pluto® med

originalių bėgimo takelio „h/p/ cosmos® 150/50 LC“
naudojimo instrukcijų vertimas
SVARBU! PRIEŠ NAUDOJANT ATIDŽIAI PERSKAITYTI!
IŠSAUGOTI ATEIČIAI!

programinės aparatinės įrangos versija: v3.03.x
gaminio numeris: cos105000_150_50_LC_med_lt
redakcija: 1.01

run ahead of time®

Šios naudojimo instrukcijos galioja tik originalioms, pirmą kartą pristatytų įrenginių, kurių nuotraukos pateiktos žemiau, konfigūracijoms.
Jei įrenginys pakeičiamas, žiūrėti naujausią dokumento versiją, kurią galima rasti
www.h-p-cosmos.com
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Gerbiamas kliente,
ačiū, kad pasirinkote šį aukščiausios kokybės įrenginį.
Nuo įkūrimo 1988 m., kurdama ir platindama naujus gaminius, programinę įrangą, sistemos
sprendimus ir taikymo metodologijas, h/p/cosmos® padarė didelę įtaką sportui, atletikai,
ergometrijai, reabilitacijai ir mokslui.
Per šį laiką įmonė, kurios pagrindinė būstinė įsikūrusi Traunšteine, Vokietijoje, tapo
ergometrinių bėgimo takelių ir sistemų, skirtų kūno rengybai, sportui, sporto mokslui, sporto
medicinai, atletikai, biomechanikai, medicinai, reabilitacijai, terapijai, ergometrijai, efektyvumo
diagnostikai ir moksliniams tyrimams, ekspertu Vokietijoje.
Dauguma „h/p/cosmos®“ sukurtų novatoriškų darbų turėjo įtakos ne tik gaminių dizainui ir
funkcionalumui, bet ir jų naudojimui bei metodikoms.
Franz Harrer
Prezidentas ir generalinis direktorius
h/p/cosmos sports & medical gmbh

Sėkmingas mūsų įrenginių naudojimas yra pagrindinis „h/p/cosmos“ tikslas.
Todėl mes siūlome individualiai pritaikytus įrenginius ir išsamius sistemos sprendimus.
Išsamų galimybių ir priedų asortimentą rasite šiose naudojimo instrukcijose ir www.h-pcosmos.com.
Didžiausias „h/p/cosmos“ prioritetas yra mūsų gaminių kokybė ir saugumas.
Šias naudojimo instrukcijas sudaro informacija, kaip teisingai ir saugiai eksploatuoti įrenginį.
Prieš naudodami įrenginį, jas atidžiai perskaitykite ir pasilikite ateičiai.
Tikimės, kad jums bus smagu naudoti „h/p/cosmos“ ir pasieksite užsibrėžtus tikslus.

Franz Harrer
Prezidentas ir generalinis direktorius
h/p/cosmos sports & medical gmbh
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1 Simboliai ir etiketės
1.1 Naudojami simboliai (bendrieji)
Paveikslas

2015-10-01

Aprašymas

Nuoroda

CE ženklas (su notifikuotosios įstaigos numeriu) yra įrodymas, kad
esminiai reikalavimai įvykdyti

(pagal medicinos priemonių direktyvą
93/42/EEB)

Bendro pobūdžio įspėjimas (pavojus, perspėjimas ar atsargos
pranešimai)

(DIN EN ISO 7010 W001)

Įspėjimas apie kliūtis (suklupimas)

(DIN EN ISO 7010 W007)

Įspėjimas apie elektros įtampą

(DIN EN ISO 7010 W012)

Įspėjimas apie priešinga kryptimi besisukančius cilindrus (įstrigimo
zonos)

(DIN EN ISO 7010 W025)

Vadovautis naudojimo instrukcija

(DIN EN ISO 7010 M002)

Potencialų suvienodinimas

(IEC 60445)

Įžeminimo apsauga

(IEC 60417-5019)

Kintamoji srovė (AC)

(IEC 60417-5032)

Pritaikyta B tipo dalis

(IEC 60417-5840)

Neutralios linijos jungties taškas

(IEC 60445)

Gamintojas

(ISO 15223-1)

Pagaminimo data

(ISO 15223-1)

Atskiras elektros ir elektroninės įrangos surinkimas

(2012/19/ES)
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1.2 Naudojami simboliai (transportavimui)
Paveikslas

Aprašymas

Nuoroda

Dužus; trapus; elgtis atsargiai

(ISO7000-0621)

Tokiu būdu

(ISO7000-0623)

Laikyti sausai

(ISO7000-0626)

Sunkio centras

(ISO7000-0627)

Temperatūros apribojimai

(SO7000-0632)

Neapkrauti

(ISO7000-2402)
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1.3 Etiketės ant įrenginio
Paveikslas

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
Komposit Standardbildschirm

Aprašymas

Nuoroda

duomenų lipdukas

-

UDI duomenų lipdukas

-

etiketė „Atsargiai, pavojaus zonos“

cos10508-03

etiketė „Prieš atidarant, išjungti maitinimą“

cos11880

etiketė „Laikytis instrukcijų“

cos101380

etiketė „Potencialų suvienodinimas“

cos101594

etiketė „20xx patikrinimas“ + bazinė etiketė

cos14543-20xx + cos11787

etiketė „Reguliuoti bėgimo juostą“

cos10512

Anleitung lesen
L R

Adjust running belt

www.h-p-cosmos.com

[COS10512]

Laufgurteinstellung
Read manual

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

Umrandung nur Schnittmuster nicht mitdrucken
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etiketė „Ribotos bėgimo juostos veleno
dangtis“

cos102466-01

Eksploatavimo ir saugos instrukcijos

cos100578-01-xx

etiketė „Sąsajos prispaudžiamoji plokštelė
150/50 LC“

cos102788

etiketė „Galinio skydelio „UserTerminal“ 5B
išvestys“

cos11933-01

etiketė „h/p/cosmos“ adresas“

cos10144-01
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2 Aprašymas
2.1 Paveikslas
Nr.

Aprašymas

1.

„UserTerminal“ ekranas
Virvės ištraukimo stabdiklis
(ištraukimo virvelė / saugos dirželis)
Avarinis išjungimas
Skersinis-priekinis turėklas
Šoninis turėklas
Variklio gaubtas
Skersinis pėdų aukštyje
Neslystantis paviršius
Bėgimo plokšmė
Bėgimo juosta
Galinis cilindras
Galinio cilindro apsauginė danga
Bėgimo paviršiaus ženklinimas
Apsauginis lankas
Saugos diržai

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

		

Paveikslas

2.2 Funkcija
Bėgimo takeliui būdingos dvi esminės eksploatacinės savybės: greitis ir aukštis.
Bėgimo juostos sukimasis parodo greitį.
Viso bėgimo takelio rėmo pakėlimas, įskaitant plokšmę, leidžia reguliuoti aukštį.
Abu parametrus galima reguliuoti „UserTerminal“ ekrane.
Be to, galima naudoti iš anksto nustatytus režimus arba savarankiškai nustatyti režimus.
Įrenginį galima valdyti per išorinius įrenginius (asmeninį kompiuterį, EKG ir t. t.).
Skyriuje „Veikimas“ pateikti išsamūs visų funkcijų aprašymai.
Skyriuje „Techniniai duomenys“ pateikta techninė informacija.
Bėgimo takelį varo galingi varikliai.
Todėl, siekiant išvengti traumų ar mirties, labai svarbu vadovautis saugos informacija.
Kaip nurodyta pirmiau, bėgimo takelis turi kelis standartizuotus protokolus.
Nepaisant to, bėgimo takelis nenurodo, kokį gydymą taikyti.
Teisingą krūvį turi paskirti gydytojas.
Atsižvelgiant į naudojimą, krūvį sudaro greitis, pakėlimas, atstumas, širdies susitraukimų dažnis, kūno svoris ar judėjimo atrama ir pan.
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3 Numatytoji paskirtis
3.1 Numatytoji paskirtis
„h/p/cosmos“ medicininiai bėgimo takeliai skirti ėjimui arba bėgimui:
❚❚ kūno rengybos treniruotėms laisvalaikiu,

❚❚ eisenos treniruotėms (su kūno svorio palaikymu arba be jo).
„h/p/cosmos“ bėgimo takeliai gali būti naudojami kartu su šiais ėjimui ar bėgimui skirtais išoriniais įtaisais:
❚❚ apkrovos įtaisai nervų ir raumenų bei biomechaniniams matavimams (pvz., EEG, EMG, judesio analizė),

❚❚ apkrovos įtaisai širdies ir kraujagyslių matavimui (pvz., EKG),
❚❚ apkrovos įtaisai širdies ir plaučių matavimui (pvz., EKG).
Jei bėgimo takelis naudojamas medicininiais tikslais, būtina naudoti apsaugos nuo nukritimo sistemą.
Subjektas, kuriam taikomos medicinos priemonės, nebūtinai yra pacientas.
Dėl to šioje naudojimo instrukcijoje sąvoka „subjektas“ bus taikoma pacientams ir sportininkams, kuriems atliekami tyrimai.
„h/p/cosmos“ medicininius bėgimo takelius ne medicinos reikmėms bei ne medicininėje aplinkoje gali naudoti ir sveiki asmenys. .
Jei naudojama sveikų asmenų, taikyti sporto įrenginių instrukcijas, pateiktas
www.h-p-cosmos.com

3.2 Numatytasis operatorius
❚❚ Tik medicinos personalas,
❚❚ kuris išsamiai apmokytas pagal šias naudojimo instrukcijas,
❚❚ ir, kai taikoma ir būtina, dirba pagal gydytojo nurodymus.
❚❚ Subjektas nėra numatytasis operatorius.
Tačiau numatytasis operatorius gali leisti subjektui valdyti įrenginį pagal numatytojo operatoriaus instrukcijas ir numatytajam
operatoriui prižiūrint.
Tai reiškia, kad numatytasis operatorius visada prisiima atsakomybę dėl įrenginio eksploatavimo, atsižvelgdamas į subjekto fizinę ir
psichinę būklę.
Numatytasis operatorius visada turi būti šalia bent vieno avarinio sustabdymo ar išjungimo mygtuko.

3.3 Numatoma naudojimo vieta
❚❚ Tik medicinos įstaigos.
❚❚ Įrenginys neskirtas naudoti namuose ar namų sveikatos priežiūros aplinkoje (pagal IEC 60601-1-11).
❚❚ Neskirtas naudoti lauke.
❚❚ Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
❚❚ Tinkamai apšviesti, kad būtų galima įskaityti įspėjimus, etiketes, ekranus ir valdymo elementus.
❚❚ Tinkamos aplinkos sąlygos (žr. „Techninius duomenis“).
❚❚ Stacionarus treniruoklis: naudojimo metu nejuda.

3.4 Numatyta naudojimo trukmė
❚❚ Pagal gydytojo nurodymus.
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3.5 Kontraindikacijos
Absoliučios kontraindikacijos (pašalinti prieš pradedant naudoti bėgimo takelį)
❚❚ Ūminis miokardo infarktas (per 2 dienas)

❚❚ Nestabili krūtinės angina
❚❚ Širdies aritmijos patologija ir (arba) ribota hemodinamika
❚❚ Simptomatinė sunki aortos stenozė
❚❚ Nekompensuojamas ar nekontroliuojamas širdies nepakankamumas
❚❚ Ūminė plaučių embolija ar plaučių infarktas
❚❚ Ūmus endorkarditas, miokardas ar perikarditas
❚❚ Ūmus aortos atsisluoksniavimas
❚❚ Ūminis koronarinis sindromas
❚❚ Ūmi apatinių galūnių venų trombozė
❚❚ Febrilinė infekcija
❚❚ Nėštumas
❚❚ Ūmi trombozė
❚❚ Šviežios žaizdos, pvz., po operacijos
❚❚ Ūmus lūžis
❚❚ Pažeistas diskas ar stuburo liga dėl traumos
❚❚ Epilepsija
❚❚ Uždegimai
❚❚ Ūmi migrena
Santykinės kontraindikacijos
(Bėgimo takelį galima naudoti, jei galima nauda viršija rizikas.
Prieš pradedant naudoti bėgimo takelį, sprendimą turi priimti gydytojas)
❚❚ Kairiosios pagrindinės koronarinės arterijos stenozė

❚❚ Pagrindinės arterijos liga
❚❚ Vidutinio sunkumo širdies vožtuvo liga
❚❚ Žinomas elektrolitų disbalansas
❚❚ Arterinė hipertonija (RR > 200 mm Hg sist. > 110 mm Hg diast.)
❚❚ Tachiaritmija ar bradiaritmija
❚❚ Hipertrofinė kardiomiopatija ir kitos ištekėjimo trakto obstrukcijos formos
❚❚ Didesnio laipsnio atrioventrikulinė AV blokada
❚❚ Anemija
❚❚ Fizinė ir (arba) protinė negalia, dėl kurios pacientas negali tinkamai treniruotis
❚❚ Iš dalies invazinės medicinos priemonės (zondai, infuzijos, kateteriai, išoriniai fiksatoriai ir t. t.)
❚❚ Širdies stimuliatorius
❚❚ Regos sutrikimai (regėjimas < 30 % pagal PSO)
Gali pasireikšti daugiau kontraindikacijų. Turi įvertinti gydytojas.
Tuo atveju, jei pasireiškia santykinės kontraindikacijos, būtina, kad subjektą nuolat prižiūrėtų medicinos personalasAtliekant
priežiūros darbus, turi dalyvauti dar vienas asmuo.
Šaltiniai:
http://leitlinien.dgk.org (German Cardiac Society)
www.acc.org (American College of Cardiology Foundation)
www.americanheart.org (American Heart Association)
http://my.americanheart.org/idc/groups/ahaecc-internal/@wcm/@sop/documents/downloadable/ucm_423807.pdf
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4 Sauga
„h/p/cosmos“ medicinos bėgimo takelius gali naudoti ir sveiki asmenys.
Jei įrenginį naudoja sveiki asmenys, taikyti sporto įrenginių instrukcijas, pateiktas www.h-p-cosmos.com

4.1 Saugos informacija. Draudžiamas naudojimas
Siekiant išvengti sunkių sužalojimų ar mirties, griežtai laikytis šių pavojaus, įspėjimo ir atsargumo pareiškimų.
❚❚ Jei bėgimo takelis naudojamas medicininiais tikslais, būtina naudoti apsaugos nuo nukritimo priemonę.

