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Denne brugsanvisning er kun gyldig til den oprindelige konfiguration ved den første levering af enhederne vist på billederne oven over.
Hvis enheden er blevet ændret, henvises til den nyeste udgave af dette dokument, som kan hentes på:  
www.h-p-cosmos.com

Produktfamilie: løbebånd h/p/cosmos 150/50 LC

Modeller:

pluto® med 
[cos30026va02]

pluto® lt med 
[cos30027va02]

http://www.h-p-cosmos.com
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Kære kunde

Tak fordi du har valgt denne førsteklasses enhed.
Siden virksomheden blev grundlagt i 1988 har h/p/cosmos® haft en markant indflydelse på 
sport, atletik, ergonomi, genoptræning og videnskab gennem udvikling og distribution af nye 
produkter, software, systemløsninger og anvendelsesmetoder.
I løbet af denne periode har virksomheden, der er baseret i Traunstein i Tyskland, udviklet sig 
til DEN førende tyske specialist inden for fremstilling af løbebåndsergometre og -systemer til 
fitness, sport, sportsvidenskab, sportsmedicin, atletik, biomekanik, medicin, genoptræning, 
terapi, ergometri, præstationsrelateret diagnostik og videnskabelig forskning.
Mange udviklinger og meget pionerarbejde fra h/p/cosmos® har påvirket ikke blot produktdesign 
og -funktionalitet, men også deres brug og metoder.

Din succes med vores enheder er det primære mål for h/p/cosmos.

Det er derfor vi både tilbyder enkeltenheder og samlede systemløsninger.
Du kan finde et stort udvalg af muligheder og tilbehør i denne brugsanvisning og på www.h-
p-cosmos.com.

Hos h/p/cosmos er vores produkters kvalitet og sikkerhed vores højeste prioritet.

Disse brugsanvisninger indeholder alle nødvendige oplysninger for at kunne betjene enheden 
korrekt og sikkert.
Læs dem omhyggeligt.og sørg for at de altid er tilgængelige.

Vi håber, at du vil have det sjovt og få succes, når du arbejder med din h/p/cosmos enhed.

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

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



side 4 / 83cos105000_150_50_LC_med_dk, rev. 1.01© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

Indhold

1 Symboler og mærkater ...................................................................................................................................7
1.1 Anvendte symboler (generelt) ...................................................................................................................7
1.2 Anvendte symboler (transport) ..................................................................................................................8
1.3 Mærkater på enhed ...................................................................................................................................9

2 Beskrivelse .....................................................................................................................................................10
2.1 Illustration ................................................................................................................................................10
2.2 Funktion ...................................................................................................................................................10

3 Tilsigtet brug ..................................................................................................................................................11
3.1 Tilsigtet brug ............................................................................................................................................11
3.2 Tilsigtet operatør......................................................................................................................................11
3.3 Tilsigtet placering.....................................................................................................................................11
3.4 Tilsigtet varighed .....................................................................................................................................11
3.5 Kontraindikationer ...................................................................................................................................12

4 Sikkerhed .......................................................................................................................................................13
4.1 Sikkerhedsoplysninger - Forbudt anvendelse .........................................................................................13
4.2 Faldsikringsenheder ................................................................................................................................15
4.3 Akut afstigning .........................................................................................................................................17
4.4 Nødstop fra ..............................................................................................................................................18
4.5 Nødstop ...................................................................................................................................................18
4.6 Ikke godkendt adgang .............................................................................................................................19
4.7 Restrisiko / bivirkninger ...........................................................................................................................19
4.8 Brandslukning ..........................................................................................................................................19
4.9 Fuldstændig frakobling ............................................................................................................................19

5 Klargøring ......................................................................................................................................................20

6 Brugerterminal ...............................................................................................................................................22
6.1 Taster og skærme ....................................................................................................................................22
6.2 Standard sammenlignet med “lt” enheder ...............................................................................................23
6.3 Tilslutning af eksterne enheder / grænseflader .......................................................................................24

7 Placering af person og operatør ..................................................................................................................25

8 Betjening  .......................................................................................................................................................26
8.1 Almindelig anvendelsesprocedure  ..........................................................................................................26
8.2 Oversigt over driftstilstande  ....................................................................................................................27
8.3 Manuel funktion  ......................................................................................................................................28
8.4 Profil funktion  ..........................................................................................................................................29
8.5 Kardio funktion (valgfrit)  .........................................................................................................................31
8.6 Test funktion  ...........................................................................................................................................33



side 5 / 83cos105000_150_50_LC_med_dk, rev. 1.01© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

8.7 Gribe ind i automatisk program  ..............................................................................................................35
8.8 Pausefunktion ..........................................................................................................................................36
8.9 Accelerationsniveauer .............................................................................................................................37
8.10 Brugerindstillinger ..................................................................................................................................38

9 Tilbehør / kompatible enheder .....................................................................................................................40
9.1 Oprette systemer .....................................................................................................................................40
9.2 Oversigt over tilbehør ..............................................................................................................................40
9.3 Kompatible enheder ................................................................................................................................41

10 Desinfektion / Rengøring ............................................................................................................................42

11 Vedligeholdelse ............................................................................................................................................43
11.1 Intervaller og kompetencer ....................................................................................................................43
11.2 Dagligt eftersyn ......................................................................................................................................43
11.3 Smøring .................................................................................................................................................44
11.4 Justering af løbebånd ............................................................................................................................45
11.5 Emner for kvalificeret servicepersonale .................................................................................................46
11.6 Sikkerhedseftersyn ................................................................................................................................46
11.7 Reservedele og forbrugsmaterialer .......................................................................................................46

12 Fejlfinding ....................................................................................................................................................47
12.1 Almindelig fejlfinding ..............................................................................................................................47
12.2 RS232 fejlfinding ...................................................................................................................................48
12.3 Fejlmeddelelser .....................................................................................................................................48

13 Tekniske data ...............................................................................................................................................49
13.1 UserTerminal .........................................................................................................................................49
13.2 Mål .........................................................................................................................................................49
13.3 Belastninger ..........................................................................................................................................49
13.4 Emissioner .............................................................................................................................................49
13.5 Essentielle ydelsesegenskaber .............................................................................................................49
13.6 Omgivelsesforhold .................................................................................................................................50
13.7 Tekniske og juridiske krav .....................................................................................................................50
13.8 EMC-tests ..............................................................................................................................................50
13.9 Klassifikation .........................................................................................................................................51
13.10 Certifikater ...........................................................................................................................................51
13.11 Grænseflader (RS232, D-SUB, 9-polet) ..............................................................................................51
13.12 Spænding, strøm, ydeevne .................................................................................................................52
13.13 Software, programmer .........................................................................................................................52
13.14 Fuldstændig frakobling ........................................................................................................................52

14 Ansvar og Garanti .......................................................................................................................................53

15 Forventet levetid ..........................................................................................................................................53



side 6 / 83cos105000_150_50_LC_med_dk, rev. 1.01© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

16 Bortskaffelse ................................................................................................................................................53

17 Bilag I ............................................................................................................................................................54
17.1 Installation .............................................................................................................................................54
17.2 Instruktionsprotokol ...............................................................................................................................54
17.3 Instruktionsprotokol, underskrifter .........................................................................................................55
17.4 Brugerindstillinger (detaljeret) ...............................................................................................................56

18 Bilag II (Forhånds- og selvdefinerede tests) .............................................................................................61
18.1 UKK gåtest ............................................................................................................................................61
18.2 Gradueret test .......................................................................................................................................62
18.3 Conconi-test ..........................................................................................................................................62
18.4 Bruce protokol .......................................................................................................................................63
18.5 Naughton protokol .................................................................................................................................63
18.6 Balke protokol ........................................................................................................................................63
18.7 Cooper protokol .....................................................................................................................................64
18.8 Ellestad A protokol .................................................................................................................................64
18.9 Ellestad B protokol ................................................................................................................................64
18,10 Rampeprofil .........................................................................................................................................65
18.11 Gardner testprotokol ............................................................................................................................65
18.12 Selvdefinerede tests ............................................................................................................................66

19 Bilag III (Tilbehør) ........................................................................................................................................68
19.1 Armholder, indstillelig [cos12013] ..........................................................................................................68
19.2 Armholder, valgfri stopknap [cos10107, cos10108] ...............................................................................69
19.3 Forreste tværstang [cos102426] ...........................................................................................................70
19.4 Hældning 0 % til +25 % [cos102927] ....................................................................................................71
19.5 Nødstop - eftermontering [cos15933, cos100548, cos15294] ...............................................................72
19.6 Håndstang, justerbar [cos102010] ........................................................................................................73
19.7 Håndstang lang 1358 mm [cos102918] .................................................................................................74
19.8 Håndstang, pædiatrisk [cos102400] ......................................................................................................75
19.10 POLAR pulsmåling, ikke kodet [cos102818] .......................................................................................76
19.11 POLAR W.I.N.D. pulsmåling, kodet [cos100106] ................................................................................77
19.12 PC-software para control [cos10071-v4.1.0] .......................................................................................78
19.14 robowalk-udvidelse [cos30022, cos30023] .........................................................................................79
19.15 Sikkerhedsbue til løbebånd i serie 150/50 LC og 150/50 [cos10079] .................................................80
19.16 Speciel hastighed 0 til 22 km/t, 150/50 LC [cos103326] .....................................................................81
19.16 Kørestolsrampe [cos102931] ..............................................................................................................82

20 Kontakt .........................................................................................................................................................83



side 7 / 83cos105000_150_50_LC_med_dk, rev. 1.01© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

1 Symboler og mærkater

1.1 Anvendte symboler (generelt)

Illustration Beskrivelse Reference

CE-tegn, bevis på, at de grundlæggende krav (her med nummer på 
bemyndiget organ) er blevet opfyldt

(ifølge direktiv om medicinsk udstyr 
93/42/EØF)

Generel advarsel (fare-, advarsels- eller forsigtig-sætninger) (DIN EN ISO 7010 W001)

Advarsel om forhindringer (snuble) (DIN EN ISO 7010 W007)

Advarsel om elektrisk spænding (DIN EN ISO 7010 W012)

Advarsel om modroterende ruller (fastklemningsområde) (DIN EN ISO 7010 W025)

Følg brugsanvisningerne (DIN EN ISO 7010 M002)

Potentialeudligning (IEC 60445)

Beskyttende jordforbindelse (IEC 60417-5019)

Vekselstrøm (AC) (IEC 60417-5032)

Anvendt del type B (IEC 60417-5840)

Forbindelsespunkt til nullinje (IEC 60445)

Producent (ISO 15223-1)

01-10-2015
Fremstillingsdato (ISO 15223-1)

Særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr (2012/19/EU)
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Illustration Beskrivelse Reference

Skrøbelig, håndter forsigtigt (ISO7000-0621)

Denne side op (ISO7000-0623)

Skal holdes tør (ISO7000-0626)

Tyngdepunkt (ISO7000-0627)

Temperaturbegrænsninger (SO7000-0632)

Må ikke stables (ISO7000-2402)

1.2 Anvendte symboler (transport)
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Illustration Beskrivelse Reference

navneplade -

UDI-navneplade -

mærkat ”forsigtig farezoner” cos10508-03

mærkat ”frakobl netstrøm før åbning” cos11880

mærkat ”følg anvisninger” cos101380

mærkat ”potentialeudligning” cos101594

mærkat “inspektion 20xx” + basismærkat cos14543-20xx + cos11787

mærkat "justér løbebånd" cos10512

mærkat ”grænse løbebåndets akseldæksel” cos102466-01

betjenings- og sikkerhedsvejledning cos100578-01-xx

mærkat "interface bagplade 150/50 LC" cos102788

mærkat "bagpanel brugerterminal 5B 
udgange." cos11933-01

mærkat "h/p/cosmos adresse" 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 Mærkater på enhed
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Nr. Beskrivelse   Illustration

1. UserTerminal

2. Træksnor til sikkerhedsstop 
(træksnor / sikkerhedsrem)

3. Nødstop
4. Tværstang-forreste stang
5. Sidehåndstænger
6. Motorhjelm
7. Fodstang
8. Skridsikker overflade
9. Løbeflade
10. Løbebånd
11. Bagerste rulle

12. Beskyttelsesdæksel til bagerste 
rulle

13. Mærkning af løbeoverflade
14. Sikkerhedsbue
15. Sikkerhedssele

2.1 Illustration
2 Beskrivelse

2.2 Funktion
Løbebåndet har to grundlæggende præstationsegenskaber: Hastighed og hældning.
Løbebåndets omdrejning repræsenterer hastigheden.
Løft af hele løbebåndets ramme inklusive løbefladen muliggør hældning.
Begge parametre kan indstilles manuelt på brugerterminalen.
Desuden er funktion via forhånds- og selvdefinerede indstillinger mulig.
Funktion er også mulig via eksterne enheder (PC, EKG, osv.).
Kapitlet ”funktion” giver en detaljeret beskrivelse af alle funktioner.
Kapitlet ”tekniske data” viser tekniske data.

Løbebåndet drives af kraftige motorer.
Det er derfor yderst vigtigt at overholde sikkerhedsoplysningerne for at undgå personskader eller dødsfald.

Som tidligere beskrevet indeholder løbebåndet en række standardiserede protokoller.
Løbebåndet giver dog ikke anbefalinger vedrørende behandling.
Fastlæggelse af den korrekte belastning er lægens ansvar.
Afhængigt af anvendelsen omfatter belastningen hastighed, hældning, afstand, puls, kropsvægt eller bevægelsesstøtte mv.
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3 Tilsigtet brug
3.1 Tilsigtet brug
h/p/cosmos medicinske løbebånd er beregnet til at gå eller løbe på stedet til
 ❚ Almen fitnesstræning 
 ❚ Gangtræning (med eller uden støtte af kropsvægt)

h/p/cosmos medicinske løbebånd kan anvendes i kombination med eksterne enheder til at gå eller løbe på stedet såsom
 ❚ Måleinstrumenter til neuromuskulære og biomekaniske målinger (fx EEG, EMG, bevægelsesanalyse)
 ❚ Måleinstrumenter til kardiovaskulære målinger (fx EKG)
 ❚ Måleinstrumenter til kardiopulmonale målinger (fx ergospirometri)

Et faldsikringssystem er ordineret og strengt nødvendigt til enhver anvendelse af et medicinsk løbebånd.
Den person, der er genstand for den medicinske anvendelse, er ikke nødvendigvis en patient.
Derfor vil disse brugsanvisninger bruge udtrykket "person" både om patienter og sportsfolk, der testes.

h/p/cosmos medicinske løbebånd kan også anvendes af personer uden helbredsproblemer til ikke-medicinske anvendelser.
Til brug med personer uden helbredsproblemer skal brugsanvisningen til sportsenheder anvendes. Den findes på
www.h-p-cosmos.com

3.2 Tilsigtet operatør
 ❚ Kun sundhedspersonale
 ❚ der er blevet nøje oplært i henhold til disse brugsanvisninger
 ❚ der arbejder efter ordination fra en læge, hvor det er relevant og nødvendigt
 ❚ Personen, der benytter enheden, er ikke den tilsigtede operatør.
Men den tilsigtede operatør må godt give den person, der benytter enheden, tilladelse til at styre enheden i henhold til 
anvisningerne fra den tilsigtede operatør og under konstant opsyn af den tilsigtede operatør.
Det betyder, at betjeningen af enheden forbliver den tilsigtede operatørs ansvar til enhver tid under hensyntagen til personens 
fysiske og mentale tilstand.
Den tilsigtede operatør skal kunne nå nødstopknappen/sluk-knappen til enhver tid.

