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Please use the MOTOmed only after you have read the instruction manual.
If you should not understand the language of the present version, please 
request the instruction manual in your national language.

Benutzen Sie das MOTOmed erst, nachdem Sie die Gebrauchsanweisung 
gelesen haben. Sollten Sie die vorliegende Sprachversion nicht verstehen, 
fordern Sie bitte eine Anleitung in Ihrer Landessprache an.

Avant de commencer votre entraînement MOTOmed, veuillez lire les 
instructions d'utilisation. Si ces instructions d'utilisation ne correspondent 
pas à votre langue, n‘hésitez pas à nous demander une autre traduction.

Utilice el MOTOmed sólo después de haber leído las instrucciones de uso.
Si no entiende el idioma de la presente versión, por favor exija un manual 
en su lengua nacional.

Use o MOTOmed somente, depois de ter lido as instruções de operação.
Em caso que você não compreenda a língua desta instrução, peça por favor 
uma orientação em sua língua nacional.

Per un ottimo funzionamento del MOTOmed leggere le istruzioni per l‘uso.
Se riscontrate qualche difficoltà riguardo la vostra lingua madre consultate 
il vostro servizio assistenza.

Neem uw MOTOmed pas in gebruik nadat u de gebruiksaanwijzing hebt 
gelezen. Indien de gebruiksaanwijzing niet overeenstemt met uw moedertaal, 
aarzel dan niet ons te contacteren en een andere taalversie aan te vragen. 

Använd MOTOmeden endast, efter du har läst fungerande anvisningen.
Om dig bör inte förstå den tillgängliga språkversionen, förfrågan var god a 
vägledning i ditt nationella språk.

MOTOmed må først anvendes, når brugsanvisningen er gennemlæst.
Forstår du ikke vedlagte brugsanvisning, rekvirer en dansk vejledning hos 
ProTerapi.

Przed skorzystaniem z urz!dzenia MOTOmed prosimy zapozna" si# z 
instrukcj! u$ytkowania. Je%li instrukcja jest napisana w j#zyku obcym
z!dajcie Pa&stwo instrukcji w j#zyku przez Pa&stwa znanym.
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Wersja urz!dzenia MOTOmed viva2

kabel sieciowy

uchwyt do transportu 
na zasilacz

zasilacz zewn$trzny

wtyczka do pr"du

regulacja wysoko#ci 
„trener” ramion i gór-

nej cz$#ci tu%owia / 
uchwyt do trzymania

statyw

”trener” ramion  
(wyposa!enie 

dodatkowe)

uchwyt na r$ce

du!a podstawa - 
urz"dzenia

stacja obs%ugi

uchwyt do trzymania

#ruby mocuj"ce

prowadnice na nogi z 
obejmami na %ydki 
(wyposa!enie 
dodatkowe)

ta#ma typu rzep

zabezpieczaj"ca  
podstawka pod stop$

ma%a podstawa  
urz"dzenia

wa%ki do transportu

ilustr. 1  

1 2

3 4 5 6

stacja obs%ugi

ekran

uchwyt do 
trzymania

pomoc przy wsiadaniu 
przycisk 7  

przycisk start/stop 8
          (czerwony)

przyciski funkcyjne 6-1
                     (6 sztuk)

ilustr. 2  
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Wersja urz!dzenia MOTOmed gracile12

uchwyt do transportu 
na zasilacz

zasilacz zewn$trzny

kabel sieciowy

stacja obs%ugi

uchwyt do trzymania

#ruby mocuj"ce

prowadnice  
na nogi dla dzieci 
z obejmami na %ydki

ta#ma typu rzep

zabezpieczaj"ca 
podstawka na 
stop$ dla dzieci
ma%a podstawa  
urz"dzenia

wa%ki do transportu

regulacja wysoko#ci  
”trener” ramion / gór-

nej cz$#ci tu%owia / 
uchwyt do trzymania

statyw

regulacja wysoko&ci 
”trener” nóg

”trener” ramion 
(wyposa!enie dodat-

kowe)
uchwyt na r$ce

du!a podstawa- 
urz"dzenia

ilustr. 3  

1 2

3 4 5 6

stacja obs%ugi

ekran

uchwyt do trzymania

pomoc przy wsiadaniu 
przycisk 7  

przycisk start/stop 8
              (czerwony)

przyciski funkcyjne 6-1
      (6 sztuk)

ilustr. 4  
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Wersja urz!dzenia MOTOmed letto2

prowadnice na nogi 
”TrainCare komfort”« 

(wyposa!enie
dodatkowe)

wa%ki do transportu

regulacja  
k"ta zgi$cia kolana 
(w%"cznie z korb") 
(wyposa!enie 
dodatkowe)

w%"cznik  
dla pacjenta

hebel do obs%ugi 
podwozia o rozsuwanych 
podstawach (wyposa!enie 
dodatkowe)

stacja obs%ugi

podwozie o rozsuwanych 
podstawach 

(wyposa!enie dodatkowe)

mocowanie do pod-
%ogi (na czterech nó!-

kach) (wyposa!enie 
dodatkowe)

peda% do mocowania 
do pod%ogi

regulacja wysoko#ci

rami$ obrotowe do 
stacji obs%ugi (wyposa!enie 
dodatkowe)

uchwyt do trzymania

zewn$trzny  
zasilacz

wtyczka do pr"du

kabel sieciowy

ilustr. 5  

1 2

3 4 5 6

stacja obs%ugi

ekran

przyciski funkcyjne 
6-1  (6 sztuk) wy%"cznik 

dla pacjenta

pomoc przy wsiadaniu 
przycisk 7  

przycisk start/stop 8
              (czerwony)

ilustr. 6  
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Wersja urz!dzenia MOTOmed letto2 nogi/ramiona

prowadnice na nogi  
”TrainCare  

komfort« 
(wyposa!enie 

dodatkowe)

wa%ki do transportu

regulacja 
k"ta zgi$cia kolana 
(w%"cznie z korb")

hebel do obs%ugi 
podwozia o rozsuwanych 
podstawach 
(wyposa!enie 
dodatkowe)

Stacja obs%ugi

podwozie o rozsuwanych 
podstawach

mocowanie do pod%o-
gi (na czterech 

nó!kach)

peda%  do mocowania 
do pod%ogi

rami$ obrotowe do stacji 
obs%ugi (wyposa!enie 
dodatkowe)

regulacja wysoko#ci  
(hydraulicznie)

schowek 
do przechowywania 
podstawek pod stopy

schowek  
do przechowywania 
uchwytów na d%onie

wy%"cznik 
dla pacjenta

uchwyt do trzymania

zewn$trzny 
zasilacz

kabel 
sieciowy

wtyczka do pr"du

przegub do obrotu 
na boki 

ilustr. 7  
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3 4 5 6

Stacja obs%ugi

ekran

przyciski funkcyjne 
6-1  (6 sztuk) wy%"cznik 

dla pacjenta

pomoc przy wsiadaniu 
przycisk 7  

przycisk start/stop 8
          (czerwony)

ilustr. 8  
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%adny, %agodny i inteligentny ...

Gratulacje! Kupuj"c sprz$t MOTOmed dokonali#cie Pa'stwo dobrego 
wyboru. To urz"dzenie do terapii ruchowej zapewni Pa'stwu szczytowe 
osi"gni$cia. MOTOmed dzia%a w oparciu o najnowsz" technologi$ 
komputerow" i jest wysokiej jako#ci innowacyjnym produktem (rmy RECK, 
”Made in Germany”. 

MOTOmed jest nap$dzanym przez silnik urz"dzeniem do terapii 
ruchowej, które my#li razem z pacjentem. Przekonajcie si$ Pa'stwo sami o 
pozytywnym dzia%aniu codziennej terapii. 

Niniejsza instrukcja u!ytkowania pomo!e Pa'stwu zapozna& si$ z 
urz"dzeniem MOTOmed. Przedstawiaj"c liczne funkcje, zapoznaj"c z 
obs%ug", podaj"c wiele po!ytecznych wskazówek, pomo!e optymalnie 
wykorzysta& nowe urz"dzenie do terapii ruchowej. Zanim uruchomicie 
Pa'stwo urz"dzenie MOTOmed, nale!y koniecznie zapozna&si$ ze  
#rodkami bezpiecze'stwa opisanymi w rozdziale 11. 

Je!eli b$d" Pa'stwo mieli pytania lub uwagi, wykwali(kowani pracownicy 
(rmy RECK ch$tnie s%u!" pomoc". 

)yczymy Pa'stwu du!o rado#ci i aktywno#ci podczas &wicze' z MOTOmed.

patrz str. 77 

patrz str. 76 
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Przeznaczenie

Urz"dzenie MOTOmed przeznaczone jest wy%"cznie do aktywnego i 
pasywnego oraz wspomaganego treningu dolnych i górnych ko'czyn 
w pozycji siedz"cej lub le!"cej. Urz"dzenie MOTOmed obs%uguje si$ 
korzystaj"c z wbudowanej stacji obs%ugi. Urz"dzenie MOTOmed jest 
mobilne, dzi$ki czemu mo!na z niego korzysta& w ró!nych miejscach.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

MOTOmed viva2 / MOTOmed gracile12
W tym przypadku u!ytkownik siedzi przed urz"dzeniem na bezpiecznym, 
stabilnym wózku inwalidzkim lub na bezpiecznym, stabilnym krze#le (bez 
kó%ek), z wysokim oparciem. 
Siedz"cy powinien by& wyprostowany. Nale!y zwróci& uwag$ na to, aby 
krzes%o lub wózek nie mog%y przechyli& si$ do ty%u. 
Nie wolno korzysta& z MOTOmed na stoj"co. Urz"dzenie MOTOmed musi 
sta& na równym, twardym pod%o!u. Nie wolno zmienia& pozycji urz"dzenia 
podczas treningu. 
 
Niektóre elektryczne wózki inwalidzkie, wózki pionizuj"ce, sportowe, itp., 
wózki posiadaj"ce obszern" obudow$ lub zamontowane na sta%e podpórki 
pod stopy, nie nadaj" si$.
 
W niektórych przypadkach &wiczenie z MOTOmed viva2 / gracile12 mo!liwe 
jest równie! w pozycji le!"cej. 