❚❚ Nenaudoti saugos diržų ant nuogos odos.
❚❚ ĮSPĖJIMAS! Širdies susitraukimų dažnio stebėjimo sistemos gali būti netikslios.
❚❚ Netinkama treniruotė ar per didelis krūvis gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus arba mirtį.
❚❚ Jei subjektas jaučia silpnumą ar galvos svaigimą, patarkite jam nedelsiant nutraukti treniruotę ir pasitarti su gydytoju.
❚❚ Draudžiama subjektui taikyti per didelį krūvį ar pervargti.
❚❚ Tik tinkamai apmokytas medicinos personalas gali naudoti įrenginį.
❚❚ Prieš subjektui naudojant įrenginį, jį turi apžiūrėti gydytojas.
❚❚ Visada šalia turėti defibriliatorių.
❚❚ Dirbantis (paskirtas) operatorius visada turi pasiekti bent vieną avarinio sustabdymo ar išjungimo mygtuką.
❚❚ Vadovautis visa šiose naudojimo instrukcijose pateikta informacija.
❚❚ Nenaudoti įrenginio ne pagal jo numatomąjį naudojimą.
❚❚ Nenaudoti įrenginio, jei pacientas skundžiasi viena ar daugiau išvardintų kontraindikacijų.
❚❚ Tuo atveju, jei pasireiškia santykinės kontraindikacijos, būtina, kad subjektą nuolat prižiūrėtų medicinos personalas.
❚❚ Nei subjektas, nei operatorius negali būti apsvaigę nuo alkoholio, vaistų ar anestetikų.
❚❚ Bėgimo takelį, ypač pradedantieji, turi pradėti naudoti lėtai eidami.
❚❚ Įsitikinti, kad šalia bėgimo takelio nėra pašalinių asmenų, išsikišusių kūno dalių ar objektų, ypač, kai bėgimo takelis įjungiamas
(įjungus, bėgimo takelio greitis sumažės) ir keičiant aukštį.
❚❚ Nelipti ant bėgimo takelio, kai jo juosta sukasi.
❚❚ Nelipti ant galinio cilindro.
❚❚ Nestovėti ar nelipti ant bėgimo plokšmės, kai keičiamas įrenginio aukštis (bėgimo juosta gali nuslysti dėl sunkio centro).
❚❚ Užtikrinti, kad ant įrenginio ar bėgimo juostos paviršiaus nenukristų rankšluosčiai, papuošalai, mobilieji telefonai, tara su skysčiais
ir pan.
❚❚ Ant bėgimo takelio lipti tik su tinkamais batais, pvz., be kulniukų ar smeigių.
❚❚ Nenaudoti ant bėgimo takelio įrenginių su ratais (dviračių, neįgaliojo vežimėlių, riedučių ir t.t.).
❚❚ Stovint ant bėgimo takelio, nesisukioti, nevaikščioti palei šonus ir neiti atgal, nešokti ant ar nuo bėgimo juostos, kai ji juda.
❚❚ Neliesti judančios bėgimo juostos (išskyrus kojomis).
❚❚ Nesiremti į „UserTerminal“ ekraną, nes klavišai lengvai spaudžiami.
❚❚ Įsitikinti, kad pagalbinės priemonės, priedai, kabeliai ir t.t. nesidriekia bėgimo zonoje.
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❚❚ Į jokią įrenginio angą ar lizdą nekišti metalinių objektų, pavyzdžiui, smeigtukų ar vielos.
❚❚ Tuo pačiu metu neliesti subjekto ir išorinių elektrinių prietaisų.
❚❚ Visada iš keturių režimų bus vykdoma paskutinė komanda, nepaisant to, ar ji nustatyta naudojant sąsają ar „UserTerminal“ ekraną.
Tik sustabdymo komandai teikiamas prioritetas ir jos negalima perrašyti.
❚❚ ĮSPĖJIMAS. Siekiant išvengti elektros smūgio, įrenginį jungti tik į įžemintą maitinimo tinklą.
❚❚ ĮSPĖJIMAS. Subjekto aplinkoje nenaudoti nešiojamųjų aukšto dažnio ryšio priemonių (žr. „Subjekto ir naudotojo padėtis“). Šio
įspėjimo nepaisymas gali sutrikdyti įrenginio veikimą.
❚❚ Laisvai pastatomą įrenginį montuoti ant stabilaus ir lygaus pagrindo.
❚❚ Siekiant išvengti elektrostatinės iškrovos, parinkti tinkamas grindis, aprangą ir drėgmės lygį (taip pat žr. techninius duomenis).
❚❚ Naudojant įrenginį, laikytis įgaliotojo personalo nurodymų pagal instrukcijos protokolą.
❚❚ Saugos zona aplink įrenginį yra 2,0 x bėgimo takelio plotis.
❚❚ Įrenginio negali naudoti vaikai, jaunesni nei 12 mėn.
❚❚ Saugoti, kad vaikai (iki 14 metų) neliptų ant ar nebūtų šalia įrenginio dalių (įskaitant priedus, pakuotes, tepalus ir pagalbines
medžiagas).
❚❚ Tuo atveju, jei įrenginį naudoja vaikai (nuo 1 iki 14 metų), būtina, kad subjektą nuolat prižiūrėtų medicinos personalas.
❚❚ Draudžiama gyvūnams būti toje pačioje patalpoje su įrenginiu.
❚❚ Automatinius režimus naudoti tik pagal gydytojo nurodymus.
❚❚ Operatorius ir subjektas turi žinoti, kad profilio, širdies ir testavimo režimuose apkrova keičiasi automatiškai.
❚❚ Atliekant krūvio elektrokardiogramą, būtina bet kuriuo metu galėti pakviesti gydytoją.
❚❚ Netyčinio pagavimo pavojai: nusirišti kaklaraištį, skarą ar nusivilkti kitus rūbus, kurie gali būti įtraukti, treniruotės metu surišti ilgus
plaukus ir paslėpti kaspinus, kad jų neįtrauktų pagavimo zona.
❚❚ Kasdien vizualiai apžiūrėti įrenginį (žr. „Priežiūra“).
❚❚ Laikytis priežiūros terminų, nurodytų skyriuje „Priežiūra“.
❚❚ Naudotis kompetencijomis, nurodytomis skyriuje „Priežiūra“.
❚❚ Atliekant priežiūros darbus, turi dalyvauti dar vienas asmuo.
❚❚ Jei matomi ar numanomi defektai ar veiklos sutrikimai (įrenginio, priedų, programinės įrangos ir t.t.), išjungti įrenginį iš maitinimo,
užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“
aptarnaujantį personalą.
❚❚ Jei matomas ar numanomas nusidėvėjimas (įrenginio, priedų, kabelių ir t.t.), išjungti įrenginį iš maitinimo, užtikrinti, kad įrenginio
niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“ aptarnaujantį personalą.
❚❚ Jei į įrenginį pateko skysčių, išjungti įrenginį iš maitinimo, užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar
gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“ aptarnaujantį personalą.
❚❚ Jokiu būdu neatlikti jokių įrenginio, konfigūracijų, priedų ar programinės įrangos pakeitimų.
❚❚ Prie įrenginio nejungti jokių prietaisų, priedų ar programinės įrangos, neįtrauktų į „Priedų ir suderinamųjų prietaisų“ sąrašą.
❚❚ Prieš ir po kiekvieno naudojimo dezinfekuoti įrenginį.
❚❚ Prieš valant ar dezinfekuojant, įrenginį ir visus priedus išjungti iš maitinimo šaltinio.
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4.2 Apsaugos nuo nukritimo priemonės
Apsaugos nuo nukritimo priemonė yra vienintelis veiksmingas būdas apsaugoti subjektą nuo nukritimo.
Jei bėgimo takelis naudojamas medicininiais tikslais, būtina naudoti apsaugos nuo nukritimo priemonę.
„h/p/cosmos“ teikia visapusiškas apsaugos priemones, pavyzdžiui, apsauginį lanką ar kūno svorio palaikymo priemonę („airwalk“).
Nuo operatoriaus priklauso, kurią priemonę, atitinkančią IEC60601-1, naudoti, siekiant apsaugoti subjektą nuo nukritimo.
Virvės ištraukimo stabdiklis neapsaugo nuo nukritimo.
Bėgimo takelis su apsauginiu lanku.

Kūno svorio palaikymo priemonė „airwalk®“

Daugiau informacijos pateikta „III priede (priedai)“.
Aprašymas

Paveikslas

Uždėti saugos diržus taip, kad priekyje matytųsi „h/p/cosmos“
logotipas.

Užpakalyje taip pat turi matytis „h/p/cosmos“ logotipas.

Užsegti sagtis.
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Aprašymas

Paveikslas

Sutvirtinti pečių ir krūtinės diržus.

Naudoti karabiną saugos diržų prijungimui prie virvės.

Paaiškinti subjektui jos funkciją.
Virvės ilgį sureguliuoti taip, kad subjektas išlaikytų teisingą
padėtį (žr. „Subjekto ir operatoriaus padėtis“).
Užfiksuoti virvę su virvės stabdikliu.

Norint atsegti sagtį, nykščiu ir rodomuoju pirštais paspausti
užsegimą.
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4.3 Veiksmai, sutrikus subjekto sveikatos būklei
Subjektas yra sąmoningas ir žino apie pavojų.
❚❚ Subjektas griebia už turėklų.

❚❚ Subjektas nuo judančios juostos nušoka ant skersinių.
❚❚ Operatorius / subjektas paspaudžia avarinį išjungimą.
Subjektas yra sąmoningas, bet nežino apie pavojų.
❚❚ Subjektas suklumpa ir suglemba saugos diržuose.

❚❚ Bėgimo takelis sustoja.
❚❚ Operatorius / subjektas paspaudžia avarinį išjungimą.
❚❚ Operatorius padeda subjektui atsistoti.
❚❚ Operatorius padeda subjektui nulipti nuo įrenginio.
Subjektas prarado sąmonę ir kabo saugos diržuose.
❚❚ Paspausti avarinį išjungimą.

❚❚ Skambinti gydytojui.
❚❚ Iškviesti vieną ar kelis stiprius asmenis, kurie galėtų pakelti subjektą.
❚❚ Informuoti trečiąjį asmenį, kad atsegsite saugos diržų sagtį.
❚❚ Atsegti saugos diržų sagtį.
❚❚ Subjektas nusileis į kito asmens glėbį.
❚❚ Suteikti pirmąją pagalbą.
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4.4 Avarinis išjungimas
Naudoti tik kritinės situacijos atveju.
Nenaudoti kaip įprasto išjungimo mygtuko.
Nestovėti ar nelipti ant bėgimo plokšmės, kai keičiamas įrenginio aukštis (bėgimo juosta gali nuslysti dėl sunkio centro).
Veikimas

Rezultatas

Paleidimas

Paleidimas iš naujo

Ištraukti mygtuką.

Įjungti įrenginį.

Iš naujo pritvirtinti virvę.

Iš naujo paleisti programą.

„UserTerminal“ ekranas

Nutrauktas maitinimas
į krūvį generuojančius
komponentus.

Bėgimo juosta sukasi (iki
0 km/val.) su neapibrėžtu
greičio mažėjimu.
Paspausti mygtuką.

Ištraukti virvės stabdiklį.

Sustoja aukščio reguliavimo
sistema.

Neveikia „UserTerminal“
ekranas.
Ištraukti virvę.

Nutrauktas sąsajos ryšys.

Numatytasis operatorius visada turi pasiekti avarinio išjungimo mygtuką.
Jei operatorius negali pasiekti „UserTerminal“ ekrane esančio avarinio išjungimo mygtuko (dėl ūgio, kitų kliūčių), reikia įtaisyti
papildomą avarinio išjungimo mygtuką pasiekiamoje zonoje (žr. priedus).

4.5 Avarinis sustabdymas
Naudoti tik kritinės situacijos atveju.
Nenaudoti kaip įprasto išjungimo mygtuko.
Nestovėti ar nelipti ant bėgimo plokšmės, kai keičiamas įrenginio aukštis (bėgimo juosta gali nuslysti dėl sunkio centro).
Veikimas

Rezultatas

Paleidimas

Paleidimas iš naujo

Paleisti virvę.

Iš naujo paleisti programą.

Bėgimo juosta sustoja pagal
nustatytą greičio mažėjimą.
Apsauginis lankas

Sustoja aukščio reguliavimo
sistema.
„UserTerminal“ ekrane
rodoma žinutė „ištraukti
stabdymo mygtuką“.

Ištraukti virvę.
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4.6 Neteisėta prieiga
Žr. „Vartotojo parinktyse“ 40 ... 44 parinktis, kaip užrakinti visą įrenginį ar atskirus režimus.

4.7 Liekamoji rizika / šalutinis poveikis
Sumažinus riziką, tiktai 13 iš daugiau nei 230 priežasčių išlieka veiksmingos.
Jei netaikoma arba netinkamai taikoma apsaugos nuo nukritimo priemonė, išlieka rizika, kad žmogus nukris ir patirs nubrozdinimus,
sumušimus, lūžius ar, blogiausiu atveju, mirtį.
Be to, išlieka rizika, kad dėl netinkamo įrenginio veikimo, klaidingo įvertinimo, klaidingo programos pritaikymo ar neteisingų duomenų
perdavimo (pvz., dėl elektromagnetinių trukdžių, programinės įrangos gedimo ir t.t.), subjektas patirs per didelį krūvį. Net geriausiai
apsaugota programinė įranga ir aparatūra negali visiškai apsaugoti nuo programinės įrangos ar aparatūros gedimo, todėl išlieka
teorinė galimybė, kad subjektui bus pritaikytas per didelis krūvis.
Kadangi bėgimo takelis yra elektra valdomas įrenginys, kyla elektros smūgio pavojus, kuris gali sukelti mirtį. Nors įrenginys
suprojektuotas ir patvirtintas pagal atitinkamus medicinos priemonių elektros saugos standartus, negalima visiškai atmesti elektros
smūgio, kuris gali sukelti mirtį, galimybės.
Taip pat negalima atmesti rizikos pasismaugti. Ši rizika sumažinta pagal naudojimo instrukcijų saugos informaciją.
Taip pat negalima atmesti galimybės, kad nenumatytas ar draudžiamas naudojimas gali sukelti dar neįvertintas rizikas, o įvertintos
rizikos gali būti įvertintos klaidingai. Be to, kasdien naudojant medicinos gaminį gali kilti kitų rizikų.
Ergometrijos, diagnostikos ir terapijos srityse vietoje bėgimo takelio galima naudoti veloergometrą (be judėjimo pagal natūralią
eiseną) ar eisenos treniruoklį (paskiriamą tik terapeuto) ir t.t. Šių alternatyvų atžvilgiu, treniruotės ant bėgimo takelio sukelia žymiai
mažesnę riziką nukristi ar patirti per didelį krūvį ir iš to plaukiančias pasekmes.
Šios rizikos analizėje įvertintas „esamos būklės“ įrenginys.
Atlikus gaminio įvertinimą ir patikrinimą, nepriimtinų rizikų atsiradimo lygis labai mažas.
Įrenginys (jo konstrukcija, funkcija ir numatytas pritaikymas), normaliomis sąlygomis, subjektui, naudotojui, operatoriui ar tretiesiems
asmenims nekelia jokių nepagrįstų rizikų.

4.8 Priešgaisrinės priemonės
Nenaudoti skystų gaisro gesinimo priemonių.
Naudoti CO2.

4.9 Visų polių atjungimas
Galimos šios visų polių atjungimo parinktys:
❚❚ išjungti įrenginį iš maitinimo lizdo;

❚❚ ištraukti kabelį iš įrenginio;
❚❚ išjungti įrenginio apsaugos jungiklį.
Palikti pakankamai erdvės pasiekti kabelius ir grandinės pertraukiklį (žr. „Subjekto ir operatoriaus padėtis“).
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5 Paruošimas
Aprašymas

Paveikslas

Atlikti kasdienę apžiūrą pagal skyrių „Kasdienė apžiūra“.

Subjektui paaiškinti apie įrenginį ir jo taikymą.

Paaiškinti ir naudoti apsaugos nuo nukritimo priemonę (pagal
skyrių „Apsauga nuo nukritimo“).

Padėti subjektui užlipti ant bėgimo takelio.
❚❚ Nelipti ant bėgimo takelio, kai jo juosta sukasi.

❚❚ Nelipti ant galinio cilindro.
❚❚ Nestovėti ar nelipti ant bėgimo plokšmės, kai keičiamas
įrenginio aukštis (bėgimo juosta gali nuslysti dėl sunkio centro).
Jei įmanoma, lipdamas ant bėgimo takelio, subjektas, kad
išlaikytų pusiausvyrą, turėtų laikytis už abiejų turėklų.
Laikymasis už turėklų treniruotės metu turi įtakos treniruotės
rezultatams.
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Aprašymas

Paveikslas

Naudoti virvės ištraukimo stabdiklį.
(pritvirtinti segtuką prie subjekto drabužių).
Virvės ilgį sureguliuoti taip, kad subjektas išlaikytų teisingą
padėtį (žr. „Subjekto ir operatoriaus padėtis“).
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6 „UserTerminal“ ekranas
6.1 Klavišai ir ekranai
Elementas

Pagrindinė funkcija

Papildomos funkcijos

Rodo šiuo metu nustatytą režimą.

-

Rodo dabartinį greitį m/min., km/val., m/s. ar mph (mylios per
valandą) (žr. „Šviesos diodai“)*.

Rodo didžiausią greitį pasirenkant režimus.

Rodo nubėgtą atstumą m, km ar myliomis (Žr. „Šviesos
diodai“)*.

-

Rodo praėjusį laiką minmin:ss ar hh:minmin (minutės:sekundės
ar valandos:minutės).

Rodo trukmę, kai pasirenkami profiliai.

Rodo esamą aukštį % arba laipsniais (Žr. „Šviesos diodai“)*.

Rodo esamus profilio žingsnius arba skaičių
(Žr. „Šviesos diodai“)*.

Rodo MET (metabolinį ekvivalentą), energiją, MET pajėgumą,
kJ arba vatus (Žr. „Šviesos diodai“)*.

-

Rodo išmatuota širdies susitraukimų dažnį.

Rodo parametrus, kai nustatomas širdies
režimas ar UKK ėjimo testas.

Ekrane gali būti rodoma aptarnavimo informacija ir klaidų žinutės (žr. „Gedimų nustatymas ir taisymas“). *vienetus ir dešimtainius
skaičius reguliuoti pagal OP 12-14.

Elementas

Pagrindinė funkcija

Papildomos funkcijos

Sumažinti ar padidinti greitį.

Naršyti po parametrus, nustatyti parametrus

Sumažinti ar padidinti aukštį.

Žr. „Automatinės programos keitimas“.

Paleisti įrenginį.

Patvirtinti nustatymą („įvesti“).

Sustabdyti įrenginį.
Nutraukti nustatymą („atšaukti“).
Ne avarinis sustabdymas ar išjungimas!
Išeiti iš vartotojo parinkčių („atšaukti“).
Žr. „Avarinis išjungimas“.
Esant kritinei situacijai, spausti avarinio išjungimo mygtuką!
Priklausomai nuo veikimo režimo, klavišai turi papildomų funkcijų (žr. „Veikimas“).
Klavišus spausti švelniai. Patvirtinus, programa pyptelės.
Visada iš keturių režimų bus vykdoma paskutinė komanda, nepaisant to, ar ji nustatyta naudojant sąsają ar „UserTerminal“ ekraną.
Tik sustabdymo komandai teikiamas prioritetas ir jos negalima perrašyti.
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6.2 Standartiniai ir „lt“ įrenginiai
Dauguma „h/p/cosmos“ bėgimo takelių yra standartiniai arba „lt“ („light“) įrenginiai.
„lt“ įrenginiai neturi „UserTerminal“ ekrano (be ekrano ir klaviatūros).
Standartinis įrenginys

„lt“ įrenginys

Valdymas:
- „UserTerminal“ ekranas
- programinė įranga (žr. „Priedai“)
- papildoma klaviatūra (žr. „Priedai“)
- EKG, spirometrija ir t.t (žr. „Suderinamieji prietaisai“)

Valdymas:
- programinė įranga (žr. „Priedai“)
- papildoma klaviatūra (žr. „Priedai“)
- EKG, spirometrija ir t.t (žr. „Suderinamieji prietaisai“)
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6.3 Išorinių įrenginių prijungimas / sąsajos
„UserTerminal“ galinėje dalyje yra RS232 sąsajos.
Dėl USB-RS232 keitiklio, žiūrėti skyrių „Priedai“.
Asmuo, pirmą kartą medicinos prietaisą prijungiantis prie kito įrenginio, sukuria medicinos elektros sistemą (Medical Electrical
System).
Reikalavimai „ME-Systems“ sistemoms pateikti skyriuje „Priedai“.
Nenaudojamas RS232 sąsajas būtina uždengti dangteliais nuo dulkių [cos102973].
Aprašymas

Paveikslas

RS232 / COM1
Galima jungtis išoriniams
įrenginiams.
(standartas)

RS232 / COM2
Galima jungtis išoriniams
įrenginiams.
(pasirinktinai)

RS232 / COM3
Galima jungtis tik techninei
priežiūrai.
(pasirinktinai)

RS232 / COM4
Galima jungtis išoriniams
įrenginiams.
(pasirinktinai)

Papildomos sąsajos yra įrenginio priekyje po variklio dangčiu.
Aprašymas

Paveikslas

Papildoma „Stop 1“ jungtis.
Galima jungtis avarinio
stabdymo prietaisams.

Galima jungtis
mokslo
prievadui.

USB
prievadas
(netaikoma).

Papildoma „Stop 2“ jungtis.
Galima jungtis avarinio
stabdymo prietaisams.

Galima jungtis
nuotolinio
valdymo pultui.

USB
prievadas
(netaikoma).
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7 Subjekto ir operatoriaus padėtis
1)

2)

Subjekto padėtis (pradinis kontaktas)
1a) Optimali padėtis

40 %, į priekį

1b) Leidžiama padėtis

30 %, per
vidurį

1c) Neleidžiama padėtis / buferinė zona

30 %, atgal

bėgimo zona

Numatomoji operatoriaus padėtis
Operatorius visada turi pasiekti avarinio išjungimo mygtuką.
Jei operatorius negali pasiekti „UserTerminal“ ekrane esančio avarinio išjungimo mygtuko (dėl ūgio, kitų kliūčių), reikia įtaisyti
papildomą avarinio išjungimo mygtuką pasiekiamoje zonoje (žr. priedus).