3.3 Tilsigtet placering
 ❚ Kun sundhedsfaciliteter
 ❚ Må ikke anvendes hjemme eller til sundhedspleje i hjemmeregi (iht. IEC 60601-1-11)
 ❚ Ingen udendørs brug
 ❚ Ingen direkte sollys
 ❚ Tilstrækkeligt oplyst til at advarsler, mærkater, display og betjeningselementer kan læses ordentligt
 ❚ Korrekte omgivelsesforhold (se ”Tekniske data”)
 ❚ Stationært træningsudstyr: Må ikke flyttes under brug

3.4 Tilsigtet varighed
 ❚ Afhænger af lægens ordination
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3.5 Kontraindikationer
Absolutte kontraindikationer (skal udelukkes, før løbebåndet anvendes)
 ❚ Akut myokardieinfarkt (inden for 2 dage)
 ❚ Ustabil angina pectoris
 ❚ Patologi med hjertearytmi og/eller begrænset hæmodynamik
 ❚ Symptomatisk massiv aortastenose
 ❚ Ikke-kompenseret/ikke-kontrolleret hjerteinsufficiens
 ❚ Akut lungeemboli eller lungeinfarkt
 ❚ Akut endokardit, myokardit, perikardit
 ❚ Akut aortadissektion
 ❚ Akut hjertesyndrom
 ❚ Akut flebotrombose i de nedre ekstremiteter
 ❚ Febrile infektioner
 ❚ Graviditet
 ❚ Akut trombose
 ❚ Friske sår, f.eks. efter operation
 ❚ Akut fraktur
 ❚ Beskadiget diskus eller traumatisk sygdom i rygsøjlen
 ❚ Epilepsi
 ❚ Inflammationer
 ❚ Akut migræne

Relative kontraindikationer:
(Anvendelse kan finde sted, hvis de mulige fordele er større end den risiko, der er forbundet med anvendelsen.
Denne beslutning skal træffes af lægen, før løbebåndet anvendes)
 ❚ Stenose i venstre hovedkranspulsåre
 ❚ Sygdom i hovedpulsåren
 ❚ Hjerteklapsygdom i moderat grad
 ❚ Kendt elektrolytubalance
 ❚ Arteriel hypertoni (RR > 200 mm Hg syst. > 110 mm Hg diast.)
 ❚ Takyarytmi eller bradyarytmi
 ❚ Hypertrofisk kardiomyopati og andre former for blokering af udløbsgangen
 ❚ En sværere grad af atrioventrikulært AV-blok
 ❚ Anæmi
 ❚ Fysiske og/eller psykiske handicap, som medfører manglende evne til at motionere tilstrækkeligt
 ❚ Særligt invasivt medicinsk udstyr (sonder, infusioner, katetre, eksterne fikseringsindretninger osv.)
 ❚ Pacemaker
 ❚ Nedsat syn (syn < 30 % iht. WHO)

Der kan forekomme yderligere kontraindikationer. Dette skal vurderes af lægen.
I tilfælde af relative kontraindikationer kræves det, at personen holdes under konstant opsyn af sundhedspersonaleEn anden person 
skal være til stede under vedligeholdelse.

Kilder:
http://leitlinien.dgk.org (tysk hjerteforening)
www.acc.org (American College of Cardiology Foundation)
www.americanheart.org (amerikansk hjerteforening)
http://my.americanheart.org/idc/groups/ahaecc-internal/@wcm/@sop/documents/downloadable/ucm_423807.pdf
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4 Sikkerhed
h/p/cosmos medicinske løbebånd kan også anvendes af personer uden helbredsproblemer. 
Til brug med personer uden helbredsproblemer skal brugsanvisningen til sportsenheder anvendes.  
Den findes på www.h-p-cosmos.com

4.1 Sikkerhedsoplysninger - Forbudt anvendelse
Overhold nøje følgende fare-, advarsels- og forsigtig-udsagn for at forhindre alvorlige personskader eller dødsfald.
 ❚ En faldsikringsenhed er påbudt og strengt nødvendigt til enhver anvendelse af et medicinsk løbebånd.
 ❚ Brug ikke sikkerhedsselen på bar hud.
 ❚ ADVARSEL! Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
 ❚ Forkert eller overdreven motion kan forårsage alvorlige personskader eller død.
 ❚ Fortæl personen: Hvis du føler dig svag eller svimmel, skal du straks ophøre med at træne og kontakte en læge.
 ❚ Undgå at overbelaste eller overstresse personen.
 ❚ Kun omhyggeligt uddannet medicinsk personale må bruge enheden.
 ❚ Personen skal undersøges af en læge inden brug af enheden.
 ❚ Der skal altid være en defibrillator til stede.
 ❚ Den tilsigtede operatør skal kunne nå mindst ét nødstop/sluk-knappen til enhver tid.
 ❚ Overhold alle oplysninger i denne brugsanvisning.
 ❚ Brug ikke enheden til andet end den tilsigtet brug.
 ❚ Brug ikke enheden hvis en eller flere af de angivne kontraindikationer er til stede.
 ❚ I tilfælde af relative kontraindikationer kræves det, at personen holdes under konstant opsyn af sundhedspersonale.
 ❚ Hverken personen eller operatøren må være påvirket af alkohol, medicin eller bedøvelse.
 ❚ Start brug af løbebåndet med langsom gang, især for begyndere.
 ❚ Sørg for at der ikke er personer, kropsdele eller genstande i rummet under løbebåndet, især når det tændes (løbebåndet vil sænke 
sig under opstart), og når hældningen ændres.

 ❚ Træd ikke op på enheden mens løbebåndet drejer.
 ❚ Træd ikke på nær rullen.
 ❚ Lad være at stå på og træd ikke op på løbefladen, når enheden står skråt (løbebåndet kan skride på grund af tyngdekraften).
 ❚ Sørg for at ingen håndklæder, smykker, mobiltelefoner, væskebeholdere el. lign. kan falde ind i enheden eller ned på 
løbeoverfladen.

 ❚ Træd ikke op på enheden uden passende sko uden høje hæle, pigge eller knopper.
 ❚ Brug ikke enheden med hjul (cykler, kørestole, inlineskøjter osv.).
 ❚ Vend ikke rundt, gå ikke sidelæns eller bagud. Spring ikke på eller af det løbende bælte, mens det er i bevægelse.
 ❚ Rør ikke løbebåndet mens det er i bevægelse (udover kontakt med fødderne).
 ❚ Læn dig ikke op ad brugerterminalen - lad være at trykke hårdt på displayet - tryk forsigtigt på tasterne.
 ❚ Sørg for at hjælpemidler, tilbehør, ledninger osv. ikke befinder sig i løbeområdet.
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 ❚ Indsæt ikke metalgenstande såsom en stift eller en ledning i noget mellemrum eller nogen kontakt på enheden.
 ❚ Rør ikke personen og eksternt elektrisk udstyr på samme tid.
 ❚ Det er altid den seneste kommando, som vil blive udført, uanset om den kom via grænsefladen eller fra brugerterminalen under en 
af de fire tilstande. Kun stopkommandoen har højere prioritet og kan ikke tilsidesættes.

 ❚ ADVARSEL: For at undgå risiko for elektrisk stød må udstyret kun tilsluttes til netstrøm med en beskyttende jordforbindelse.
 ❚ ADVARSEL: Brug ikke bærbare højfrekvente kommunikationsenheder i personens omgivelser  (se "placering af person og 
bruger"). Manglende overholdelse kan medføre nedsat ydeevne.

 ❚ Fritstående udstyr skal opstilles på et stabilt og nivelleret underlag.
 ❚ Vælg korrekt gulv, tøj og fugtighed for at forhindre elektrostatisk udladning (se også tekniske data).
 ❚ Brug ikke enheden uden instruktion fra autoriseret personale i henhold til instruktionsprotokollen.
 ❚ Sørg for et sikkerhedsområde på 2,0 m x løbebåndets bredde bag ved det.
 ❚ Brug ikke enheden med børn <12 måneder.
 ❚ Forhindr adgang for børn uden opsyn (< 14 år) på eller nær nogen del af enheden (inkl. tilbehør, emballage, smøring og 
vedligeholdelsesmateriale).

 ❚ I tilfælde af anvendelse med børn (> 1 < 14 år) er konstant opsyn af sundhedspersonale obligatorisk.
 ❚ Dyr må ikke befinde sig i samme lokale som enheden.
 ❚ Automatisk funktion må kun ske på ordination fra læge.
 ❚ Operatør og den person, der benytter enheden, skal være opmærksomme på automatisk ændring af belastning under profil-, 
kardio- og testfunktion.

 ❚ Under stresstest skal der altid være en læge til stede.
 ❚ Utilsigtet risiko for at sidde fast: Tag slips, halstørklæder og andet tøj der kan sætte sig fast af. Fastgør langt hår og bånd under 
vedligeholdelse og træning for at undgå at blive fanget i fastklemningsområderne.

 ❚ Udfør en daglig visuel inspektion (se kapitlet "vedligeholdelse").
 ❚ Overhold vedligeholdelsesintervallerne anført i kapitlet "vedligeholdelse".
 ❚ Overhold kompetencerne anført i kapitlet "vedligeholdelse".
 ❚ En anden person skal være til stede under vedligeholdelse.
 ❚ I tilfælde af synlige eller antagne fejl eller fejlfunktioner (af enheden, tilbehør, software osv.) skal du frakoble enheden, umuliggøre 
genforbindelse, markere enheden tydeligt og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

 ❚ I tilfælde af synlig eller antaget slitage (af enheden, tilbehør, mærkater osv.) skal du frakoble enheden, umuliggøre genforbindelse, 
markere enheden tydeligt og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

 ❚ I tilfælde af at der trænger væske ind i enheden, skal du frakoble enheden, umuliggøre genforbindelse, markere enheden tydeligt 
og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

 ❚ Lad være med at ændre enheden, konfigurationer, tilbehør eller software på nogen måde.
 ❚ Tilslut ikke enheder, tilbehør eller software, der ikke er angivet i "tilbehør / kompatible enheder".
 ❚ Desinficér enheden før og efter hver behandling.
 ❚ Afbryd enheden og alt tilbehør fra strømforsyningen før rengøring eller desinfektion.



side 15 / 83cos105000_150_50_LC_med_dk, rev. 1.01© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

4.2 Faldsikringsenheder
En faldsikringsenhed er den eneste effektive måde til at beskytte personen mod at falde.
En faldsikringsenhed er påbudt og strengt nødvendigt til enhver anvendelse af et medicinsk løbebånd.
h/p/cosmos leverer faldsikringsenheder i form af en sikkerhedsbue og en anordning til støtte af kropsvægt (airwalk).
Det er op til operatøren at enhver anden enhed, som forhindrer personen i at falde og overholder IEC60601-1.
Træksnoren til sikkerhedsstop er ikke en faldsikring.

Løbebånd med sikkerhedsbue Anordning til støtte af kropsvægt airwalk®

Se yderligere oplysninger i “Bilag III (tilbehør)”

Beskrivelse Illustration

Tag sikkerhedsselen på, så h/p/cosmos-logoet vender fremad.

h/p/cosmos-logoet skal også være synligt bagpå.

Luk spænderne.
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Beskrivelse Illustration

Stram skulder- og brystremmene.

Brug en karabinhage til at forbinde sikkerhedsselen til rebet.

Forklar personen, hvordan det fungerer.
Justér rebets længde, således at personen skal opretholde den 
korrekte position (se ”placering af person og operatør”).
Fastgør rebet med rebstoppet.

For igen at åbne spændet skal man trykke på udløseren med 
tommel- og pegefinger.
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4.3 Akut afstigning
Personen er ved bevidsthed og bevidst om faren.
 ❚ Personen griber fat om håndstængerne
 ❚ Personen hopper af det kørende bånd op på fodstængerne
 ❚ Operatør / person trykker på nødstoppet

Personen er ved bevidsthed, men er ikke bevidst om faren.
 ❚ Personen snubler eller falder ind i faldsikringsenheden.
 ❚ Løbebåndet stopper
 ❚ Operatør / person trykker på nødstoppet
 ❚ Operatøren hjælper personen op at stå igen.
 ❚ Operatøren hjælper personen med at stige ned fra enheden.

Personen har mistet bevidstheden og hænger i faldsikringsenheden.
 ❚ Tryk på nødstoppet.
 ❚ Tilkald lægehjælp.
 ❚ Tilkald en eller flere hjælpere, som er stærke nok til at bære personen.
 ❚ Oplys den tredje person om, at du vil åbne sikkerhedsselens spænde
 ❚ Åbn sikkerhedsselens spænde.
 ❚ Personen vil glide ned i den anden persons arme.
 ❚ Giv førstehjælp.
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4.4 Nødstop fra
Må kun bruges i nødstilfælde.
Brug ikke som normal stopknap.
Lad være at stå på og træd ikke op på løbefladen, når enheden står skråt (løbebåndet kan skride på grund af tyngdekraften).

Operatøren skal kunne nå nødstopknappen til enhver tid.
Hvis operatøren ikke kan nå nødstopknappen på brugerterminalen (kropshøjde, forhindringer mv.), skal operatøren installere en 
yderligere nødstopknap inden for rækkevidde (se tilbehør).

4.5 Nødstop
Må kun bruges i nødstilfælde.
Brug ikke som normal stopknap.
Lad være at stå på og træd ikke op på løbefladen, når enheden står skråt (løbebåndet kan skride på grund af tyngdekraften).

Betjening Resultat Frigiv Genstart
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l

Strømforsyning til 
belastningsgenererende 
dele afbrudt
 

Løbebånd løber ud (indtil 
0 km/h) med udefineret 
deceleration
 

Bevægelse af stopklodser 
til hældningssystem
 

Brugerterminal fra

Interfacekommunikation 
afbrudt

Trykknap Trækknap Tænd for enheden.
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æ
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p

Træk reb Tilslut reb igen Genstart program.

Betjening Resultat Frigiv Genstart
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e

Løbebåndet stopper med 
på forhånd defineret 
deceleration

Bevægelse af stopklodser 
til hældningssystem

Brugerterminalen viser 
“træk stop”

Netstrøm og 
interfacekommunikation 
ikke afbrudt

Træk reb Slip reb Genstart program
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4.6 Ikke godkendt adgang
Se OP 40 … 44 i brugerindstillinger for at låse hele enheden eller individuelle funktioner.

4.7 Restrisiko / bivirkninger
Efter risikoreduktion er kun 13 ud af mere end 230 årsager i det "bredt acceptable" område.
Hvis faldsikring ikke anvendes eller ikke anvendes korrekt, er der restrisici, fx for at en person falder, hvilket medfører 
hudafskrabninger, blå mærker, brud eller i værste fald død.
Derudover er der resterende risici, som fx utilsigtet overbelastning af personen, som skyldes forkert betjening, forkert vurdering eller 
forkert anvendelse af operatøren samt ukorrekt dataoverførsel (fx elektromagnetiske interferenser, softwarefejl osv.). Selv de bedste 
software- og hardware-sikkerhedskoncepter kan aldrig helt udelukke en fejl i softwaren eller hardwaren og dermed en teoretisk mulig 
overbelastning af personen.
Da løbebåndet er en elektrisk betjent enhed, kan et elektrisk stød, som kan resultere i død, aldrig helt udelukkes, selvom design og 
verifikation er i overensstemmelse med de relevante standarder for elektrisk sikkerhed for medicinsk udstyr.
Restrisikoen for kvælning kan heller ikke udelukkes. Risikoen mindskes af sikkerhedsoplysningerne i brugsanvisningen.
Det kan ikke udelukkes, at utilsigtet eller forbudt brug kan forårsage yderligere risici, som der endnu ikke er taget højde for, eller at 
allerede vurderede risici kan være blevet vurderet forkert. Det kan heller ikke udelukkes, at daglig brug af det medicinske udstyr kan 
vise yderligere risici.
I ergometri, diagnostik og terapi er der alternativer til anvendelse af løbebånd som fx cykelergometri (uden naturlig gangbevægelse) 
eller gangbehandling på gulvflade (kun sikret af terapeuten) osv. Fordelene ved løbebåndstræning i modsætning til disse alternativer 
opvejer klart restrisikoen for fald eller overbelastning med de kendte konsekvenser.
Enhedens ”aktuelle tilstand” er blevet vurderet i risikoanalysen.
Efter at have gennemført evalueringen og valideringen af produktet er risikoen for, at der opstår en ikke acceptabel risiko meget lav.
Enheden (dens konstruktion, dens funktion samt dens tilsigtede anvendelse) udgør - under normale forhold - ikke nogen uberettiget 
risiko for personen, brugeren, operatøren eller tredjeparter.