MOTOmed letto2 / MOTOmed letto2 nogi/ramiona
Pacjent trenuje z MOTOmed le!"c w %ó!ku ( lub na le!ance zabiegowej). 
Nale!y zwróci& uwag$ na to, aby urz"dzenie MOTOmed letto 2 by%o 
odpowiednio przymocowane do %ó!ka lub do pod!ogi przy pomocy 
specjalnego zamocowania (wyposa"enie dodatkowe, nr kat. 159) oraz 
aby nogi u!ytkownika by%y bezpiecznie wpi$te w podstawki na stopy. 
Ustawienie %ó!ka musi by& zablokowane. 
 
Od momentu, kiedy urz"dzenie MOTOmed zostanie ustawione przy %ó!ku 
nie wolno zmienia& pozycji %ó!ka (wysoko#&, ustawienie, itd.) 
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Do niektórych typów %ó!ek (le!anek zabiegowych) nie da si$ podjecha& 
urz"dzeniem. Korzystanie w tym przypadku z MOTOmed mo!liwe jest 
tylko przy u!yciu specjalnych elementów wyposa!enia dodatkowego. W 
przypadku %ó!ka, do którego mo!na podjecha& tylko bokiem, korzystanie z 
urz"dzenia MOTOmed letto2 jest mo!liwe jedynie w wersji nogi/ramiona.

Zalecenie ogólne
Korzystanie z MOTOmed jest tylko wtedy dozwolone, gdy przestrzegane 
s" wszystkie wskazówki dotycz"ce u!ytkowania sprz$tu oraz zachowania 
bezpiecze'stwa opisane w instrukcji u!ytkowania, jak równie! pod 
warunkiem, !e nie wyst$puje !adne z opisanych lub wymienionych przez 
lekarza czy terapeut$ przeciwwskaza'. Zmiany ustawie', pozycji urz"dzenia 
(z wyj"tkiem obs%ugi stacji z ekranem) dozwolone s" wy%"cznie wtedy, gdy 
ani peda%y, ani korby do ramion si$ nie poruszaj" i gdy ani ramiona ani nogi 
nie s" ustawione / przymocowane do urz"dzenia. 

Wykluczenie od odpowiedzialno"ci prawnej

Producent oraz jego dystrybutorzy nie ponosz" !adnej odpowiedzialno#ci 
w nast$puj"cych przypadkach: 

 - niew%a#ciwego, nieodpowiedniego zastosowania, niezgodnego z 
przeznaczeniem urz"dzenia 

 - post$powania niezgodnego z niniejsz" instrukcj" u!ytkowania 
 - umy#lnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego przez 

nieuwag$ 
 - zbyt intensywnego treningu (np. przy sporcie wyczynowym) 
 - korzystania z nieodpowiednich wózków inwalidzkich, krzese%, %ó!ek lub 

le!anek zabiegowych 
 - korzystania z urz"dzenia niezgodnego z zaleceniami lekarzy lub 

terapeutów 
 - stosowania nieodpowiedniego oprzyrz"dowania
 - naprawy lub innego rodzaju manipulowania przy urz"dzeniu 

MOTOmed przez osoby nieautoryzowane przez producenta 

1
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Cele terapeutyczne

Zapobieganie, redukowanie skutków ca%kowitej lub cz$#ciowej utraty 
ruchomo#ci przede wszystkim przy nast$puj"cych.

Wskazaniach (diagnozach)

 - parali! (równie! spastyczne jego formy) oraz neurologiczne choroby 
mi$#ni z powa!n" utrat" funkcyjno#ci ruchowej ko'czyn (np. w wyniku 
udaru, stwardnienia rozsianego, paraplegii, zespo%u post-polio,choroby 
Parkinsona, urazu czaszkowo-mózgowego, dzieci$cego pora!enia 
mózgowego, rozszczepienia kr$gos%upa)

 - diagnozy ortopedyczne takie jak reumatyzm, artroza, stany po 
wymianie stawów kolana, biodra, po urazach wi"zade%, torebki 
stawowej

 - choroby sercowo-kr"!eniowe, chorobowe zaburzenia systemu 
przemiany materii (np. arterioskleroza, cukrzyca typ2, wysokie ci#nienie, 
choroba t$tnic ko'czyn dolnych, osteoporoza)

 - uzupe%nienie form terapii np. u pacjentów dializowanych, chorych na 
przewlek%e zapalenie oskrzeli, pacjentów ogólnie bardzo os%abionych

 - zaburzenia ukrwienia nóg oraz organów
 - inne stany chorobowe prowadz"ce do ograniczenia ruchu lub choroby 

zmuszaj"ce pacjenta do ci"g%ego le!enia w %ó!ku 

Przeciwwskazania,

które doprowadzi%yby do wykluczenia osoby testowanej z prowadzonych 
bada' w ramach oceny klinicznej bada' nie wyst"pi%y. 
 
Bazuj"c na d%ugoletnim do#wiadczeniu w zakresie terapii ruchowej oraz na 
dok%adnej analizie ewentualnego ryzyka zalecamy konsultacje z lekarzem 
lub terapeut" przy nast$puj"cych wskazaniach: 
#wie!e uszkodzenia stawów, stan pooperacyjny po wymianie stawu, 
zerwanie wi"zade% krzy!owych, nowa proteza stawu kolanowego 
lub biodrowego, ci$!ka artroza stawu kolanowego lub biodrowego, 
zesztywnienie stawów ekstremalne skrócenie mi$#ni, ekstremalne 
zniekszta%cenie ko'czyn, gro!"ca luksacja biodra lub ramienia (np. skr$cenie, 
zwichni$cie), ostra tromboza, odle!yny, silna osteoporoza.
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U!ytkownik oraz doradzaj"cy lekarze i terapeuci s" odpowiedzialni za 
przeanalizowanie stosunku korzy#ci p%yn"cych z &wiczenia z MOTOmed 
do ewentualnej mo!liwo#ci zaszkodzenia pacjentowi. Terapia ruchowa z 
MOTOmed powinna by& stosowana jedynie wtedy, gdy lekarz i terapeuta 
uznaj" j" za wskazan".

Szkodliwe dzia#ania uboczne

Nie znane s" !adne szkodliwe dzia%ania uboczne, które wyst"pi%yby 
w wyniku treningu ruchowego ze sprz$tem MOTOmed. )adne z 
opracowa' naukowych nie wspomina o jakichkolwiek niepo!"danych 
dzia%aniach ubocznych w wyniku treningu ruchowego. Zdarzy%o si$ 
parokrotnie, !e uczestnicy grup testowanych przerwali terapi$ (z powodów 
organizacyjnych, zdrowotnych, ...), ale w !adnym z przypadków nie by%o 
mowy o zwi"zku mi$dzy przerwaniem, a interwencj", ani te! o szkodliwym 
wp%ywie interwencji na u!ytkownika. 

Wskazówki dotycz!ce ryzyka rezydualnego: 
Zasada dzia%ania urz"dzenia do terapii ruchowej MOTOmed polega na 
pracy silników elektrycznych, które poruszaj" korbami peda%ów (nogi i 
ramiona) z okre#lon" si%". Producent tak obszernie i dok%adnie opracowuje 
metody zabezpieczenia elektrycznego i funkcyjnego, !e je!eli u!ytkownik 
korzsta z urz"dzenia zgodnie z wszystkimi wskazówkami bezpiecze'stwa, 
ryzyko rezydualne MOTOmed jest minimalne. Nale!y koniecznie pami$ta& 
o tym, !e obracaj"ce si$ korby staj" si$ niebezpieczne i mog" doprowdzi& 
do urazów, je!eli nie zachowuje si$ odpowiedniej uwagi, nie przestrzega si$ 
wskazówek bezpiecze'stwa lub korzysta si$ z urz"dzenia niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. W przypadku &wicz"cych, którzy nie potra(" samodzielnie 
korzysta& ze wskazówek bezpiecze'stwa lub nie s" w stanie rozpozna& 
zagro!enia , czy go unikn"& , zaleca si$ koniecznie przeprowadzanie 
treningu wy%"cznie pod nadzorem osoby wykwali(kowanej.
 
Korzystaj"c ze sprz$tu MOTOmed nale!y koniecznie stosowa& #rodki 
bezpiecze'stwa, tak jak s" opisane w rozdziale 11. patrz str. 77 

1
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17WSKAZÓWKI TERAPEUTYCZNE

Wskazówki terapeutyczne

Ogólne wskazówki dotycz!ce korzystania ze sprz$tu oraz 
wskazówki treningowe.

Jak %wiczy% prawid#owo?

W przypadku wyst!pienia skurczu (spastyczno"ci) nale&y 
zwróci% uwag$ na nast$puj!ce aspekty

Strona

18

19

20
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Ogólne wskazówki dotycz!ce korzystania ze sprz$tu oraz 
wskazówki treningowe

Zastosowanie sprz$tu MOTOmed, szczegó%y treningu oraz czas jego trwania 
powinny by& zawsze omówione z lekarzem i terapeut" oraz dopasowane do 
stanu zdrowia pacjenta. 

Aby osi"gn"& dobre wyniki w terapii wa!ne jest regularne trenowanie z 
MOTOmed. Na pocz"tku nie nale!y jednak jednorazowo d%u!ej trenowa& 
ni! 10 - 15 min. Bardziej wskazany jest trening 2 - 3 razy dziennie po 5 - 10 
minut. Dopiero po oko%o tygodniu mo!na powoli przed%u!a& czas treningu, 
zwi$ksza& ilo#& obrotów i stopie' oporu hamulców, je!eli pozwala na to 
samopoczucie.

Trening nale!y zawsze zaczyna& od fazy pasywnej (silnik porusza nogamilub 
ramionami) dla rozgrzewki. Je!eli &wicz"cy mo!e sam peda%owa&, pierwsz" 
faz$ treningu nale!y odby& na niskim stopniu oporu hamulców Nale!y 
unika& przeci"!e'. Zaleca si$ trening z mniejszym obci"!eniem, ale za to 
d%u!ej i cz$#ciej.