3)

Treniruotės zona

pagal ISO 20957-1

subjektas + įrenginys

4)

Laisvasis plotas

pagal ISO 20957-1

treniruotės zona +
0,6 m

visada turi būti laisva (išskyrus
operatorių)

5)

Saugos zona

pagal DIN EN 957-6

2,0 m atstumu nuo
įrenginio

visada turi būti laisva (išskyrus
operatorių)

6)

Paciento aplinka

pagal IEC 60601-1

įrenginys + 1,5 m

Šioje aplinkoje draudžiami bet kokie elektriniai įrenginiai, kurie nėra „ME-Systems“ ir įrenginio dalimi.
Tuo pačiu metu neliesti paciento ir išorinių elektrinių prietaisų.
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8 Veikimas
8.1 Bendrojo naudojimo tvarka
Aprašymas

Paveikslas

Dezinfekuoti įrenginį (žr. skyrių „Valymas“).
Prieš valant ar dezinfekuojant, įrenginį ir visus priedus
išjungti iš maitinimo šaltinio.

Įsitikinti, kad...
...PE kabelis įjungtas į elektros instaliaciją ir įrenginį,
...įrenginys įjungtas į jam skirtą kištukinį lizdą,
...įrenginio priekyje esantis apsaugos jungiklis yra
įjungtas (šviečia),
...avarinio išjungimo jungikliai ištraukti.
Įjungti bėgimo mechanizmą su įjungimo ir išjungimo
jungikliu „UserTerminal“ ekrane (užsidega šviesos).
Įsitikinti, kad šalia bėgimo takelio nėra pašalinių
asmenų, išsikišusių kūno dalių ar objektų, ypač, kai
bėgimo takelis įjungiamas (įjungus, bėgimo takelio
greitis sumažės) ir keičiant aukštį.
Įprasta būsena: paleidus įrenginį, visuose ekranuose
rodomos vertės yra „0“.
Paleisti veikimo režimą.
Išsamus aprašymas pateiktas kitame skyriuje.

Naudoti įrenginį, kaip numatyta.

-

Išjungti bėgimo mechanizmą su įjungimo ir išjungimo
jungikliu ant „UserTerminal“ ekrano (užgesta šviesos).

Dezinfekuoti įrenginį (žr. skyrių „Valymas“).
Prieš valant ar dezinfekuojant, įrenginį ir visus priedus
išjungti iš maitinimo šaltinio.
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8.2 Veikimo režimų apžvalga
Valdymo, nuotolinio valdymo ir priežiūros tikslais, galima nemokamai gauti kompiuterinę programinę įrangą „para control“.

Rankinis režimas
Pasirinkti režimą
Patvirtinti režimą
Pasirinkti greitį
Pasirinkti aukštį
Nutraukti taikomąją programą

Profilio režimas
Pasirinkti režimą
Patvirtinti režimą
Pasirinkti profilį
Patvirtinti profilį
Nutraukti taikomąją programą

Širdies režimas
Pasirinkti režimą
Patvirtinti režimą
Koreguoti parametrus, kuriuos nurodo šviesos diodai
Patvirtinti profilį
Nutraukti taikomąją programą

Testavimo režimas
Pasirinkti režimą
Patvirtinti režimą
Pasirinkti testą
Patvirtinti testą
Nutraukti taikomąją programą
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8.3 Rankinis režimas
Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija

„Rankinį režimą“ pasirinkti
spaudžiant „+“ arba „-“ mygtuką.
Pasirinkti režimo blyksnius.

Įrenginys turi būti „režimo
pasirinkimo“ (vienas iš šviesos
diodų blyksnių režimų) režime.
Norint įjungti šį režimą, išjungti
visus kitus įrenginio veiksmus
spaudžiant „Stop“ mygtuką.

Patvirtinti spustelėjus „Enter“.
Bėgimo juosta pradeda veikti
iš anksto nustatytu greičiu
(numatytasis greitis = 0,5 km/val.).

Kaip iš anksto nustatyti paleidimo
greitį, žr. „Naudotojo parinkčių“
OP09.
Kaip nustatyti kūno svorį, siekiant
paskaičiuoti energiją ir pajėgumą,
žr. „Naudotojo parinkčių“ OP16.

Patvirtinti spustelėjus „Enter“.
Bėgimo juosta pradeda veikti
iš anksto nustatytu greičiu
(numatytasis greitis = 0,5 km/val.).

Jei šis klavišas laikomas
paspaustas, didėja nustatytas
greitėjimo lygis (žr. „Papildomi
lygiai“).
Sumažinti greitį iki 0 km/val.,
siekiant laikinai sustabdyti operaciją
(žr. „Pauzės funkcija“).

Aukštį reguliuoti su „up“ ir „down“
(aukštyn ir žemyn) klavišais.
Dabartinis aukštis rodomos
„aukščio“ ekrane.

Kaip iš anksto nustatyti stabdymo
laiką, žr. „Naudotojo parinkčių“
OP08.

Nutraukti įrenginio veikimą
paspaudžiant „Stop“ mygtuką.
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8.4 Profilio režimas
❚❚ Automatinius režimus naudoti tik pagal gydytojo nurodymus.
❚❚ Operatorius ir pacientas turi žinoti, kad profilio, širdies ir testavimo režimuose apkrova keičiasi automatiškai.
Paleidimo ir krūvio pasikeitimai įrenginiui veikiant automatiniu režimu nurodomi garsiniu signalu (pyptelėjimu).
Be to, ekrane rodomi būsimo krūvio parametrai (mirksi).
Profilio režimą sudaro šeši krūvio profiliai, paskirstyti tarp treniruotės sesijų.
Pagrindinius profilius galima keisti (žr. žr. „Naudotojo parinkčių“ OP11; numatytasis = išjungtas).
Pakeistų profilių išsaugoti negalima. Kaip savarankiškai nustatyti testavimus, žr. „Testavimo režimai“.
1 ir 4 profiliai (1 profilis be aukščio padidinimo)

2 ir 5 profiliai (2 profilis be aukščio padidinimo)
žingsnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9

v per km/val.
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2

t per min.
05:00
03:00
02:00
03:00
02:00
03:00
02:00
03:00
02:00

aukštis %
5
0
10
0
10
0
10
0
10

profile 1 / 4
15

profile 1 / 4
0

5
10
0
5 0

0

v per km/val.
10,1
11,5
10,1
13,0
10,1
14,4
10,1
13,0
10,1
11,5
10,1
11,5
10,1

t per min.
04:00
02:00
02:00
01:00
02:00
01:00
02:00
01:00
02:00
01:00
02:00
01:00
04:00
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aukštis %
0
10
0
7,5
0
5
0
7,5
0
5
0
5
0

5

5

10
15
5

10
0
15
50

5

20

10

15

20

0

profile
215/ 5
10

5

5

15
10
15
5
10
0
15
50

t in min

25

profile 2 / 5

20

profile 2 / 5

520
015
25
10
20
5

10

15

15
25
10

20

10

15

20

profile
315/ 6
10

0
20

t in min

25

profile 3 / 6

20

10

15

20

t in min

10
0
0

5

015
10

5

profile 3 / 6
5

5
0

t in min

0

015
25
10
20
5
15
0
10

20

t in min

10
0

5

15

t in min

15

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

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

10

520

t in min

0

3 ir 6 profiliai (3 profilis be aukščio padidinimo)

5

0

5

15
10
25

15
5

10
0
15

20

profile 1 / 4

10

10

15
25
10
20
5
15
0
25
10
520
015

15

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

25

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

aukštis %
0
5
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0

20

t in min

10
5

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

t per min.
04:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00

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

v per km/val.
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5

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

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

0

0
0

5

10

15

20

t in min
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Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija

Įrenginys turi būti „režimo
pasirinkimo“ (vienas iš šviesos
diodų blyksnių režimų) režime.
Norint įjungti šį režimą, išjungti
visus kitus įrenginio veiksmus
spaudžiant „Stop“ mygtuką.

„Profilio režimą“ pasirinkti
spaudžiant „+“ arba „-“ mygtuką.
Pasirinkti režimo blyksnius.

Patvirtinti spustelėjus „Enter“.
Rodomas 1 profilis.

Profilį pasirinkti spaudžiant „+“ arba
„-“.
Dabartinis profilis rodomos
„aukščio“ ekrane.
Didžiausias greitis rodomos
„greičio“ ekrane.
Trukmė rodoma „laiko“ ekrane.

Patvirtinti spustelėjus „Enter“.
Pasirinktas profilis suaktyvinamas
pirmuoju žingsniu pagal atgalinį
laiko skaičiavimą.
Operacija automatiškai sustoja po
paskutinio žingsnio.

Siekiant keisti profilius, suaktyvinti
OP11 (žr. „Naudotojo parinktys“).
Atlikus pakeitimus, rodomi didžiausi
parametrai (žr. aukščiau).

Nutraukti operaciją paspaudžiant
„Stop“ mygtuką.

Dėl automatinės programos keitimo galimybių, žr. „Automatinės programos keitimas“.
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8.5 Širdies režimas (pasirinktinis)
❚❚ ĮSPĖJIMAS! Širdies susitraukimų dažnio stebėjimo sistemos gali būti netikslios.
❚❚ Netinkama treniruotė ar per didelis krūvis gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus arba mirtį.
❚❚ Jei jaučiamas silpnumas ar galvos svaigimas, nedelsiant nutraukti treniruotę ir pasitarti su gydytoju.
❚❚ Draudžiama pacientui taikyti per didelį krūvį ar pervargti.
❚❚ Automatinius režimus naudoti tik pagal gydytojo nurodymus.
❚❚ Operatorius ir pacientas turi žinoti, kad profilio, širdies ir testavimo režimuose apkrova keičiasi automatiškai.
❚❚ Jei matomi ar numanomi defektai ar veiklos sutrikimai (įrenginio, priedų, programinės įrangos ir t.t.), išjungti įrenginį iš maitinimo,
užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“
aptarnaujantį personalą.
Paleidimo ir krūvio pasikeitimai įrenginiui veikiant automatiniu režimu nurodomi garsiniais signalais (pyptelėjimais).
Be to, ekrane rodomi būsimo krūvio parametrai (mirksi).
Širdies režimas leidžia treniruotis pagal iš anksto nustatytas širdies susitraukimų dažnio ribas.
Bėgimo takelis automatiškai reguliuoja greitį ir aukštį (pirmiau greitį, paskui – aukštį), kad būtų išlaikytos šios ribos.
POLAR širdies susitraukimų dažnio jutiklis aptinka širdies susitraukimų dažnį.
Sudrėkinti POLAR širdies susitraukimų dažnio jutiklio kontaktines sritis.
Siųstuvą pritvirtinti tiesiai po krūtinės raumeniu (žr. paveikslą).
Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija

„Širdies režimą“ pasirinkti
spaudžiant „+“ arba „-“ mygtuką.
Pasirinkti režimo blyksnius.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.

Įrenginys turi būti „režimo
pasirinkimo“ (vienas iš šviesos
diodų blyksnių režimų) režime.
Norint įjungti šį režimą, išjungti
visus kitus įrenginio veiksmus
spaudžiant „Stop“ mygtuką.

Nustatyti
− didž. greitį,
− amžių,
− širdies susitraukimų dažnio
viršutinę ribą ir
− širdies susitraukimų dažnio
apatinę ribą
su „+“ arba „-“.
Kiekvieną parametrą patvirtinti
paspaudžiant „Enter“.
Bėgimo juosta įsijungia automatiškai.

Siekiant išvengti didelio greičio,
nustatyti mažiausią galimą
didžiausią greitį. Kildamas bėgimo
takelis reguliuos krūvį.
Siekiant išvengti kilimo, nustatyti
didžiausią galimą greitį.
Reguliuodamas greitį, bėgimo
takelis reguliuos krūvį.

Nutraukti operaciją paspaudžiant
„Stop“ mygtuką.
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Jei širdies susitraukimų dažnio signalas visiškai neaptinkamas, pasigirsta įspėjamasis signalas ir širdies susitraukimų dažnio ekranas
neberodo vertės. Be to, per minutę įrenginys sumažina greitį ir aukštį iki 0.
Dėl automatinės programos keitimo galimybių, žr. „Automatinės programos keitimas“.
Bėgimo takelis greitį ir aukštį reguliuoja pagal šias matricas.
Nukrypimas nuo apatinės ribos

Greitis (km/val.)

Aukštis (%)

Reakcijos laikas (s)

< 5 širdies dūžiai
6 … 15
16 … 30
31 … 50
< 50 širdies dūžių

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

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

25
25
25
20
20

Nukrypimas nuo apatinės ribos

Greitis (km/val.)

Aukštis (%)

Reakcijos laikas (s)

< 5 širdies dūžiai
6 … 15
16 … 30
31 … 50
< 50 širdies dūžių

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

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

12
12
10
8
7
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8.6 Testo režimas
❚❚ ĮSPĖJIMAS! Širdies susitraukimų dažnio stebėjimo sistemos gali būti netikslios.
❚❚ Netinkama treniruotė ar per didelis krūvis gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus arba mirtį.
❚❚ Jei jaučiamas silpnumas ar galvos svaigimas, nedelsiant nutraukti treniruotę ir pasitarti su gydytoju.
❚❚ Draudžiama pacientui taikyti per didelį krūvį ar pervargti.
❚❚ Atliekant krūvio elektrokardiogramą, būtina bet kuriuo metu galėti pakviesti gydytoją.
❚❚ Automatinius režimus naudoti tik pagal gydytojo nurodymus.
❚❚ Operatorius ir pacientas turi žinoti, kad profilio, širdies ir testavimo režimuose apkrova keičiasi automatiškai.
❚❚ Jei matomi ar numanomi defektai ar veiklos sutrikimai (įrenginio, priedų, programinės įrangos ir t.t.), išjungti įrenginį iš maitinimo,
užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“
aptarnaujantį personalą.
Paleidimo ir krūvio pasikeitimai įrenginiui veikiant automatiniu režimu nurodomi garsiniais signalais (pyptelėjimais).
Be to, ekrane rodomi būsimo krūvio parametrai (mirksi).
„h/p/cosmos“ bėgimo takelyje įdiegti iš anksto nustatyti testai.

❚❚ Kaip nurodyta aukščiau, bėgimo takelis turi kelis standartizuotus protokolus.
Nepaisant to, bėgimo takelis nenurodo, kokį gydymą taikyti.
Teisingą krūvį turi paskirti gydytojas.
Atsižvelgiant į naudojimą krūvį sudaro greitis, pakėlimas, atstumas, širdies susitraukimų dažnis, kūno svoris ar judėjimo atrama ir pan.
Prieduose pateikti visų iš anksto nustatytų testų aprašymai (žr. II priedą).
Priede taip pat išsamiai paaiškinta, kaip savarankiškai sukurti testą.

Nr.

Aprašymas

Nr.

Aprašymas

01
02
03
04
05
06

UKK eisenos testas
Pakopomis didėjančio krūvio testas
„Conconi“ testas
„Bruce“ protokolas
„Naughton“ protokolas
„Balke“ protokolas

07
08
09
10
11
21–28

„Cooper“ protokolas
„Ellestad A“ protokolas
„Ellestad B“ protokolas
„Ramp profile“
„Gardner“ testo protokolas
Laisvai apibrėžiami

Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija

Įrenginys turi veikti „režimo
pasirinkimo“ (vienas iš šviesos
diodų blyksnių režimų) režimu.
Norint įjungti šį režimą, išjungti
visus kitus įrenginio veiksmus
spaudžiant „Stop“ mygtuką.

„Testo režimą“ pasirinkti spaudžiant
„+“ arba „-“ mygtuką.
Pasirinkti režimo blyksnius.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.
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Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija
Šiems testams reikia nustatyti
papildomus parametrus:
01 UKK eisenos testas
02 Pakopomis didėjančio krūvio
testas
03 „Conconi“ testas
10 „Ramp profile“

Testą pasirinkti spaudžiant „+“ arba
„-“.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.
Bėgimo juosta įsijungia
automatiškai pagal atgalinį laiko
skaičiavimą.

Nutraukti operaciją paspaudžiant
„Stop“ mygtuką.

Dėl automatinės programos keitimo galimybių žr. „Automatinės programos keitimas“.
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8.7 Automatinės programos keitimas
Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija
Profilio arba testo režimas:
galioja tik dabartiniam veiksmui.
Širdies režimas:
Greitį mažinti su „-“ arba viršyti
didž. greitį su „+“; ši parinktis
nustato naują didž. greitį.

Greičio keitimas
Spausti „+“ arba „-“.

Sumažinti greitį iki 0 km/val.,
siekiant laikinai sustabdyti operaciją
(žr. „Pauzės funkcija“).

Aukščio keitimas
Spausti „up“ arba „down“ (aukštyn
arba žemyn).

Profilio arba testo režimas:
galioja tik dabartiniam veiksmui.

Režimų perjungimas
„Enter“ spausti kartu su „+“ arba „-“.

Pereiti į automatinį režimą:
būtina toliau laikytis kitų nustatymų.

Profilio arba testo režimas:
perjungti žingsnius.
Enter“ spausti kartu su „up“ arba
„down“ (aukštyn arba žemyn).

Tik širdies režimas:
pakeisti širdies susitraukimų dažnio
viršutinę ribą.
Enter“ spausti kartu su „up“ arba
„down“ (aukštyn arba žemyn).
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8.8 Pauzės funkcija
Jei „-“ klavišu greitis sumažinamas iki 0,00 km/val., įjungiama „Pauzės“ funkcija.
Bėgimo juosta sustoja.
Greičio ekranas rodo „PAUS“.
Paspaudus „Start“ mygtuką, nustatytu greičiu pradeda veikti bėgimo juosta (numatytasis greitis: 0,5 km val.). Visos vertės išlieka.
Paspaudus „+“ klavišą, bėgimo juosta pradeda judėti 0,1 km /val. Visos vertės išlieka.
Vieną kartą paspaudus „Stop“ klavišą, programa nutraukiama. Visos vertės ekrane rodomos dvi minutes.
Paspaudus „Stop“ klavišą antrą kartą, visos vertės nustatomos iš naujo.