4.8 Brandslukning
Brug ikke flydende brandslukningsmateriel.
Brug CO2.

4.9 Fuldstændig frakobling
Der er følgende muligheder for fuldstændig frakobling:
 ❚ Afbryd enheden fra stikkontakten.
 ❚ Tag ledningen ud af enheden.
 ❚ Sluk for enhedens sikkerhedskontakt

Sørg for, at der er nok fri plads omkring enheden til at sikre adgang til ledninger og afbryder (”se placering af person og operatør”).
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5 Klargøring

Beskrivelse Illustration

Udfør dagligt eftersyn som beskrevet i ”dagligt eftersyn”.

Forklar enheden, og hvordan den bruges, for personen.

Forklar og påsæt faldsikring som beskrevet i ”faldsikring”.

Hjælp personen op på løbebåndet.
 ❚ Træd ikke op på enheden mens løbebåndet drejer.
 ❚ Træd ikke på nær rullen.
 ❚ Lad være at stå på og træd ikke op på løbefladen, når 
enheden står skråt (løbebåndet kan skride på grund af 
tyngdekraften).

Om muligt bør personen bruge begge håndstænger for at sikre 
stabiliteten, når han eller hun træder op på løbebåndet.

Hvis der holdes i håndstængerne under brug, påvirker det 
træningsresultaterne.
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Beskrivelse Illustration

Sæt træksnoren med sikkerhedssnoren fast.
(sæt klipsen på personens tøj)

Justér rebets længde, således at personen skal opretholde den 
korrekte position (se ”placering af person og operatør”).
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6 Brugerterminal
6.1 Taster og skærme

Element Primær funktion Sekundære funktioner

Viser den tilstand, der i øjeblikket er aktiveret -

Viser nuværende hastighed m/min, km/h, m/s eller mph (se 
LED)* Viser maks. hastighed ved valg af tilstande

Viser afstanden i m, km eller mil (se LED)* -

Viser den forløbne tid i minmin:ss eller hh:minmin Viser varigheden ved valg af profiler

Viser aktuel hældning i % eller grader (se LED)* Viser aktuel profil trin / nummer (se LED)

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

Viser målt puls Viser parameter ved indstilling af kardio-
tilstand eller UKK gåtest

Skærmen kan også vise serviceinformation og fejlmeddelelser (se ”fejlfinding”). *indstil enheder og decimaler med OP 12-14

Element Primær funktion Sekundære funktioner

Sænk / øg aktuel hastighed Navigér gennem indstillinger, juster 
parametre

Sænk / øg aktuel hældning Se “gribe ind i automatisk program”

Start brug Bekræft indstilling (“enter”)

Stop brug
Ikke et nødstop / en sluk-knap!

Afbryd indstilling (“annuller”)
Luk brugerindstillinger (“annuller”)

Se “nødstop”
I nødstilfælde trykkes på nødstopknappen!

-

Afhængigt af driftstilstanden kan tasterne have yderligere funktioner (”se brug”).
Tryk forsigtigt på tasterne. Der høres et bip til bekræftelse.
Det er altid den seneste kommando, som vil blive udført, uanset om den kom via grænsefladen eller fra brugerterminalen under en 
af de fire tilstande. Kun stopkommandoen har højere prioritet og kan ikke tilsidesættes.
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6.2 Standard sammenlignet med “lt” enheder
De fleste h/p/cosmos løbebånd fås som standard eller “lt” (light) enheder.
“lt” enheder har ingen UserTerminal (ingen skærm, intet tastatur).

Standardenhed “lt” enhed

Betjen via
- Brugerterminal
- Software (se “tilbehør”)
- ekstra tastatur (se “tilbehør”)
- EKG, spirometri mv. (se “kompatible enheder”)

Betjen via
- software (se “tilbehør”)
- ekstra tastatur (se “tilbehør”)
- EKG, spirometri mv. (se “kompatible enheder”)
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6.3 Tilslutning af eksterne enheder / grænseflader
Bagsiden af brugerterminalen har RS232 grænseflader.
Til USB-RS232 konverter, se “tilbehør”.
Den person, der kombinerer en medicinsk enhed med en anden enhed for første gang, opretter et medicinsk elektrisk system.
Krav til ME-systemer, se “oprette systemer”.

Ubrugte RS232-grænseflader skal dækkes med støvhætter [cos102973] for at isolere dem.

Beskrivelse Illustration

RS232 / COM1
Mulig tilslutning af eksterne 
enheder.
(standard)

RS232 / COM2
Mulig tilslutning af eksterne 
enheder.
(valgfrit)

RS232 / COM3
Kun tilslutning til service
(valgfrit)

RS232 / COM4
Mulig tilslutning af eksterne 
enheder.
(valgfrit)

Yderligere grænseflader er placeret på forsiden af enheden under motordækslet.

Beskrivelse Illustration

Ekstra stop 1
Mulig tilslutning til 
nødstopenheder.

Mulig tilslut-
ning til viden-
skabsport

USB-port 
(N/A)

Ekstra stop 2
Mulig tilslutning til 
nødstopenheder.

Mulig 
tilslutning til 
fjernbetjening

USB-port 
(N/A)
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7 Placering af person og operatør

1) Placering af person (indledende kontakt)
1a) Optimal position 40 %, front
1b) Tolereret position 30 %, midte løbeområde
1c) Ikke tolereret position / buffer-zone 30 %, bag

2) Operatørens tilsigtede position
Operatøren skal kunne nå nødstopknappen til enhver tid. 
Hvis operatøren ikke kan nå nødstopknappen på brugerterminalen (kropshøjde, forhindringer mv.), skal operatøren installere 
en yderligere nødstopknap inden for rækkevidde (se tilbehør).

3) Træningsområde iht. ISO 20957-1 person + enhed
4) Frit område iht. ISO 20957-1 træningsområde + 0,6 m skal være frit til enhver tid 

(bortset fra operatøren)
5) Sikkerhedsområde iht. DIN EN 957-6 2,0 m bag enheden skal være frit til enhver tid 

(bortset fra operatøren)
6) Patientmiljø iht. IEC 60601-1 enhed + 1,5 m

Der må ikke være nogen elektriske enheder inden for dette område, som ikke er en del af et ME-system sammen med 
enheden.
Rør ikke patienten og eksternt elektrisk udstyr på samme tid.
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8 Betjening 
8.1 Almindelig anvendelsesprocedure 

Beskrivelse Illustration

Desinficér enheden (se “rengøring”).
Afbryd enheden og alt tilbehør fra strømforsyningen før 
rengøring eller desinfektion.

Sørg for at... PE-kablet er tilsluttet el-installationen og 
enheden...enheden er koblet direkte til en stikkontakt 
i væggen anvendt udelukkende til denne...enhedens 
beskyttelseskontakt foran på enheden er slået til (lys 
tændt)... alle nødstopknapper er slået fra.

Tænd for løbemaskinen på tænd-/sluk-kontakten på 
brugerterminalen (lyset tænder).
Sørg for at der ikke er personer, kropsdele eller 
genstande i rummet under løbebåndet, især når det 
tændes (løbebåndet vil sænke sig under opstart), og 
når hældningen ændres.
Normal betingelse: Ved start viser alle “0”-værdier.

Vælg en betjeningstilstand.
Se følgende kapitler for en detaljeret beskrivelse.

Anvend løbebåndet. -

Sluk for løbemaskinen på tænd-/sluk-kontakten på 
UserTerminal (lyset slukker).

Desinficér enheden (se “rengøring”).
Afbryd enheden og alt tilbehør fra strømforsyningen før 
rengøring eller desinfektion.
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8.2 Oversigt over driftstilstande 
Til betjening, fjernbetjening og overvågningsformål er den gratis pc-software para control tilgængelig.

Manuel funktion

Vælg funktion

Bekræft funktion

Vælg hastighed

Vælg hældning

Afslut anvendelse

Kardio funktion

Vælg funktion

Bekræft funktion

Justér parametre, vist med LED’er
    

Bekræft profil

Afslut anvendelse

Profil funktion

Vælg funktion

Bekræft funktion

Vælg profil

Bekræft profil

Afslut anvendelse

Test-funktion

Vælg funktion

Bekræft funktion

Vælg test

Bekræft test

Afslut anvendelse
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8.3 Manuel funktion 

Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Vælg “manuel funktion” med “+” 
eller “-“ knappen
Den valgte funktion blinker.

Enheden skal være i “funktionsvalg” 
(en af funktions-LED’erne blinker)
For at komme dertil skal alle andre 
aktiviteter annulleres ved at trykke 
på “stop”-knappen.

Bekræft med “enter”
Løbebåndet starter med en på 
forhånd fastlagt starthastighed 
(standard = 0,5 km/t).

For at fastlægge starthastigheden, 
se OP09 i “Brugerindstillinger”.
For at anmode om kropsvægt til 
udregning af energi og effekt, se 
OP16 i “Brugerindstillinger”.

Bekræft med “enter”
Løbebåndet starter med en på 
forhånd fastlagt starthastighed 
(standard = 0,5 km/t).

Ved at trykke og holde tasten 
nede, accelereres med fastlagt 
accelerationsniveau (se “acc.-
niveauer”).
Decelerer til 0 km/t for at 
stille brugen på pause (se 
“pausefunktion”).

Justér hældning med “op” eller 
“ned“
Aktuel hældning vises på skærmen 
“hældning”

Afslut brugen med “stop” For at fastlægge stoptiden, se 
OP08 i “Brugerindstillinger”.
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8.4 Profil funktion 
 ❚ Automatisk funktion må kun ske på ordination fra læge.
 ❚ Operatør og patient skal være opmærksomme på automatisk ændring af belastning under profil-, kardio- og testfunktion.

Start og ændring af belastning i de automatiske funktioner angives med akustiske signaler (bip).
Skærmene viser desuden de næste belastningsparametre (blinker).
Profilfunktion dækker seks belastningsprofiler, der repræsenterer intervaltræningssessioner.
Disse basisprofiler kan skaleres (se OP11 i “Brugerindstillinger”, standard = fra).
Skalerede profiler kan ikke gemmes. For selvdefinerede tests se “test-funktion”.

Profiler 2 og 5 (profil 2 uden hældning)

skridt h i km/t t i min hæld. i %
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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Profiler 1 og 4 (profil 1 uden hældning)

skridt h i km/t t i min hæld. i %
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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Profiler 3 og 6 (profil 3 uden hældning)

skridt h i km/t t i min hæld. i %
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

 

 

 

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

0 5 10 15 20

el
ev

. i
n 

%

v 
in

 k
m

/h

t in min

profile 1 / 4

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

0 5 10 15 20

el
ev

. i
n 

%

v 
in

 k
m

/h

t in min

profile 2 / 5

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

0 5 10 15 20

el
ev

. i
n 

%

v 
in

 k
m

/h

t in min

profile 3 / 6



side 30 / 83cos105000_150_50_LC_med_dk, rev. 1.01© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Vælg “profil funktion” med “+” eller 
“-“ knappen.
Den valgte funktion blinker.

Enheden skal være i “funktionsvalg” 
(en af funktions-LED’erne blinker)
For at komme dertil skal alle andre 
aktiviteter annulleres ved at trykke 
på “stop”-knappen.

Bekræft med “enter”.
Profil 1 vises.

Vælg profil med “+” eller “-“.
Aktuel profil vises på skærmen 
“hældning”.
Maks. hastighed vises på skærmen 
“hastighed”.
Varigheden vises på skærmen ”tid”.

Bekræft med “enter”.
Den valgte profil starter med det 
første profiltrin efter nedtælling.
Drift stopper automatisk efter det 
sidste trin.

Aktivér OP11 (Brugerindstillinger) 
for at skalere profiler.
Hvis der udføres skalering, vises 
maks. parametrene (se ovenover).

Afslut brugen med “stop”.

Vedrørende muligheder for at gribe ind i et automatisk program, se ”gribe ind i et automatisk program”.
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8.5 Kardio funktion (valgfrit) 
 ❚ ADVARSEL! Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
 ❚ Forkert eller overdreven motion kan forårsage alvorlige personskader eller død.
 ❚ Hvis du føler dig svag eller svimmel, skal du straks ophøre med at træne og kontakte en læge.
 ❚ Undgå at overbelaste eller overstresse patienten.
 ❚ Automatisk funktion må kun ske på ordination fra læge.
 ❚ Operatør og patient skal være opmærksomme på automatisk ændring af belastning under profil-, kardio- og testfunktion.
 ❚ I tilfælde af synlige eller antagne fejl eller fejlfunktioner (af enheden, tilbehør, software osv.) skal du frakoble enheden, umuliggøre 
genforbindelse, markere enheden tydeligt og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

Start og ændring af belastning i automatiske funktioner angives med akustiske signaler (bip).
Skærmene viser desuden de næste belastningsparametre (blinker).

Kardio funktionen muliggør træning inden for på forhånd fastlagte pulsgrænser.
For at holde sig inden for disse grænser justerer løbebåndet automatisk hastighed og hældning, først hastighed og derefter 
hældning.

En POLAR pulsmåler måler pulsen.
Fugt overfladen på POLAR pulsmåleren.
Anbring senderen direkte under brystmusklen (se billede).

Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Vælg “kardio funktion” med “+” eller 
“-“ knappen
Den valgte funktion blinker.
Bekræft med “enter”.

Enheden skal være i “funktionsvalg” 
(en af funktions-LED’erne blinker)
For at komme dertil skal alle andre 
aktiviteter annulleres ved at trykke 
på “stop”-knappen.

Indstil 
- maks. hastighed
- alder
- højeste puls og 
- laveste puls
med “+” eller “-“
Bekræft hvert parameter med 
“enter”.
Løbebåndet starter automatisk.

Indstil en lav maks. hastighed for at 
undgå høj hastighed. Løbebåndet 
vil tilpasse belastningen via 
hældningen.
Indstil en høj maks. hastighed for 
at undgå hældning. Løbebåndet 
vil tilpasse belastningen via 
hastigheden.

Afslut brugen med “stop”.
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Hvis pulssignalet forsvinder helt, lyder der et akustisk advarselssignal, og pulsskærmen viser ikke længere nogen værdi. Enheden 
reducerer desuden hastighed og hældning til 0 inden for et minut.

Vedrørende muligheder for at gribe ind i et automatisk program, se ”gribe ind i et automatisk program”.

Løbebåndet justerer hastighed og hældning i henhold til følgende matricer.

Afvigelse fra nedre grænse Hastighed (km/t) Hældning (%) Reaktionstid (s)

< 5 hjerteslag 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 hjerteslag 1,0 1,0 20

Afvigelse fra nedre grænse Hastighed (km/t) Hældning (%) Reaktionstid (s)

< 5 hjerteslag 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 hjerteslag 2,0 1,6 7
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8.6 Test funktion 
 ❚ ADVARSEL! Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
 ❚ Forkert eller overdreven motion kan forårsage alvorlige personskader eller død.
 ❚ Hvis du føler dig svag eller svimmel, skal du straks ophøre med at træne og kontakte en læge.
 ❚ Undgå at overbelaste eller overstresse patienten.
 ❚ Under stresstest skal der altid være en læge til stede.
 ❚ Automatisk funktion må kun ske på ordination fra læge.
 ❚ Operatør og patient skal være opmærksomme på automatisk ændring af belastning under profil-, kardio- og testfunktion.
 ❚ I tilfælde af synlige eller antagne fejl eller fejlfunktioner (af enheden, tilbehør, software osv.) skal du frakoble enheden, umuliggøre 
genforbindelse, markere enheden tydeligt og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

Start og ændring af belastning i automatiske funktioner angives med akustiske signaler (bip).
Skærmene viser desuden de næste belastningsparametre (blinker).
h/p/cosmos løbebåndene er udstyret med forhåndsdefinerede tests.