MOTOmed viva2 / MOTOmed gracile12  
Nale!y zwróci& uwag$ na prawid%ow" pozycj$ siedz"c"/le!"c" podczas 
treningu, przede wszystkim w czasie treningu ramion i górnej cz$#ci 
tu%owia. Wózek inwalidzki wzgl. krzes%o powinny sta& prosto, w jednej 
linii z urz"dzeniem MOTOmed. Nale!y usi"#& wyprostowanym, opieraj"c 
si$ plecami o tylne oparcie wózka lub krzes%a. Je!eli urz"dzenie stoi na 
#liskiej powierzchni, mo!na zastosowa&specjalne zapi#cie (nr kat. 513) 
zapobiegaj"ce przesuwaniu/oddalaniu si$ krzes%a od urz"dzenia. 

MOTOmed letto2 / MOTOmed letto2 nogi/ramiona 
Nale!y zwróci& uwag$ na prawid%owe wpi$cie nóg &wicz"cego w podstawki 
na stopy i w prowadnice na nogi ”TrainCare komfort” (nr kat. 168). ,wicz$cy 
musi le!e& prosto, w jednej linii z MOTOmed letto2, wzgl. MOTOmed letto2 
nogi/ramiona. 
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Zasi$g ruchu stawu kolanowego i biodrowego zale!y od odst$pu mi$dzy 
korb", a &wicz"cym. Odleg%o#& mi$dzy &wicz"cym, a urz"dzeniem powinna 
by& dostosowana do ruchomo#ci stawów. Powinno si$ unika& ca%kowitego 
prostowania kolana, co mog%oby doprowadzi& do blokady stawu. Lepiej jest 
zacz"& &wiczenie przy ma%ej odleg%o#ci do MOTOmed.

Przy treningu ramion i górnej cz$#ci tu%owia nale!y równie! zwróci& uwag$ 
na to, by nie prostowa& ca%kowicie stawów %okciowych. Wysoko#& ”trenera” 
ramion i górnej cz$#ci tu%owia powinna by& dopasowana indywidualnie.
 
Je!eli przy objawach parali!u &wicz"cy odczuwa brak stabilno#ci, nale!y 
koniecznie korzysta& z prowadnic na nogi oraz ewent. z obejm na 
przedramiona (nr kat. 556, wzgl. 556K).

Jak %wiczy% prawid#owo?

Maj" Pa'stwo pytania dotycz"ce treningu z MOTOmed lub mo!liwo#ci 
do(nansowania kupna sprz$tu? 
A mo!e obs%uga MOTOmed sprawia Pa'stwu trudno#ci?
Zadzwo'cie Pa'stwo do (rmy RECK! 
Nr. tel. z zagranicy +49 7374 18 85. Ch$tnie Pa'stwu doradzimy!

patrz str. 44, 52, 56 

patrz str. 48 i 55

patrz str. 76

2
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W przypadku wyst!pienia skurczu (spastyczno"ci) nale&y 
zwróci% uwag$ na nast$puj!ce aspekty:

W przypadku spastycznych skurczów wa!ne jest zastosowanie powolnego, 
równomiernego ruchu z MOTOmed. 
 
Szczególnie na pocz"tku zaleca si$ &wiczenie przy niskiej ilo#ci obrotów. 
Jest to dobry sposób na rozlu-nienie mi$#ni. Efektem b$d" rzadziej 
wyst$puj"ce skurcze. 
 
Funkcja ”ochrona ruchu z kontrol$ spastyczno%ci” powinna by& zawsze 
w%"czona u pacjentów ze spastyczno#ci", nadwra!liwymi #ci$gnami, 
stawami i wi"zad%ami (na ekranie widnieje wtedy symbol zielonej  
b%yskawicy). W przypadku wyst"pienia spastyczno#ci lub innego oporu, 
funkcja ”ochrona ruchu” automatycznie wy!$cza silnik.
Nast$pnie peda%y zaczynaj" si$ obraca& w odwrotnym kierunku, a 
program rozlu&niania spastyczno%ci wybiera wg zasady terapeutycznej 
antagonistycznego hamowania ten kierunek ruchu, który spowoduje 
rozlu-nienie skurczu spastycznego. W ten sposób mo!na odci"!y& mi$#nie 
i rozlu-ni& skurcz. Ten proces b$dzie powtarzany tak cz$sto, a! skurcz 
spastyczny ulegnie rozlu-nieniu.
 
Wbudowana funkcja ”ochrona ruchu” dostosowuje si$ automatycznie w 
czasie &wiczenia do napi$cia mi$#niowego w nogach/ramionach. ”Ochrona 
ruchu” reaguje optymalnie, z wyczuciem.
 
Dla jak najbezpieczniejszego umocowania nóg w przypadków skurczów 
spastycznych nale!y koniecznie korzysta& z prowadnic na nogi z obejmami 
na !ydki wzgl. Z prowadnic na nogi ”TrainCare komfort” b$d"cych 
elementami oprzy!"dowania dodatkowego. Dzi$ki nim nogi b$d" 
bezpiecznie umocowane, a podudzia odpowiednio u%o!one, co umo!liwia 
(zjologiczn" pozycj$ nóg podczas wykonywanego ruchu. 
 
W przypadku silnej spastycznoe#ci zalecamy dla MOTOmed viva2/ gracile12 
korzystanie z zabezpieczenia przed wywróceniem si# wózka inwalidzkiego (nr 
kat. 8 wzgl. 8K) lubzabezpieczenia przed wywróceniem si# krzes!a (nr kat. 511 
wzgl. 524).
 

patrz str. 44 i 52
patrz str. 56
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W przypadkach szczególnych (np. osteoporozy lub bardzo silnej 
spastyczno#ci) mo!na zmieni& ustawienie maksymalnej si%y nap$dowej 
silnika podczas pasywnego treningu nóg i ramion. Nale!y w tym celu 
przycisn"& na ekranie ikonk$ ”ustawienia”, a nast$pnie nacisn"& ”ustawienia 
urz"dzenia”. 

Ma%a si%a nap$dowa:       n p. przy osteoporozie
Du!a si%a nap$dowa:       n p. przy wysokim napi$ciu mi$#niowym lub 

sztywno#ci mi$#niowej (choroba Parkinsona)  

Nale!y przed treningiem zasi$gn"& rady lekarza i terapeuty.

2
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Uruchomienie urz"dzenia, Transport

Uruchomienie urz!dzenia

Stan gotowo"ci

Transport

Ustawienie MOTOmed letto2 /
MOTOmed letto2 nogi/ramiona

Strona
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Uruchomienie urz!dzenia

W przypadku uszkodzenia opakowania lub  urz"dzenia, prosimy o 
skontaktowanie si$ z  (rm" RECK przed uruchomieniem urz"dzenia.
 
Nale!y wyj"& urz"dzenie z opakowania i ustawi& je na podstawie do 
przewo!enia lub na podstawie sta%ej. 
 
Je!eli stacja obs%ugi nie jest zamontowana,nale!y j" wyj"& z opakowania. 
Stacj$ nale!y tak ustawi& na trzymaku, aby wtyczka pasowa%a do gniazdka 
na statywie. Stacj$ obs%ugi nale!y zamocowa& dwoma #rubami krzy!owymi, 
które znajduj" si$ w opakowaniu. U!ywaj"c do%"czonego klucza 
inbusowego nale!y sprawdzi&, czy wszystkie #ruby inbusowe oraz wszystkie 
heble mocuj"ce s" prawid%owo dokr$cone!

tu przytwierdzi&

wtyczka

krzy!owy-#rubokr$t

stacja obs%ugi

patrz str. 76

ilustr. 9  

tu przytwierdzi&

wtyczka

wej#cie

#rubokr$t krzy!owy oraz #ruby

statyw

ilustr. 10  
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Przed ka&dorazowym uruchomieniem sprz$tu nale&y przeprowdzi% 
kontrol$ wzrokow! urz!dzenia MOTOmed, aby zapobiec ewentualnemu 
niebezpiecze'stwu. Je&eli u&ytkownik sam nie jest w stanie 
przeprowadzi% kontroli wzrokowej, funkcj$ t$ powinna przej!% osoba 
nadzoruj!ca. Dalsze wskazówki dotycz!ce kontroli wzrokowej mo&na 
przeczyta% w rozdziale 12.

MOTOmed viva2 / MOTOmed gracile12

Je!eli do urz"dzenia zostaje do%"czony ”trener” ramion i górnej cz#%ci tu!owia 
(nr kat. 250 lub 599)nale!y wyci"gn"& krótsz" podstaw$ o ok 15 cm
(podstawa du!a i krótka musz" by& ze sob" po%"czone na odcinku 
conajmniej 10 cm), aby zapewni& jak najbezpieczniejsz" stabilno#& 
urz"dzenia. W celu dopasowania podstawy nale!y przechyli& MOTOmed 
ostro!nie do ty%u, odkr$ci& #ruby inbusowe i wyci"gn"& podstaw$ na 
odpowiedni" d%ugo#&. Nast$pnie nale!y ponownie dokr$ci& #ruby 
inbusowe. Odpowiedni klucz inbusowy przymocowany jest do podstawy 
MOTOmed.

Równie! w przypadku MOTOmed viva2 / gracile12 z uchwytem do 
trzymania, mo!na wyci"gn"& ma%" podstawk$ tak, jak opisano powy!ej, aby 
osi"gn"& jak najlepsz" stabilno#& urz"dzenia. 

ilustr. 11/  12  

MOTOmed viva2 
przechyli& do ty%u

klucz inbusowy

Wa&ne: krótk" podstaw$ urz"dzenia 
wyci"gn"& i przymocowa&

MOTOmed gracile12 
przechyli& do ty%u

15 cm 15 cm

3
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Stan gotowo"ci

Aby uruchomi& MOTOmed, dostarczony ze sprz$tem zasilacz (PMP12DF-17)
musi zosta& pod%"czony do sieci. W tym celu nale!y w%"czy& kabel 
zewn$trznego zasilacza do gniazdka elektrycznego i pod%"czy& drugi jego 
koniec do urz"dzenia MOTOmed. MOTOmed musi by& tak ustawiony, aby 
wk%adanie i wyci"ganie wtyczki z gniazdka nie by%o problemem. 

Teraz mruga zielona lampka (LED) obok czerwonego przycisku ”start/stop” 
8  na stacji obs%ugi. Zapala si$ ekran, na którym pojawia si$ informacja 

”Urz"dzenie jest uruchamiane, prosz$ czeka&”. W tym czasie ze wzgl$du na 
autokontrol$ bezpiecze'stwa nie wolno przytrzymywa& peda%ów, ani nimi 
porusza&. Nast$nie pojawi si$ obraz pocz"tkowy na ekranie i zielona lampka 
przestanie mruga&. 
 