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

cos105000_150_50_LC_med_lt, rev. 1.01

Puslapis 36 / 83

8.9 Greitėjimo lygiai
❚❚ Bėgimo takelį, ypač pradedantieji, turi pradėti naudoti lėtai eidami.
Bet kuriai operacijai yra įdiegti septyni greitėjimo / lėtėjimo lygiai.
Greitėjimo lygius apibrėžia laikas, kurio reikia nuo 0 km/val. įsibėgėti iki didžiausio greičio.
Pavyzdys: Taikant 3 greitėjimo lygį, nuo 0 km/val. iki didžiausio greičio įsibėgama per 33 sekundes.
Norint pasiekti konkretų greitėjimo lygį, keletą kartų paspausti „+“ arba „-“ mygtuką ir paspaudus laikyti.
Kiek kartų paspaudžiamas mygtukas prieš jį laikant paspaudus, toks greitėjimo lygis pasiekiamas.
Pavyzdys: 3 kartus paspaudus „+“ ir toliau laikant paspaudus „+“ mygtuką, pasiekiamas 3 greitėjimo lygis.
1 – 4 greitėjimo lygiai pasiekiami laisvai.
5 – 7 greitėjimo lygius užrakino administratorius. Norint naudoti šiuos lygius, prašome susisiekti su mūsų aptarnavimo skyriumi.
5 – 7 greitėjimo lygiai netreniruotiems subjektams kelia pavojų. Juos taikyti tik sporto medicinoje ir atletikoje.
Norint apriboti greitėjimo lygių prieinamumą, žr. OP 27 – 29 „Naudotojo parinktyse“.

Greitėjimo lygis

nuo 0 iki didž. sekundėmis

Greitėjimas m/s2

1
2
3
4
5
6
7

131
66
33
16
8
5
3

0,038
0,076
0,152
0,313
0,625
1,000
1,667

acceleration in m/s²

acc. levels treadmill family 150/50 LC
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

1

2

3

4

5

6

7

acceleration level
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8.10 Naudotojo parinktys
Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija

„+“, „-“ ir „Stop“ mygtukus kartu
paspaudus laikyti mažiausiai 3 s.

„Greičio“ ekranas rodys OP 01.

„+“ arba „-“ klavišu pasirinkti
parinktį.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.

Parinktį reguliuoti su „+“ arba „-“.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.

Iš parinkčių išeiti paspaudus
„Cancel“.

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

cos105000_150_50_LC_med_lt, rev. 1.01

Puslapis 38 / 83

Naudotojo parinkčių lentelė (išsami informacija pateikta 17.4 skyriuje „Naudotojo parinktys (išsami informacija)“)
Nr.

funkcija

OP 01

Iš naujo nustatyti klaidų pranešimus.

Reguliuojamas diapazonas (numatytasis nustatymas)

OP 02

Bendras atstumas (km).

OP 03

Bendras laikas (val.), operacijos režimas + budėjimo režimas Tik pranešti

OP 04

Bendras laikas (val.), tik operacijos režimas.

Tik pranešti

OP 05

Aparatinės programinės įrangos versija

Tik pranešti

OP 06

Realaus laiko laikrodis

Esamos datos ir laiko nustatymas

OP 07

Garsinis širdies susitraukimų dažnio signalas

OFF arba ON (išjungtas arba įjungtas)

OP 08

Lėtėjimo laikas

2 ... 30 s (5 s)

OP 09

Pradžios greitis (rankinis arba širdies režimas)

0,5 km/val. 5,0 km/val (0,5 km/val)

OP 11

Profilio režimo keitimas

0 (išjungtas)
1 – visi parametrai kartu
2 – kiekvienas parametras atskirai

OP 12

Greičio rodymo vienetas

OP 13

Atstumo rodymo vienetai

0 = x.x km/val, 1 = x.x m/s, 2 = x.x mph, 3 = x m/min
20 = x.xx km/val, 21 = x.xx m/s, 22 = x.xx mph, 23 = x.x m/min
0: km; 1: mylių; 2: m

OP 14

Kampo pakilimo vienetas

0 = % / 1 = ° (laipsniai)

OP 15

Numatytasis kūno svoris

10 ... 250 kg (65 kg)

OP 16

Kūno svorio rodymas

OFF arba ON (išjungtas arba įjungtas)

OP 17

Energijos sunaudojimo vienetas

DŽAULIS = kJoule, KALORIJA = kcal

OP 18

Didž. greitis (numatytasis) širdies režime

0,0 ... didž. greitis (6,0 km/val.)

OP19

Polinės W:I:N:D sistemos nustatymas

0000 0000 visi siuntėjai priimti
xxxx xxxx tik konkretūs siuntėjai priimti
9999 9999 kitas siuntėjas bus priimtas

OP 20

RS 232 sąsajos protokolas: COM 1

OFF, 1 … 20

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 21

RS 232 sąsajos protokolas: COM 2

OFF, 1 ... 18

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 23

RS 232 sąsajos protokolas: COM 4

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

OP 27

Maž. greitėjimo ir lėtėjimo lygis

1 ... 5

OP 28

Didž. greitėjimo ir lėtėjimo lygis

1 ... 7 (4)

OP 29

Greitėjimo ir lėtėjimo lygis per RS232

1 ... 5 (4)

OP 40

Bėgimo takelio užrakinimas ir atrakinimas

OFF = užrakintas, ON = atrakintas

OP 41

Užrakinimas ir atrakinimas – rankinis režimas

OFF = užrakintas, ON = atrakintas

OP 42

Užrakinimas ir atrakinimas – profilio režimas

0 (viskas užrakinta) ... 6 (viskas atrakinta)

OP 43

Užrakinimas ir atrakinimas – širdies režimas

OFF = užrakintas,ON = atrakintas

OP 44

Užrakinimas ir atrakinimas – testavimo režimas

0 ... 94 (28, atrakinta iki 28 testo)

OP 45

Pranešimo režime rodomas „indeksas“

0 (rodomos alternatyvos)
1 (MET), 2 (kJ), 3 (vatai)
jei nustatomi iš naujo, neišsaugomi

OP 46

Pranešimo režime rodomas „pakėlimas“

0 (rodomos alternatyvos)
1 (pakilimas), 2 (žingsnis)
Jei nustatomi iš naujo, neišsaugomi

OP 47

Išsaugo vertes ekrane pagal automatinį „Reset“

OFF = RESET su 1 x STOP
ON = RESET su 2 x STOP

OP 48

Programos-žingsnio atgalinis skaičiavimas

OFF = skaičiavimas, ON = atgalinis skaičiavimas

OP 52

Išvesties intervalas spausdintuvo protokolui

0 = nėra individualių verčių, 1 ... 100 s (60 s)

OP 53

Kalbos nustatymai spausdintuvo protokolui

Anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, portugalų, vengrų
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9 Priedai ir suderinamieji prietaisai

❚❚ Jokiu būdu neatlikti jokių įrenginio, konfigūracijų, priedų ar programinės įrangos pakeitimų.
❚❚ Prie įrenginio nejungti jokių prietaisų, priedų ar programinės įrangos, neįtrauktų į „Priedų ir suderinamųjų prietaisų“ sąrašą.
Perskaityti ir laikytis visų priedų ir suderinamųjų prietaisų naudojimo instrukcijų.
Priedų ir suderinamųjų prietaisų sąrašas gali keistis.
Todėl visuomet perskaitykite šių naudojimo instrukcijų naujausią versiją, kurią galima rasti www.h-p-cosmos.com.

9.1 Sistemų kūrimas
Asmuo, pirmą kartą prijungiantis medicinos prietaisą prie kito įrenginio, tampa Elektrinės medicinos sistemos kūrėju („ME-System“
pagal IEC 60601-1, 16 standartą).
Atsižvelgiant į sąranką, tokia sistema gali būti laikoma programuojama Programuojama elektrine medicinos sistema (PEMS pagal
IEC 60601-1, 14 standartą).
Sukūrus „ME-System“ ar PEMS, būtina atlikti rizikos valdymą.
Rizikos valdymas, sauga, atitiktis ir priežiūra yra „ME-System“ ar PEMS kūrėjo, o ne „h/p/cosmos“ atsakomybė.
Kiekvienai „ME-System“ ar PEMS būtina pateikti potencialų suvienodinimą.
Be to, asmuo, kuris pažymi įrenginius CE ženklu, privalo atitikti atitinkamus reikalavimus, nurodytus Europos medicinos priemonių
direktyvoje (MDD 93/42/EEB, 12 skyrius).

9.2 Priedų apžvalga
Šiam įrenginiui sukurti šie priedai:
(Iliustracijas ir išsamius aprašymus žr. priede arba www.h-p-cosmos.com.)
Gaminio numeris

Priedas

Paskirtis

Informacija

cos10079

„h/p/cosmos“ apsauginis lankas

Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam
sustabdymui

Privalomi (*)

cos10071-v4.1.0

Kompiuterinė programinė įranga „para control“

Nuotolinio valdymo programinė įranga Įtraukta

cos00097010034

Sąsajos jungties kabelis RS 232 5 m

Jungtis

Įtraukta

cos10223

Potencialų suvienodinimo kabelis

Potencialų suvienodinimas

Pasirenkamas

cos00097010035

Sąsajos jungties kabelis RS 232 10m

Jungtis

Pasirenkamas

cos12769-01

USB-RS232 keitiklis

Jungtis

Pasirenkamas

cos00098010025

COM 2 sąsaja RS232

Jungtis

Pasirenkamas

cos16487

COM 3 sąsaja RS232

Jungtis

Pasirenkamas

cos16488

COM 4 sąsaja RS232

Jungtis

Pasirenkamas

cos102400

Turėklai vaikams

programa vaikams

Pasirenkamas

cos102918

Turėklo pailginimas, 1 358 mm

Kūno svorio palaikymo priemonė

Pasirenkamas

cos102426

Kryžminis priekinis turėklas

Kūno svorio palaikymo priemonė

Pasirenkamas

cos102931

Rampa neįgaliojo vežimėliui

Neįgaliojo vežimėlio prieiga

Pasirenkamas

cos100106

POLAR širdies susitraukimų dažnio imtuvo plokštė WIND Širdies susitraukimų dažnio matavimas Pasirenkamas

cos102818

Širdies susitraukimų dažnio matavimas „Polar & Control“ Širdies susitraukimų dažnio matavimas Pasirenkamas

cos12013

Rankų atrama su reguliuojamu aukščiu ir pločiu

Kūno svorio palaikymo priemonė

Pasirenkamas

cos100680

Papildoma klaviatūra rankų atramai

Nuotolinis valdymas

Pasirenkamas

cos12922

Ilginamasis laidas 2 m, papildoma klaviatūra

Nuotolinis valdymas

Pasirenkamas

cos10111-01

Rankų atramos klaviatūros laikiklis

Nuotolinis valdymas

Pasirenkamas

cos14135

Papildomos klaviatūros laikiklis, turėklai 60

Nuotolinis valdymas

Pasirenkamas

cos10107

Pasirenkamas sustabdymo mygtukas dešinės
rankos atramoje

Avarinis sustabdymas

Pasirenkamas
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Gaminio numeris

Priedas

Paskirtis

Informacija

cos10108

Pasirenkamas sustabdymo mygtukas kairės
rankos atramoje

Avarinis sustabdymas

Pasirenkamas

cos100548

Avarinio sustabdymo mygtuko magnetinis laikiklis 10 m Avarinis sustabdymas

Pasirenkamas

cos15294

Avarinio sustabdymo pailginimas be fiksacijos, 5 m Avarinis sustabdymas

Pasirenkamas

cos15294L10m

Avarinio sustabdymo pailginimas be fiksacijos, 10m Avarinis sustabdymas

Pasirenkamas

cos15294 L15m

Avarinio sustabdymo pailginimas be fiksacijos, 15m Avarinis sustabdymas

Pasirenkamas

cos15933

Avarinio sustabdymo mygtuko magnetinis laikiklis 5 m Avarinis sustabdymas

Pasirenkamas

cos12410

Gėrimo butelio laikiklis

Gėrimo butelis

Pasirenkamas

cos15485

Gėrimo butelis

Gėrimo butelis

Pasirenkamas

cos102927

Pakėlimas 0% iki +25 %

Pakėlimas

Pasirenkamas

cos30022

„Robowalk“ plėtinys F

Judesio palaikymas arba
pasipriešinimas judesiui

Pasirenkamas

cos30023

„Robowalk“ plėtinys B

Judesio palaikymas arba
pasipriešinimas judesiui

Pasirenkamas

cos101277

Mokslo prievado greičio išvestis TTL

Matavimas

Pasirenkamas

cos14376

f greičio jutiklis ir atstumo matavimas 150 – 50

Matavimas

Pasirenkamas

cos14005

Grindų kilimėlis bėgimo takeliui 150/50

Grindų apsauga, stabilumas

Pasirenkamas

cos12607-00

150/50 pagrindo plokštė, skirta „h/p/cosmos“ „airwalk“ Grindų apsauga, stabilumas

Pasirenkamas

cos100755c

Tvirtinimo disko išlyginimo lizdo 150/50 rinkinys

Pasirenkamas

Grindų apsauga, stabilumas

(*) bent vieno tipo apsaugos nuo kritimo priemonė yra būtina, žr. „Sauga“.

9.3 Suderinamieji prietaisai
Ne vienas EKG ar CPET (širdies ir plaučių fizinio krūvio testas) prietaisas bei programinės įrangos gaminys yra suderinamas su „h/p/
cosmos“ bėgimo takeliais per „coscom“ v3 sąsajos protokolą.
Dėl suderinamų prietaisų sąrašo prašome susisiekti su service@h-p-cosmos.com .
Šių prietaisų rizikos valdymas apima suderinamųjų prietaisų įtaką įbėgimo takeliui.
Šių prietaisų rizikos valdymas neapima šio bėgimo takelio įtakos suderinamiesiems prietaisams.
Įsitikinti, kad atitinkamas suderinamasis prietaisas savo naudojimo instrukcijose yra nurodytas kaip suderinamasis prietaisas.
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10 Dezinfekcija ir valymas
❚❚ Prieš ir po kiekvieno naudojimo dezinfekuoti įrenginį.
❚❚ Prieš valant ar dezinfekuojant, įrenginį ir visus priedus išjungti iš maitinimo šaltinio.

Aprašymas

		

Paveikslas

Dezinfekcija
− Išjungti įrenginį iš maitinimo šaltinio.
− Audinio skiautę sudrėkinti dezinfekcine priemone.
− Nuvalyti visus paviršius, kuriuos galėjo liesti subjektas.
− Nuvalyti visus paviršius, kurie galėjo turėti sąlytį su kūno skysčiais.
− Nuvalyti saugos diržus.
„h/p/cosmos“ rekomenduoja naudoti „Bacillol plus“, užsakymo
numeris [cos12179].
Įrenginį valyti reguliariai.
− Išjungti įrenginį iš maitinimo šaltinio.
− Naudoti drėgną šluostę (ne šlapią).
− Nuvalyti visus paviršius.
− Nuvalyti saugos diržus atsižvelgiant į informaciją etiketėje.
„h/p/cosmos“ įrenginiai nėra sterilūs ir nėra sterilizuojami.
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11 Priežiūra
❚❚ Laikytis priežiūros terminų, nurodytų skyriuje „Priežiūra“.
❚❚ Naudotis kompetencijomis, nurodytomis skyriuje „Priežiūra“.
❚❚ Atliekant priežiūros darbus, turi dalyvauti dar vienas asmuo.
❚❚ Jei matomi ar numanomi defektai ar veiklos sutrikimai (įrenginio, priedų, programinės įrangos ir t.t.), išjungti įrenginį iš maitinimo,
užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“
aptarnaujantį personalą.
❚❚ Jei matomas ar numanomas nusidėvėjimas (įrenginio, priedų, kabelių ir t.t.), išjungti įrenginį iš maitinimo, užtikrinti, kad įrenginio
niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“ aptarnaujantį personalą.
❚❚ Jei į įrenginį pateko skysčių, išjungti įrenginį iš maitinimo, užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar
gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“ aptarnaujantį personalą.
Neatlikti priežiūros darbų, kai įrenginys naudojamas.
Tinkama priežiūra yra svarbi įrenginio saugumo, patikimumo, funkcionalumo ir tikslumo sąlyga.
„h/p/cosmos“ aptarnavimo personalui pateikti reikalingus dokumentus.

11.1 Intervalai ir kompetencijos
Priežiūra

Intervalas

Kompetencija

Kasdieninis tikrinimas

Kasdien

Operatorius

Tepimas

Kai atsiranda „OIL“ žinutė.

Operatorius

Bėgimo juostos reguliavimas

Jei laikas

Operatorius

Saugumo patikrinimas

Kas 12 mėnesių

Tik „h/p/cosmos“ techninės priežiūros darbuotojai

Pakeisti apsauginio lanko virvę

Kas 24 mėnesius

Tik „h/p/cosmos“ techninės priežiūros darbuotojai

Bėgimo juostos sutvirtinimas

Jei laikas

Tik „h/p/cosmos“ techninės priežiūros darbuotojai

Išlyginimo lizdų reguliavimas

Jei laikas

Tik „h/p/cosmos“ techninės priežiūros darbuotojai

Montavimas ir remontas

Jei laikas

Tik „h/p/cosmos“ techninės priežiūros darbuotojai

„h/p/cosmos“ rekomenduoja su įgaliotuoju „h/p/cosmos“ aptarnavimo techniku sudaryti sutartį.
Pagal paslaugų sutartį būtų teikiama geriausia prevencinė įrenginio priežiūra.
Dėl paslaugų sutarties kreiptis service@h-p-cosmos.com.
Norint gauti informaciją ar tapti „h/p/cosmos“ aptarnavimo darbuotoju, susisiekite el. paštu service@h-p-cosmos.com.

11.2 Kasdieninis tikrinimas
❚❚ Kasdien vizualiai apžiūrėti įrenginį (žr. „Priežiūra“).
Prieš kasdienį naudojimą, patikrinti visą įrenginį dėl nusidėvėjimo.
Aprašymas

Paveikslas

Atkreipti ypatingą dėmesį į dalis, kurių nusidėvėjimo tikimybė
didžiausia.
1. Bėgimo juosta ir neslystantys paviršiai.
2. Išoriniai kabeliai
3. Visos medžiaginės dalys.
4. Priemonės, apsaugančios nuo nukritimo, įsk. saugos diržus,
sagtį, karabiną, virvę ir virvės stabdiklį.
Jei matomas ar numanomas nusidėvėjimas, išjungti įrenginį iš
maitinimo, užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, ir telefonu
susisiekti su „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalu.
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Aprašymas

Paveikslas

Patikrinti visų saugos įrenginių funkcijas:
5. apsaugos nuo nukritimo priemonių funkcijas,
6. virvės ištraukimo stabdiklio funkciją,
7. ant „UserTerminal“ ekrano esančio avarinio išjungimo mygtuko
funkciją,
8. kitų saugos įrenginių funkcijas.
Jei matom ar numanomi defektai ar gedimai, išjungti įrenginį iš
maitinimo, užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, ir telefonu
susisiekti su „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalu.