 ❚ Som beskrevet tidligere indeholder løbebåndet en række standardiserede protokoller. 
Løbebåndet giver dog ikke anbefalinger vedrørende behandling. 
Fastlæggelse af den korrekte belastning er lægens ansvar. 
Afhængigt af anvendelsen omfatter belastningen hastighed, hældning, afstand, puls, kropsvægt eller bevægelsesstøtte mv...

Bilaget indeholder en detaljeret forklaring af alle forhåndsdefinerede tests (se ”Bilag II”).
Bilaget indeholder også en detaljeret beskrivelse af, hvordan man opretter en selvdefineret test.

Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse

01 UKK gåtest 07 Cooper-protokol
02 Gradueret test 08 Ellestad A protokol
03 Conconi-test 09 Ellestad B protokol
04 Bruce protokol 10 Rampeprofil
05 Naughton protokol 11 Gardner testprotokol
06 Balke protokol 21 – 28 Kan defineres frit

Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Vælg “test-funktion” med “+” eller 
“-“ knappen.
Den valgte funktion blinker.
Bekræft med “enter”.

Enheden skal være i “funktionsvalg” 
(en af funktions-LED’erne blinker)
For at komme dertil skal alle andre 
aktiviteter annulleres ved at trykke 
på “stop”-knappen.
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Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Vælg test med “+” eller “-“
Bekræft med “enter”.
Løbebåndet starter automatisk efter 
nedtælling.

Følgende tests kræver yderligere 
indstillinger:
01 UKK gåtest
02 Gradueret test
03 Conconi-test
10 Rampeprofil

Afslut brugen med “stop”.

Vedrørende muligheder for at gribe ind i et automatisk program, se ”gribe ind i et automatisk program”.
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8.7 Gribe ind i automatisk program 

Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Ændre hastighed
Tryk “+” eller “-“.

Profil / test-funktion:
Kun gyldig til aktuelt trin.
Kardio funktion:
Reducér hastigheden med “-“ eller 
overskrid maks. hastighed med 
“+”; Dette indstiller en ny maks. 
hastighed

Decelerer til 0 km/t for at 
stille brugen på pause (se 
“pausefunktion”).

Ændre hældning
Tryk på “op” eller “ned”.

Profil / test-funktion:
Kun gyldig til aktuelt trin.

Skift mellem funktioner
Tryk på “enter” sammen med “+” 
eller “-“.

Skift til automatisk funktion:
Yderligere indstillinger kræves for 
at fortsætte.

Profil- eller test-funktion:
Skift mellem to trin
Tryk på “enter” sammen med “op” 
eller “ned“.

Kun kardio funktion:
Ændre øvre pulsgrænse
Tryk på “enter” sammen med “op” 
eller “ned“.

Den nedre pulsgrænse følger som i 
det oprindelige interval.
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8.8 Pausefunktion
Nedsættelse af hastigheden med “-“ tasten til 0,00 km/t udløser “pause” funktionen.
Løbebåndet stopper.
Hastighedsskærmen viser “PAUS”.

Tryk på “start”-tasten starter løbebåndet med den forhåndsindstillede starthastighed (standard: 0,5 km/t). Alle værdier bibeholdes.
Tryk på “+” tasten starter løbebånd med 0,1 km/t. Alle værdier bibeholdes.

Tryk på “stop”-tasten én gang for at afslutte brugen. Alle værdier forbliver på skærmen i 2 minutter.
Tryk på “stop”-tasten en anden gang nulstiller alle værdier.
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8.9 Accelerationsniveauer
 ❚ Start brug af løbebåndet med langsom gang, især for begyndere.

Der er syv accelerations- / decelerationsniveauer for enhver type drift.
Accelerationsniveauerne defineres ud fra den tid det tager at accelerere fra 0 km/t til maksimum hastighed.
Eksempel: Med acceleration niveau 3 tager det 33 sekunder fra 0 km/t til maksimum hastighed (se nedenstående tabel).

For at få adgang til et bestemt accelerationsniveau trykkes flere gange på “+” eller “-“ knappen, hvorefter den holdes nede.
Det antal gange der trykkes på knappen, før den holdes nede, definerer accelerationsniveauet.
Eksempel: Tryk på “+” 3 gange og derefter holde “+” ned giver en acceleration med accelerationsniveau 3.

Accelerationsniveauer 1 - 4 er frit tilgængelige.
Accelerationsniveauer 5 - 7 er låst med administratorindstillingerne. For at få adgang bedes du kontakte vores serviceafdeling.
De høje accelerationer på niveau 5 - 7 er farlige for utrænede personer og må kun anvendes under sportsmedicin og til atletisk brug.

For at begrænse adgang til accelerationsniveauer, se OP 27 - 29 i “Brugerindstillinger”.

Acc.-niveau 0 til maks. i s Acc. i m/s²

1 131 0,038
2 66 0,076
3 33 0,152
4 16 0,313
5 8 0,625
6 5 1,000
7 3 1,667

 
 

 
  

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

1 2 3 4 5 6 7

ac
ce

le
ra

tio
n 

in
 m

/s
²

acceleration level

acc. levels treadmill family 150/50 LC



side 38 / 83cos105000_150_50_LC_med_dk, rev. 1.01© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Tryk på “+”, “-“ og “stop” samtidig i 
mindst 3 s. skærmen “hastighed“ viser “OP 01”.

Vælg indstilling med “+” eller “-“
Bekræft med “enter”.

Justér indstilling med “+” eller “-“.
Bekræft med “enter”.

Forlad indstillinger ved at trykke på 
“annuller”.

8.10 Brugerindstillinger
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Nr. funktion Justerbart interval (standardindstilling)

OP 01 Nulstil fejlmeddelelser.
OP 02 Samlet afstand (km) Kun rapport
OP 03 Samlet tid (t), brug + standby Kun rapport
OP 04 Samlet tid (t), kun brug Kun rapport
OP 05 Firmware-version Kun rapport
OP 06 Ur med aktuelt klokkeslæt Indstilling af aktuel dato og tid
OP 07 Akustisk pulssignal FRA eller TIL
OP 08 Decelerationstid 2 ... 30 s (5s)
OP 09 Starthastighed (manuel eller kardio funktion) 0,5 km/t ... 5,0 km/t (0,5 km/t)
OP 11 Skalering af profilfunktion 0 (fra)

1 alle parametre sammen
2 hvert parameter for sig

OP 12 Enhed til visning af hastighed 0 = x,x km/h, 1 = x,x m/s, 2 = x,x mph, 3 = x m/min
20 = x,xx km/t, 21 = x,xx m/s, 22 = x,xx mph, 23 = x,x m/min

OP 13 Enhed til visning af afstand 0: km;1: miles; 2: m
OP 14 Enhed for hældning 0 = % / 1 = ° (grader)
OP 15 Standard kropsvægt 10 ... 250 kg (65 kg)
OP 16 Spørg om kropsvægt FRA / TIL 
OP 17 Enhed for energiforbrug JOUL = kJoule, CALO = kcal
OP 18 Maks. hastighed (standard) i kardio funktion 0,0 ... maks. hastighed (6,0 km/t)
OP19 Indstilling af polar W:I:N:D-system 0000 0000 alle sendere accepteres

xxxx xxxx kun specifik sender accepteres
9999 9999 næste sender vil blive accepteret

OP 20 RS 232 grænsefladeprotokol: COM 1 FRA, 1 … 20      (1 = h/p/cosmos coscom)
OP 21 RS 232 grænsefladeprotokol: COM 2 FRA, 1 ... 18       (1 = h/p/cosmos coscom)
OP 23 RS 232 grænsefladeprotokol: COM 4 FRA, 18 … 23    (20 = h/p/cosmos coscom v3)
OP 27 Min. accelerations- og decelerationsniveau 1 ... 5
OP 28 Maks. accelerations- og decelerationsniveau 1 ... 7 (4)
OP 29 Accelerations- og decelerationsniveau via RS232 1 ... 5 (4)
OP 40 Låse og oplåse løbebåndet FRA = låst, TIL = låst op
OP 41 Låse og oplåse manuel funktion FRA = låst, TIL = låst op
OP 42 Låse og oplåse profil funktion 0 (alle låst) ... 6 (alle oplåst)
OP 43 Låse og oplåse kardio funktion FRA = låst, TIL = låst op
OP 44 Låse og oplåse test-funktion 0 ... 94 (28, låst op til test 28)
OP 45 Rapportfunktion viser „indeks“ 0 (vis skiftevis)

1 (MET), 2 (kJ), 3 (Watt)
kan ikke gemmes efter genstart

OP 46 Rapportfunktionskærm „hældning“ 0 (vis skiftevis)
1 (hældning), 2 (trin)
Kan ikke gemmes efter genstart

OP 47 Gem værdier på skærm resp. automatisk ”Nulstil” FRA = NULSTIL med 1 x STOP
TIL = NULSTIL med 2 x STOP

OP 48 Nedtælling af programtrin FRA = optællingTIL = nedtælling
OP 52 Udgangsinterval for printerprotokol 0 = ingen individuelle værdier, 1 ... 100 s (60 s)
OP 53 Sprogindstillinger til printerprotokol Engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, ungarsk

Tabel med brugerindstillinger (detaljer se kapitel 17.4 “Brugerindstillinger (detaljer)”)
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9 Tilbehør / kompatible enheder
 ❚ Lad være med at ændre enheden, konfigurationer, tilbehør eller software på nogen måde.
 ❚ Tilslut ikke enheder, tilbehør eller software, der ikke er angivet i "tilbehør / kompatible enheder".

Læs og overhold brugsanvisningen til alt tilbehør og kompatible enheder.
Listen over tilbehør / kompatible enheder kan variere.
Der henvises derfor altid til den nyeste udgave af disse brugsanvisninger, som kan hentes på www.h-p-cosmos.com.

9.1 Oprette systemer
Den person, der kombinerer en medicinsk enhed med en anden enhed for første gang, producerer et medicinsk elektrisk system 
(ME-system iht. IEC 60601-1, 16).
Afhængigt af kombinationen kan dette system endda være et programmerbart elektrisk medicinsk system (PEMS iht. IEC 60601-1, 
14).
Det er obligatorisk at udføre en risikovurdering, når man opretter et ME-system / PEMS.
Risikostyring, sikkerhed, overholdelse og vedligeholdelse er producenten af ME-systemet / PEMS ansvar, ikke h/p/cosmos’ ansvar.
Der skal leveres potentialeudligning til alle ME-systemer / PEMS.
Desuden skal den person, der samler enheder med CE-mærkningen, opfylde de tilsvarende krav, der er angivet i det europæiske 
medicinske udstyrsdirektiv (MDD 93/42/EØF, artikel 12).

9.2 Oversigt over tilbehør
Følgende tilbehør er tilgængeligt til denne enhed:
(For illustrationer og detaljerede beskrivelser se bilag eller www.h-p-cosmos.com.)

Varenummer Tilbehør Formål Information

cos10079 h/p/cosmos sikkerhedsbue Faldsikring og sikkerhedsstop Obligatorisk (*)
cos10071-v4.1.0 Para control pc-software Fjernbetjeningssoftware Inkluderet
cos00097010034 Grænsefladeforbindelseskabel RS 232 5 m Tilslutning Inkluderet
cos10223 Potentialeudligningskabel Potentialeudligning Valgfrit
cos00097010035 Grænsefladeforbindelseskabel RS 232 10m Tilslutning Valgfrit
cos12769-01 USB-RS232 konverter Tilslutning Valgfrit
cos00098010025 COM 2 grænseflade RS232 Tilslutning Valgfrit
cos16487 COM 3 grænseflade RS232 Tilslutning Valgfrit
cos16488 COM 4 grænseflade RS232 Tilslutning Valgfrit
cos102400 Pædiatrisk håndstang Pædiatrisk anvendelse Valgfrit
cos102918 Håndstang langt 1358 mm Kropsvægtstøtte Valgfrit
cos102426 Tværstang foran Kropsvægtstøtte Valgfrit
cos102931 Kørestolsrampe Kørestolsadgang Valgfrit
cos100106 POLAR pulsmodtager WIND-kort Pulsmåling Valgfrit
cos102818 Pulsmåling Polar & styring Pulsmåling Valgfrit
cos12013 Armholder justerbar i højde og bredde Kropsvægtstøtte Valgfrit
cos100680 Ekstra tastatur til armholder Fjernbetjening Valgfrit
cos12922 2 m forlængerledning, ekstra tastatur Fjernbetjening Valgfrit
cos10111-01 Tastaturholder til armholder Fjernbetjening Valgfrit
cos14135 Holder til ekstra tastatur eller håndstang 60 Fjernbetjening Valgfrit
cos10107 Valgfri stopknap på højre armholder Nødstop Valgfrit
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Varenummer Tilbehør Formål Information

cos10108 Valgfri stopknap på venstre armholder Nødstop Valgfrit
cos100548 Magnetholder til nødstopknap 10 m Nødstop Valgfrit
cos15294 Nødstopforlænger uden fastgøring 5 m Nødstop Valgfrit
cos15294L10m Nødstopforlænger uden fastgøring 10m Nødstop Valgfrit
cos15294 L15m Nødstopforlænger uden fastgøring 15m Nødstop Valgfrit
cos15933 Magnetholder til nødstopknap 5 m Nødstop Valgfrit
cos12410 Flaskeholder Drikkeflaske Valgfrit
cos15485 Drikkeflaske Drikkeflaske Valgfrit
cos102927 Hældning 0 % til +25 % Hældning Valgfrit
cos30022 Robowalk udvidelse F Bevægelsesstøtte / modstand Valgfrit
cos30023 Robowalk udvidelse B Bevægelsesstøtte / modstand Valgfrit
cos101277 Videnskabsport hastighedsudgang TTL Måling Valgfrit
cos14376 Sensor til hastigheds- og afstandsmåling 150-50 Måling Valgfrit
cos14005 Gulvbeskyttelsesmåtte, løbebånd 150/50 Gulvbeskyttelse, stabilitet Valgfrit
cos12607-00 Bundplade 150/50 til h/p/cosmos airwalk Gulvbeskyttelse, stabilitet Valgfrit
cos100755c Fastgøringsskive, nivelleringsstik 150/50 sæt Gulvbeskyttelse, stabilitet Valgfrit

(*) Mindst en type faldsikring er obligatorisk, se ”sikkerhed”.

9.3 Kompatible enheder
En række EKG- og CPET-enheder (cardiopulmonary exercise test) samt softwareprodukter er kompatible med h/p/cosmos løbebånd 
via coscom v3 interfaceprotokollen.
Kontakt service@h-p-cosmos.com for at få listen over kompatible enheder.

Risikostyring af denne enhed dækker den påvirkning, de kompatible enheder har på denne enhed.
Risikostyring af denne enhed dækker ikke den påvirkning denne enhed har på de kompatible enheder.
Sørg for at denne enhed er angivet som kompatibel enhed i brugsanvisningen til den kompatible enhed.
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10 Desinfektion / Rengøring
 ❚ Desinficér enheden før og efter hver behandling.
 ❚ Afbryd enheden og alt tilbehør fra strømforsyningen før rengøring eller desinfektion.

Beskrivelse        Illustration

Desinfektion
- Afbryd enheden fra stikket.
- Kom desinficeringsmiddel på en klud.
Aftør alle overflader, som personen kan have rørt ved.
-  Aftørør alle overflader, der kan komme i kontakt med 
kropsvæsker.