MOTOmed jest tak skonstruowany, aby przez ca%y czas móg% by& stani$ 
gotowo#ci. Aby wy%"czy& urz"dzenie ca%kowicie w celach naprawy, 
czyszczenia czy transportu, konieczne jest wyci"gniecie wtyczki z kontaktu.
 
Celem oszcz$dzania energii, MOTOmed samoistnie przechodzi w stan 
gotowo#ci w par$ minut po zako'czeniu treningu.

zielona lampka 
(LED)

ilustr. 13  
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Transport

Aby u%atwi& transportowanie MOTOmed na obszarze budynku, zosta% on 
wyposa!ony w dwa wzgl. cztery du!e wa%ki.
 
MOTOmed viva2 / MOTOmed gracile12
Przemieszczaj"c urz"dzenie nale!y je trzyma& za uchwyt na r$ce lub za 
”trenera” do ramion i górnej cz$#ci tu%owia (ilustr. 2, ilustr. 4) i przechyli& 
je tak daleko do ty%u, by dzi$ki du!ym wa%kom do transportu mo!na je 
by%o z %atwo#ci" pcha& lub ci"gn"&. Aby unikn"& uszkodzenia podczas 
transportu, nale!y ca%kowicie odczepi& kabel sieciowy. Zasilacz mo!e zosta& 
przytwierdzony do zaczepu przeznaczonego do transportu.
 
MOTOmed letto2 / MOTOmed letto2 nogi/ramiona
Podczas transportu nale!y poluzowa& peda% mocowania do pod%ogi (patrz 
str. 5/6), ilustr. 6, ilustr. 8) i trzyma& MOTOmed letto 2 / letto 2 nogi/ramiona 
za uchwyt do trzymania. Nale!y upewni& si$, czy wszystkie ruchome cz$#ci 
s" zabezpieczone i przygotowane do transportu. Teraz mo!na MOTOmed 
letto 2 / letto 2 nogi/ramiona przemieszcza&/ci"gn"&. Kabel sieciowy 
nale!y ca%kowicie odczepi& lub zwin"&, aby unikn"& uszkodzenia podczas 
transportu.

MOTOmed letto2

ilustr. 14  
MOTOmed viva2 MOTOmed gracile12

ilustr. 15  

3
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Je!eli konieczne jest przeci"gni$cie urz"dzenia przez próg (ci"gn"&, nie 
pcha&!), nale!y zwróci& uwag$, by wa%ki jednocze#nie pokona%y przeszkod$. 
Nale!y równie! pami$ta&, !e nie wolno transportowa& urz"dzenia po 
nierównej nawierzchni (np. po kostce kamiennej). Nie stosuj"c si$ do obu 
zalece' mo!na spowodowa& uszkodzenie elektroniki i obudowy urz"dzenia 
MOTOmed. 
 
Transportuj"c MOTOmed viva2/gracile12 na dalsz" odleg%o#& i po nierównej 
nawierzchni , nale!y skorzysta& z taczki (lub podobnego rozwi"zania). 
 
Je!eli MOTOmed letto2 jest wyposa!ony w  podwozie o rozsuwanych 
podstawach (wyposa"enie dodatkowe, nr kat. 160) nale!y zwróci& uwag$, 
by podczas transportu podstawy by%y ustawione równolegle do siebie, 
aby zapobiec przechyleniu si$ MOTOmed letto 2 . Nale!y równie! zwróci& 
uwag$ na to, aby du!e wa%ki do transportu MOTOmed ustawione by%y w 
kierunku jazdy.
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Ustawienie MOTOmed letto2 / MOTOmed letto2 nogi/
ramiona

Nale!y ustawi& MOTOmed letto2 wzgl. MOTOmed letto2 nogi/ramiona przy 
%ó!ku lub le!ance zabiegowej zgodnie z opisem w akapicie ”Ustawienie przy 
%ó!ku”, a nast$pnie u%o!y& nogi pacjenta w podstawkach na stopy (akapit 
”U%o!enie nóg”).

Dzi$ki swojej specjalnej konstrukcji MOTOmed letto2 nogi/ramiona mo!e 
s%u!y& jako ”trener” nóg lub jako ”trener” ramion i górnej cz$#ci tu%owia. 
Zale!nie od ilo#ci miejsca oraz typu %ó!ka / le!anki zabiegowej, MOTOmed 
mo!na ustawi& w nogach lub po prawej, albo lewej stronie %ó!ka. (ilustr. 16).

Podczas treningu nikomu nie wolno ani elektronicznie, ani r$cznie 
przestawia& wysoko#ci %ó!ka / le!anki zabiegowej.

Trening mo!na rozpocz"& i zako'czy& korzystaj"c ze stacji obs%ugi. 
Wszystkie funkcje MOTOmed letto2 mo!na równie! uruchomi& poprzez 
stacj$. Na ekranie uka!e si$ informacja o ka!dym wydanym poleceniu, a 
ka!de naci#ni$cie klawisza zostanie potwierdzone akustycznie. 

patrz str. 36

patrz str. 39

ilustr. 16  
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Stacja obs#ugi

Pod#!czenie stacji obs#ugi
Przy stacji obs%ugi mo!na znale-& nast$puj"ce punkty do pod%"czenia:
 

* Interfejs szeregowy mo!e by& u!ywany wy%"cznie dla nast$puj"cych 
celów:

 - Urz"dzenia FES (rmy HASOMED przeznaczone do %"czenia z MOTOmed 
 - Pod%"czenie interfejsu do gier

Wyja"nienia dotycz!ce trybu pracy MOTOmed

Z urz!dzenia MOTOmed mo&na korzysta% w dwu ró&nych systemach 
operacyjnych (z wyj!tkiem MOTOmed viva2 light).
 
Opcja ”podstawowa systemu” przeznaczona jest dla wi$kszo#ci 
u!ytkowników MOTOmed, którzy mog" korzysta& z podstawowych funkcji i 
ustawie' niezb$dnych do regularnej terapii ruchowej z MOTOmed. 
Opcja ”dla ekspertów” przeznaczona jest dla zaawansowanych 
u!ytkowników MOTOmed lub terapeutów, którzy potra(" wprowadza& 
zmiany do programów podstawowych oraz wprowadza& specjalne 
ustawienia. W opcji dla ekspertów istnieje np.mo!liwo#& wprowadzania 
dodatkowych grup programów oraz wprowadzania na sta%e zmian 
w zainstalowanych programach. Poza tym u!ytkownik ma dost$p do 
wszelkich wariantów ustawie', jakie ma do dyspozycji MOTOmed.

ilustr. 17  

czytnik karty z chipem 
(wyposa!enie dodatkowe, oprócz MOTOmed viva2 light)

przy%"czenia dla pacjenta wy%"cznik (z ty%u) 
(wy%"cznie z wersj" letto2/ letto2 nogi/ramiona)

interfejs szeregowy* 
(wyposa!enie dodatkowe, oprócz MOTOmed viva2 light)

interfejs do miernika pulsu 
(wyposa!enie dodatkowe, oprócz MOTOmed viva light)

patrz str. 71

PRZYGOTOWANIE DO TRENINGU 
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Dost$p do opcji podstawowej oraz opcji dla ekspertów 
Po w%"czeniu wtyczki MOTOmed do gniazdka, urz"dzenie zaczyna 
automatycznie dzia%a& - w wersji podstawowej. Je!eli MOTOmed znajduje 
si$ w stanie gotowo#ci (ekran jest czarny, zielone #wiate%ko pali si$ na sta%e) 
u!ytkownik mo!e wybra&, czy chce, aby MOTOmed zacz"% funkcjonowa& w 
opcji podstawowej, czy w wersji dla ekspertów.

1. Opcja podstawowa
Nale!y nacisn"& czerwony przycisk 
”start/stop” 8 .
Tak mo!na rozpocz"& trening.

2. Opcja dla ekspertów
Gdy ekran jest czarny, nale!y przycisn"& 
szybko po kolei nast$puj"ce klawisze 
1  1  2 .

O funkcjach oraz mo&liwo"ciach ustawie' w obu opcjach mo&na si$ 
doinformowa% w obszernej instrukcji obs#ugi urz!dzenia MOTOmed 
(713/W2558) oraz w krótkiej instrukcji obs#ugi urz!dzenia MOTOmed 
viva2 light (713.3/W517).

MOTOmed viva2 / MOTOmed gracile12
”trener” nóg

Przygotowanie
MOTOmed nale!y ustawi& du!" podstaw" bezpo#rednio przy #cianie. 

Nale!y usi"#& na wózku inwalidzkim lub 
na stabilnym krze#le ustawionym tak 
blisko urz"dzenia MOTOmed, aby stawy 
kolanowe w !adnym momencie 
&wiczenia (przy najwi$kszej odleg%o#ci 
podstawek na stopy od cia%a) nie by%y 
ca%kowicie wyprostowane. 

Wózek inwalidzki lub krzes%o nale!y 
zabezpieczy& przed przewróceniem si$ 
lub przechy%em.

ilustr. 18  

1 2 8

7543 6

ilustr. 19  

11

10
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Pomoc przy wstawianiu i zabezpieczaniu nóg (je&eli to konieczne)
Nale!y nacisn"& podczas stanu gotowo#ci (czarny ekran, zielona lampka 
LED #wieci ci"gle) ma%y pod%u!ny przycisk 7  ”Pomoc przy wsiadaniu”
( ). Przyciskaj"c przez d%u!sz" chwil$ klawisze 6 (ilustr. 19) 6  ”peda%y 
do przodu« lub 5  »peda%y do ty%u” mo!na tak ustawi& podpórki pod stopy, 
10  aby mo!na by%o prosto i wygodnie ustawia& nogi jedn" po drugiej w 
najni!szej pozycji do peda%owania. Teraz nale!y umocowa& stopy ta#mami z 
.auszu lub skorzysta& z samoobs!ugowego wi$zania (nr kat. 506 wzgl. 598).