11.3 Tepimas
Aprašymas

Paveikslas

Kai pasirodo žinutė „OIL“, patikrinti tepalų plėvelę ant bėgimo
juostos. Patikrinimą taip pat atlikti, jei įrenginio veikimo metu
girdimas džerškėjimas.
Pagal numatytuosius nustatymus, „OIL“ žinutė atsiranda kas
1000 km.
Laiko intervalai tarp žinučių gali skirtis, atsižvelgiant į aplinkos
sąlygas ir naudojimą.
Bėgimo takelį išjungti iš maitinimo.

Ranka ar audiniu braukti 1 m per centrą tarp bėgimo juostos ir
bėgimo plokšmės.
Ant rankos turi likti šiek tiek tepaluotos plėvelės.
Jei bėgimo juosta per sausa, ją būtina sutepti.
Išsamesnę ir tikslesnę instrukcijų kaip atlikti tepimo testą su audiniu
analizę galima gauti el. paštu service@h-p-cosmos.com.
Užpildyti švirkštą 10 ml tepalo (naudoti tik specialų „h/p/cosmos“
tepalą) ir pritvirtinti tūtelę prie švirkšto.

Labai lėtai išleisti tepalą po bėgimo juosta ir ištraukti švirkštą.
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Aprašymas

Paveikslas

Paleisti bėgimo juostą 2 km/val. greičiu ir eiti ant juostos 2 min.
Keisti ėjimo padėtį, kad tepalas pasiskirstytų.

Iš naujo nustatyti „OIL“ pranešimą (žr. „Naudotojo parinkčių“
OP01).

11.4 Bėgimo juostos reguliavimas
❚❚ Netyčinio pagavimo pavojai: nusirišti kaklaraištį, skarą ar nusivilkti kitus rūbus, kurie gali būti įtraukti, treniruotės metu surišti ilgus
plaukus ir paslėpti kaspinus, kad jų neįtrauktų pagavimo zona.
❚❚ Neliesti judančios bėgimo juostos.
❚❚ Atliekant priežiūros darbus, turi dalyvauti dar vienas asmuo.
Aprašymas

Paveikslas

Didžiausia leidžiama bėgimo juostos šoninė padėtis pažymėta
šioje etiketėje.

Reguliuoti juostą įrenginiui veikiant 10 km/val.
Labai lėtai pasukti KAIRĮ apdailos varžtą
(pasukti ¼ – stebėti – pasukti ¼ – stebėti…).
Sukti pagal laikrodžio rodyklę, kreipiant juostą į dešinę.
Sukti prieš laikrodžio rodyklę, kreipiant juostą į kairę.
Sureguliavus juostą, ją paleisti 10 km/val. ir stebėti mažiausiai
2 minutes.
Juosta privalo išlaikyti savo padėtį.
Nuimti nuo varžtų šešiabriaunį veržliaraktį.
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11.5 Klausimai kvalifikuotam aptarnavimo personalui
Operatoriui draudžiama atlikti bet kokius priežiūros darbus, kurie nėra išsamiai paaiškinti.
Operatorius taip pat negali atlikti saugumo patikrinimo, montavimo ir remonto darbų.
Šio tipo darbus pagal „h/p/cosmos service instructions“ (aptarnavimo instrukcijos) turi atlikti „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas.
„h/p/cosmos service instructions“ galima gauti el. paštu service@h-p-cosmos.com.

11.6 Saugos patikrinimas
Siekiant išsaugoti įrenginio saugumą, „h/p/cosmos“ nustatė, kad saugos patikrinimas turi būti atliekamas kas metus.
Dėl kitos patikrinimo datos, žr. datą, pateiktą patikrinimo lipduke, priklijuotame ant įrenginio.
„h/p/cosmos“ metinį saugos patikrinimą pagrindžia pagal Vokietijos įstatymus ir reglamentus.
Operatoriaus atsakomybė laikytis nacionalinių įstatymų ir reglamentų.
Patikrinimo etiketė ant įrenginio taip pat patvirtina papildomą įrangą ir priedus.
Tačiau, papildomos įrangos ir priedų patikrinimo intervalai gali skirtis.
Po 12 mėnesių ar 5 000 km, gausite priminimą apie saugos patikrinimą (žr. žemiau).

Klaidos pranešimą iš naujo nustatys saugos patikrinimą atliekantis „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas.

11.7 Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos
Atsargines dalis gali pakeisti tik kvalifikuotas „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas.
Informaciją apie atsargines dalis galima gauti el. paštu service@h-p-cosmos.com.
Eksploatacinės medžiagos pateiktos lydimuosiuose dokumentuose.
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12 Gedimų paieška ir šalinimas
12.1 Bendroji gedimų paieška ir šalinimas
❚❚ Jei matomi ar numanomi defektai ar veiklos sutrikimai (įrenginio, priedų, programinės įrangos ir t.t.), išjungti įrenginį iš maitinimo,
užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“
aptarnaujantį personalą.
❚❚ Jei matomas ar numanomas nusidėvėjimas (įrenginio, priedų, kabelių ir t.t.), išjungti įrenginį iš maitinimo, užtikrinti, kad įrenginio
niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“ aptarnaujantį personalą.
Problema

Sprendimas

Įrenginio neina įjungti

Ištraukti avarinį mygtuką (žr. „Avarinis išjungimas“).
Patikrinti maitinimo šaltinio jungtį.
Patikrinti įrenginio apsaugos jungiklį.
Patikrinti maitinimo lizdą (su kitu prietaisu).

Neina reguliuoti aukščio (E21).

Išjungti
Palaukti 10 minučių (kad įrenginys atvėstų).
Vėl įjungti.
Jei rodomas pranešimas „E21“, Išjungti įrenginį iš maitinimo, užtikrinti, kad
įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba
raštu informuoti „h/p/cosmos“ aptarnaujantį personalą.

Įrenginio nepavyksta paleisti, tačiau ekrane
rodoma greičio vertė.

Išjungti ir vėl įjungti.
Patikrinti klaidų pranešimus (žr. žemiau).

Tepalo nuotėkis.

Išjungti įrenginį iš maitinimo.
Pašalinti tepalo perteklių šalia bėgimo juostos.
Pašalinti tepalo perteklių po bėgimo juosta.
Patikrinti artimiausiomis dienomis ir, jei būtina, procedūrą pakartoti.

Įrenginio ekrane rodoma „Pull stop“.

Ištraukti avarinį stabdiklį (žr. „Avarinis išjungimas“).

Elektrostatinė iškrova

Parinkti tinkamas grindis, drabužius ir drėgmę.

Šoktelėjimo triukšmas

Įrenginys stovi nestabiliai.
Susisiekti su service@h-p-cosmos.com

Girdimas džerškėjimo

Patikrinti tepaluotumą (žr. „Tepimas“).
Patikrinti bėgimo juostos padėtį (žr. „Bėgimo juostos reguliavimas“).

Bėgimo juosta peržengia šonines ribas.

Žr. „Bėgimo juostos reguliavimas“.

Problemos dėl papildomo širdies susitraukimų
dažnio matavimo.

Žr. III priedą („Priedai“).

Kitos problemos.

Išjungti įrenginį iš maitinimo, užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai
pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“
aptarnaujantį personalą.
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12.2 RS232 gedimų paieška ir šalinimas
Problema

Sprendimas

Nėra ryšio per RS232 (netinkamas kabelis)

Norint susieti kompiuterį su „h/p/cosmos“ programine įranga ir prijungti jį prie
daugumos išorinių įrenginių, naudoti pridėtą RS 232 sąsajos ryšio kabelį
[cos00097010034].

Nėra ryšio per RS232 (kabelis su defektais)

Patikrinti kabelį ir kištukus dėl defektų.
Pakeisti pažeistą kabelį.

Nėra ryšio per RS232 (netinkamas COM prievadas) Nenaudoti įrenginio COM 3 (žr. „Išorinių įrenginių prijungimas ir sąsajos“).
Nėra ryšio per RS232 (neteisingi nustatymai)

Pasirinkti tinkamą įrenginio protokolą („Naudotojo nustatymų“ OP 20 arba 21).
Parinkti tinkamą sąsajos protokolą periferijoje.
Patikrinti periferinės programinės įrangos įdiegimą.

Nėra ryšio per RS232 (užblokuotas COM
prievadas)

Iš naujo paleisti periferinę programinę įrangą.
Iš naujo paleisti periferinį įrenginį.

Greitėjimas per išorinį įrenginį per mažas.

Per RS232 patikrinti maks. greitėjimo ir lėtėjimo lygį („Naudotojo nustatymų“
OP 29).

Kitos problemos.

Išjungti įrenginį iš maitinimo, užtikrinti, kad įrenginio niekas neįjungtų, aiškiai
pažymėti defektą ar gedimą ir telefonu arba raštu informuoti „h/p/cosmos“
aptarnaujantį personalą.

12.3 Klaidų pranešimai
„UserTerminal“ ekrane gali būti rodomi šie klaidų pranešimai:
Klaidos kodas

Garsinis kodas (x = trumpas
pyptelėjimas, o = ilgas
pyptelėjimas)

Klaidos pranešimas

Veiksmas

E01

ooooo xoooo

„Oil Help“

Žr. „Tepimas“

E02

ooooo xxooo

„Service Help“

Žr. „Saugos patikrinimas“

E20

xxooo ooooo

„Elev Help“

E21

xxooo xoooo

„Incr Help“

E30

xxxoo ooooo

„Setup Help“

E31

xxxoo xoooo

„Setup Help“

E32

xxxoo xxooo

„Setup Help“

E41

xxxxo xoooo

„Setup Help“

E50

xxxxx ooooo

„FU Help“

E51

xxxxx xoooo

„FU Help“

E52

xxxxx xxooo

„FU Help“
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13 Techniniai duomenys
13.1 „UserTerminal“ ekranas
Aprašymas

Duomenys

Ekranai

6 septynių segmentų šviesos diodų ekranai, Režimų ir vienetų šviesos diodų
ekranai

Klaviatūra

6 klavišų klaviatūra

„lt“ įrenginiai neturi „UserTerminal“ ekrano (be ekrano ir klaviatūros). Valdymas per sąsają

13.2 Matmenys
Aprašymas

Duomenys

Įrenginio matmenys

209 x 86 x 131 cm (I x P x A)

Bėgimo paviršiaus matmenys

150 x 50 cm (I x P)

Užlipimo ant takelio aukštis

22 cm

Turėklų matmenys

skersmuo = 6 cm, ilgis = 62 cm

Taikant priedus duomenys gali keistis.

13.3 Krūviai
Aprašymas

Duomenys

Maks. subjekto svoris*

250 kg

Įrenginio svoris

230 kg

Pakeičiamoji apkrova grindims (EN 1991)

3,0 kN/m²

Kiekvienos atramos apkrova (ratai + kojos)

1,3 kN

Taikant priedus duomenys gali keistis.

13.4 Emisijos
Aprašymas

Duomenys

Šilumos emisija

apytiksliai 53 °C (Išjungimo / įjungimo ir budėjimo režimo mygtukas, laikyti
paspaudus mažiau nei 1 min.)

A svorio emisijos garso slėgio lygis prižiūrėtojo
ausyje (EN 957-6).

LpA <70 dB A (63 dB)
(Triukšmo emisija esant apkrovai yra didesnė nei be apkrovos).

13.5 Esminės efektyvumo charakteristikos
Aprašymas

Duomenys

Greitis

0,0–18,0 km/h (pasirinktinai 0,0–22,0 km/h)

Maž. greičio pokytis

0,1 km/val.

Greičio tikslumas

± 5 % (virš 2 km/val.), ± 0,1 km/val, (iki 2 km/val.)

Pakėlimas

0,0 ... 20,0 % (pasirinktinai 0,0–25,0 %)

Maž. aukščio pokytis

0,1 %

Pakėlimo (aukščio) tikslumas*

± 5 % (pakėlus daugiau nei 2 %)
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13.6 Aplinkos sąlygos
Veikimas

Duomenys

Temperatūra

0 … 40 °C

Drėgmė

0 … 70 %, be kondensacijos

Slėgis

700 … 1060 hPa

Aukštis virš jūros lygio

maks. 3 000 m be hermetizavimo ( >1000 m aukštis virš jūros lygio gali turėti
nedidelių našumo nuostolių)

Deguonies įsotinimas

<= 25%

Centrinė tepimo sistema

rankiniu būdu

Pašalinti sprogimo ar užsidegimo pavojų. Pašalinti netoli esančias aukštos įtampos linijas ar įrenginius.
Transportavimas ir laikymas

Duomenys

Temperatūra

-25 °C … 40 °C

Drėgmė

0 … 95%, be kondensacijos

Slėgis

700 … 1060 hPa

Aukštis virš jūros lygio

daug. 3 000 m be hermetizavimo

Jei neįjungtas įrenginys laikomas ilgiau nei 6 mėnesius, gali išsikrauti MCU baterijos.
Norint iš naujo sumontuoti įrenginį po laikymo, susisiekti el. paštu service@h-p-cosmos.com .

13.7 Techniniai ir teisiniai reikalavimai
Aprašymas

Duomenys

Stacionarūs treniruokliai:

ISO 20957-1, EN 957-6

Elektrinė medicinos įranga

IEC 60601-1

Elektromagnetinis suderinamumas

IEC 60601-1-2

Tinkamumas

IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

Programinė įranga

IEC 62304

Medicinos priemonių direktyva

MDD 93/42/EEB

Mašinų direktyva

MD 2006/42/EC

Teisiniai reikalavimai

Vokietijos medicinos priemonių įstatymas (MPG)

13.8 EMC testai
Aprašymas

Duomenys

Laidumo sukeltos spinduliuotės matavimas

EN 55011, 1 grupė, B klasė

Skleidžiamos spinduliuotės matavimas

EN 55011, 1 grupė, B klasė

Elektrostatinės iškrovos atsparumo bandymas

EN 61000-4-2

Spinduliuotės, radijo dažnių, elektromagnetinio
lauko atsparumo bandymas

EN 61000-4-3

Trumpalaikės įtampos perdavimo atsparumo bandymas EN 61000-4-4
Viršįtampių atsparumo bandymas

EN 61000-4-5

Atsparumo radijo dažnių laukų spinduliuojamiems
trikdžiams bandymas

EN 61000-4-6

Energijos dažnio magnetinio lauko atsparumo bandymas EN 61000-4-8
Įtampos kritimo, trumpų pertrūkių ir įtampos
svyravimų atsparumo bandymai

EN 61000-4-11

Įtampos pokyčių, įtampos svyravimų ir žemos
įtampos tiekimo sistemų bandymas

EN 61000-3-3

Maitinimo tinklo dažnio svyravimai

DIN EN 60601-1
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13.9 Klasifikacija
Aprašymas

Duomenys

MDD 93/42/EEC

Notifikuotoji įstaiga

MDD 93/42/EEC

Rizikos grupė

IIb
Aktyvieji terapeutiniai įtaisai ir aktyvieji diagnostiniai įtaisai

60601-1	Apsauga nuo elektros smūgio I klasė,
IEC 60601-1	Apsauga nuo žalingo vandens IP00
ar kietųjų dalelių patekimo
IEC 60601-1	Darbo režimas

Nuolatinis veikimas su nepastovia apkrova

IEC 60601-1	Viršįtampio kategorija
IEC 60601-1	Taikoma dalis

II (2500 Vpeak elektros tinklo viršįtampis)
B tipas (visam įrenginiui)

IEC 60601-1	Taršos laipsnis

2 laipsnis

ISO 20957-1	Naudojimo klasė

S („Studio“): profesionalius ir (arba) komercinis naudojimas
I (imtinai): profesionalius ir (arba) komercinis naudojimas, įskaitant žmonėms
su specialiaisiais poreikiais

EN 957-6	Tikslumo klasė

A

IEC 62304	Rizikos grupė

B

13.10 Sertifikatai
Aprašymas

Duomenys

MDD 93/42/EEC

CE atitikties deklaracija

MDD 93/42/EEC

EB sertifikatas, kokybės užtikrinimas

MDD 93/42/EEC

Neapribotų pardavimų sertifikatas

EN ISO 13485

Sertifikatas, medicinos priemonių kokybės valdymas

IEC 60601-1

CB sertifikatas

UL 60601-1

NRTL sertifikatas

Sertifikatai pateikti lydimuosiuose dokumentuose ir https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Sąsajos (RS232, D-SUB, 9 polių)
Aprašymas

Duomenys

COM 1 (standartas)

Bodų koeficientas 9 600 bps / 115 200 bps (bazinių punktų)

COM 2 (pasirenkamas)

Bodų koeficientas 9 600 bps

COM 3 (aptarnavimui)

Bodų koeficientas 115 200 bps

COM 4 (pasirenkamas)

Bodų koeficientas 115 200 bps
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13.12 Įtampa, srovė, veikimas
Aprašymas

Duomenys

Įėjimo įtampa*

200 V - 240 V ~ (f: 50 – 60 Hz)

Srovės įėjimas (ilgalaikis)*

6,0 A

Srovės įėjimas (momentinis)*

13,5 A

Sunaudojama energija (per ilgą laiką)

≤ 1320 VA

Sunaudojama energija (per trumpą laiką)

≤ 2970 VA

Energijos vartojimo efektyvumas

netaikoma

Įrenginio apsaugos jungiklis (pertraukiklis)

16 A

Varančiojo variklio galia

2 200 W

Keliančiojo variklio galia

470 W

Įžeminimo srovės nuotėkis

≤ 0,2 mA

Izoliacijos transformatorius

1840 VA

Maitinimo laidas

atskiriamas, 3 m

13.13 Programinė įranga, programos
Aprašymas

Duomenys

Kompiuterinė programinė įranga

Įtraukta:
„h/p/cosmos para control®“
pasirenkamas: „h/p/cosmos para graphics®“,
„h/p/cosmos para analysis®“,
„h/p/cosmos para motion®“

Programų skaičius

6 mokomosios programos,
10 testo profilių,
8 naudotojo nustatomi profiliai

13.14 Visų polių atjungimas
Visus polius galima atjungti vienu iš šių būdu:
❚❚ išjungti įrenginį iš maitinimo lizdo.

❚❚ ištraukti kabelį iš įrenginio;
❚❚ išjungti įrenginio apsaugos jungiklį.
Palikti pakankamai erdvės pasiekti kabelius ir grandinės pertraukiklį (žr. „Paciento ir operatoriaus padėtis“).
* Perkrova ar silpnas maitinimas gali sumažinti greičio tikslumą ar aktyvuoti saugiklį.
Atsižvelgiant į techninius pakeitimus be išankstinio perspėjimo. E & OE (išskyrus klaidas ir praleistas vietas).
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14 Atsakomybė ir garantija

Nesilaikant toliau išvardintų punktų, galima netekti garantijos, sukelti rimtas traumas ar net mirtį ir apgadinti įrenginį:
❚❚ naudoti tik pagal numatomąjį naudojimą;

❚❚ draudžiama atlikti priežiūros darbus, saugos patikrinimus ar remonto darbus;
❚❚ draudžiama įrenginį modifikuoti ar prie jo prijungti neskirtus įrenginius;
❚❚ draudžiama montuoti, paleisti ar keisti instrukcijas;
❚❚ draudžiama naudoti neoriginalias „h/p/cosmos“ atsargines dalis, eksploatacines medžiagas, jutiklius ar detektorius;
❚❚ draudžiama nepaisyti saugos informacijos (pavojaus, įspėjimo ar atsargumo pranešimai);
❚❚ draudžiama modifikuoti įrenginį, programinę įrangą, konfigūracijas ir priedus;
❚❚ draudžiama naudoti priedus, programinę įrangą ar įrenginius, neįtrauktus į „Priedų ir suderinamųjų prietaisų“ sąrašą.
„Saugos informacija. Draudžiamas naudojimas“ sąrašas nėra baigtinis. Jis gali būti papildytas pardavimo metu (po gaminio pateikimo
į rinką). Naujausią šių instrukcijų versiją visada galima rasti: www.h-p-cosmos.com
Ribota atsakomybė taikoma:
Jei „h/p/cosmos“ ar „h/p/cosmos“ valdantieji organai, aukštesniojo lygio vadovybė ar tarpininkai gali būti laikomi atsakingais už
žalos, patirtos dėl nedidelio neatsargumo (esminių sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo) atlyginimą, nuostoliai negali viršyti numatytų
nuostolių. Atsakomybė dėl nedidelio neatsargumo netaikoma, jei nutrūksta gamyba, nutraukiamas verslas ar negaunamas pelnas.
Daugiau informacijos pateikta: www.h-p-cosmos.com/en/gtcb.