- Tør sikkerhedsselen af.
h/p/cosmos anbefaler Bacillol plus, bestillingsnummer 
[cos12179].

Rens enheden regelmæssigt
- Afbryd enheden fra stikket.
- Brug en fugtig klud (ikke våd).
- Tør alle overflader af.
- Vask sikkerhedsselen som beskrevet på mærkaten.

h/p/cosmos-enheder er ikke sterile, og de kan ikke steriliseres.
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11 Vedligeholdelse
 ❚ Overhold vedligeholdelsesintervallerne anført i kapitlet "vedligeholdelse".
 ❚ Overhold kompetencerne anført i kapitlet "vedligeholdelse".
 ❚ En anden person skal være til stede under vedligeholdelse.
 ❚ I tilfælde af synlige eller antagne fejl eller fejlfunktioner (af enheden, tilbehør, software osv.) skal du frakoble enheden, umuliggøre 
genforbindelse, markere enheden tydeligt og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

 ❚ I tilfælde af synlig eller antaget slitage (af enheden, tilbehør, mærkater osv.) skal du frakoble enheden, umuliggøre genforbindelse, 
markere enheden tydeligt og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

 ❚ I tilfælde af at der trænger væske ind i enheden, skal du frakoble enheden, umuliggøre genforbindelse, markere enheden tydeligt 
og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

Udfør ikke vedligeholdelse under brug.
Korrekt vedligeholdelse er en vigtig forudsætning for enhedens sikkerhed, pålidelighed, funktion og nøjagtighed.
Hjælp h/p/cosmos servicepersonalet med de nødvendige dokumenter.

11.1 Intervaller og kompetencer

Vedligeholdelse Interval Kompetence

Dagligt eftersyn Dagligt Operatør
Smøring Når meddelelsen OLIE vises Operatør
Justering af løbebånd Hvis nødvendigt Operatør
Sikkerhedsinspektion 12 måneder kun h/p/cosmos servicepersonale
Skift sikkerhedsbues reb 24 måneder kun h/p/cosmos servicepersonale
Stramning af løbebåndet Hvis nødvendigt kun h/p/cosmos servicepersonale
Justering af nivelleringsanordninger Hvis nødvendigt kun h/p/cosmos servicepersonale
Installation og reparationsarbejde Hvis nødvendigt kun h/p/cosmos servicepersonale

h/p/cosmos anbefaler, at der indgås en vedligeholdelseskontrakt med en autoriseret h/p/cosmos servicetekniker.
En vedligeholdelseskontrakt sikrer den bedste forebyggende vedligeholdelse og pleje af enheden.
Vedligeholdelseskontrakten kan findes på service@h-p-cosmos.com.

For at modtage oplysninger om at blive h/p/cosmos servicetekniker skal du kontakte service@h-p-cosmos.com.

11.2 Dagligt eftersyn
 ❚ Udfør en daglig visuel inspektion (se kapitlet "vedligeholdelse").

Efterse hele enheden for slitage før daglig brug.

Beskrivelse  Illustration

Vær særligt opmærksom på dele med høj sandsynlighed for 
slitage:
1. Løbebånd og skridsikre overflader
2. Udvendige ledninger
3. Alle tekstildele
4. Faldsikring inkl. sikkerhedssele, spænde, karabinhage, reb og 
rebstop

Hvis der er synligt slid eller mistanke om slid, skal strømmen til 
enheden afbrydes, gentilslutning skal forhindres og h/p/cosmos 
servicepersonale skal kontaktes.
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Beskrivelse  Illustration

Udfør en funktionskontrol på alt sikkerhedsudstyr:
5. Faldsikring
6. Træksnor til sikkerhedsstop
7. Nødstopknap på brugerterminal
8. Yderligere sikkerhedsudstyr

Hvis der er synlige defekter eller funktionsfejl, eller mistanke om 
herom, skal strømmen til enheden afbrydes, gentilslutning skal 
forhindres og h/p/cosmos servicepersonale skal kontaktes.

Beskrivelse Illustration

Når meddelelsen OLIE vises, skal oliefilmen på løbebåndet 
kontrolleres. Det samme skal gøres, hvis der er tørre 
skrabelyde under drift.

Meddelelsen OLIE vises som standard hver 1000 km.
Olieintervallet kan variere afhængigt af miljøforhold og 
anvendelse.

Afbryd strømmen til løbebåndet.

Flyt en hånd/en serviet 1 meter mellem løbebåndet og 
løbefladen.

Det skal efterlade en tynd oliefilm på hånden.
Hvis løbebåndet er for tørt, skal det smøres.

Til yderligere og præcis analyse findes en detaljeret vejledning 
vedrørende smøretesten med serviet på service@h-p-cosmos.com.

Fyld en sprøjte med 10 ml smøremiddel (kun h/p/cosmos 
specialolie), og sæt røret på sprøjten..

Pump smøremiddel under løbebåndet meget langsomt, og fjern 
sprøjten.

11.3 Smøring
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Beskrivelse Illustration

Start løbebåndet med 2 km/t, og gå på båndet i 2 min.
Skift position for at fordele smøremidlet.

Nulstil meddelelsen OLIE (se OP01 i “Brugerindstillinger”).

Beskrivelse Illustration

Den maksimalt tilladte sidelæns kraft på løbebåndet er markeret 
med dette mærkat.

Kør enheden med 10 km/t.
Drej VENSTRE trimskrue meget langsomt
(¼ omgang – observer – ¼ omgang – observer…).

Drej med uret for at justere båndet til højre.
Drej mod uret for at justere båndet til venstre.

Efter justering skal man observere løbebåndet med 10 km/t i 
mindst 2 min.
Båndet skal blive i samme position.

Tag unbraconøglen ud af skruen.

11.4 Justering af løbebånd
 ❚ Utilsigtet risiko for at sidde fast: Tag slips, halstørklæder og andet tøj der kan sætte sig fast af. Fastgør langt hår og bånd under 
vedligeholdelse og træning for at undgå at blive fanget i fastklemningsområderne.

 ❚ Rør ikke løbebåndet mens det er i bevægelse.
 ❚ En anden person skal være til stede under vedligeholdelse.
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11.6 Sikkerhedseftersyn
For at holde enheden sikker kræver h/p/cosmos, at der udføres et årligt sikkerhedseftersyn.
Se datoen for det næste eftersyn på eftersynsmærkatet på enheden.

h/p/cosmos baserer det årlige sikkerhedseftersyn på tyske lov og tyske regler.
Det er operatørens ansvar at overholde nationale love og bestemmelser. 

Eftersynsmærket på enheden certificerer også det ekstra udstyr og tilbehør.
Inspektionsintervaller for ekstraudstyr og tilbehør kan imidlertid afvige.

Efter 12 måneder eller 5000 km vil der blive vist en påmindelse om sikkerhedsinspektion (se nedenunder).

Fejlmeddelelsen vil blive nulstillet af h/p/cosmos servicepersonalet, der udfører sikkerhedseftersynet.

11.7 Reservedele og forbrugsmaterialer
Reservedele må kun udskiftes af kvalificeret h/p/cosmos servicepersonale.
Oplysninger om reservedele kan findes på service@h-p-cosmos.com.
En liste over forbrugsmaterialer er inkluderet i de medfølgende dokumenter.

11.5 Emner for kvalificeret servicepersonale
Alt vedligeholdelsesarbejde, der ikke forklares detaljeret, må ikke udføres af operatøren.
Sikkerhedseftersyn, installations- og reparationsarbejde må heller ikke udføres af operatøren.
Denne type arbejde skal udføres af h/p/cosmos servicepersonale i henhold til “h/p/cosmos vedligeholdelsesanvisningerne”.
“h/p/cosmos vedligeholdelsesanvisningerne” kan findes på service@h-p-cosmos.com.
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12 Fejlfinding
12.1 Almindelig fejlfinding
 ❚ I tilfælde af synlige eller antagne fejl eller fejlfunktioner (af enheden, tilbehør, software osv.) skal du frakoble enheden, umuliggøre 
genforbindelse, markere enheden tydeligt og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

 ❚ I tilfælde af synlig eller antaget slitage (af enheden, tilbehør, mærkater osv.) skal du frakoble enheden, umuliggøre genforbindelse, 
markere enheden tydeligt og informere h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

Problem Løsning

Enheden kan ikke tændes Frigiv nødstoppet (se “nødstop”)
Kontrollér at strømforsyningen er tilsluttet
Kontrollér enhedens beskyttelsesafbryder
Kontrollér stikkontakten (test med en anden enhed)

Hældning virker ikke (E21) Sluk
Vent 10 min. (på at den køler af)
Tænd igen
Såfremt E21 stadig vises, frakobl enheden, umuliggør genforbindelse, marker 
enheden tydeligt og informer h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og 
skriftligt.

Enheden starter ikke, men viser hastighedsværdi Sluk og tænd igen
Kontrollér fejlmeddelelser (se nedenunder)

Olielækage Frakobl enheden
Fjern overskydende olie ved siden af løbebåndet
Fjern overskydende olie under løbebåndet
Kontrollér de næste dage og gentag om nødvendigt.

Enheden viser ”træk stop” Frigiv nødstoppene (se “nødstop”)
Elektrostatisk udladning Vælg korrekt gulv, tøj og fugtighed
Hoppelyd Enheden står muligvis ikke stabilt

Kontakt service@h-p-cosmos.com
Slibende lyde Kontrollér smøring (se “smøring”)

Kontrollér justering af løbebånd (se ”justering af løbebånd”)
Løbebåndet er uden for sidegrænserne Se ”justering af løbebånd”
Problemer med ekstra pulsmåling Se “Bilag III (Tilbehør)”
Ethvert andet problem frakobl enheden, umuliggør genforbindelse, marker enheden tydeligt og 

informer h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.
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Problem Løsning

Ingen forbindelse via RS232 (forkert kabel) For tilslutning til pc med h/p/cosmos-software og de fleste eksterne 
enheder skal man bruge det medfølgende RS 232 grænsefladekabel 
[cos00097010034].

Ingen forbindelse via RS232 (kabel defekt) Efterse kabel og stik for defekter.
Udskift defekt kabel.

Ingen forbindelse via RS232 (forkert COM-port) Brug ikke COM 3 på enheden (se “tilslutning til eksterne enheder / 
grænseflader”).

Ingen forbindelse via RS232 (forkerte indstillinger) Vælg korrekt grænsefladeprotokol på enhed (“Brugerindstillinger” OP 20 eller 
21).
Vælg korrekt grænsefladeprotokol på ekstern enhed.
Kontrollér installation af software på ekstern enhed.

Ingen forbindelse via RS232 (blokeret COM-port) Genstart software på ekstern enhed.
Genstart ekstern enhed.

Acceleration via ekstern enhed for langsom. Kontrollér maks. accelerations- og decelerationsniveau via RS232 
(“Brugerindstillinger” OP 29).

Ethvert andet problem frakobl enheden, umuliggør genforbindelse, marker enheden tydeligt og 
informer h/p/cosmos servicepersonale telefonisk og skriftligt.

Fejlkode Akustisk kode (x = kort bip, 
o = langt bip)

Fejlmeddelelse Handling

E01 ooooo xoooo Oliehjælp Se “smøring”
E02 ooooo xxooo Servicehjælp Se ”sikkerhedseftersyn”
E20 xxooo ooooo Hældningshjælp

Tag stikket ud af stikkontakten, 
udeluk genopkobling og kontakt 
service@hp-cosmos.com

E21 xxooo xoooo Inkr hjælp
E30 xxxoo ooooo Opsætningshjælp
E31 xxxoo xoooo Opsætningshjælp
E32 xxxoo xxooo Opsætningshjælp
E41 xxxxo xoooo Opsætningshjælp
E50 xxxxx ooooo FU hjælp
E51 xxxxx xoooo FU hjælp
E52 xxxxx xxooo FU hjælp

12.2 RS232 fejlfinding

12.3 Fejlmeddelelser
Følgende fejlmeddelelser kan blive vist på brugerterminalen:
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13 Tekniske data
13.1 UserTerminal

Beskrivelse Data

Skærme 6 syv-segmentet LCD-skærme, LED-visning af funktion og enhed

Tastatur Tastaturfilm med 6 taster
“lt” enheder har ingen UserTerminal (ingen skærm, intet tastatur). Styring via grænseflade

13.2 Mål
Beskrivelse Data

Enhedens mål 209 x 86 x 131 cm (L x B x H)
Løbeoverfladens mål 150 x 50 cm (L x B)
Adgangshøjde til spor 22 cm
Håndstangens mål D = 6 cm, L = 62 cm

Data kan blive påvirket af tilbehør.

13.3 Belastninger
Beskrivelse Data

Maks. personvægt* 250 kg
Enhedens vægt 230 kg
Substitutionel belastning til gulv (EN 1991) 3,0 kN / m²
Belastning på hver støtte (hjul + fødder) 1.3 kN

Data kan blive påvirket af tilbehør.

13.4 Emissioner
Beskrivelse Data

Varmeemission ca. 53°C (tænd-/sluk- og standby-knap, kontakt < 1 min)
A-vægtet lydtryksniveau ved trænerens øre (EN 
957-6)

LpA <70 dB A (63 dB)
(Støjemission under belastning er højere end uden belastning.)

13.5 Essentielle ydelsesegenskaber
Beskrivelse Data

Hastighed 0,0 … 18,0 km/t (mulighed for 0,0 … 22,0 km/t)
Min. hastighedsøgning 0,1 km/t
Hastighedsnøjagtighed * ± 5 % (over 2 km/t), ± 0,1 km/t (op til 2 km/t)
Hældning 0,0 ... 20,0 % (mulighed for 0,0 … 25,0 %)
Min. hældningsøgning 0,1 %
Hældningsnøjagtighed * ± 5 % (over 2 % hældning)
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13.6 Omgivelsesforhold
Betjening Data

Temperatur 0 … 40 °C
Fugtighed 0 … 70 %, uden kondens
Tryk 700 … 1060 hPa
Højde (maks. 3000 m, uden tryksætning (højder >1000 m kan forårsage et mindre 

tab af ydelse)
Iltmætning <= 25 %
Centralsmøresystem manuel
Undgå fare for eksplosioner eller brandfarlige egenskaber. Ekskluder højspændingsledninger / -enheder i nærheden.

Transport og opbevaring Data

Temperatur -25 °C … 40 °C
Fugtighed 0 … 95%, uden kondens
Tryk 700 … 1060 hPa
Højde maks. 3000 m, uden tryk
Ved opbevaring i mere end 6 måneder uden strømforbindelse, kan MCU'ens batterier aflades. 
Kontakt service@h-p-cosmos.com såfremt geninstallation efter opbevaring er nødvendig.