”Trener” ramion i górnej cz$"ci tu#owia

Przygotowanie
Zanim zacznie si$ korzysta& z ”trenera” ramion i górnej cz$#ci tu%owia nale!y 
koniecznie pami$ta& o wyci"gni$ciu krótkiej podstawy urz"dzenia o ok. 
15 cm (co najmniej 10 cm podstawy musi pozosta& w #rodku). Zapewni to 
odpowiedni" stabilno#& MOTOmed podczas treningu ramion i górnej cz$#ci 
tu%owia. Nale!y zwróci& uwag$ na to, aby nie obci"!a& ”trenera” ramion i 
górnej cz$#ci tu%owia jednostronnie (np. wstaj"c nie powinno si$ opiera& 
tylko na jednej stronie ), bo MOTOmed móg%by si$ przechyli&.

,wicz"c z ”trenerem” ramion i górnej cz$#ci tu%owia mo!na, podobnie jak 
przy ”trenerze” nóg, wybra& mi$dzy treningiem pasywnym, a aktywnym.

ilustr. 20  1 2 3
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Przy &wiczeniach na nogi mo!na trzyma& si$ uchwytu na r$ce, 
stanowi"cego cz$#& ”trenera” ramion i górnej cz$#ci tu%owia. ,wicz"c z 
”trenerem” ramion i górnej cz$#ci tu%owia nale!y wyj"& nogi z podpórek 
na stopy i obróci& ”trenera” o 180° stopni, zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. W tym celu nale!y:

1. odkr$ci& obie #ruby mocuj"ce i przekr$ci& ”trenera” ramion i górnej 
cz$#ci tu%owia o 180° zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara w swoj" 
stron$. Nast$pnie nale!y ponownie dokr$ci& #ruby mocuj"ce.

2. Nale!y odkr$ci& #rub$ mocuj"c" na statywie urz"dzenia, ustawi& 
”trenera” ramion i górnej cz$#ci tu%owia na odpowiedniej wysoko#ci i 
ponownie dokr$ci& #rub$. 
Nale!y uwa!a&, aby po%"czenie obu cz$#ci pokrywa%o si$ na co najmniej 
10 cm.

Odleg%o#& siedz"cego od MOTOmed viva2/ gracile12 powinna by& tak 
dobrana, aby ramiona nie by%y nigdy ca%kiem wyprostowane, lecz zawsze 
lekko ugi$te. Wysoko#& ”trenera” ramion i górnej cz$#ci tu%owia powinna 
by& tak ustawiona, aby ramiona znajdowa%y si$ podczas &wiczenia na 
poziomie klatki piersiowej lub troch$ poni!ej. Aby ustali& optymaln" 
pozycje siedz"cego nale!y zasi$gn"& rady lekarza i terapeuty.

Wskazówka Szczególnie u starszych pacjentów istnieje tendencja do 
garbienia si$. Ustawienie wstecznego kierunku peda%owania powoduje 
automatyczne prostowanie kr$gos%upa. Z tego powodu zalecane jest 
regularne &wiczenie peda%uj"c do ty%u. 

4
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MOTOmed letto2 / MOTOmed letto2 nogi/ramiona 

MOTOmed letto2

Przygotowanie

 Podjazd podwoziem standardowym i mocowanie za pomoc! uchwytu 
do #ó&ka: Nale!y podprowadzi& 
MOTOletto2 do %ó!ka od strony nóg. 
Prosz$ poluzowa& #rub$ mocuj"c" 
regulacj$ wysoko#ci 1  i podsun"& 
MOTOmed letto2 tak wysoko do góry, a! 
uchwyt do mocowania znajdzie si$ 2  
powy!ej tej cz$#ci %ó!ka. Nast$pnie nale!y 
poluzowa& #rub$ mocuj"c" przy uchwycie 
do trzymania 3  i opu#ci& uchwyt do 
mocowania MOTOmed letto2 tak nisko, 
aby mocno obejmowa%o cz$#& %ó!ka przy 
nogach pacjenta. Teraz nale!y tak ustawi& 
wysoko#& MOTOmed letto2, aby 
podstawki pod stopy nie ociera%y o 
materac. Nale!y pami$ta& o zablokowaniu 

wa%ków do transportu. Na ko'cu nale!y ponownie dokr$ci& #ruby mocuj"ce 
1  i 3  (ilustr. 21, ilustr. 22) przycisn"& hamulce na wa%kach przy szynach 

do jazdy (brak ilustr.).

Podjazd przy pomocy podwozia o rozsuwanych podstawach (nr kat. 160) 
i mocowanie do pod#ogi (nr kat. 159): 
Prosz$ ustawi& MOTOmed letto2 przed 
%ó!kiem lub le!ank" zabiegow". Nale!y 
poluzowa& #ruby mocuj"ce regulacj$ 
wysoko#ci 1  i przesun"& korb$ do samej 
góry 2 . W celu odpowiedniego 
ustawienia nale!y rozszerzy& lub zw$zi&
3  podstawy podwozia 4 . Kiedy 

MOTOmed letto2 b$dzie ustawione w 
po!"danej pozycji, nale!y uaktywni& 
mocowanie do pod%ogi (blokada na 
czterech nó!kach) 5 , poprzez 
nadepni$cie stop" peda%a z czerwonej 
strony. Zluzowanie mocowania do pod%ogi 
odbywa si$ poprzez nadepni$cie peda%a z 
zielonej strony 6 .

ilustr. 21  

ilustr. 22  

ilustr. 23  

ilustr. 24  
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Ustawienie stóp w podstawkach 
na stopy: Nale!y ustawi& stopy na 
podstawkach na stopy 4  i zamocowa& je 
ta#mami z .auszu 5 .

Prowadnice na nogi TrainCare komfort
(nr kat. 168): W celu bezpiecznego
u%o!enia %ydek i unikni$cia ca%kowitego 
wyprostowania stawu kolanowego, 
nale!y nogi u%o!y& w prowadnicach 
TrainCare komfort 7  i zabezpieczy&
je ta#mami z .auszu. 8 .

Ustawienie k!ta zgi$cia kolana: Prosz$ 
poluzowa& #ruby mocuj"ce regulacj$ 
d%ugo#ci przed u%o!eniem nóg 6 , a 
nast"pnie porusza& korb$ 7  w stron$ 
u!ytkownika lub w odwrotn" stron$. 
Nast$pnie nale!y ponownie dokr$ci& 
#ruby mocuj"ce.

Stacja obs#ugi z wy#!cznikiem dla 
pacjenta: Nale!y obróci& stacj$ obs%ugi 

8  w kierunku u!ytkownika i poda& mu 
wy%"cznik 9 . Prosz$ zwróci& uwag$, 
aby kabel nie znajdowa% si$ w okolicy 
podstawek pod stopy.

ilustr. 25  

ilustr. 26  

ilustr. 27  

ilustr. 28  

4
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MOTOmed letto2 nogi/ramiona

Przygotowanie
Przymocowanie podstawek pod stopy (ilustr. 29): Je!eli do MOTOmed 

przymocowane s" uchwyty do r"k, nale!y 
je wymieni& na podstawki pod stopy 1
korzystaj"c z techniki szybkiej wymiany, 
nie wymagaj"cej narz$dzi. W celu 
poluzowania zapi$cia nale!y otworzy& 
czerwony pa%"k bezpiecze'stwa 2 . 
Nast$pnie nale!y zdj"& uchwyty na r$ce i 
zamocowa& podstawki 1  pod stopy. 

Zabezpieczy& je nale!y ponownie zamykaj"c czerwony pa%"k 2
bezpiecze'stwa.

Ustawienie korby z peda#ami (ilustr. 30): Zanim podjedzie si$ do %ó!ka i 
ustawi urz"dzenie w po!"danej pozycji 
3  nale!y ustawi& korb$ z peda%ami. 

Je!eli &wiczenie b$dzie si$ odbywa%o od 
nóg %ó!ka nale!y ustawi& korb$ w stron$ 
jazdy. Je!eli urz"dzenie b$dzie ustawione 
po lewej lub prawej stronie %ó!ka, korb$ 
nale!y ustawi& w lew" lub w praw" stron$. 
W celu ustawienia korby nale!y odkr$ci& 

#rub$ motylkow" 4  i poci"gn"& za hebel mocuj"cy 5 . Teraz mo!na 
ustawi& korb$ 3  w odpowiednim kierunku. Hebel mocuj"cy 5  zaskoczy 
automatycznie i korba b$dzie znowu 3  zablokowana. Nast$pnie nale!y 
ponownie 4  dokr$ci& #rub$ motylkow". Prosz$ ustawi& pod%u!ne rami$ 
regulatora .eksji kolana (r$cznie) 6  (ilustr. 34) za pomoc" pokr$t%a 7  w 
pozycji-start 8 .

Prawid#owe ustawienie urz!dzenia MOTOmed nogi / ramiona (ilustr. 31): 
Korba 3  powinna by& ustawiona po 
#rodku szeroko#ci %ó!ka. Przy ustawieniu 
bocznym mo!na skorzysta& z uchwytu w 
kszta%cie gwiazdy, 9  aby dopasowa& 
urz"dzenie do szeroko#ci %ó!ka. W tym 
celu nale!y odkr$ci& uchwyt w kszta%cie 
gwiazdy 9 , wyci"gn"& rami$ na 
odpowiedni" d%ugo#& i ponownie mocno 
dokr$ci& 9  uchwyt.

ilustr. 29  

ilustr. 30  

ilustr. 31  
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Dopasowanie wysoko"ci na czas treningu (ilustr. 32, ilustr. 33): Nale!y tak 
dopasowa& wysoko#& MOTOmed, aby 
podstawki pod stopy 1  w najni!szej 
pozycji nie ociera%y o materac. Peda%em 
no!nym pompowa& 11  korb$ na gór$. 
Aby korb$ opu#ci& nale!y lekko podnie#& 
11  peda%. Podje!d!aj"c od nóg %ó!ka 
mo!na dopasowa& odleg%o#& 
rozsuwalnych podstaw podwozia (nr kat. 

oprzy!"dowania dodatkowego 160) przy pomocy hebla tak, 12  aby 
dopasowa& rozstaw do szeroko#ci %ó!ka.
Podczas ustawiania wysoko#ci nie wolno manipulowa& przy cylindrze 
hydraulicznym.
W"skie ustawienie rozsuwanych podstawek jest niemo!liwe ze wzgl$dów 
bezpiecze'stwa. 