15 Numatoma naudojimo trukmė

❚❚ Laikytis priežiūros terminų, nurodytų skyriuje „Priežiūra“.
❚❚ Naudotis kompetencijomis, nurodytomis skyriuje „Priežiūra“.
Viso įrenginio numatoma naudojimo trukmė yra 10 metų, jei
❚❚ priežiūrai darbai atliekami pagal priežiūros intervalus.

❚❚ Nusidėvėjusias dalis pakeičia „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas metinės priežiūros metu.

16 Šalinimas

Įrenginį šalinti pagal Europos direktyvą 2012/19/ES ir atitinkamus nacionalinius teisės aktus.
Tepalus ir tepaluotas medžiagas šalinti pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus.
Norint gauti daugiau informacijos arba patarimų, kaip tinkamai pašalinti įrenginį, kreiptis el. paštu service@h-p-cosmos.com .
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17 I priedas
17.1 Montavimas
Šį įrenginį transportuoti, išpakuoti ir montuoti gali tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas (žr. „Priežiūra“).
Jei pakuotė pažeista, nedelsiant susisiekite el. paštu service@h-p-cosmos.com .
Klientas yra atsakingas už tai, kad šios montavimui būtinos sąlygos būtų užtikrintos prieš montavimą:
❚❚ įrenginiui skirti atskirą elektros grandinę (skirtąją liniją),

❚❚ įrenginiui sienoje įrengti atskirą kištukinį lizdą (elektriškai sujungtą su grandinės pertraukikliu 16A, C tipo),
❚❚ sienoje esantį lizdą pažymėti įrenginio serijos numeriu,
❚❚ sienoje esantis kištukinis lizdas visada turi būti prieinamas,
❚❚ numatoma įrenginio vieta turi atitikti aplinkos sąlygas (žr. „Techninius duomenis“),
❚❚ numatoma įrenginio vieta turi išlaikyti įrenginio apkrovą (žr. „Techninius duomenis“),
❚❚ numatomoje įrenginio vietoje palikti saugos zonas ar laisvas zonas, kaip nurodyta skyriuje „Subjekto ir operatoriaus padėtis“,
❚❚ numatomoje įrenginio vietoje lubų aukštis turi būti tinkamas įrenginiui ir priedams (apsaugos nuo nukritimo priemonėms),
❚❚ numatomos įrenginio vietos grindys (pagrindas) turi būti stabilus ir lygus, kad būtų išvengta triukšmo ir dunksėjimo,
❚❚ numatoma įrenginio vieta turi atitikti vietos reikalavimus, skirtus elektros instaliacijai,
❚❚ numatoma įrenginio vieta turi būti įžeminta (pvz., PE kaištuku),
❚❚ numatoma įrenginio vieta turi atitikti „Techninių duomenų“ reikalavimus, skirtus elektros instaliacijai.
Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, skundus ar trūkstamas dalis, jei apie jas nedelsiant nepranešama gavus
pakuotės sąrašą ar važtaraštį.

17.2 Instrukcijos protokolas
Montuojant įrenginį, „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas apmoko numatytąjį operatorių pagal naudojimo instrukcijas ir instrukcijos
protokolą.
Apmokytas operatorius, įrašydamas savo vardą, pavardę ir pasirašydamas instrukcijos protokolą, patvirtina, kad visapusiškai žino,
kaip saugiai naudoti įrenginį. Apmokyti operatoriai patvirtina, kad jie, pagal šį protokolą, gali apmokyti kitus operatorius.
Nr.

Informacija

1.

Spausdintas šių naudojimo instrukcijų versijas galima gauti susisiekus el. paštu service@h- p-cosmos.com.

2.

Prieš pradedant naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

-

3.

Saugos informacija yra išsamiai paaiškinta.

Sauga

4.

Saugos informaciją laikykite matomoje vietoje šalia įrenginio.

Sauga

5.

Visos saugos įrenginio funkcijos yra išsamiai paaiškintos.

Sauga

6.

Apsaugos nuo nukritimo priemonių naudojimas yra išsamiai paaiškintas.

Sauga

7.

Subjekto ir operatoriaus padėtis yra išsamiai paaiškinta.

S+O padėtis

8.

Saugos zona (2 m atstumu nuo įrenginio) tiksliai nurodyta.

S+O padėtis

9.

„UserTerminal“ ekrano funkcijos yra išsamiai paaiškintos.

„UserTerminal“
ekranas

10.

Bendrasis naudojimas (įskaitant rankinį, profilio, kardio ir testavimo režimus) yra išsamiai
paaiškintas.

Veikimas

11.

Kompetencijos ir priežiūros intervalai yra išsamiai paaiškinti.

Priežiūra

12.

Bėgimo juostos reguliavimas yra išsamiai paaiškintas.

Priežiūra

13.

Įrenginio sutepimas yra išsamiai paaiškintas.

Priežiūra

14.

Šie lydintieji dokumentai yra paaiškinti ir perduoti.

-
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17.3 Instrukcijos protokolas, parašai
Pasirašydamas šį protokolą, įgaliotasis „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas ir klientas patvirtina, kad gavo ir supranta visą saugos
informaciją, pateiktas instrukcijas ir kaip paleisti įrenginį pagal instrukcijos protokolą [cos15228-03]. Klientas patvirtina, kad gavo
įrenginių sąrašą, įskaitant visus priedus ir parinktis, pagal „h/p/cosmos“ važtaraštį. Saugos informacijos, numatomojo naudojimo
nepaisymas ar naudojimas ne pagal paskirtį, taip pat neįgalioti priežiūros darbai ar jų trūkumas ir reguliaraus saugos patikrinimo
neatlikimas gali sukelti traumas ar net mirtį ir sugadinti įrenginį. Be to, dėl to klientas neteks gamintojo garantijos. Prašome užpildyti
šį instrukcijos protokolą ir atsiųsti jį „h/p/cosmo“ faksu (+49 18 05 16 76 69), el. paštu (sales@h-p-cosmos.com) ar paštu.

„h/p/cosmos“ įrenginys, modelio pavadinimas

įrenginio serijos numeris

instruktorius

kliento antspaudas ir adresas:

Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis

„h/p/cosmos“ prekiautojas ir technikas

data ir parašas

apmokytas asmuo (klientas, operatorius ir t.t.)

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

Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis

„h/p/cosmos“ prekiautojas ir technikas

data ir parašas
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17.4 Naudotojo parinktys (išsami informacija)
Parinktis Aprašymas
OP01

Iš naujo nustatyti (ištrinti) klaidų pranešimus.

Komentaras / rodinys
Būtini priežiūros darbai atliekami prieš ištrinant klaidų pranešimus.
Prieš ištrinant vieną iš paslaugų ekraną ar klaidos kodą, būtina
susisiekti su „h/p/cosmos“ aptarnavimo skyriumi!

rodomas „donE“
Pastaba: Ši parinktis iš naujo nustato kintamąjį. Patvirtinus, ekrane
Jei, pavyzdžiui, E.02 paslaugos-laiko-intervalas Informacija: Ši funkcija tik iš naujo nustato klaidos pranešimą. Jei
yra iš naujo nustatomas šios operacijos metu,
klaida išlieka, operatorius negali iš naujo nustatyti klaidos pranešimo.
atstumo intervalas išlieka toks pats ir atvirkščiai. Šiuo atveju pasitarti su įgaliotuoju priežiūros inžinieriumi.
Tik administratoriaus parinktis OP 47 vienu metu
gali iš naujo nustatyti visas tris vertes.
Šia operacija iš naujo nustatomi šie intervalai:
E.01: tepalo-intervalas A-OP 35
E.02: paslaugos-laiko-intervalas A-OP 37
E.02: paslaugos-atstumo-intervalas A-OP 38
OP02

Bendras atstumas (km)

ir

nurodo: visą atstumą (km)

nurodo kilometrus
OP03

OP04
OP05

Visų veikimo valandų rodymas = budėjimo
režimo laikas, įskaitant variklio ir bėgimo juostos
veikimo laiką (val.)

ir

Visų variklio ir bėgimo juostos veikimo laiko
valandų (val.) rodymas

ir

Programinės įrangos versijos ir datos
pranešimas:

rodo „OP05“

rodo: veikimo valandas

rodo: val.
rodo: veikimo valandas

rodo: val.
rodo „typE“

nurodo įrenginio tipą, pvz., „1.4“
rodo: „MCU 5“

rodo versiją, pvz., „1.01.1“

parodo numatytąjį tipą, pvz. 1.3
OP06

OP07

Realios datos reguliavimas ir realaus laiko
laikrodis:
Garsinis širdies susitraukimų dažnio signalas

rodo: rtc – Real Time Clock (realaus laiko laikrodis)
pranešimai mirksi: Data / laikas, metai, mėnuo, data, valandos,
minutės, sekundės
Ši funkcija įprastai naudojama kontroliuoti širdies susitraukimų dažnio
reguliarumą arba atrasti perdavimo problemų priežastis.
rodo: OFF arba ON
OFF: nėra garsinio širdies susitraukimų dažnio signalo
ON: garsinis kiekvieno širdies dūžio signalas

OP08

OP09

Stabdymo laikas / lėtėjimo laikas paspaudus
STOP klavišą (kai įrenginys veikia didž. greičiu)
Pradžios greitis (rankinis režimas arba širdies
režimas) grįžtamajam ryšiui, kai paspaustas
START klavišas.
Šią vertę galima sumažinti iki 0,0 km/val.
pažengusiems naudotojams.
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rodo: Sustojimo laikas sekundėmis
nurodo: sekundes
Reguliuojama nuo 2.... 30 sekundžių
nurodo: pradžios greitis km/val.
 maks.mirksėjimas
 nustatomas vienetas mirksi
Reguliuojama nuo 0,0 km/val. 5,0 km/val.
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Parinktis Aprašymas

Komentaras / rodinys

OP11

Profilio keitimo profilio režime (netaikoma
bandymo režimui)

rodo: keitimo galimybes
0: Jokio keitimo (standartas)
1: Keitimas 1...6 rodomas INDEX ekrane, kai įrenginys veikia profilio
režimu. Rodomi visi parametrai (greitis, aukštis, laikas).
2: Keitimas 1...6 rodo kiekvieną parametrą atskirai (greitis, aukštis, laikas).

OP12

Greičio rodymo vienetas

rodo: greičio vienetą
... be kablelio:
3 = m/min.
... su vienu kableliu:
0 = km/val. 1 = m/s 2 = mph 23 = m/min
... su dviem kableliais:
20 = km/val. 21 = m/s 22 = mph
 mirksi km/val., m/s, mph arba m/min

OP13

Atstumo rodymo vienetas

rodo: atstumo vienetą
0 = km
1 = mylios
2=m
 mirksi m, km, arba mylios

OP14

Kampo pakilimo vienetas

rodo: aukščio vienetą
0 = % (procentai)
1 = ° (laipsniai)
 mirksi % arba °

OP15

Subjekto kūno svoris (numatytoji vertė)

rodo: 10 ... 250 (apskaičiuotas svoris)
 mirksi svoris
Būtinas asmeninis paciento svoris, kad būtų tiksliau apskaičiuojamas
(įvertinamas) galios ir energijos sunaudojimas.

OP16

Reikalaujama įvesti kūno svorį prieš automatinį
ar rankinį įjungimą

0 = OFF. Kūno svorio reikalavimas prieš paleidžiant programą
nebūtinas. Pajėgumo ir energijos sunaudojimo apskaičiavimas
grindžiamas į parinktį nr. 15 įvestu kūno svoriu.
1 = ON. Kūno svorio įvedimas prieš paleidžiant programą būtinas.
Pajėgumo ir energijos sunaudojimo apskaičiavimas grindžiamas įvestu
kūno svoriu.

OP17

Energijos sunaudojimo vienetas

Džaulis = kJoule sunaudojamos energijos vienetas
DCALO = kcal yra suvartojamos energijos vienetas

OP18

Didžiausias greitis širdies režime (numatytoji
vertė)

rodoma: 0.0 ... maks.
didžiausiai numatytajai vertei širdies režime.
 pakoreguotas vienetas mirksi,  maks.mirksėjimas

(ši funkcija įdiegta tik ergometriniuose bėgimo
takeliuose, ne kopėtiniuose ergometruose)
OP19

Siųstuvo į POLAR W.I.N.D. sistemą nustatymas

Didžiausią greičio vertę širdies režime galima pakeisti paspaudus
0000 0000 =	visi siuntėjai priimti (galima nustatyti spaudžiant UP ir
DOWN klavišus)
xxxx xxxx =	priimamas tik tam tikras siuntėjas su specialiu ID, kurį
būtina nustatyti su
ir
9999 9999 =	kitas siuntėjas bus priimtas, įrašytas ir filtruojamas
(galima nustatyti spaudžiant UP ir DOWN klavišus)
(būtini papildomi naudotojo OP23 ir administratoriaus OP16 nustatymai)

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

cos105000_150_50_LC_med_lt, rev. 1.01

Puslapis 57 / 83

Parinktis Aprašymas
OP20

RS232 sąsajos protokolas: COM 1
Prie įrenginio nejungti jokių prietaisų, priedų
ar programinės įrangos, neįtrauktų į „Priedų ir
suderinamųjų prietaisų“ sąrašą.

Komentaras / rodinys
nurodo mirksėjimą: RS232 sąsajos protokolo numeris
ir

praneša:

OFF =

RS232 neaktyvus / nėra protokolo / sąsaja išjungta

1=

„h/p/cosmos coscom“ v1, v2, v3 su 9600 bps bauto
koeficientu (standartinis nustatymas COM 1 ir COM 2)

3=

spausdintuvo protokolas (būtinas serijinis spausdintuvas
arba keitiklis)

7=

TM bėgimo takelio emuliacija km/val.
jei įmanoma, naudoti „h/p/cosmos coscom“ (= 1)

8=

TM bėgimo takelio emuliacija myliomis per valandą
jei įmanoma, naudoti „h/p/cosmos coscom“ (= 1)

10 =

„Loop Back“ testas (būtinas specialus testo kištukas, kurį
galima įsigyti „h/p/cosmos“)

11 =

„SunTech Tango“ kraujo spaudimo monitorius (signalo
skydelis / „Loop only“)

12 =

Nuotolinio valdymo aparatūros terminalas MCU 4 (būtina
speciali aparatūra)

20 =

„h/p/cosmos coscom“ v3 su bauto koeficientu 115200
bps

Pažangesniam „h/p/cosmos coscom“ v3 ryšiui su bauto koeficientu
115200, pasirinkti OP20=20. Prašome atkreipti dėmesį, kad
prijungiami įrenginiai ar įdiegiama programinė įranga turi būti
patvirtinta naudojimui su „h/p/cosmos coscom“ v3 bauto koeficientu
115200 (pavyzdžiui „h/p/cosmos para control®“ 4.1).
OP21

RS232 sąsajos protokolas: COM 2

OP23

RS232 sąsajos protokolas COM 4

Žr. aprašymą aukščiau
rodo mirksėdamas: RS232 protokolo numerį
ir
praneša:
OFF = RS232 neaktyvus / nėra protokolo / sąsaja išjungta
18 = specialių kortelių skaitytuvas ROXOMED (būtina speciali aparatūra)
20 = „h/p/cosmos coscom “v3 / bauto koeficientas 115200 bps
22 = POLAR W:I:N:D: - Sistema (daugiau reguliavimų galima atlikti
naudotojo parinktyje OP19 ir administratoriaus parinktyje OP16)
23 = specialių kortelių skaitytuvas „ProMedPlus“ (būtina speciali aparatūra)

OP27

Minimalus greitėjimo ir lėtėjimo lygis
Pasirinktas minimalus lygis galioja visiems
greitėjimo ir lėtėjimo procesams visuose
režimuose ir profiliuose.