13.7 Tekniske og juridiske krav
Beskrivelse Data

Stationært træningsudstyr ISO 20957-1, EN 957-6
Medicinsk elektrisk udstyr IEC 60601-1
Elektromagnetisk kompatibilitet IEC 60601-1-2
Anvendelighed IEC 60601-1-6, IEC 62366-1
Software IEC 62304
Medicinsk apparatdirektiv MDD 93/42/EØF
Maskindirektivet MD 2006/42/EF
Juridiske krav Tysk lov om medicinsk udstyr (MPG)

13.8 EMC-tests
Beskrivelse Data

Måling af udført emission EN 55011, Gruppe 1, Klasse B
Måling af strålet emission EN 55011, Gruppe 1, Klasse B
Prøvning af immunitet over for elektrostatiske udladninger EN 61000-4-2
Immunitetstest for indstrålede radiofrekvensfelter EN 61000-4-3
Immunitetstest for hurtige transienter/bygetransienter EN 61000-4-4
Prøvning af overspændingsimmunitet EN 61000-4-5
Immunitet over for ledningsbårne forstyrrelser 
induceret af radiofrekvente felter

EN 61000-4-6

Prøvning af immunitet over for magnetfelter med 
netfrekvenser

EN 61000-4-8

Immunitetsprøvning med spændingsdyk, korte 
spændingsudfald og variationer i forsyningsspændingen

EN 61000-4-11

Kompatibilitetsniveauer for lavfrekvente 
ledningsbårne forstyrrelser og signaloverføring i 
offentlige lavspændingsnet

EN 61000-3-3

Ændring af forsyningsnetfrekvens DIN EN 60601-1



side 51 / 83cos105000_150_50_LC_med_dk, rev. 1.01© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

13.9 Klassifikation
Beskrivelse Data

MDD 93/42/EØF Bemyndiget organ
MDD 93/42/EØF Risikoklasse IIb

aktiv terapeutisk enhed og aktiv diagnostisk enhed
60601-1  Beskyttelse mod elektrisk 

stød
Klasse I, 

IEC 60601-1  Beskyttelse mod skadelig 
indtrængen af vand eller 
partikler

IP00

IEC 60601-1  Funktionsmåde Kontinuerlig funktion med intermitterende belastning
IEC 60601-1  Overspændingskategori II (2500 Vpeak lysnettet forbigående spænding)
IEC 60601-1  Anvendt del Type B  (hele enheden)
IEC 60601-1  Forureningsgrad Grad 2
ISO 20957-1  Brugsklasse S (Studio): professionel og / eller kommerciel brug

I (inklusive): professionel og / eller kommerciel brug - til inkluderende brug for 
personer med særlige behov

EN 957-6  Nøjagtighedsklasse A
IEC 62304  Risikoklasse B

13.10 Certifikater
Beskrivelse Data

MDD 93/42/EØF EF-overensstemmelseserklæring
MDD 93/42/EØF EF-certifikat, kvalitetssikring
MDD 93/42/EØF Certifikat for frit salg
EN ISO 13485 Certifikat, kvalitetsstyring medicinsk udstyr
IEC 60601-1 CB-certifikat
UL 60601-1 NRTL-certifikat
Certifikater se medfølgende dokumenter og https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Grænseflader (RS232, D-SUB, 9-polet)
Beskrivelse Data

COM 1 (standard) Baud rate 9600 bps / 115200 bps
COM 2 (valgfrit) Baud rate 9600 bps
COM 3 (service) Baud rate 115200 bps
COM 4 (valgfrit) Baud rate 115200 bps
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13.12 Spænding, strøm, ydeevne
Beskrivelse Data

Indgangsspænding * 200 V - 240 V ~ (f: 50 – 60 Hz)
Strømindgang (lang tid) * 6,0 A
Strømindgang (midlertidig) * 13,5 A
Energiforbrug (lang tid) ≤ 1320 VA
Energiforbrug (midlertidigt) ≤ 2970 VA
Energieffektivitet Ikke tilgængelig
Beskyttelseskontakt til enhed (kredløbsafbryder) 16 A
Drivmotorkapacitet 2200 W
Hældningsmotorkapacitet 470 W
Jordlækstrøm ≤ 0,2 mA
Isolationstransformer 1840 VA
Strømforsyningsledning aftagelig, 3 m

13.13 Software, programmer
Beskrivelse Data

PC-software inkluderet: h/p/cosmos para control®

ekstra: h/p/cosmos para graphics®,
 h/p/cosmos para analysis®,
 h/p/cosmos para motion®

Antal gemte programmer 6 træningsprofiler,
10 testprofiler,
8 brugerdefinerede profiler

13.14 Fuldstændig frakobling
Der er følgende muligheder for at frakoble maskinen helt:
 ❚ Afbryd enheden fra stikkontakten.
 ❚ Tag ledningen ud af enheden.
 ❚ Sluk for enhedens sikkerhedskontakt

Overhold kravet til fri plads omkring enheden til at sikre adgang til ledninger og afbryder (”se placering af patient og operatør”).
* Overbelastning eller svag strømforsyning kan medføre reduceret hastighedsnøjagtighed eller udløse sikringen.
Med forbehold af tekniske ændringer uden forudgående varsel. E & OE (fejl og udeladelser undtaget).
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14 Ansvar og Garanti
Følgende vil medføre at ansvar og garanti bortfalder, og kan medføre alvorlig personskade eller død eller beskadigelse af enheden:
 ❚ Brug ud over den som er udtrykkeligt nævnt som tilsigtet brug
 ❚ Uautoriseret vedligeholdelse eller manglende vedligehold, sikkerhedskontrol eller reparation
 ❚ Uautoriserede ændringer eller udvidelser
 ❚ Uautoriseret installation, idriftsættelse eller instruktion
 ❚ Brug af uautoriserede eller ikke originale h/p/cosmos dele, reservedele, forbrugsmaterialer, sensorer eller følere
 ❚ Manglende overholdelse af sikkerhedsoplysninger (fare-, advarsels- og forsigtig-erklæringer)
 ❚ Eventuelle ændringer af enheden, softwaren, konfigurationer og tilbehør
 ❚ Tilslutning til tilbehør, software eller enheder, der ikke er anført i “tilbehør / kompatible enheder”

Listen “sikkerhedsoplysninger - forbudt anvendelse” er ikke udtømmende og kan forlænges i markedsfasen (efter 
markedsovervågning). Den seneste version af disse brugsanvisninger er altid tilgængelig på: www.h-p-cosmos.com

Begrænset ansvar gælder:
Hvis h/p/cosmos eller h/p/cosmos organisatoriske organer, ledende medarbejdere eller agenter kan holdes ansvarlige for betaling af 
skader vedrørende almindelig forsømmelighed (overtrædelse af materielle kontraktlige forpligtelser), skal erstatningen begrænses til 
skader, der typisk kan være blevet forudset.. Ansvar i forbindelse med almindelig forsømmelighed udelukker ansvar som følge af tab 
af produktion, afbrydelse af forretning og tab af overskud.
Se yderligere oplysninger på webstedet: www.h-p-cosmos.com/en/gtcb.

15 Forventet levetid
 ❚ Overhold vedligeholdelsesintervallerne anført i kapitlet "vedligeholdelse".
 ❚ Overhold kompetencerne anført i kapitlet "vedligeholdelse".

Den forventede levetid for hele enheden er 10 år, forudsat at
 ❚ alle vedligeholdelsesintervaller overholdes.
 ❚ Slid- og forbrugsdele udskiftes af h/p/cosmos servicepersonale under årlig vedligeholdelse.

16 Bortskaffelse
Bortskaf enheden i henhold til europæisk direktiv 2012/19/EU og den tilsvarende lokale bortskaffelseslov.
Kassér smørematerialet i henhold til den gældende lokale bortskaffelseslov.
Kontakt service@h-p-cosmos.com for at få yderligere oplysninger eller tilbud om bortskaffelse foretaget af producenten.
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17 Bilag I
17.1 Installation
Enheden må kun udpakkes, transporteres og installeres af h/p/cosmos servicepersonale (se vedligeholdelse).
Hvis emballagen er blevet beskadiget, skal man kontakte service@h-p-cosmos.com med det samme.

Det er kundens ansvar at sikre følgende forhold inden installationen:
 ❚ Der skal være et separat strømkreds til enheden (dedikeret linje).
 ❚ Der skal være en separat stikkontakt til enheden (elektrisk tvangskoblet med afbryder 16 A, type C).
 ❚ Stikkontakten skal markeres med enhedens serienummer.
 ❚ Stikkontakten skal altid være tilgængelig.
 ❚ Den påtænkte placering skal opfylde miljøforholdene (se "tekniske data").
 ❚ Den påtænkte placering skal kunne holde til belastningen fra enheden (se "tekniske data").
 ❚ Den påtænkte placering skal sikre sikkerhedsområdet og det frie område som angivet i “placering af person og operatør”.
 ❚ Den påtænkte placering skal sikre en lofthøjde, som er høj nok til enheden + tilbehør (faldsikring).
 ❚ Den påtænkte placering skal give en stabil og nivelleret base for at forhindre støj eller at enheden hopper.
 ❚ Den påtænkte placering skal overholde de lokale krav til elektrisk installation.
 ❚ Den påtænkte placering skal sikre en passende jordbeskyttelse (fx PE-bolt).
 ❚ Den påtænkte placering skal opfylde kravene til elektrisk installation iht. "tekniske data".

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, klager eller manglende dele, der ikke rapporteres straks efter ved levering på 
pakningsliste / fragtbrev.

17.2 Instruktionsprotokol
Ved installation af enheden instruerer h/p/cosmos servicepersonalet den påtænkte operatør i henhold til brugsanvisningen i 
overensstemmelse med denne instruktionsprotokol.
Med navn og underskrift på instruksprotokollen bekræfter de instruerede personer, at de fuldt ud ved, hvordan man betjener 
enheden sikkert. De instruerede personer bekræfter, at de er i stand til at instruere yderligere operatører i henhold til denne protokol.

Nr. Information Kapitel Kontrol

1. Disse brugsanvisninger er tilgængelige som printversion på service@h-p-cosmos.com. -
2. Brugsanvisningen skal læses i sin helhed, inden man begynder betjening. -
3. Sikkerhedsoplysningerne forklares detaljeret. Sikkerhed
4. Sikkerhedsoplysningerne skal være opsat, så de kan ses fra enheden. Sikkerhed
5. Funktionen af alt sikkerhedsudstyr forklares detaljeret. Sikkerhed
6. Brugen af faldsikringen forklares detaljeret. Sikkerhed
7. Placering af person og operatør forklares. Placering af S+O
8. Der gøres særligt opmærksom på sikkerhedsområdet (2 m bag enheden). Placering af S+O
9. Funktionen af UserTerminal forklares detaljeret. UserTerminal
10. Den generelle anvendelse forklares (inkl. manuel-, profil-, kardio- og test-funktion). Betjening
11. Kompetencer og vedligeholdelsesintervaller forklares. Vedligeholdelse
12. Justeringen af løbebåndet forklares detaljeret. Vedligeholdelse
13. Smøring af enheden forklares detaljeret. Vedligeholdelse
14. Den ledsagende dokumentation forklares og overdrages. -
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17.3 Instruktionsprotokol, underskrifter
Ved at underskrive denne protokol bekræfter det autoriserede h/p/cosmos servicepersonal og kunden at have modtaget og 
forstået alle sikkerhedsoplysninger, den udførte instruktion og idriftsættelsen i henhold til instruktionsprotokollen [cos15228-03]. 
Kunden bekræfter modtagelse for de angivne enheder inklusive alt tilbehør og ekstraudstyr i henhold til h/p/cosmos leveringsnota. 
Manglende overholdelse af sikkerhedsinformation, tilsigtet eller forbudt brug, samt uautoriseret vedligeholdelse eller manglende 
vedligeholdelse og regelmæssig sikkerhedskontrol kan medføre personskade eller endog død og kan beskadige enheden. Det vil 
desuden medføre, at ansvar og garanti bortfalder. Udfyld instruktionsprotokollen og send den tilbage til h/p/cosmos via fax (+49 18 
05 16 76 69), e-mail (sales@h-p-cosmos.com) eller post.

h/p/cosmos.enhed, modelnavn enhedens serienummer

in
st

ru
kt

ør navn i tydelige blokbogstaver h/p/cosmos forhandler/tekniker dato og underskrift

in
st

ru
er

et
 p

er
so

n 
(k

un
de

, o
pe

ra
tø

r, 
os

v.)

navn i tydelige blokbogstaver h/p/cosmos forhandler/tekniker dato og underskrift

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

kundens stempel/adresse:
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17.4 Brugerindstillinger (detaljeret)

tilbehør Beskrivelse Kommentar/skærm

OP01 Nulstil (slet) fejlmeddelelser

Bemærk: Denne mulighed nulstiller udelukkende 
den forårsagende variabel. Hvis, for eksempel, 
E.02 service-tid-interval nulstilles med denne 
handling, vil afstand-interval ikke blive nulstillet, 
og omvendt. Kun administratorindstilling OP 47 
nulstiller alle tre værdier samtidig.

Det nødvendige vedligeholdelsesarbejde skal udføres, før du sletter 
fejlmeddelelser. h/p/cosmos serviceafdelingen skal kontaktes før en af 
serviceskærmbillederne eller fejlkoderne slettes.

Bekræftelse på skærmen  indikerer "udført" 
 Info: Denne indstilling nulstiller kun fejlmeddelelsen. Hvis fejlen stadig 
findes, vil man ikke kunne nulstille fejlmeddelelsen. I dette tilfælde skal 
man kontakten en autoriseret servicetekniker
 
Følgende intervaller nulstilles af denne handling: 
E.01: Olieinterval A-OP 35
E.02: Service-tid-interval A-OP 37
E.02: Service-afstand-interval A-OP 38

OP02 Samlet afstand tilbagelagt (km)  og  angiver: Samlet afstand tilbagelagt i km

 angiver km

OP03 Angivelse af samlet antal driftstimer = standby-
tid inklusive driftstid af motor/ løbebånd (t)

 og  viser: Driftstimer

 rapporter: t

OP04 Angivelse af samlet antal driftstimer for motor/
løbebånd (t)

 og  rapport: Driftstimer

 viser: t

OP05 Angiver firmware-version og dato  = rapporter “OP05”      rapporterer “typE”

 angiver enhedstype, fx “1.4”

 angiver: „MCU 5“  rapportversion, fx. “1.01.1”

 rapporterer standardtype, fx “1.3”

OP06 Indstilling af dags dato og nuværende tidspunkt  viser: rtc for ur med aktuelt klokkeslæt

 rapporter blinker: Dato / klokkeslæt, år, måned, dato, timer, 
minutter, sekunder

OP07 Akustisk pulssignal Denne funktion bruges normalt til at kontrollere pulsens 
regelmæssighed eller til at finde årsager til overførsel af problemer 

 angiver: FRA eller TIL 
FRA: Intet akustisk pulssignal 
TIL: Akustisk pulssignal for hvert slag

OP08 Stoptid / decelerationstid efter STOP-tast i 
forhold til maks. hastighed

 angiver: Stoptid i sek.

 angiver: sek.for sekunder
Justerbar fra 2.... 30 sekunder

OP09 Starthastighed (manuel funktion eller kardio 
funktion) for feedback efter der er blevet trykket 
på START-tasten.
Denne værdi kan reduceres til 0,0 km/t for 
avancerede brugere.

 angiver: starthastighed i km/t
 maks. blinker
 indstillet enhed blinker
Kan justeres fra 0,0 km/t ... 5,0 km/t
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tilbehør Beskrivelse Kommentar/skærm

OP11 Skalering af profiler i profil funktion (ikke test-
funktion)

 viser: Skaleringsmuligheder
0: Ingen skalering (standard)
1: Skalering 1...6, som vises i profil funktion på INDEKS-skærmen, 
henviser til alle parametre sammen (hastighed, hældning, tid)
2: Skalering 1...6 henviser til hvert parameter individuelt (hastighed, 
hældning, tid) 

OP12 Enhed til visning af hastighed  angiver: Hastighedsenhed
... uden decimaler:
3 = m/min
... med en decimal:
0 = km/t     1 = m/s     2 = mph    23 = m/min
... med to decimaler:
20 = km/t     21 = m/s     22 = mph
 km/t, m/s, mph eller m/min blinker

OP13 Enhed til visning af afstand  angiver: Afstandsenhed
0 = km          1 = mil         2 = m
 m, km, eller miles blinker

OP14 Enhed for hældning  angiver: Enhed for hældning
0 = % (procent)          1 = ° (grader)
 % eller ° blinker

OP15 Patientens kropsvægt (standardværdi)  angiver: 10 ... 250 (anslået vægt)
 vægt blinker
Den personlige kropsvægt er nødvendig for en mere korrekt beregning 
(vurdering) af effekt og energiforbrug.

