbo in se posvetujte z zdravnikom.

Date tehnice Rază de transmisie:   aprox. 1m
Pentru date suplimentare, consultați documentația POLAR sau www.polar.com.
Depanare:
În cazul în care pulsul nu este afișat:
- Centura pentru piept ar putea fi aplicată incorect (a se vedea modul de aplicare mai sus)
- Sunt utilizate alte centuri pentru piept decât POLAR T31 sau T34 (a se vedea 
documentația)
Dacă pulsul nu este afișat sau este afișat incorect:
Pot exista interferențe cauzate de
- Ecrane, calculatoare, imprimante, telefoane mobile și alte sisteme radio
- Dispozitive electrice, motoare electrice, transformatoare
- Linii electrice de înaltă tensiune, inclusiv feroviare
- Tuburi fluorescente puternice din apropriere
- Calorifere
- Alte dispozitive electrice
Pentru a preveni interferențele cu banda de alergare, instalați dispozitivul la o anumită distanță 
de astfel de surse. Nu utilizați valorile indicate dacă suspectați existența unor interferențe.
Vă rugăm să consultați instrucțiunile furnizate de producătorul POLAR.

Accesorii suplimentare cos10905 Curea pentru piept POLAR mărime XS
cos10906 Curea pentru piept POLAR mărime S
cos10165 Curea pentru piept POLAR mărime M
cos10907 Curea pentru piept POLAR mărime L
cos10902 Set transmițător POLAR T31
cos15178 Set transmițător POLAR T34 (rază extinsă)

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații N/A
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19.11 Senzor POLAR W.I.N.D. de măsurare a ritmului cardiac, codificat [cos100106]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Senzor de măsurare a ritmului cardiac, codificat

Ilustrație

         
Aplicație Aplicați centura pentru piept conform ilustrației:

Informații suplimentare de siguranță  ❚ OPOZORILO! Sistemi za nadzor srčnega utripa so lahko netočni.
 ❚ Nepravilna ali pretirana vadba lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
 ❚ Če čutite omedlevico ali vrtoglavico, takoj prenehajte z vadbo in se posvetujte z zdravnikom.

Date tehnice Rază de transmisie:   aprox. 10m
Pentru date suplimentare, consultați documentația POLAR sau www.polar.com.

Depanare:
În cazul în care pulsul nu este afișat:
- Centura pentru piept ar putea fi aplicată incorect (a se vedea modul de aplicare mai sus)
- Sunt utilizate alte centuri pentru piept decât POLAR W.I.N.D. (a se vedea documentația)
-  Dispozitivul și centura pentru piept nu sunt conectate (a se vedea opțiunea de utilizare 

OP 19)

Accesorii suplimentare cos100420b Transmițător POLAR WIND TRX24
cos100420c Centură pentru piept POLAR WIND WearLink

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/polar-heart-rate-receiver-wind

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

Titlu Descriere

Scurtă descriere Software-ul h/p/cosmos para control este proiectat pentru controlul la distanță al 
dispozitivelor medicale.
Acesta nu poate fi utilizat pentru diagnostic sau evaluare medicală.
Datele colectate nu pot fi utilizate pentru diagnostic sau evaluare.

Pentru controlul la distanță al tuturor benzilor de alergare și scărilor ergometrice h/p/
cosmos cu MCU2, MCU3, MCU4 și MCU5. Parametrii și tastatura benzii de alergare 
sunt afișate pe PC și pot fi simulate taste pentru controlul la distanță al benzii de alergare 
sau scării ergometrice.

Ilustrație

Aplicație A se vedea instrucțiunile de utilizare separate.

Informații suplimentare de siguranță A se vedea instrucțiunile de utilizare separate.

Date tehnice Procesor minim: Pentium IV
SO Windows XP / Vista / 7
1 GB RAM (recomandat 2 GB)
Spațiu liber pe HD 200 MB
Rezoluție 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Microsoft® DirectX 9.c

Accesorii suplimentare cos12769-01 convertor USB-RS232
cos00097010034 Cablu de conectare de interfață RS 232 5 m
cos00097010035 Cablu de conectare de interfață RS 232 10 m

Instalare De către operator
Instalați de pe DVD-ul h/p/cosmos demo & info sau descărcați de pe pagina web (a se 
vedea mai jos).

Alte informații https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410
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19.13 Inversare rotație curea bandă de alergare 150/50 [cos00098100045-02]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Inversarea rotației curelei pentru alergare / mers în josul pantei

Ilustrație

Aplicație Rotiți comutatorul cu cheie și porniți dispozitivul fără pacient.
Observați poziția benzii rulante și reglați-o dacă este necesar.
Opriți funcționarea și oferiți pacientului instrucțiuni pentru urcarea pe dispozitiv.
Explicați și începeți operarea.
Repetați procedura pentru comutarea la direcția înainte.

Informații suplimentare de siguranță  ❚ Nu utilizați fără sisteme de prevenire a căderii.
 ❚ Nu utilizați în absența personalului de supraveghere.
 ❚ Nu comutați în timpul mișcării.
 ❚ Viteza maximă pentru rotația curelei în sens invers este redusă în mod implicit.