OP28

Didžiausias greitėjimo ir lėtėjimo lygis
Didžiausias pasirinktas lygis galioja visiems
greitėjimo ir lėtėjimo procesams visuose
režimuose ir profiliuose.
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mirksi, praneša greitėjimo ir lėtėjimo visuose režimuose ir
profiliuose laiką (min.) (standartas: 1 lygis)
Nustatymų lygiai: 1 ... 5, bet ne didesnis nei parinktyje 28 numatyta
vertė. Dėl saugumo, negalima pasirinkti 5, 6 ir 7 greitėjimo ir lėtėjimo
lygių. Pastaba: Pasirinktas greitėjimo ir lėtėjimo lygis NEGALIOJA
valdymui ir kontrolei per RS232 sąsają. Šiuo atveju greitėjimo ir
lėtėjimo lygis nustatytas parinktyje 29 arba atitinkamoje „h/p/cosmos
coscom“ protokolo komandoje.
mirksi, praneša didžiausią greitėjimo ir lėtėjimo visuose
režimuose ir profiliuose (standartas: 4 lygis).
Didžiausias greitėjimas ir lėtėjimas NEVEIKIA valdymo ir kontrolės
per V24/RS232 sąsają režimu. Šiuo atveju greitėjimo ir lėtėjimo lygis
nustatytas parinktyje 29 arba atitinkamoje „h/p/cosmos coscom“
protokolo komandoje.
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Parinktis Aprašymas
OP29

Komentaras / rodinys

Standartinis greitėjimo ir lėtėjimo lygis RS 232
sąsajai.

Pasirinktas greitėjimas ir lėtėjimas galioja valdymui ir kontrolei per
RS232 sąsają. Ši funkcija yra naudinga, jei periferinė įranga (EKG,
ergospirometras, asmeninis kompiuteris) nesiūlo greitėjimo ir lėtėjimo
lygių meniu.
mirksi, rodo: 1 ... 5 (standartas: 1) greitėjimo ir lėtėjimui
lygiui, skirtam visoms greičio komandoms per RS 232. Maksimali
reguliuojama vertė priklauso nuo parinkties 28 nustatymų.
Pastaba: Jei periferinė įranga siunčia komandą per „h/p/cosmos
coscom“ protokolą, lygis pasirinktas parinktyje 29 arba atitinkamoje
„h/p/cosmos coscom“ protokolo komandoje.

OP40

Bėgimo takelio užrakinimas ir atrakinimas

OFF = įjungus, bėgimo takelis visiškai užrakinamas (jokios programos
neprieinamos). Norint atrakinti bėgimo takelį, vienu metu spausti „+“ ir
START klavišus.
Kai bėgimo takelis užrakintas, ekrane rodoma žinutė „no ACCESS“.
ON = bėgimo takelis atrakintas, visos programos prieinamos (standartas).

OP41

Užrakinimas ir atrakinimas – rankinis režimas

OFF = rankinis režimas užrakintas (nepasiekiamas)
ON = rankinis režimas atrakintas (pasiekiamas) (standartas)

OP42

Užrakinimas ir atrakinimas – profilio režimas

OFF = profilio režimas užrakintas (nepasiekiamas)
1 ... 6 = rankinis režimas atrakintas (pasiekiamas atrakintam pasirinkto
profilio standartui): 6
Pavyzdys: pasirinktas profilio numeris = 3: galima pasirinkti 1–3
profilius, 4–6 profilių pasirinkti negalima.

OP43

Užrakinimas ir atrakinimas – širdies režimas

OFF = širdies režimas užrakintas (nepasiekiamas)
ON = širdies režimas atrakintas (standartas)

OP44

Užrakinimas ir atrakinimas – testavimo režimas

OFF = testo režimas užrakintas (nepasiekiamas)
1 ... 94 = testo režimas atrakintas (pasiekiamas atrakintam pasirinkto
profilio standartui): 24
pasirinkto testo numeris = 5: galima pasirinkti 1–5 testavimo profilius,
6–94 profilių pasirinkti negalima.

OP45

Ekrane rodomas pranešimas „Index“.

0 = rodomos alternatyvos (nustatytos)
1 = nuolat rodoma MET
2 = nuolat rodoma kJ
3 = nuolat rodoma vatais
Išjungus, numatytoji vertė „0“ vėl galios.

OP46

Rodomas „Elevation“
ir testo režime

0 = rodomos alternatyvos (nustatytos)
1 = nuolat rodomi % arba laipsniai, atsižvelgiant į OP14
2 = nuolat rodomas „Step“
Išjungus, numatytoji vertė „0“ vėl galios.

OP47

Išsaugo vertes ekrane pagal automatinį „Reset“
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OFF = ekrano vertės ištrinamos vėl paspaudus START arba jos
automatiškai ištrinamos po 2 minučių, kai buvo paspaustas STOP
(nustatytas).
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Ekrano vertės ištrinamos tik du kartus paspaudus STOP klavišą
(laikas, atstumas, energija).
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Parinktis Aprašymas

Komentaras / rodinys

OP48

Programos žingsnių skaičiavimas atgaline tvarka OFF = ekrane rodomas kiekvienas skaičiuojamas programos žingsnis
ON = ekrane rodomas atgaline tvarka skaičiuojamas kiekvienas
programos žingsnis

OP52

Išvesties intervalas spausdintuvo protokolui

Įvedus vertes tarp 0 ir 100, išvesties intervalas spausdintuvui,
prijungtam prie bėgimo takelio, nustatomas akimirksniu. Standartas:
60 (= per minutę atspausdina visas vertes). Vertė „0“ leidžia spausdinti
individualias vertes, tačiau neleidžia spausdinti antraščių ir galutinių
rezultatų (UKK).

OP53

Kalbos nustatymai spausdintuvo protokolui

Kalbos nustatymus nustatomi spausdintuve, prijungtame prie bėgimo
takelio. Galima pasirinkti vieną iš šešių kalbų. UKK 2 km ėjimo testo
protokolas, rezultatas ir treniruotės rekomendacijos spausdinamos
pasirinkta kalba.
EnGL = anglų k. (standartinė)
SPAn = ispanų k.
GErM = vokiečių k.
POrt = portugalų k.
FrEn = prancūzų k.
HUnG = vengrų k.
Prijungtas spausdintuvas turi būti suderinamas su PCL spausdintuvo
kalba. Specialiems simboliams naudojamas ISO 8859-1 (Latin-1) šriftas.
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18 II priedas (numatytieji ir savarankiški testai)
18.1 UKK eisenos testas
UKK testą sukūrė Urho Kaleka Kekkonen, UKK instituto Tamperėje, Suomija, įkūrėjas.
UKK eisenos testas yra kūno rengybos testas, apskaičiuojantis UKK fizinio pasirengimo indeksą, remiantis išmatuotu širdies
susitraukimų dažniu, kai buvo einama 2 km didžiausiu ėjimo greičiu. Testui atlikti būtinas POLAR širdies susitraukimų dažnio matavimas.
UKK fizinio pasirengimo indeksas 100 parodo vidutinį fizinį pasirengimą.
Jei UKK fizinio pasirengimo indeksas <100, tai fizinis pasirengimas mažesnis už vidutinį, Jei UKK fizinio pasirengimo indeksas >100,
tai fizinis pasirengimas didesnis už vidutinį,
UKK fizinio pasirengimo indeksas apskaičiuojamas taip (atsižvelgiant į lytį):
Vyrų:
fizinio pasirengimo indeksas = 420 + A x 0.2 – (T x 0.19338 + HR x 0.56 + [W : (H x H) x 2.6])
Moterų: fizinio pasirengimo indeksas = 304 + A x 0.4 – (T x 0.1417 + HR x 0.32 + [W : (H x H) x 1.1])
A – metai, HR – vidutinis širdies susitraukimų dažnis (bpm), T (laikas) – einant 2 km, nueitas laikas sekundėmis,
W – svoris kilogramais, H (ūgis) – paciento ūgis metrais
Prieš atlikdamas UKK eisenos testą, pacientas turi apšilti ir pasiekti didžiausią ėjimo greitį.
Testo metu pacientas 2 km turi eiti kaip įmanoma greičiau (širdies susitraukimų dažnis apyt. 80 % didž.). Draudžiama bėgti.
Bėgimo takelis širdies susitraukimų dažnį (per POLAR širdies susitraukimų dažnio matavimą) matuoja kas 500 m.
Atlikus testą, rodomas UKK fizinio pasirengimo indeksas.
UKK eisenos testas tinka asmenims nuo 20 iki 65 metų.
Jei testą atlieka 65 metų ir vyresni asmenys ar asmenys, turintys antsvorio, rezultatai bus mažiau tikslūs.
Sportininkai dažniausiai nepasiekia būtino širdies susitraukimų dažnio.
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija

„Testo režimą“ pasirinkti spaudžiant
„+“ arba „-“ mygtuką.
Pasirinkti režimo blyksnius.

Įrenginys turi būti „režimo
pasirinkimo“ (vienas iš šviesos
diodų blyksnių režimų) režime.
Norint įjungti šį režimą, išjungti
visus kitus įrenginio veiksmus
spaudžiant „Stop“ mygtuką.

Patvirtinti spustelėjus „Enter“.
„PR 01“ mirksi
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.
Nustatyti
− lytį,
− amžių,
− ūgį,
− svorį,
su „+“ arba „-“.
(mirksi atitinkami šviesos diodai)
Kiekvieną parametrą patvirtinti
paspaudžiant „Enter“.
Ėjimo greitį parinkti su „+“ arba „-“.
Po 2,0 km, greitis sumažinamas
50 %.
Po 5 minučių testas nutraukiamas.
Pabaigoje „Indekso“ ekranas rodo
UKK kūno rengybos indeksą.

Jei įrenginys negauna širdies susitraukimų dažnio signalas ar šis signalas netinkamas, pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas.
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18.2 Pakopomis didėjančio krūvio testas
Aprašymas

Paveikslas

(pvz., atlikti diagnostikai pagal laktato matavimą) Dėl saugos
informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
Parametras
Pradžios greitis
Didėjimas
Greitėjimo lygis
Žingsnio ilgis
Pertraukos laikas

Numatytoji reikšmė
8,0 km/val.
2,0 km/val.
4
3:00 min
00:30 min

Kiekvienas parametras yra reguliuojamas.
STOP rankiniu būdu turi paspausti gydytojas.
Praleisti likusį pertraukos laiką:
Vieną kartą paspausti „Start“.
Du kartus paspausti „Start“.
Pratęsti pertrauką:
Pertraukos metu spausti „-“.
Paspausti „Start“ ir tęsti toliau.

Iš naujo paleisti, kai pradedamas
atgalinis laiko skaičiavimas.
Nedelsiant paleisti iš naujo.

Rodoma „Pause“ (pauzė).
Testas tęsiamas su išlikusiu 		
pertraukos laiku.

18.3 „Conconi“ testas
Aprašymas

Paveikslas

(pvz., atlikti diagnostikai pagal širdies susitraukimų dažnio matavimą)
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
Ištvermės testas (maks. širdies susitraukimų dažnio testas).
Standartinio krūvio profilis:
❚❚ Pradžios greitis: 8,0 km/val.; greitis keičiamas pagal paciento būklę.

❚❚ Grandinė (juosmens ilgio): 200 m (galima pakeisti).
❚❚ Didėjimas: 0,5 km/val. (galima pakeisti).
STOP rankiniu būdu turi paspausti gydytojas.
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18.4 „Bruce“ protokolas
Aprašymas

Paveikslas

pvz., EKG krūvio elektrokardiogramos testui atlikti
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
Žingsnis
Trukmė (min.) Greitis (km/val.)

Aukštis (%)

1

2,7

10

2

4,0

12

3

5,4

14

6,7

16

5

8,0

18

6

8,8

20

7

9,6

22

4

03:00

18.5 „Naughton“ protokolas
Aprašymas

Paveikslas

pvz., EKG krūvio elektrokardiogramos testui atlikti
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
Žingsnis
Trukmė (min.) Greitis (km/val.)

Aukštis (%)

1

0,0

2

3,5

3
4

03:00

3,0

7,0
10,5

5

14,0

6

17,5

18.6 „Balke“ protokolas
Aprašymas

Paveikslas

pvz., EKG krūvio elektrokardiogramos testui atlikti
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
Žingsnis
Trukmė (min.) Greitis (km/val.)

Aukštis (%)

1

2,5

2

5,0

3

7,5

4

10,0

5
6

02:00

5,0

12,5
15,0

7

17,5

8

20,0

9

22,5

10

25,0
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18.7 „Cooper“ protokolas
Aprašymas

Paveikslas

pvz., EKG krūvio elektrokardiogramos testui atlikti
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.

❚❚ Pradėti esant 5,3 km/val. ir 0 % pakėlimui (aukščiui).
❚❚ Po vienos minutės aukštis padidėja iki 2 %.
❚❚ Po dar vienos minutės aukštis pradeda didėti po 1 % kas minutę.
❚❚ Kai pasiekiamas 25 % aukštis, aukštis nebedidėja. Greitis kas 0,32
km/val. didėja kas minutę.
STOP rankiniu būdu turi paspausti gydytojas.

18.8 „Ellestad A“ protokolas
Aprašymas

Paveikslas

pvz., EKG krūvio elektrokardiogramos testui atlikti
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
Žingsnis

Trukmė (min.)

Greitis (km/val.)

1
2
3

Aukštis (%)

2,7
03:00

4

4,8
6,4

10,0

8,0

18.9 „Ellestad B“ protokolas
Aprašymas

Paveikslas

pvz., EKG krūvio elektrokardiogramos testui atlikti
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
Žingsnis
Trukmė (min.) Greitis (km/val.)

Aukštis (%)

1

2,7

10,0

2

4,8

10,0

6,4

10,0

8,0

10,0

5

8,0

15,0

6

9,6

15,0

3
4

03:00

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

cos105000_150_50_LC_med_lt, rev. 1.01

Puslapis 64 / 83

18.10 „Ramp profile“
Aprašymas

Paveikslas

(įdiegtas ne visuose modeliuose)
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
„Ramp profile“ su 2 parametrais:
❚❚ tikslinio greičio standartas: 10,0 km/val.; reguliuojamas nuo 0 iki
didžiausio bėgimo takelio greičio.

❚❚ Laikas pasiekti tikslinį greitį sekundėmis: standartas: 10 sekundžių;
reguliuojamas nuo 0 iki 99 sekundžių

18.11 „Gardner“ testo protokolas
Aprašymas

Paveikslas

Taikymui angiologijoje
Dėl saugos informacijos ir reguliavimo, žr. „testo režimą“.
Etapas iki testo atlikimo: Pacientas stovi ant bėgimo mechanizmo
paminos, o ne ant bėgimo juostos.
Žingsnis
0

Trukmė (min:s)
iki START
paspaudimo

Greitis (km/
val.)

Aukštis (%)

3,2

0

Testo etapas: Pacientas užlipa ant bėgimo takelio:

„Gardner“ testo protokolas skirtas įvertinti pacientų,
sergančių periferinių arterijų ligomis su protarpiniu
šlubumu, didžiausią nueitą atstumą.
Bendras laikas Testas atliekamas tik prižiūrint gydytojui.
(min:s)
Pacientas pirmiausia atsistoja ant bėgimo mechanizmo
paminos, o ne ant bėgimo juostos. Paleisti testo 11
iki START
paspaudimo profilį, juostas greitį nustatyti 3,2 km/val. Kai pacientas
užlipa ant bėgimo juostos, gydytojas paspaudžia
START klavišą. Paspaudus START klavišą antrą kartą,
ekranuose bus rodomi „0“.
02:00
Pabaigus testą, rezultatus galima atspausdinti
04:00
spausdintuvu, jei jis prijungtas.
06:00

1

02:00

3,2

0

2

02:00

3,2

2

3

02:00

3,2

4

4

02:00

3,2

6

08:00

5

02:00

3,2

8

10:00

6

02:00

3,2

10

12:00

7

02:00

3,2

12

14:00

8

02:00

3,2

14

16:00

9

02:00

3,2

16

18:00

10

02:00

3,2

18

20:00

11

30:00

3,2

18

50:00
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18.12 Savarankiški testai
21 – 28 testus galima keisti atliekant iki 40 programos veiksmų.
Vadovautis žemiau pateiktomis instrukcijomis, siekiant užprogramuoti savarankišką testą.
„Širdies susitraukimų dažnio“ ekranas rodys esamą programos veiksmą.
Naudoti „up“ ir „down“ (aukštyn ir žemyn) klavišus, norint užprogramuoti veiksmus.
Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija
Įrenginys turi būti „režimo
pasirinkimo“ (vienas iš šviesos
diodų blyksnių režimų) režime.
Norint įjungti šį režimą, išjungti
visus kitus įrenginio veiksmus
spaudžiant „Stop“ mygtuką.

„Testo režimą“ pasirinkti spaudžiant
„+“ arba „-“ mygtuką.
Pasirinkti režimo blyksnius.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.

„+“ arba „-“ mygtukais pasirinkti
savarankiškai nustatomą testą (21
– 28).
Patvirtinti spaudžiant ir 5 s laikant
„Enter“ klavišą.

Pasirinkti greitį 1 veiksmui
spaudžiant „+“ arba „-“.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.

Pasirinkti atstumą 1 veiksmui
spaudžiant „+“ arba „-“.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.

Pasirinkti atstumą „0“, norint
užprogramuoti veiksmą pagal laiką.

Pasirinkti laiką 1 veiksmui
spaudžiant „+“ arba „-“.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.

Pasirinkti laiką „0:00“, norint
užprogramuoti laiką pagal atstumą.

Pasirinkti aukštį 1 veiksmui
spaudžiant „+“ arba „-“.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.
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Pagrindinės funkcijos

Mygtukai ir ekranai

Kita informacija

Pasirinkti greitėjimą 1 veiksmui
spaudžiant „+“ arba „-“.
Patvirtinti spustelėjus „Enter“.

Greitėjimo lygis rodomas „indekso“
ekrane.

Kitiems veiksmams atlikti tas pačias
procedūras.
Įsitikinti, kad visų veiksmų greitis yra
0 km/val.
Paspausti „Start“ ir laikyti bent 5 s,
kad programa būtų išsaugota, ir išeiti
iš programos.
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19 III priedas („Priedai“).
19.1 Rankų atramos, reguliuojamos [cos12013]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

„h/p/cosmos“ rankų atramos yra paprastas sprendimas sumažinti subjekto svorį.
Dėl reguliuojamo aukščio ir pločio atramas galima taikyti įvairiai.