OP16 Anmodning om kropsvægt før manuel eller 
automatisk start

0 = FRA. Anmodning om kropsvægt inden start af et program er ikke 
påkrævet. Beregning af energiforbrug og effekt er baseret på den 
kropsvægt, der er angivet i option nr. 15.
1 = TIL. Indtastning af kropsvægt inden start af et program er 
påkrævet. Beregning af energiforbrug og effekt er baseret på den 
indtastede kropsvægt.

OP17 Enhed for energiforbrug JOUL = kJoule er enheden for energiforbrug 
CALO = kcal er enheden for energiforbrug

OP18 Maks. hastighed i kardio funktion 
(standardværdi)

(denne funktion er kun tilgængelig til løbebånd-
ergometre, ikke til stige-ergometre)

 rapporter: 0.0 ... maks
til standardværdien for maks. hastighed i kardio funktion.
 justeret enhed blinker,  maks. blinker
Værdien af maks. hastighed i kardio funktion kan ændres online ved at 

trykke på  

OP19 Indstilling af sender til POLAR W.I.N.D. system 0000 0000 =  alle sendere accepteres (kan også indstilles med OP og 
NED)

xxxx xxxx =  only specific sender with special ID is accepted, must 

be set with  og 
9999 9999 =  næste sender vil blive accepteret, gemt og filtreret (kan 

også indstilles med OP og NED)
(yderligere indstillinger i bruger OP23 og administrator OP16 er 
nødvendige)
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tilbehør Beskrivelse Kommentar/skærm

OP20 RS232 grænsefladeprotokol: COM 1
Tilslut ikke enheder, tilbehør eller software, der 
ikke er angivet i "tilbehør / kompatible enheder".

 viser blinkende: nummer på RS232 grænsefladeprotokol

 og  rapporter:

FRA = RS232 ikke aktiv / ingen protokol / grænseflade 
deaktiveret

1 = h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 med baud rate 9600 bps 
(standardindstilling COM 1 og COM 2)

3 = printerprotokol (seriel printer eller konverter nødvendig)
7 = TM løbebånd-emulering i km/t 

hvis tilgængelig brug: h/p/cosmos coscom (= 1)
8 = TM løbebånd-emulering i mil pr. time 

hvis tilgængelig brug: h/p/cosmos coscom (= 1)
10 = Loop Back Test (specielt teststik kræves, fås hos h/p/

cosmos)
11 = SunTech Tango blodtryksmonitor (kun tunnel/loop signal)
12 = Fjernbetjening hardwareterminal MCU 4 (speciel 

hardware kræves)
20 = h/p/cosmos coscom v3 med baud rate 115200 bps

Til avancerede h/p/cosmos coscom v3 tilslutninger med baud rate 
115200, vælg OP20=20. Bemærk at de tilsluttede enheder/software 
skal være godkendt til h/p/cosmos coscom v3 med baud rate 115200 
(for eksempel h/p/cosmos para control® 4.1).

OP21 RS232 grænsefladeprotokol: COM 2 Se beskrivelse ovenover

OP23 RS232 grænsefladeprotokol COM 4  angiver blinkende: Nummer på RS232 grænsefladeprotokol

 og  rapporter:
FRA = RS232 ikke aktiv / ingen protokol / grænseflade deaktiveret
18 = Chipkortlæser PROXOMED (specialhardware er nødvendig)
20 = h/p/cosmos coscom v3 / baud rate 115200 bps
22 = POLAR W:I:N:D: - System (flere justeringer i brugerindstilling 
OP19 og administratorindstilling OP16)
23 = Chipkortlæser ProMedPlus (specialhardware er nødvendig)#

OP27 Minimum accelerations- og decelerationsniveau

Det valgte minimumsniveau gælder for alle 
accelerations- og decelerationsprocesser i alle 
funktioner og profiler.

 blinker, rapporterer den min. acceleration / deceleration for alle 
funktioner og profiler (standard: niveau 1)
Indstillingsniveau: 1 ... 5 men ikke højere end værdien i indstilling 28. 
For sikkerheds skyls kan accelerations- / decelerationsniveauerne 
5, 6 og 7 ikke vælges. Bemærk: Det valgte accelerations- og 
decelerationsniveau er IKKE gyldigt til styring og betjening via 
RS232-interface. I dette tilfælde indstilles accelerations- og 
decelerationsniveau i indstilling 29 eller i den tilsvarende kommando i 
h/p/cosmos coscom protokollen.

OP28 Maksimum accelerations- og 
decelerationsniveau

Det valgte maksimumniveau gælder for alle 
accelerations- og decelerationsprocesser i alle 
funktioner og profiler

 blinker, rapporterer den maks. acceleration / deceleration for alle 
funktioner og profiler (standard: niveau 4)
Det maksimum accelerations- og decelerationsniveau er IKKE gyldigt 
til styring og betjening via V24/RS232-interface. I dette tilfælde 
indstilles accelerations- og decelerationsniveau i indstilling 29 eller i 
den tilsvarende kommando i h/p/cosmos coscom protokollen.
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tilbehør Beskrivelse Kommentar/skærm

OP29 Standard accelerations- og decelerationsniveau 
for RS 232-interface

Det valgte accelerations- og decelerationsniveau er gyldigt til styring 
og betjening via RS232-interface. Denne indstilling er nyttig, hvis det 
eksterne udstyr (fx EKG, ergospirometri, PC) ikke indeholder en menu 
til accelerations- og decelerationsniveauer.

 blinker, rapporterer: 1 ... 5, (standard: 1) for accelerations- og 
decelerationsniveau til alle hastighedskommandoer via RS 232. 
Den maksimale værdi som kan indstilles afhænger af indstillingen af 
indstilling 28.
Bemærk: Hvis det eksterne udstyr sender en accelerations- og 
decelerationskommando via h/p/cosmos coscom protokollen, vil 
det valgte niveau i indstilling 29 blive ignoreret og accelerations- og 
decelerationskommandoen sendt via coscom har prioritet.

OP40 Låse og oplåse løbebåndet FRA = Efter tænding er løbebåndet helt låst / ikke tilgængeligt. For 
at låse løbebåndet op skal der trykkes på knapperne +, - og START 
samtidig.
Når det er låst, viser skærmen "ingen ADGANG"
TIL = løbebåndet er låst op / tilgængeligt (standard)

OP41 Låse og oplåse manuel funktion FRA = manuel funktion er låst / ikke tilgængelig
TIL = manuel funktion er låst op / tilgængelig (standard)

OP42 Låse og oplåse profil funktion FRA = profil funktion er låst / ikke tilgængelig
1 ... 6 = profil funktion er låst op / tilgængelig op til det valgte 
profilnummer, standard: 6
Eksempel: Valgt profil nummer = 3: Profilerne 1-3 kan vælges, 
profilerne 4 – 6 kan ikke vælges

OP43 Låse og oplåse kardio funktion FRA = kardio funktion er låst / ikke tilgængelig
TIL = kardio funktion er låst op (standard)

OP44 Låse og oplåse test-funktion FRA = test-funktion er låst / ikke tilgængelig
1 ... 94 = test-funktion er låst op / tilgængelig op til det valgte test-
profilnummer, standard: 24
Valgt test nummer = 5: Test-profilerne 1-5 kan vælges, test-profilerne 
6 – 94 kan ikke vælges

OP45 Rapportfunktion viser „indeks“ 0 = Skærm skifter (standard)
1 = Skærm permanent på MET
2 = Skærm permanent på kj
3 = Skærm permanent på Watt
Efter fuldstændig slukning vil standardværdien 0 igen være gyldig.

OP46 Rapportfunktion viser “Hældning“  i profil 
funktion og test-funktion

0 = Skærm skifter (standard)
1 = Skærm permanent på % eller grader (°), afhængigt af OP14
2 = Skærm permanent på ”Trin”
Efter fuldstændig slukning vil standardværdien 0 igen være gyldig.

OP47 Gem værdier på skærm resp. automatisk 
”Nulstil”

FRA = Skærmværdier slettes, hvis der trykkes på START igen eller 
automatisk 2 minutter efter at have trykket på STOP (standard)
TIL = Skærmværdier vil blive fortsat (tilføjet), hvis der trykkes på 
START igen, og vil ikke blive slettet automatisk ved tryk på STOP.
Skærmværdier kan kun slettes ved at trykke på STOP-tasten to gange 
(tid, afstand, energi).
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tilbehør Beskrivelse Kommentar/skærm

OP48 Nedtælling af programtrin FRA = Tidsskærmen tæller op for hvert programtrin
TIL = Tidsskærmen tæller ned for hvert programtrin

OP52 Udgangsinterval for printerprotokol Ved at indtaste en værdi mellem 0 og 100 indstilles udgangsintervallet 
i sekunder for en printer, der er direkte forbundet med løbebåndet. 
Standard: 60 (= udskrift af alle værdier en gang i minuttet). Værdien 
0 deaktiverer udskrift af individuelle værdier, men ikke udskrift af 
overskrifter og slutresultater (UKK).

OP53 Sprogindstillinger til printerprotokol Vælg sprog for udskrifter på en printer, der er direkte forbundet 
til løbebåndet. Der kan vælges mellem seks sprog. Både 
protokolludskrivningen, testresultatet og træningsanbefaling 
vedrørende UKK 2 km gangtesten udskrives på det valgte sprog. 
EnGL = engelsk (standard) SPAn = spansk
GErM = tysk POrt = portugisisk
FrEn = fransk HUnG = ungarsk
For korrekt udskrift skal den tilsluttede printer være kompatibel med 
PCL-printersproget. Til specialtegn bruges ISO 8859-1 (Latin-1) 
skrifttypen.
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18 Bilag II (Forhånds- og selvdefinerede tests)
18.1 UKK gåtest
UKK står for Urho Kaleka Kekkonen, grundlægger af UKK-instituttet i Tampere i Finland.
UKK gåtesten er en fitnesstest, der beregner UKK fitnessindekset baseret på den målte puls under en 2 km gåtur på maks. 
ganghastighed. Testen kræver POLAR pulsmåling.

Et UKK fitnessindeks på 100 repræsenterer en gennemsnitlig form.
Et UKK fitnessindeks <100 repræsenterer en form under gennemsnittet, et UKK fitnessindeks >100 repræsenterer en form over 
gennemsnittet.

UKK fitnessindekset beregnes som følger (afhængigt af køn):
Mænd: Fitnessindeks = 420 + A x 0,2 – (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Kvinder: Fitnessindeks = 304 + A x 0,4 – (T x 0,1417 + HR x 0,32 + [W : (H x H) x 1,1])

A (alder) = alder i år,   HR (puls) = gennemsnitlig puls under test i bpm,   T (tid) = gåtid for 2 km i s,
W (vægt) = patientvægt i kg,   H (højde) = patientens højde i m

Før UKK-gangtesten udføres, skal patienten varme op og maks. ganghastighed skal fastlægges.
Under testen skal patienten gå så hurtigt som muligt i 2 km (puls ca. 80 % af maks.). Patienten må ikke løbe.
Løbebåndet måler pulsen (via polar pulsmåling) hver 500 m.
Efter udførelsen af testen vises UKK fitnessindekset.

UKK gangtesten er egnet til personer mellem 20 og 65 år.
For personer på over 65 år eller overvægtige vil resultaterne være mindre præcise.
Atleter når normalt ikke den krævede puls.

Se "test-funktion" for sikkerhedsinformation og justering.

Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Vælg “test-funktion” med “+” eller 
“-“ knappen
Den valgte funktion blinker.

Bekræft med “enter”.

“PR 01” blinker.

Bekræft med “enter”.

Enheden skal være i “funktionsvalg” 
(en af funktions-LED’erne blinker)
For at komme dertil skal alle andre 
aktiviteter annulleres ved at trykke 
på “stop”-knappen.

Indstil 
- køn
- alder
- højde
- vægt
med “+” eller “-“
(tilsvarende LED blinker)

Bekræft hvert parameter med “enter”.

Vælg ganghastighed med “+” eller 
“-“.

Efter 2,0 km reduceres hastigheden 
til 50 %.
Efter yderligere 5 minutter afsluttes 
testen.

Når den er afsluttet viser ”indeks” 
skærmen UKK fitnessindekset.

Hvis enheden ikke modtager nogen eller modtager forkerte pulssignaler, afspilles der et akustisk advarselssignal.
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18.2 Gradueret test

18.3 Conconi-test

Beskrivelse Illustration

(fx til effektivitetsdiagnostik baseret på lactatmåling) Se "test-funktion" 
for sikkerhedsinformation og justering.

Parameter Standardværdi
Starthastighed 8,0 km/t
Øgning 2,0 km/t
Accelerationsniveau 4
Skridtlængde 3:00 min
Pausetid 00:30 min

Hvert parameter kan justeres.

STOP skal aktiveres manuelt eller af lægen.

Spring resterende pausetid over:
Tryk på "start" én gang genstart efter nedtælling
Tryk på "start" to gange genstart straks

Forlæng pause:
Tryk på “-“ mens pause er i gang der vises “pause”
Tryk på “start” for at fortsætte  test fortsætter med resterende 

pausetid

Beskrivelse Illustration

(f.eks til effektivitetsdiagnostik baseret på pulsmåling) Se "test-funktion" 
for sikkerhedsinformation og justering.

Udholdenhedstest (maks. pulstest)
Standard belastningsprofil:
 ❚ Starthastighed: 8,0 km/t, skal ændres afhængigt af personens form
 ❚ Omgang (banelængde): 200 m (kan ændres)
 ❚ Øgning: 0,5 km/t (kan ændres)

STOP skal aktiveres manuelt eller af lægen
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18.4 Bruce protokol

18.5 Naughton protokol

18.6 Balke protokol

Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest 
Se "test-funktion" for sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Hældning (%)
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

Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest
Se kapitlet "test-funktion" for sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Hældning (%)
1

03:00 3,0

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

Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest
Se "test-funktion" for sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Hældning (%)
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 Ellestad A protokol
Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest
Se kapitlet "test-funktion" for sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Hældning (%)

1

03:00

2,7

10,0
2 4,8

3 6,4

4 8,0

18.9 Ellestad B protokol
Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest
Se "test-funktion" for sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Hældning (%)
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 Cooper protokol
Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest
Se "test-funktion" for sikkerhedsinformation og justering. 

 ❚ Start med 5,3 km/t og 0 % hældning
 ❚ Efter 1 minut øges hældningen til 2 %
 ❚ Efter endnu et minut øges hældningen med 1 % hvert minut
 ❚ Når hældningen er 25 % forbliver hældningen konstant, og 
hastigheden øges med 0,32 km/t hvert minut

STOP skal aktiveres manuelt eller af lægen.
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18.11 Gardner testprotokol
Beskrivelse Illustration

Til anvendelse i angiologi
Se "test-funktion" for sikkerhedsinformation og justering.
Præ-testfase: Patienten står på sidebrædderne ikke på selve båndet.

Gardner-testprotokollen er til at evaluere den 
maksimale gangafstand for patienter med perifere 
arterielle sygdomme med intermitterende claudikation.
Testen skal udføres under konstant tilsyn af en læge.

Patienten står først på løbebåndets sidebrædder, 
mens maskinen kører, og ikke på selve båndet. Start 
testprofil 11 og båndhastigheder op til 3,2 km/t. Idet 
patienten træder op på båndet der kører, trykker lægen 
på START-tasten igen. Ved at trykke på START-tasten 
en anden gang, vil skærmen blive nulstillet til nul.
Efter afslutningen af testen kan resultaterne udskrives 
på en værtsprinter, hvis der er tilsluttet en. 

     

Skridt Varighed 
(min:sek)

Hastighed 
(km/t) Hældning (%) Samlet tid 

(min: sek)

0
indtil der 

trykkes på 
START

3,2 0
indtil der 

trykkes på 
START

Testfase: Patienten træder op på båndet der kører.

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 Rampeprofil

Beskrivelse Illustration

(ikke tilgængelig til alle modeller)
Se "test-funktion" for sikkerhedsinformation og justering.