Stabilno"% dzi$ki zamocowaniu do pod#ogi (ilustr. 32): Uaktywnienie 
zamocowania do pod%ogi odbywa si$ poprzez nadepni$cie stop" na 
czerwon" cz$#& 13  peda%a. Dzi$ki zamocowaniu urz"dzenie jest stabilne 
tak!e podczas treningu aktywnego. Aby zluzowa& mocowanie do pod%ogi 
nale!y nadepn"& zielon" stron$ peda%a 13 .

U#o&enie i zabezpieczenie nóg i stóp (ilustr. 33): Aby u%atwi& u%o!enie nóg 
nale!y nacisn"& na klawisz 7  ”Pomoc 
przy wsiadaniu” znajduj"cy si$ na 
stacji obs%ugi MOTOmed. Nale!y 
przytrzyma& klawisz 5  i 6  tak d%ugo, 
by podstawki pod stopy 1  znalaz%y si$ w 
pozycji najwygodniejszej do wsiadania. 
Przed umiejscowieniem drugiej nogi 
nale!y ponownie przycisn"& klawisz 5
lub 6 , aby podstawki by%y optymalnie 

ustawione. Nale!y u%o!y& nog$ u!ytkownika na podstawce pod stop$ 1
oraz na prowadnicy ”TrainCare komfort”, je!eli ta oprzyrz"dowani jest 
cz$#ci" sprz$tu 14  (nr kat. 168). Prosz$ umocowa& nog$ ta#mami z .auszu
15 . 

ilustr. 32  

ilustr. 33  

4
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Wskazówka Po u%o!eniu nóg nie wolno zmienia& pozycji ani MOTOmed ani 
%ó!ka.

Ustawienie k!ta zgi$cia - fleksji kolana: K"t zginania stawu kolanowego 
7  (ilustr. 34) mo!na ustawi& r$cznie 

przeznaczonym do tego pokr$t%em.  
Chc"c skorzysta& z elektrycznej regulacji 
ustawienia .eksji stawu kolanowego 
(ilustr. brak) nale!y najpierw uruchomi& 
MOTOmed przyciskiem 3  lub 6  (ilustr. 
18), a nast$pnie nacisn"& klawisz 8  aby 
urz"dzenie zatrzyma&. Prosz$ pami$ta& o 

tym, aby stawy kolanowe &wicz"cego podczas treningu (gdy odleg%o#& 
mi$dzy u!ytkownikiem a podpórkami pod stopy jest maksymalnie du!a) 
by%y zawsze lekko zgi$te.

trening ramion i górnej cz$"ci tu#owia
Podczas treningu ramion i górnej cz$#ci tu%owia urz"dzenie MOTOmed 

letto2 nogi/ramiona powinno by& 
ustawione z boku %ó!ka (ilustr. 35). 
Prosz$ wymieni& podstawki pod stopy 
na uchwyty do r"k. Kolejne etapy 
obs%ugi urz"dzenia podczas treningu 
ramion i górnej cz$#ci tu%owia s" 
identyczne, jak podczas treningu nóg. 
Po przeprowadzeniu odpowiednich 
przygotowa' do treningu ramion i 
górnej cz$#ci tu%owia (przymocowanie 

uchwytów do r"k, prawid%owe ustawienie i zabezpieczenie stabilno#ci 
sprz$tu) nale!y r$ce u!ytkownika u%o!y& na uchwytach do r"k i ewentualnie 
przymocowa& je stosuj"c odpowiednie oprzyrz"dowanie (np. obejmy z 
”mankietami” na przedramiona, nr kat. 562), uchwyt w kszta%cie haka (nr kat. 
567), itp. Nale!y zwaraca& uwag$ na to, by %okcie u!ytkownika by%y zawsze 
lekko ugi$te podczas treningu (przy najwi$kszej odleg%o#ci uchwytów na 
r$ce od cia%a &wicz"cego).

ilustr. 34  

ilustr. 35  
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Zako'czenie treningu 

Zako'czenie treningu / analiza
Aby zako'czy& trening nale!y dwukrotnie nacisn"& czerwony przycisk 
”start/stop” 8 . Po 10 sekundach automatycznie pojawi si$ analiza 
treningu. Analiza treningu zawiera m. in. takie informacje jak czas trwania 
treningu z pomoc" pracy silnika (pasywny) oraz, czas, w którym pacjent 
trenowa% o w%asnych si%ach (aktywnie). 

Wystawienie nóg
W celu %atwiejszego wystawienia nóg nale!y przycisn"& klawisz 7
” ”. Po wystawieniu nóg nale!y jeszcze raz nacisn"& czerwony przycisk 
”start/stop” 8 , aby wy%"czy& MOTOmed.

4
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Wyposa!enie dodatkowe

Wyposa&enie dodatkowe MOTOmed viva2
Zabezpieczaj"ce podstawki pod stopy*
Prowadnice na nogi z obejmami na %ydki
Wi"zania samoobs%ugowe.
Promie' zamachu peda%ów - mo!liwo#& dok%adnego ustawienia
”Trener” ramion i górnej cz$#ci tu%owia - aktywny i pasywny
Obejmy na przedramiona z ”mankietami”
Mocowanie d%oni przy pomocy ”mankietów” na przeguby
Regulacja stawu skokowego przy pomocy wyskalowania

Wyposa&enie dodatkowe MOTOmed gracile12
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Prowadnice na nogi z obejmami na %ydki dla dzieci*
Mo!liwo#& 2-stopniowego dok%adnego ustawiania promienia zamachu 
peda%ów*
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Wyposa&enie dodatkowe MOTOmed viva2

Zabezpieczaj!ce podstawki pod stopy

Przy wyposa!eniu podstawowym zabezpieczaj"cych podstawek pod 
stopy istnieje mo!liwo#& dopasowania promienia zamachu peda%ów 
(obj$to#ci ruchu). Specjalnym ma%ym kluczem p%askim mo!na odkr$ci& 
zabezpieczaj"ce podstawki pod stopy (lub peda%y) i wkr$ci& je ponownie w 
drugi gwintowany otwór na pr$cie. Klucz p%aski dostarczamy na !yczenie.

Zmieniaj!c promie' zamachowy peda#ów nale&y zwróci% uwag$ na lewy 
gwint (polu-nianie w kierunku ruchu wskazówek) i upewni& si$, !e po obu 
stronach ustawiony jest ten sam promie'.  Bolce podpórek przy peda%ach 
musz" by& mocno doci"gni$te i regularnie dokr$cane!

Je!eli konieczne jest cz$ste przestawianie promienia zamachowego, 
zalecamy dokupienie specjalnego oprzyrz$dowania umo"liwiaj$cego jego 
dok!adne przestawianie (nr kat. 507).

Zabezpieczaj"ce podpórki pod stopy mog" by& dopasowane do 
indywidualnych potrzeb pacjenta, np. z zewn$trzn" rotacj", z regulacj" 
wysoko#ci, regulacj" d%ugo#ci. 
Pracownicy (rmy RECK ch$tnie s%u!" rad" i informacj". 

Prowadnice na nogi z obejmami na #ydki

Obejmy na %ydki s" tak skonstruowane, aby wk%adanie w nie nóg by%o jak 
najprostsze. Ich plastyczno#& umo!liwia dopasowanie obejm do kszta%tu 
%ydki. 
 
Aby umo!liwi& optymalne i bezpieczne prowadzenie nóg nale!y zwróci& 
uwag$ na dok%adne dopasowanie obejmy do %ydki (ilustr. 37/38). Chc"c 
ustawi& obejm$ na odpowiedniej wysoko#ci, nale!y poluzowa& #rub" 
motylkow".

nr kat. 501

du!y promie' zamacho-
wy peda%ów 125 mm

ma%y promie' zamachowy 
peda%ów 70 mm

ilustr. 36  

nr kat. 502
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Nale!y uwa!a&, aby po%"czenie obu cz$#ci pokrywa%o si$ na co najmniej
3 cm. Natychmiast po umocowaniu stóp na podstawkach nale!y 
zapi"& %ydki rzepami.

Powinno si$ zwróci& uwag$ na prawid%owe zapi$cie %ydki rzepem (ilustr. 38)

Je!eli pojawi" si$ przeszkadzaj"ce odg%osy, mo!na je zlikwidowa& 
dokr$caj"c dok%adnie #rub$ motylkow" do regulowania wysoko#ci obejm 
na %ydki.

Wi!zania samoobs#ugowe

Wi"zania u%atwiaj" samodzielne i szybkie wpinanie i wypinanie stóp w 
podstawkach.

Nale!y otworzy& wi"zanie. Ustawi& w nim stopy. U!ywaj"c dr"!ka wi"zanie 
nale!y przesun"& do góry i w bok uk%adaj"c wa%ki z g"bki w odpowiednim 
miejscu. Nast$pnie przy pomocy dr"!ka ca%kowicie zapi"& wi"zanie (opór w 
momencie blokady b$dzie wyczuwalny).

patrz str. 33

ilustr. 37/  38  

zapi$cie typu rzep

obejmy na %ydki

prowadnice na nogi

#ruba motylkowa

nr kat. 506

ilustr. 39  

5
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Regulacja sp$&ysto"ci wa#ków z g!bki
Si%$ nacisku wa%ka z g"bki mo!na regulowa& wykr$caj"c (w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegara) lub wykr$caj"c (zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek) nagwintowany sztyft u spodu wi"zania.

Sztyftu nie wolno wykr$ca& na wi$cej ni! 10 mm!

Promie' zamachu peda#ów - mo&liwo"% dok#adnego 
ustawienia

Korzystaj"c z mo!liwo#ci dok%adnego ustawienia promienia zamachu 
peda%ów wp%ywa si$ na obj$to#& wykonywanego ruchu tzn. 
promienia ruchu po okr$gu. Zmiany mo!na dokona& po obu stronach, 
czterostopniowo lub bezstopniowo.

Zmieniaj"c promie' zamachu peda%ów nale!y zwróci& uwag$ na 
nast$puj"ce punkty:

1. Zatrzyma& ruch peda%ów MOTOmed poprzez dwukrotne naci#ni$cie 
czerwonego przycisku ”start/stop”- 8 .

2. Wystawi& stopy z podpórek zabezpieczaj"cych.
3. Wyci"gn"& wtyczk$ z gniazdka, aby zapobiec przypadkowemu 

uruchomieniu urz"dzenia podczas ustawiania promienia zamachu 
peda%ów.