Paveikslas

Taikymas

Reguliuoti rankų atramas
ištraukiant užrakto elementą ir
sukant segmentus.
Laisvus segmentus laikyti kita
ranka.
Kiekvienos jungties reguliavimas
leidžia atkurti pradines padėtis.

Papildoma saugos informacija:

❚❚ Nereguliuoti esant apkrovai.
❚❚ Naudoti apsaugos priemones, kad paciento nesuspaustų ir neįdrėkstų.
❚❚ Įsitikinti, kad naudojimo metu rankų spaustuvai yra vertikalioje padėtyje.
❚❚ Nenaudoti bėgimui.
❚❚ Rankų atramų padėtis bėgimo metu ne ant bėgimo takelio.
❚❚ Nenaudoti ant nuogos odos.
❚❚ Neleisti rankų apsaugoms įsiterpti į bėgimo zoną.
❚❚ Prieš apkraunant įsitikinti, kad reguliavimo elementai tinkamai užfiksuoti.
❚❚ Nenaudoti rankų atramų, kai juosta sukasi į kitą pusę.

Techniniai duomenys

Reguliavimas:
aukštis ir plotis reguliuojamas per 3 jungtis.
Matmenys:
480 x 425 x 260 mm kiekvienas (supakuotas)
Svoris:
10,7 kg kiekvienas
Maks. subjekto svoris:
140 kg
Maks. subjekto ant bėgimo takelio svoris sumažinamas, kai naudojamos rankų atramos.

Papildomi priedai

cos100680
cos14135
cos10107
cos10108

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supportsscale-0deg-handrail-shape
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19.2 Rankų atrama, papildomas sustabdymo mygtukas [cos10107, cos10108]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Papildomas avarinis sustabdymo mygtukas, įtaisytas rankų atramose.

Paveikslas

Taikymas

Veikimas

Paspausti mygtuką.

Rezultatas
Bėgimo juosta
sustoja pagal
nustatytą greičio
mažėjimą.
Sustoja aukščio
reguliavimo
sistema.
„UserTerminal“
ekrane rodoma
žinutė „ištraukti
stabdymo
mygtuką“.
Maitinimas ir
sąsajos ryšys
nenutraukti.

Paleidimas

Paleidimas iš naujo

Atleisti mygtuką.
Iš naujo paleisti
programą.

Papildoma saugos informacija:

netaikoma

Techniniai duomenys

netaikoma

Papildomi priedai

netaikoma

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right
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19.3 Kryžminis priekinis skersinis [cos102426]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Skersinis papildomai pusiausvyros kontrolei

Paveikslas

Taikymas

Subjektas gali laikytis už kryžminio priekinio skersinio, kad galėtų valdyti savo pusiausvyrą.
Laikymasis už turėklų treniruotės metu turi įtakos treniruotės rezultatams.

Papildoma saugos informacija:

netaikoma

Techniniai duomenys

Ilgis: 700 mm
Diametras: 40 mm
Svoris: 1,3 kg

Techniniai duomenys

netaikoma

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

netaikoma
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19.4 Pakėlimas nuo 0 % iki +25 % [cos102927]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Padidina pakėlimo aukštį iki 25 % (14,0°)

Paveikslas

netaikoma

Taikymas

netaikoma

Papildoma saugos informacija:

netaikoma

Techniniai duomenys

Didž. aukštis	25 %
14,0°

Papildomi priedai

netaikoma

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

netaikoma
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19.5 Avarinio stabdymo modifikavimas [cos15933, cos100548, cos15294]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Papildomi avarinio sustabdymo mygtukai
cos15933 avarinio sustabdymo mygtukas su magnetiniu laikikliu 5 m
cos100548 Avarinio sustabdymo mygtukas su magnetiniu laikikliu 10m
cos15294 Avarinio sustabdymo ilgintuvas be tvirtinimo, 5 m
cos15294 L10m Avarinio sustabdymo ilgintuvas be tvirtinimo, 10m
cos15294 L15m Avarinio sustabdymo ilgintuvas be tvirtinimo, 15m

Paveikslas

su magnetiniu laikikliu
Taikymas

Veikimas

Paspausti mygtuką.

Rezultatas
Bėgimo juosta
sustoja pagal
nustatytą greičio
mažėjimą.
Sustoja aukščio
reguliavimo
sistema.
„UserTerminal“
ekrane rodoma
žinutė „ištraukti
stabdymo
mygtuką“.
Maitinimas ir
sąsajos ryšys
nenutraukti.

be tvirtinimo
Paleidimas

Paleidimas iš naujo

Iš naujo paleisti
programą.
Atleisti mygtuką.

Papildoma saugos informacija:

netaikoma

Techniniai duomenys

netaikoma

Papildomi priedai

netaikoma

Montavimas

Atlieka operatorius

Kita informacija

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

Aprašymas

Trumpas aprašymas

turėklai, kurių aukštis ir plotis reguliuojami abiejose pusėse

Paveikslas

Taikymas

Aukščio reguliavimas:
Patraukite fiksavimo rankenėlę ir
nustatykite turėklą į pageidaujamą
padėtį.
Laisvus segmentus laikyti kita ranka.
Pločio reguliavimas:
Atlaisvinkite svirtį, pasukite
sukiojamą svirtį, priveržkite svirtį.

Papildoma saugos informacija:

❚❚ Nereguliuoti esant apkrovai.
❚❚ Būkite atsargūs, kad subjekto nesuspaustų ir neįdrėkstų.
❚❚ Atkreipkite dėmesį, ar turėklų padėtis yra tinkama.
❚❚ Prieš apkraunant įsitikinti, kad reguliavimo elementai tinkamai užfiksuoti.

Techniniai duomenys

reguliavimas:	aukštis: 550 – 1200 mm
plotis: 380 – 1040 mm
turėklo vamzdžio ilgis: 150 cm
vamzdžio skersmuo: 4 cm
svoris: 69 kg
medžiaga: plieninis vamzdis, dažytas milteliniu būdu

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

netaikoma

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

cos105000_150_50_LC_med_lt, rev. 1.01

Puslapis 73 / 83

19.7 Turėklai, ilgi, 1358 mm [cos102918]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Ilgi turėklai papildomai apsaugai

Paveikslas

Taikymas

Lipdamas ant bėgimo takelio subjektas, kad išlaikytų pusiausvyrą, turėtų laikytis už
abiejų turėklų.
Subjektas gali laikytis už turėklų, kad galėtų valdyti savo pusiausvyrą.
Laikymasis už turėklų treniruotės metu turi įtakos treniruotės rezultatams.

Papildoma saugos informacija:

netaikoma

Techniniai duomenys

Ilgis: 1358 mm
Diametras: 40 mm
Svoris: 9,5 kg (4,0 kg papildomo svorio)

Papildomi priedai

netaikoma

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

netaikoma
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19.8 Turėklai, vaikams [cos102400]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Papildomi turėklai mažiesiems subjektams

Paveikslas

Taikymas

Subjektas gali laikytis už turėklų, kad galėtų valdyti savo pusiausvyrą.
Laikymasis už turėklų treniruotės metu turi įtakos treniruotės rezultatams.

Papildoma saugos informacija:

netaikoma

Techniniai duomenys

Ilgis: 910 mm
Plotis: 855 mm
Aukštis: 543 mm
Maks. subjekto svoris: 50 kg
Maks. subjekto ant bėgimo takelio svoris sumažinamas, kai naudojamos rankų atramos.

Papildomi priedai

netaikoma

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

netaikoma
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19.10 Širdies susitraukimų dažnio matavimo prietaisas „POLAR“, nekoduotas [cos102818]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Širdies susitraukimų dažnio matavimas, nekoduotas

Paveikslas

Taikymas

Uždėti krūtinės juostą, kaip parodyta:

Papildoma saugos informacija:

❚❚ ĮSPĖJIMAS! Širdies susitraukimų dažnio stebėjimo sistemos gali būti netikslios.
❚❚ Netinkama treniruotė ar per didelis krūvis gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus arba mirtį.
❚❚ Jei jaučiamas silpnumas ar galvos svaigimas, nedelsiant nutraukti treniruotę ir pasitarti
su gydytoju.

Techniniai duomenys

Perdavimo spindulys: apyt. 1 m
Papildomi duomenys pateikti lydimuosiuose POLAR dokumentuose arba www.polar.com.
Gedimų paieška ir šalinimas:
Jei nerodomas širdies susitraukimų dažnis:
- Gali būti neteisingai uždėta krūtinės juosta (kaip uždėti žr. aukščiau).
- Naudojama ne POLAR T31 ar T34 krūtinės juosta (žr. spaudinį).
Jei širdies susitraukimų dažnis nerodomas arba rodomas neteisingai:
Gali būti trikdžių, kuriuos skleidžia
- ekranai, kompiuteriai, spausdintuvai, mobilieji telefonai ir radijo inžinerinės sistemos,
- elektriniai įrenginiai, elektriniai varikliai, transformatoriai,
- aukšto dažnio elektros perdavimo linijos, traukiniai,
- šalia esančios liuminescencinės lempos,
- centrinio šildymo radiatoriai,
- kiti elektriniai prietaisai.
Norint įrenginį apsaugoti nuo šių trikdžių, jį pastatyti atokiai nuo trikdžių šaltinių.
Nepasitikėti nurodytomis vertėmis, jei įtariate trikdžius.
Žiūrėti POLAR pateiktas instrukcijas.

Papildomi priedai

cos10905 POLAR krūtinės juosta XS
cos10906 POLAR krūtinės juosta S
cos10165 POLAR krūtinės juosta M
cos10907 POLAR krūtinės juosta L
cos10902 POLAR siųstuvo rinkinys T31
cos15178 POLAR siųstuvo rinkinys T34 (išplėstas diapazonas)

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

netaikoma
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19.11 Širdies susitraukimų dažnio matavimo prietaisas „POLAR W.I.N.D.“, koduotas [cos100106]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Širdies susitraukimų dažnio matavimas, koduotas

Paveikslas

Taikymas

Uždėti krūtinės juostą kaip parodyta:

Papildoma saugos informacija:

❚❚ ĮSPĖJIMAS! Širdies susitraukimų dažnio stebėjimo sistemos gali būti netikslios.
❚❚ Netinkama treniruotė ar per didelis krūvis gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus arba mirtį.
❚❚ Jei jaučiamas silpnumas ar galvos svaigimas, nedelsiant nutraukti treniruotę ir pasitarti
su gydytoju.

Techniniai duomenys

Perdavimo spindulys: apyt. 10m
Papildomi duomenys pateikti lydimuosiuose POLAR dokumentuose arba www.polar.com.
Gedimų paieška ir šalinimas:
Jei nerodomas širdies susitraukimų dažnis:
- Gali būti neteisingai uždėta krūtinės juosta (kaip uždėti, žr. aukščiau).
- Naudojama ne „POLAR W.I.N.D.“ krūtinės juosta (žr. spaudinį).
- Krūtinės juosta neprijungta prie įrenginio (žr. „Naudotojo parinkčių“ OP 19).

Papildomi priedai

cos100420b „POLAR WIND“ siųstuvas TRX24
cos100420c „POLAR WIND“ krūtinės juosta „WearLink“

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/polar-heart-rate-receiver-wind
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19.12 Kompiuterinė programinė įranga „para control“ [cos10071-v4.1.0]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

„h/p/cosmos“ programinę įrangą „para control“ sukūrė įrenginio nuotoliniam valdymui.
Ši programinė įranga neskirta nustatyti diagnozei ar atlikti įvertinimą.
Nuskaitymo duomenys negali būti diagnozės ar įvertinimo pagrindas.
Visi „all h/p/cosmos“ bėgimo mechanizmai ir kopėtiniai ergometrai nuotoliniu būdu
valdomi naudojant MCU2, MCU3, MCU4 ir MCU5. Bėgimo takelio parametrai
ir klaviatūra rodomi kompiuteryje. Klavišus galima naudoti nuotoliniam bėgimo
mechanizmo ir kopėtinio ergometro valdymui.

Paveikslas

Taikymas

Žr. atskiras naudojimo instrukcijas.

Papildoma saugos informacija:

Žr. atskiras naudojimo instrukcijas.

Techniniai duomenys

Maž. procesorius: „Pentium IV“
Operacinė sistema „Windows XP“ arba „Vista / 7“
Operatyvinė atmintis 1 GB (rekomenduojama 2 GB)
Laisvas HD 200 MB
Skiriamoji geba 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Microsoft® DirectX 9.c

Papildomi priedai

cos12769-01 USB-RS232 keitiklis
cos00097010034 sąsajos jungties kabelis RS 232 5 m
cos00097010035 sąsajos jungties kabelis RS 232 10 m

Montavimas

Atlieka operatorius
Instaliuoti iš „h/p/cosmos“ demo ir informacinio DVD arba atsisiųsti iš tinklalapio (žr. žemiau).

Kita informacija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410
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19.14 „Robowalk“ plėtinys [cos30022, cos30023]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

„h/p/cosmos“ „robowalk“ plėtinys palaiko eiseną treniruotės metus.
Plėtinio diržai, pritvirtinti prie galūnių, prilaiko subjektą.

Paveikslas

Taikymas

Žr. atskiras naudojimo instrukcijas.

Papildoma saugos informacija:

Žr. atskiras naudojimo instrukcijas.

Techniniai duomenys
„robowalk“ priekis [cos30022]

Aukštis: apie 110 cm (priklauso nuo bėgimo takelio)
Svoris: apie 15 kg (priklauso nuo bėgimo takelio)
Maks. traukimo jėga 50 N vienai virvei

Techniniai duomenys
„robowalk“ galas [cos30023]

Aukštis: apie 80 cm (priklauso nuo bėgimo takelio)
Svoris: apie 25 kg (priklauso nuo bėgimo takelio)
Maks. traukimo jėga 50 N vienai virvei

Papildomi priedai

cos101051-XS blauzdų raiščiai XS (skirti 14 … 27 cm apimčiai)
cos101050-S šlaunų raiščiai S (skirti 25 … 39 cm apimčiai)
cos101050-M kojų raiščiai M (skirti 36 … 51 cm apimčiai)
cos101050-L kojų raiščiai L (skirti 49 … 75 cm apimčiai)

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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19.15 Apsauginiai lankai, skirti bėgimo takelių grupėms 150/50 LC ir 150/50 [cos10079]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

„h/p/cosmos“ apsauginis lankas yra viena iš priemonių, skirtų apsaugoti subjektą nuo nukritimo.
Be to, apsauginis lankas sustabdo bėgimo takelį, jei pacientas nukrenta.

Paveikslas

Taikymas

Žr. „Apsaugos nuo kritimo priemonės“

Papildoma saugos informacija:

Žr. bėgimo takelio saugos informaciją.

Techniniai duomenys

Maks. subjekto svoris: 200 kg
Maks. subjekto ūgis: 200 cm
Min. suveikimo jėga: apie 100 N (~10 kg)
Min. patalpos aukštis: 250 cm (bėgimo takelis pakeltas 0 %)
260 cm (bėgimo takelis pakeltas į didžiausią aukštį)

Papildomi priedai

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

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harnesschest-belt-fall-stop-prevention
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19.16 Specialus greitis nuo 0 iki 22 km/h, 150/50 LC [cos103326]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Padidina greitį iki 22,0 km/val. (6,1 m/s, 13,7 mph)

Paveikslas

netaikoma

Taikymas

netaikoma

Papildoma saugos informacija:

netaikoma

Techniniai duomenys

Maks. greitis:	22,0 km/val.
6,1 m/s
13,7 mph

Papildomi priedai

netaikoma

Montavimas

Tik „h/p/cosmos“ aptarnavimo personalas

Kita informacija

netaikoma
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19.16 Rampa neįgaliojo vežimėliui [cos102931]
Pavadinimas

Aprašymas

Trumpas aprašymas

Rampa neįgaliojo vežimėliui padėti neįgaliajam subjektui pasiekti įrenginį.

Paveikslas

Taikymas

Stumti subjektą su neįgaliojo vežimėliu ant bėgimo takelio.
Pritaikyti subjektui apsaugos nuo nukritimo priemonę.
Palaikyti subjektą, kad jis galėtų stovėti tiesiai.
Pašalinti neįgaliojo vežimėlį.
Paleisti programą.

Papildoma saugos informacija:

❚❚ Nenaudoti ant bėgimo takelio įrenginių su ratais (dviračių, neįgaliojo vežimėlių, riedučių
ir t.t.).
❚❚ Netyčinio pagavimo pavojai: nusirišti kaklaraištį, skarą ar nusivilkti kitus rūbus, kurie
gali būti įtraukti, treniruotės metu surišti ilgus plaukus ir paslėpti kaspinus, kad jų
neįtrauktų pagavimo zona.
Rampa negali liestis su bėgimo juosta.
Užtikrinti, kad rampa nenuslystų.
Visada rampą statyti iš galo, ne iš šono.
Netvirtinti rampos, kai bėgimo juosta sukasi.

Techniniai duomenys

Ilgis 124 cm
Plotis 82 cm
Aukštis 13 cm
Svoris 22 kg

Papildomi priedai

netaikoma

Montavimas

Atlieka operatorius

Kita informacija

netaikoma

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

cos105000_150_50_LC_med_lt, rev. 1.01

Puslapis 82 / 83

20 Kontaktinė informacija
Paslaugų ir pardavimų užklausoje nurodyti įrenginio modelio tipą ir serijos numerį.
Dėl paslaugų palaikymo rekomenduojame naudoti „Skype“ su kamera.
Paslaugos
tel.nr
faksas
el. paštas
„Skype“

+49 18 05 16 76 67		
(0,14 eur. / min iš Vokietijos fiksuoto ryšio, daug. 0,42 eur. iš Vokietijos mobiliojo ryšio tinklų)
+49 18 05 16 76 69
service@h-p-cosmos.com
@h-p-cosmos.com (ieškoti ir pasirinkti pavadinimą ar vardą)

Pardavimai
tel.nr
faksas
el. paštas
„Skype“

+49 18 05 16 76 67		
(0,14 eur./min iš Vokietijos fiksuoto ryšio, maks. 0,42 eur./min iš Vokietijos mobiliojo ryšio tinklų)
+49 18 05 16 76 69
sales@h-p-cosmos.com
@h-p-cosmos.com (ieškoti ir pasirinkti pavadinimą ar vardą)

„h/p/cosmos sports & medical gmbh“
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Vokietija
tel.nr
+49 18 05 16 76 67		
faksas
+49 18 05 16 76 69
el. paštas email@h-p-cosmos.com
tinklalapis www.h-p-cosmos.com
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