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11 BETJENING MED KONTROLL- OG DISPLAYENHE-
TER

11.1 Kontroll- og displayenhet med 5,7" fargeskjerm

(1) Tast for antall omdreininger
(2) Tast for rotasjonsretning
(3) Tast for enkel innstigning
(4) START-tast
(5) STOPP-tast
(6) Tast for å skifte ben-/overkropptrener
(7) Tast for anti-spasme-kontroll
(8) Tast for treningsmotstand
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11.2 Kontroll- og displayenhet med 10,4" fargeskjerm

(1) Tast for å skifte treningsprogram
(2) Tast for antall omdreininger
(3) Tast for rotasjonsretning
(4) Tast for enkel innstigning
(5) START-tast
(6) STOPP-tast
(7) Tast for å skifte ben-/overkropptrener
(8) Tast for anti-spasme-kontroll
(9) Tast for treningsmotstand

MerknadBetjeningen av kontroll- og displayenheten med 5,7" og 10,4" fargeskjerm er
identisk. 



NO

THERA-TRAINER TIGO
BRUKSANVISNING

4 Art.n.: A002-634
Versjon: 04/2013

Funksjonen til kontroll- og displayenheten

START-tast  Trykk tasten: THERA-Trainer tigo starter treningen med standardinnstillingen.
– THERA-Trainer tigo starter med 10 omdr/min.

 Trykk tasten etter avbrudd (pause): Treningsøkten starter igjen.

STOPP-tast  Trykk tasten: THERA-Trainer tigo avbryter treningsøkten som pågår (pause).
 Trykk tasten to ganger: THERA-Trainer tigo avslutter treningsøkten som pågår. 

– Kontroll- og displayenheten viser en vurdering av treningsøkten.

Tast for enkel 
innstigning

 Trykk tasten: Veiven dreier til første innstigningsposisjon. 
 Første fotstøtte står nede.
 Plasser første fot i fotstøtten.
 Trykk tasten igjen: Veiven dreier til andre innstigningsposisjon.
 Andre fotstøtte står nede.
 Plasser andre fot i fotstøtten.
 Sikre første fot med borrelåsbånd eller fot-/benstøtte.
 Trykk tasten igjen: Veiven dreier til første innstigningsposisjon.
 Sikre andre fot med borrelåsbånd eller fot-/benstøtte.
 Trykk START: Enkel innstigning er avsluttet. 

Tast for rota-
sjonsretning

 Trykk tasten: THERA-Trainer tigo endrer rotasjonsretning. 
THERA-Trainer tigo stopper langsomt til 0 og fortsetter bevegelsen med mot-
satt retning og forhåndsinnstilt antall omdreininger.

 Den svarte, fylte pilen viser den aktuelle rotasjonsretningen.

Tast for å skifte 
ben-/overkropp-
trener

 Trykk STOPP to ganger: THERA-Trainer tigo avslutter den aktuelle trenin-
gen.

 Trykk tasten for å skifte: THERA-Trainer tigo skifter mellom ben- hhv. overkr-
opptrener.
– Fotsymbol lyser: Bentrener aktiv.
– Håndsymbol lyser: Overkropptrener aktiv.

 Ved pågående trening eller hvis ingen overkropptrener er montert er tasten
for å skifte ikke aktiv.

 Samtidig trening av armer og ben er ikke mulig.

Tast for anti-
spasme-kontroll

 Trykk tasten: THERA-Trainer tigo slår anti-spasme-kontrollen av.
– Lynsymbolet er ikke aktivt (vises ikke).

 Trykk tasten igjen: THERA-Trainer tigo slår anti-spasme-kontrollen på.
– Lynsymbolet er aktivt (rødt lyn).

Tast for trenings-
motstand

 Trykk kort på +: THERA-Trainer tigo øker treningsmotstanden trinnvis.
 Trykk kort på -: THERA-Trainer tigo reduserer treningsmotstanden trinnvis.
 Hold tasten nede: For å øke/redusere treningsmotstanden jevnt til maksi-

mum/minimum.
 Aktuell treningsmotstand vises i 15 trinn.
 Maksimal treningsmotstand: 22 Nm
 Den innstilte treningsmotstanden blir konstant for alle antall omdreininger.
 Økt stegfrekvens = økt ytelse.
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Tast for antall 
omdreininger

 Trykk kort på +: THERA-Trainer tigo øker antall omdreininger trinnvis.
 Trykk kort på -: THERA-Trainer tigo reduserer antall omdreininger trinnvis.
 Hold tasten nede: For å øke/redusere antall omdreininger jevnt til maksimum/

minimum.
 THERA-Trainer tigo starter med 10 omdr/min. 
 Maksimalt antall omdreininger: 60 omdr/min.

Tast for å skifte 
treningsprogram

 Trykk på +/- : Det er mulig å skifte treningsprogram før
du starter treningen.
– Ved pågående trening er tasten ikke aktiv.

 Bruk bare treningsprogrammene som er anbefalt av lege, terapeut eller 
kvalifisert forhandler.

MerknadDet er bare mulig å bruke tasten for å skifte treningsprogram ved kontroll- og dis-
playenheten med 10,4" fargeskjerm. 

Skift treningsprogram via undermeny ved kontroll- og displayenheten med 5,7"
fargeskjerm.

Endre treningstid Trykk kort på : THERA-Trainer tigo øker treningstiden i minuttrinn.

 Trykk kort på : THERA-Trainer tigo reduserer treningstiden i minuttrinn.
 Hold tasten nede: For å øke/redusere treningstiden jevnt til maksimum/mini-

mum.

MerknadDet er bare mulig å stille inn treningstiden under treningen.

MerknadSTART/STOPP er alltid aktiv.

Du kan stille inn flere parameter i undermenyen. Dette gjøres av lege, terapeut
eller kvalifisert forhandler. 
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11.3 Visningsenheter

(1) Treningsprogramvisning
(2) Pulsvisning
(3) Effektvisning
(4) Tilbakelagt strekning
(5) Resterende treningstid
(6) Statuslinje
(7) Biofeedback-visning

Merknad Betjeningen av kontroll- og displayenheten med 5,7" og 10,4" fargeskjerm er identisk.
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Betydningen til visningsenhetene

Statuslinje Viser f.eks. tastelås, talestyrt nødstopp, forbindelse med skriver for trenings-
data, mikrofonfølsomhet.

 Skjult under treningen.

Treningsprogram
visning

 Viser det aktive treningsprogrammet på startskjermen.
 Det aktive treningsprogrammet er skjult under treningen.

Pulsvisning Bare i forbindelse med kontroll- og displayenhet og cardio-puls-sett.
 Viser den aktuelle pulsen til brukeren.
 Reduserer treningsmotstand så snart en forhåndsinnstilt pulsfrekvens nås. 
 Brukeren trener utelukkende under pulsfrekvensen som er bestemt av legen.

Effektvisning Viser effekt i watt.
 Bare ved aktiv muskeltrening.

Tilbakelagt strek-
ning

 Viser samlet tilbakelagt veistrekning i km.

Resterende tre-
ningstid

 Viser den resterende treningstiden.

Biofeedback-vis-
ning

 Viser som fabrikkinnstilling Biofeedback symmetri-stolpe eller symmetri-vei.
 Du kan stille inn flere biofeedback illustrasjoner i undermenyen.
 Skift mellom symmetri-stolpe og symmetri-vei med START.
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