4a. Poci"gaj"c za ga%k$ mo!na dok%adnie przesun"& zabezpieczaj"c" 
podpórk$ pod stop$ na szynie, do której przymocowany jest peda%, i 
ustawi& na jednej z czterech pozycje (przedtem nale!y poluzowa& #rub$ 
inbusow").

ilustr. 40/  41  

sze#ciok"tny 
klucz SW5

L = 0 mm – mocny ucisk
L = 10 mm – lekki ucisk

L

nr kat. 507



47WYPOSA"ENIE DODATKOWE

4b.  Aby przesun"& podpórk$ pod stop$ bezstopniowo, wystarczy 
poluzowa& obie #ruby inbusowe i umocowa& peda% na dowolnie 
wybranym miejsce na szynie.

5. Te same czynno#ci nale!y powtórzy& przy drugiej podpórce pod stop$.
6. Nale!y zwróci& uwag$ na identyczne ustawienie promieni zamachu 

peda%ów po obu stronach!
7. W%o!y& wtyczk$.

Ewentualny niepo!"dany ha%as (spowodowane ocieraniem ga%ki i trzpienia 
o szyn$) mo!na zlikwidowa& doci"gaj"c obie #ruby inbusowe. Obie #ruby 
inbusowe powinny by& regularnie dokr$cane.  

”Trener” ramion i górnej cz$"ci tu#owia - aktywny i pasywny

Dok%adny opis ”trenera” ramion i górnej cz$#ci tu%owia znajdziecie Pa'stwo 
w rozdziale 4 na stronie 34.

#ruba inbusowa przycisk zaskakuj"cy

#ruba inbusowa

ilustr. 42  

nr kat. 250

ilustr. 43  

5
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Obejmy na przedramiona z ”mankietami”

Z obejm na przedramiona mo!na korzysta& wy%"cznie podczas &wiczenia 
z ”trenerem” ramion i górnej cz#%ci tu!owia (nr kat. 250 i 218) W celu 
umo!liwienia ruchu wyrównawczego ramion na strony, obejmy oparto 
na poziomych %o!yskach obrotowych. Poluzowuj"c #rub$ motylkow" 
pod obejm", uchwyt poprzeczny/kulista podk%adka pod d%o'/uchwyt 
w kszta%cie dr"!ka mog" by& ustawione w dowolnym kierunku (nale!y 
pami$ta& o co najmniej 2,5 cm odcinku bezpiecze'stwa wkr$conego 
elementu). Nast$pnie nale!y ponownie dokr$ci& #rub$ motylkow". 
Uchwyty na d%onie do obejm na przedramiona wykonano w trzech 
wariantach uchwyty poprzeczne (nr kat. 560), kuliste podk!adki pod d!onie (nr 
kat. 558) oraz uchwyty w kszta!cie dr$"ków (nr kat. 559).

Nale!y zwróci& uwag$ na takie umocowanie d%oni (i palców), aby 
niemo!liwe by%o ocieranie o pr$ty peda%ów. Trening z przedramionami 
wpi$tymi w obejmymo&e odbywa% si$ wy#!cznie pod nadzorem. 
Samodzielnego dobudowania obejm na przedramiona mo!na dokona& 
odkr$caj"c #rub$ inbusow" przy %o!ysku kulkowym obejm. Odpowiedni 
klucz inbusowy przymocowany jest do podstawy MOTOmed viva2. 
Po zainstalowaniu obejm nale!y koniecznie pami$ta& o ponownym 
doci"gni$ciu #rub inbusowych.

nr kat. 556

#ruba motylkowa

obejmy na 
przedramiona

uchwyt 
poprzeczny

pr$t z 
peda%ami

ilustr. 44  

nr kat. 560 nr kat. 558 nr kat. 559ilustr. 45  
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Mocowanie d#oni przy pomocy ”mankietów” na przeguby

Mocowanie d%oni przy pomocy ”mankietów” na przeguby umo!liwia %atwe i 
szybkie umocowanie sparali!owanej (s%abej) d%oni na ”trenerze” do ramion, 
na uchwycie do trzymania lub na ró!nych wariantach uchwytów na d%onie.

Regulacja stawu skokowego z wyskalowaniem

Skala umo!liwia dok%adne i odtwarzalne ustawienie ruchu stawu 
skokowego. Jest to dobre rozwi"zanie szczególnie dla klinik i o#rodków, 
gdzie regulacja ruchu stawu skokowego musi by& dostosowywana do 
ka!dego kolejnego pacjenta. Lew" i praw" stron$ mo!na dopasowa& 
indywidualnie.

Obj$to#& ruchu stawu skokowego powinna by& dozowana ostro!nie. 
Powinna by& przestrzegana zasada ustawiania minimalnej obj$to#ci ruchu 
na pocz"tku treningu, a jej zwi$kszanie powinno nast$powa& powoli. 
Nale!y unika& przeci"!e'. Przed skorzystaniem z regulacji stawu skokowego 
prosz$ skonsultowa& si$ z lekarzem lub terapeut" w celu ustalenia 
odpowiedniej obj$to#ci ruchu stawu skokowego. Korzystanie z regulacji 
stawu skokowego mo!e wp%yn"& na niektóre pomiary, a informacje o nich 
wy#wietlane na ekranie mog" by& niedok%adne.

nr kat. 562

ilustr. 46  

nr kat. 534

ilustr. 47  
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Wyposa&enie dodatkowe MOTOmed gracile12

Regulacja wysoko"ci osi korby z peda#ami od 26 cm do 46 
cm (od pod#ogi)

MOTOmed gracile12 jest pierwszym i jedynym urz"dzeniem do terapii 
ruchowej, w którym mo!na przestawi& o# korby z peda%ami, a tym samym 
regulowa& wysoko#& podpórek pod stopy. Umo!liwia to bezproblemowe 
i indywidualne dopasowanie urz"dzenia do potrzeb i budowy (zycznej 
dziecka. Wysoko#& osi mo!na przestawi& w ci"gu paru sekund, bez narz$dzi.

W trakcie przestawianie wysoko"ci urz!dzenie musi by% wy#!czone, nogi 
poza urz!dzeniem.

1. Zatrzyma& ruch peda%ów MOTOmed gracile12.
2. Wystawi& stopy z zabezpieczaj"cych podpórek pod stopy.
3. Przytrzyma& korpus urz"dzenia.
4. Poluzowa& #rub$ mocuj"c".
5. Poci"gn"& za ga%k$ i ustawi& MOTOmed gracile12 na odpowiedniej 

wysoko#ci.
6. Nast$pnie nale!y dokr$ci& #rub$ mocuj"c".

korpus urz"dzenia

#ruba mocuj"ca

przycisk zaskakuj"cy

regulacja wysoko#ci

ilustr. 48  
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Zabezpieczaj!ce podstawki pod stopy dla dzieci

Zabezpieczaj"ce podstawki pod stopy dla dzieci (wymiary wewn.: szeroko#& 
10,5 cm x d%ugo#& 21,7 cm) s" mi$kko wy#cie%ane, posiadaj" wysok" 
obudow$ dla zabezpieczenia kostek i nóg oraz dla zapobie!enia ze#li-ni$ciu 
si$ stopy.

Zabezpieczaj"ce podstawki pod stopy dla dzieci umo!liwiaj" bezpieczne 
zamocowanie nóg. Jest to szczególnie wa!ne w przypadku (pe%nego) 
parali!u lub gdy wyst$puj" skurcze (spastyczno#&).

Wysoka obudowa u%atwia wpi$cie stóp oraz zabezpiecza stopy przed 
kr$c"cymi si$ pr$tami, do których przymocowane s" peda%y. 
Obudowa jest wy%o!ona specjalnym materia%em, który zapobiega #lizganiu 
si$ stopy i u%atwia wygodny trening.

Zabezpieczaj"ce podstawki pod stopy dla dzieci s" seryjnie wyposa!one w 
zapi$cie typu rzep wokó% stawu skokowego oraz wokó% palców u stóp. 

Zabezpieczaj!ce podpórki pod stopy mog! by% dopasowane do 
indywidualnych potrzeb pacjenta , n p. z zewn$trzn! rotacj!, z regulacj! 
wysoko"ci. Pracownicy firmy RECK ch$tnie s#u&! rad! i informacj!. 

nr kat. 585

ilustr. 49  

patrz str. 76 
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Prowadnice na nogi z obejmami na #ydki dla dzieci

Dok%adny opis prowadnic na nogi znajdziecie Pa'stwo na str. 44, patrz nr 
kat. 502.

2-stopniowe przestawianie promienia zamachu peda#ów

U!ywaj"c klucza inbusowego mo!na w ci"gu paru sekund zwi$kszy& 
promie' zamachu peda%ów (do 7 cm) lub go zmniejszy& (do 3,5 cm).

Regulacja promienia zamachu peda#ów

W trakcie regulacji promienia zamachu peda#ów MOTOmed gracile12 
musi by% wy#!czone, a nogi %wicz!cego musz! znajdowa% si$ poza 
urz!dzeniem.

1. Zatrzyma& ruch peda%ów MOTOmed gracile12.
2. Wystawi& stopy z zabezpieczaj"cych podpórek pod stopy.
3. Odkr$ci& #rub$ inbusow" przy 2-stopniowym przestawianiu promienia 

zamachu peda%ów.
4. Aby zmieni& promie' zamachu peda%ów prosz$ wyj"& zabezpieczaj"ce 

podstawki pod stopy z otworów, gdzie by%y dotychczas zamocowane na 
pr$cie i umie#ci& je w wolnych otworach. 
 
 

nr kat. 545

ilustr. 50/  51  

obejmy na %ydki

zapi$cie typu rzep

prowadnice na nogi

#ruba motylkowa

ilustr. 52  
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5. Nast$pnie nale!y ponownie dokr$ci& #rub$ inbusow".
6. Tak samo nale!y post"pi& po drugiej stronie, upewniaj"c si$, !e po obu 

stronach ustawiony jest ten sam promie' zamachu peda%ów.
7. Nale!y upewni& si$, !e #ruby inbusowe s" po obu stronach mocno 

dokr$cone.

Regulacja promienia zamachu peda#ów - uwagi

1. *ruby inbusowe przy %o!yskowym pier#cieniu naciskowym musz" 
by& tak mocno dokr$cone, aby podpórki pod stopy nie mog%y z niego 
wypa#&.