Rampeprofil med 2 parametre:
 ❚ Standard målsat hastighed: 10,0 km/t; kan justeres fra 0 til 
løbebåndets maks. hastighed.

 ❚ Tid for at nå den målsatte hastighed i sekunder: standard: 10 
sekunder; kan justeres fra 0 til 99 sekunder
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Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Vælg “test-funktion” med “+” eller 
“-“ knappen
Den valgte funktion blinker.

Bekræft med “enter”.

Enheden skal være i “funktionsvalg” 
(en af funktions-LED’erne blinker)
For at komme dertil skal alle andre 
aktiviteter annulleres ved at trykke 
på “stop”-knappen.

Vælg selvdefineret test (21 – 28) 
med “+” eller “-“
Bekræft ved at trykke på “enter” i 
mindst 5 s.

Vælg hastighed for trin 1 med “+” 
eller “-“.
Bekræft med “enter”.

Vælg afstand for trin 1 med “+” eller 
“-“.
Bekræft med “enter”.

Vælg afstanden “0” for at 
programmere dette trin efter tid.

Vælg tid for trin 1 med “+” eller “-“.
Bekræft med “enter”.

Vælg afstanden “0:00” for at 
programmere dette trin efter 
afstand.

Vælg hældning for trin 1 med “+” 
eller “-“.
Bekræft med “enter”.

18.12 Selvdefinerede tests
Test 21 – 28kan frit defineres med op til 40 programtrin.
Følg vejledningen nedenfor for at programmere en individuel test.
"Puls" skærmen viser det aktuelle programtrin.
Brug "op" og "ned" for at rulle gennem programtrinnene.
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Basisfunktioner Knapper / skærme Yderligere oplysninger

Vælg acceleration for trin 1 med “+” 
eller “-“.
Bekræft med “enter”.

Accelerationsniveauet vises på 
skærmen “indeks”.

Gå frem på samme måde for 
yderligere trin.

Sørg for at alle trin efter det sidste 
har en hastighed på “0 km/t”.

Tryk på “start” i mindst 5 s for at 
gemme programmet og lukke 
programmering.
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19 Bilag III (Tilbehør)
19.1 Armholder, indstillelig [cos12013]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse h/p/cosmos armholderen er en simpel løsning til at understøtte personen. 
Indstillelig højde og bredde tilbyder et bredt anvendelsesområde.

Illustration

Anvendelse Indstil armholderen ved at 
trække i låseelementet og dreje 
segmenterne.
Hold frie segmenter med den 
anden hånd.
Skalaer på hvert led gør det muligt 
at sikre samme indstilling.

Yderligere sikkerhedsoplysninger  ❚ Indstil ikke under belastning.
 ❚ Vær forsigtig ved punkter der kan klemme og skære.
 ❚ Sørg for at håndgreb er i oprejst stilling under brug.
 ❚ Brug ikke til løb.
 ❚ Anbring armholderne uden for træningsområdet ved løb.
 ❚ Brug ikke på bar hud.
 ❚ Efterlad ikke armholderen i en position, der rager ind i løbeområdet
 ❚ Sørg for at indstillingselementerne er korrekt låst, før armholderen belastes.
 ❚ Brug ikke armholderne når båndet kører i modsat retning.

Tekniske data Justerbarhed: Højde og bredde via 3 led
Mål: 480 x 425 x 260 mm hver (pakket)
Vægt: 10,7 kg hver
Maks. personvægt: 140 kg
Maks. personvægt for løbebånd er reduceret ved kombination med armholder.

Ekstraudstyr cos100680 ekstra tastatur til armholder
cos14135 tastaturholder til armholder
cos10107 ekstra stopknap på højre armholder
cos10108 ekstra stopknap på venstre armholder

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger 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 Armholder, valgfri stopknap [cos10107, cos10108]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra nødstop indbygget i armholderen

Illustration

Anvendelse Betjening Resultat Frigiv Genstart

Løbebåndet 
stopper med på 
forhånd defineret 
deceleration
Bevægelse af 
stopklodser til 
hældningssystem
Brugerterminalen 
viser “træk stop”
Netstrøm og inter-
facekommunikation 
ikke afbrudt

Genstart program

Trykknap Frigivelsesknap

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Ikke tilgængelig

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger 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 Forreste tværstang [cos102426]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Tværstang til yderligere balancekontrol

Illustration

Anvendelse Personen kan holde i den forreste tværstang for at hjælpe med at holde balancen
Hvis der holdes i håndstængerne under brug, påvirker det træningsresultaterne.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Længde: 700 mm
Diameter: 40 mm
Vægt: 1,3 kg

Tekniske data Ikke tilgængelig

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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19.4 Hældning 0 % til +25 % [cos102927]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Forhøjer hældning til 25 % (14,0°)

Illustration Ikke tilgængelig

Anvendelse Ikke tilgængelig

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Maks. hældning:  25%
 14,0°

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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19.5 Nødstop - eftermontering [cos15933, cos100548, cos15294]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra nødstopknapper

cos15933 Nødstopknap med magnetholder 5 m
cos100548 Nødstopknap med magnetholder 10m
cos15294 Nødstopforlænger uden fastgøring 5 m
cos15294 L10m Nødstopforlænger uden fastgøring 10m
cos15294 L15m Nødstopforlænger uden fastgøring 15m

Illustration

med magnetholder uden fastgørelse

Anvendelse Betjening Resultat Frigiv Genstart

Løbebåndet 
stopper med på 
forhånd defineret 
deceleration
Bevægelse af 
stopklodser til 
hældningssystem
Brugerterminalen 
viser “træk stop”
Netstrøm og inter-
facekommunikation 
ikke afbrudt

Genstart program

Trykknap Frigivelsesknap

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Ikke tilgængelig

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Af operatør

Yderligere oplysninger 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 Håndstang, justerbar [cos102010]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse håndstængerne er justerbar i højde og bredde på begge sider

Illustration

Anvendelse Højdejustering:
Træk i låseknappen, og flyt 
håndstangen til den ønskede 
position.
Hold frie segmenter med den anden 
hånd.

Breddejustering:
Løsn håndtaget, drej drejearmen, 
stram håndtaget.

Yderligere sikkerhedsoplysninger  ❚ Indstil ikke under belastning.
 ❚ Vær forsigtig med punkter, der kan klemme og skære.
 ❚ Vær opmærksom på, om håndstængerne er i rette position.
 ❚ Sørg for at indstillingselementerne er korrekt låst, før armholderen belastes.

Tekniske data justerbarhed:  højde: 550 – 1200 mm
 bredde:  380 – 1040 mm
håndstang rørlængde: 150 cm
rørdiameter: 4 cm
vægt: 69 kg
materiale: stålrør, pulverlakeret

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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19.7 Håndstang lang 1358 mm [cos102918]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Lang håndstang for ekstra sikkerhed

Illustration

Anvendelse Personen skal holde fast i begge håndstænger for at sikre stabiliteten, når han eller hun 
træder op på løbebåndet.
Personen kan holde i håndstængerne for at hjælpe med at holde balancen.
Hvis der holdes i håndstængerne under brug, påvirker det træningsresultaterne.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Længde: 1358 mm
Diameter: 40 mm
Vægt: 9,5 kg (4,0 kg ekstra vægt)

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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19.8 Håndstang, pædiatrisk [cos102400]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra håndstang til små personer

Illustration

Anvendelse Personen kan holde i håndstængerne for at hjælpe med at holde balancen.
Hvis der holdes i håndstængerne under brug, påvirker det træningsresultaterne.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Længde: 910 mm
Bredde: 855 mm
Højde: 543 mm
Maks. personvægt: 50 kg
Maks. personvægt for løbebånd er reduceret ved kombination med armholder.

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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19.10 POLAR pulsmåling, ikke kodet [cos102818]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Pulsmåling, ikke kodet

Illustration

Anvendelse Sæt brystbælte på som vist:

Yderligere sikkerhedsoplysninger  ❚ ADVARSEL! Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
 ❚ Forkert eller overdreven motion kan forårsage alvorlige personskader eller død.
 ❚ Hvis du føler dig svag eller svimmel, skal du straks ophøre med at træne og kontakte 
en læge.

Tekniske data Transmissionsradius:   cirka. 1 m
For yderligere oplysninger se medfølgende POLAR-dokumenter eller www.polar.com.
Fejlfinding:
Hvis pulsen ikke vises:
- Brystbæltet kan være påsat forkert (se placering ovenover)
- Andre brystbælter end POLAR T31 eller T34 anvendes (se billede)
Hvis pulsen ikke vises eller vises forkert:
Der kan være interferens fra
- Skærme, computere, printere, mobiltelefoner og alle radiotekniske systemer
- Elektriske apparater, elektriske motorer, transformatorer
- Højspændingsledninger, også fra tog
- Stærke lysstofrør i nærheden
- Centralvarmeradiatorer
- Andet elektrisk udstyr
For at forhindre interferens i løbemaskinens drift skal man placere enheden i en vis 
afstand fra sådan interferens. Stol ikke på de angivne værdier, hvis der er mistanke om 
interferens.
Se anvisningerne leveret af producenten, POLAR.

Ekstraudstyr cos10905 POLAR brystbælte XS
cos10906 POLAR brystbælte S
cos10165 POLAR brystbælte M
cos10907 POLAR brystbælte L
cos10902 POLAR sendersæt T31
cos15178POLAR sendersæt T34 (udvidet område)

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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19.11 POLAR W.I.N.D. pulsmåling, kodet [cos100106]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Pulsmåling, kodet

Illustration

         
Anvendelse Sæt brystbælte på som vist:

Yderligere sikkerhedsoplysninger  ❚ ADVARSEL! Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
 ❚ Forkert eller overdreven motion kan forårsage alvorlige personskader eller død.
 ❚ Hvis du føler dig svag eller svimmel, skal du straks ophøre med at træne og kontakte 
en læge.

Tekniske data Transmissionsradius:   cirka. 10m
For yderligere oplysninger se medfølgende POLAR-dokumenter eller www.polar.com.

Fejlfinding:
Hvis pulsen ikke vises:
- Brystbæltet kan være påsat forkert (se placering ovenover)
- Andre brystbælter end POLAR W.I.N.D. anvendes (se billede)
- Enhed og brystbælte er ikke forbundet (se Brugerindstilling OP 19)

Ekstraudstyr cos100420b POLAR WIND sender TRX24
cos100420c POLAR WIND WearLink brystbælte

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger 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 PC-software para control [cos10071-v4.1.0]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse h/p/cosmos para control er designet til fjernbetjening af medicinsk udstyr.
Men den udfører ikke medicinske diagnoser eller vurderinger.
Udlæsningsdataene må ikke danne grundlag for diagnose eller evaluering.

Til fjernbetjening af alle h/p/cosmos løbemaskiner og stige-ergometre med MCU2, 
MCU3, MCU4 og MCU5. Parametrene og tastaturet på løbebåndet vises på pc'en, og 
tasterne kan simuleres til fjernbetjening af løbemaskinen eller stige-ergometeret.

Illustration

Anvendelse Se særskilt brugsanvisning.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Se særskilt brugsanvisning.

Tekniske data Min. processor: Pentium IV
OS Windows XP / Vista / 7
RAM 1 GB (2 GB anbefalet)
Fri HD 200 MB
Opløsning 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Microsoft® DirectX 9.c

Ekstraudstyr cos12769-01  USB-RS232-konverter
cos00097010034 Grænsefladeforbindelseskabel RS 232 5 m
cos00097010035 Grænsefladeforbindelseskabel RS 232 10 m

Installation Af operatør
Installér fra h/p/cosmos demo & info DVD eller download fra website (se nedenunder).

Yderligere oplysninger 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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19.14 robowalk-udvidelse [cos30022, cos30023]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse h/p/cosmos robowalk-udvidelsen hjælper gangtræning.
Forlængerreb, fastgjort til lemmerne, støtter eller belaster personen.

Illustration

Anvendelse Se særskilt brugsanvisning.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Se særskilt brugsanvisning.

Tekniske data
robowalk foran [cos30022]

Højde: ca. 110 cm (afhængigt af løbebånd)
Vægt: ca. 15 kg (afhængigt af løbebånd)
Maks. trækkraft: 50 N pr. reb

Tekniske data
robowalk bagved [cos30023]

Højde:  ca. 80 cm (afhængigt af løbebånd)
Vægt:  ca. 25 kg (afhængigt af løbebånd)
Maks. trækkraft: 50 N pr. reb

Ekstraudstyr cos101051-XS benmanchet XS læg (til omkreds 14 … 27 cm)
cos101050-S benmanchet S lår (til omkreds 25 … 39 cm)
cos101050-M benmanchet M (til omkreds 36 … 51 cm)
cos101050-L benmanchet L  (til omkreds 49 … 75 cm)

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger 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 Sikkerhedsbue til løbebånd i serie 150/50 LC og 150/50 [cos10079]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse h/p/cosmos sikkerhedsbuen er en mulighed for at sikre personen mod fald.
Desuden stopper sikkerhedsbuen løbebåndet i tilfælde af fald.

Illustration

Anvendelse Se ”faldsikring”

Yderligere sikkerhedsoplysninger Se sikkerhedsoplysninger til løbebåndet.

Tekniske data Maks. personvægt: 200 kg
Maks. personhøjde: 200 cm
Min. udløsningskraft: ca. 100N (~10 kg)
Min. loftshøjde:  250 cm (løbebånd med 0 % hældning)
 260 cm (løbebånd med maks hældning)

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

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger 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 Speciel hastighed 0 til 22 km/t, 150/50 LC [cos103326]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Øger hastigheden til 22,0 km/t (6,1 m/s, 13,7 mph)

Illustration Ikke tilgængelig

Anvendelse Ikke tilgængelig

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Maks. hastighed:  22,0 km/t 
 6,1 m/s
 13,7 mph

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Kun af h/p/cosmos servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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19.16 Kørestolsrampe [cos102931]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Kørestolsrampen hjælper personer, der er kørestolsbrugere med at komme op på 
enheden.

Illustration

Anvendelse Skub personen i kørestol op på løbebåndet.
Tilslut personen til faldsikringsenheden.
Støt personen, så vedkommende kan stå oprejst.
Fjern kørestolen.
Start anvendelse.

Yderligere sikkerhedsoplysninger  ❚ Brug ikke enheden med hjul (cykler, kørestole, inlineskøjter osv.).
 ❚ Utilsigtet risiko for at sidde fast: Tag slips, halstørklæder og andet tøj der kan sætte 
sig fast af. Fastgør langt hår og bånd under vedligeholdelse og træning for at undgå at 
blive fanget i fastklemningsområderne.

Rampen må ikke røre selve løbebåndet.
Sørg for at rampen ikke kan skride.
Kør altid op fra bagsiden, aldrig fra siden.
Montér ikke rampen mens løbebåndet er i bevægelse.

Tekniske data Længde 124 cm
Bredde 82 cm
Højde 13 cm
Vægt 22 kg

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Af operatør

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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20 Kontakt

Ved eventuelle service- eller salgsforespørgsler bedes du have din enheds modeltype og serienummer ved hånden.
Ved serviceanmodninger anbefaler vi brug af Skype med webcam.

Service
telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14€/min fra tysk fastnet, maks. 0,42€ fra tysk mobilnetværk)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail service@h-p-cosmos.com
Skype @h-p-cosmos.com (søg efter og vælg navn)

Salg
telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14€/min fra tysk fastnet, maks. 0,42€ fra tysk mobilnetværk)
fax +49 18 05 16 76 69
e-mail sales@h-p-cosmos.com
Skype @h-p-cosmos.com (søg efter og vælg navn)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Tyskland
telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14€/min fra tysk fastnet, maks. 0,42€ fra tysk mobilnetværk)
fax +49 18 05 16 76 69
e-mail email@h-p-cosmos.com
web www.h-p-cosmos.com
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