Date tehnice Înălțime: aprox. 110 cm (în funcție de banda de alergare)
Greutate: aprox. 15 kg (în funcție de banda de alergare)
Forță max. de tragere: 50 N/coardă

Accesorii suplimentare N/A

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-
downhill-15050

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-downhill-15050
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-downhill-15050
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19.14 Extensie Robowalk [cos30022, cos30023]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Extensia h/p/cosmos Robowalk permite exerciții de mers.
Corzile de extensie atașate la membre previn căderea sau amplifică efortul subiectului.

Ilustrație

Aplicație A se vedea instrucțiunile de utilizare separate.

Informații suplimentare de siguranță A se vedea instrucțiunile de utilizare separate.

Date tehnice
robowalk anterior [cos30022]

Înălțime: aprox. 110 cm (în funcție de banda de alergare)
Greutate: aprox. 15 kg (în funcție de banda de alergare)
Forță max. de tragere: 50 N/coardă

Date tehnice
robowalk posterior [cos30023]

înălțime:  aprox. 80 cm (în funcție de banda de alergare)
Greutate:  aprox. 25 kg (în funcție de banda de alergare)
Forță max. de tragere: 50 N/coardă

Accesorii suplimentare cos101051-XS manșetă gambă mărimea XS (pentru circumferință 14 … 27 cm)
cos101050-S manșetă coapsă mărimea S (pentru circumferință 25 … 39 cm)
cos101050-M manșetă gambă mărimea M (pentru circumferință 36 … 51 cm)
cos101050-L manșetă gambă mărimea L (pentru circumferință 49 … 75 cm)

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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19.15 Arc de siguranță pentru familiile de benzi de alergare 150/50 LC și 150/50 [cos10079]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Arcul de siguranță h/p/cosmos este o opțiune de protecție a subiectului împotriva căderii.
În plus, arcul de siguranță oprește funcționarea benzii în caz de cădere.

Ilustrație

Aplicație A se vedea "prevenirea căderii"

Informații suplimentare de siguranță A se vedea informațiile de siguranță ale benzii de alergare.

Date tehnice Greutate max. subiect: 200 kg
Înălțime max. subiect: 200 cm
Forță minimă de declanșare: aprox. 100 N (~10 kg)
Înălțime minimă cameră:  250 cm (bandă alergare la înclinare 0%)
 260 cm (bandă alergare la înclinare maximă)

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

Instalare numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Alte informații https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harness-
chest-belt-fall-stop-prevention

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harness-chest-belt-fall-st
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harness-chest-belt-fall-st
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19.16 Rampă pentru scaun cu rotile [cos16186-02]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Rampa pentru scaunul cu rotile permite accesul pe bandă al subiecților în scaune cu rotile.

Ilustrație

Aplicație Împingeți subiectul în scaunul cu rotile pe banda de alergare.
Fixați subiectul la dispozitivul de prevenire a căderii.
Sprijiniți subiectul pentru a-i permite să stea drept.
Îndepărtați scaunul cu rotile.
Începeți aplicația.

Informații suplimentare de siguranță  ❚ Ne uporabljajte naprav s kolesi (kolesa, invalidski vozički, rolerji itd.).
 ❚ Nevarnosti ukleščenja: Odstranite kravato, šal ali druge obleke, ki bi se lahko ujele 
v napravo. Da bi preprečili, da se dolgi lasje in trakovi ujamejo v napravo, jih med 
vzdrževanjem in vadbo spnite.

Rampa nu trebuie să atingă banda rulantă.
Asigurați-vă că rampa nu alunecă.
Urcați-vă întotdeauna pe bandă din spatele, nu din laterala acesteia.
Nu montați rampa atunci când banda rulantă este în mișcare.

Date tehnice Lungime: 1241 mm
Lățime: 823 mm
înălțime: 126 mm
Greutate: 22,0 kg

Accesorii suplimentare N/A

Instalare De către operator

Alte informații N/A
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20 Contact

Pentru solicitări privind intervenții de service sau vânzări, vă rugăm să aveți la îndemână tipul și seria dispozitivului dumneavoastră.
Pentru asistență de service, vă recomandăm să utilizați aplicația Skype împreună cu o cameră web.

Departamentul de service
telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14 €/min. de la linii fixe din Germania, max. 0,42 € din rețele mobile din Germania)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail service@h-p-cosmos.com
Skype @h-p-cosmos.com (căutați și selectați numele)

Departamentul de vânzări
telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14 €/min. de la linii fixe din Germania, max. 0,42 € din rețele mobile din Germania)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail sales@h-p-cosmos.com
Skype @h-p-cosmos.com (căutați și selectați numele)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Germania
telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14 €/min. de la linii fixe din Germania, max. 0,42 € din rețele mobile din Germania)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail e-mail@h-p-cosmos.com
web www.h-p-cosmos.com
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