2. *rub$ inbusow" nale!y dokr$ci& tak, aby podpórki pod stopy mog%y si$ 
obraca& wokó% w%asnej osi. 
Sposób montowania Podpórki pod stopy przytrzyma& w poziomej 
pozycji, a nast$pnie pu#ci& luzem. Je!eli podpórka zako%ysze si$ 1-2razy, 
a potem si$ zatrzyma,oznacza to, !e #ruba dokr$cona jest prawid%owo. 
Za mocno dokr$cona #ruba powoduje, !e %o!yskowy pier#cie' 
naciskowy za bardzo naciska na %o!ysko podpórki i powoduje, !e ta 
porusza si$ albo minimalnie, albo w ogóle. 

3. Gwarancja (rmy RECK - Technik & Co. KG nie obejmuje usterek 
wynikaj"cych z nieprawid%owego dokr$cenia #ruby inbusowej na 
%o!yskowym pier#cieniu naciskowym. 
 
 
 
 
 
 
 

#ruba inbusowa

promie' zamachu peda%ów

zabezpieczaj"ca podpórka 
pod stopy dla dzieci

du!y promie' 
zamachu peda%ów

ma%y promie' 
zamachu peda%ów

ilustr. 53  
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Je!eli konieczne jest cz$ste przestawianie promienia zamachowego, 
zalecamy dokupienie specjalnego oprzyrz$dowania umo"liwiaj$cego 
dok!adne 3 - stopniowe przestawianie (nr kat. 588).

Wi!zania samoobs#ugowe 

Dok%adny opis samoobs%ugowych wi"za' znajdziecie Pa'stwo na str. 45, 
patrz nr kat. 506.

Promie' zamachu peda#ów - mo&liwo"% dok#adnego 
ustawienia

Dok%adny opis mo!liwo#ci dok%adnego ustawienia promienia zamachu 
peda%ów znajdziecie Pa'stwo na str. 46, patrz nr kat. 507.

podpórka pod stopy

%o!ysko kulkowe

#ruba inbusowa

pier#cie' osadczy %o!yska kulkowego
na sztandze z peda%emilustr. 54  

nr kat. 598

ilustr. 55  

nr kat. 588

przycisk zaskakuj"cy#ruby inbusowe

ilustr. 56  
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”Trener” ramion i górnej cz$"ci tu#owia - aktywny i pasywny
..

Dok%adny opis ”trenera” ramion i górnej 
cz$#ci tu%owia znajdziecie Pa'stwo w 
rozdziale 4 na str. 34.

Obejmy na przedramiona z ”mankietami” dla dziec i

Dok%adny opis obejm na przedramiona 
znajdziecie Pa'stwo na str. 48, patrz 
nr kat. 56.

nr kat. 599

ilustr. 57  

nr kat. 556K

ilustr. 58  
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Wyposa&enie dodatkowe MOTOmed letto2

Prowadnice na nogi ”TrainCare komfort”z obejmami na 
#ydki

Prowadnice na nogi ”TrainCare komfort” (ilustr. 59)umo!liwia bezpieczne 
u%o!enie podudzi nie dopuszczaj"c do niezamierzonego ruchu na boki, 
zbytniego wyprostowania lub zablokowania stawu kolanowego.

Prowadnice na nogi „TrainCare komfort” s" bezwzgl$dnie konieczne przy 
terapii pacjentów sparali!owanych i nieprzytomnych.

Si%$ podnosz"c" prowadnice na nogi „TrainCare komfort” mo!na z %atwo#ci" 
indywidualnie dopasowa& do ka!dej nogi z osobna. Zale!nie od pozycji 
le!"cego pacjenta, czy ró!nicy w ci$r!aze nóg, konieczna jest silniejsza lub 
s%absza si%a podnosz"ca. Aby zwi$kszy& si%$ podnosz"c" nale!y kr$ci& szpul" 
i na tyle naci"gn"& link$ 1 , aby stawy kolanowe nie mog%y by& nadmiernie 
2  prostowane.

Wyci"gaj"c bolec 3  mo!na ponownie zmniejszy& napi$cie linki. Nale!y 
przy tym koniecznie zwróci& uwag$ na to, aby przytrzyma& szpul$ 2  i 
powoli luzowa& link$. W przciwnym wypadku mo!e si$ zdarzy&, !e gdy linka 
jest napi$ta, prowadnice nag%ym ruchem opadn" w dó%.

Zu&ycie si$ linki 1  przy prowadnicach na nogi „TrainCare komfort” mo&e 
doprowadzi% do jej zerwania i ewentualnego zranienia pacjenta. Z tego 
powodu nale&y kontrolowa% linki i w razie potrzeby zawczasu wymienia% 
je. Za szkody powsta#e poprzez nieprzestrzeganie powy&szego 
zalecenia producent, ani przedstawiciel handlowy nie ponosz! &adnej 
odpowiedzialno"ci.

nr kat. 168

ilustr. 59  
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Na obejmie na %ydk$ znajduje si$ regulator promienia 4  (ilustr. 59), który 
mo!na ustawi& indywidualnie dla lewej lub prawej nogi.
Regulacja promienia ma zapewni& &wicz"cemu z MOTOmed letto2 
mo!liwie najlepsze u%o!enie nóg. W ten sposób mo!na jeszcze pewniej 
unikn"& ze#li-ni$cia si$ nóg na boki..

Aby odpowiednio ustawi& regulator promienia nale!y wy%"czy& MOTOmed 
letto2 i wyci"gn"& wtyczk$ z gniazdka. Nast$pnie nale!y poluzowa& dwie 
znajduj"ce si$ z ty%u #ruby mocuj"ce 4 . Prosz$ ustawi& po obu stronach 
odpowiedni k"t regulatora promienia i dokr$ci& #ruby.

Przed uruchomieniem MOTOmed letto2 nale!y ponownie sprawdzi&, czy 
ustalony k"t zapewnia u!ytkownikowi bezpieczn" pozycj$ nóg Nale!y 
unika& ruchu nóg na boki. Prosz$ teraz ponownie w%o!y& wtyczk$ do 
kontaktu.

Mcowanie do pod#ogi

Mocowanie do pod%ogi umo!liwia stabilne i bezpieczne ustawienie 
MOTOmed letto 2 bez konieczno#ci mocowanie sprz$tu do %ó!ka czy le!anki 
zabiegowej.

Nale!y ustawi& MOTOmed letto 2 jak najbli!ej %ó!ka, czy le!anki zabiegowej, 
po #rodku, i nadepn"& na czerwon" cz$#& peda%a 1  (ilustr. 60), co umo!liwi 
przymocowanie urz"dzenia do pod%ogi. Aby mocowanie do pod%ogi 
poluzowa&, nale!y nadepn"& na zielon" cz$#& peda%a.

nr kat. 159

ilustr. 60  
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Podwozie o rozsuwanych podstwach

Przy pomocy dr"!ka mo!na tak dopasowa& szeroko#& rozstawu podstaw, 
aby podwozie pasowa%o do ka!dego (regularnego) modelu %ó!ka czy 
le!anki zabiegowej.

Póki mocowanie do pod%ogi nie jest aktywne, nale!y poci"gn"& dr"!ek 2  
lekko do siebie i poruszy& nim w lewo, aby rozszerzy& rozstaw, lub w prawo, 
by rozstaw zmniejszy&. Gdy dr"!ek wskoczy w rowek, mo!na podjecha& 
urz"dzeniem do %ó!ka/le!anki.

W modelach MOTOmed letto2 nogi/ramiona zw$!enie rozstawu podstaw 
podwozia jest ze wzgl$dów bezpiecze'stwa niemo!liwe.

nr kat. 160

ilustr. 61  
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Regulacja (eksji stawu kolanowego (r$cznie)

Dzi$ki r$cznej korbce mo!na regulowa& odst$p korby z peda%ami od 
u!ytkownika, co sprawia, !e nawet przy wpi$tych nogach i podczas 
treningu mo!na skorygowa& stopie' zgi$cia kolana

Jeden obrót r$cznej korbki 1  w prawo powi$ksza k"t zgi$cia; obrót w 
lewo powoduje wyprostowanie.  Skala na konsoli silnika 2  pokazuje k"t 
zgi$cia kolana. Na pocz"tku nale!y ustawi& korb$ z peda%ami w pozycji 
startowej. Regulacji .eksji kolana mo!na równie! dokona& elektrycznie.

Wysi$gnik stacji obs#ugi 

dla u!ytkowników, którzy samodzielnie mog" ustawia& swój trening lub dla 
tych, którzy powinni korzysta& z informacji zwrotnych ukazuj"cych si$ na 
stacji obs%ugi (Biofeedback).

nr kat. 162

ilustr. 62  

nr kat. 166

ilustr. 63  
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Poluzowa& #ruby mocuj"ce 1 / 2 . Prosz$ ustawi& stacj$ obs%ugi w 
odpowiedniej pozycji, a nast$pnie ponownie dokr$ci$ #ruby mocuj"ce. 
Luzuj"c #rub$ mocuj"c" 4  mo!na równie! zmieni& k"t nachylenia stacji 
obs%ugi. Je!eli wysi$gnik oka!e si$ za krótki, mo!na go przed%u!y& o ok. 
30 cm 3  poluzowuj"c #rub$ mocuj"c".

Je!eli urz"dzenie jest u!ywane bez wysi$gnika i je!eli trening odbywa 
si$ bez osoby nadzoruj"cej, konieczne jest korzystanie z wy%"cznika dla 
pacjenta. U!ytkownik musi mie& mo!liwo#& w ka!dej chwili przerwa& lub 
zako'czy& trening.

Hydrauliczna regulacja wysoko"ci

umo!liwia wygodn" regulacj$ wysoko#ci przy pomocy peda%a, bez u!ycia 
si%y (cz$#& wyposa!enia podstawowego MOTOmed letto2 nogi/ramiona).

Nale!y poluzowa& #ruby mocuj"ce 3  przy ”wie!yczce”. Naciskaj"c 
parokrotnie na peda% 1  powoduje si$ ”pompowanie” korby z peda%ami 
na odpowiedni" 2  wysoko#&. Aby korb$ z peda%ami ponownie opu#ci&, 
nale!y lekko podnie#& peda%. Nast$pnie nale!y ponownie dokr$ci& #rub$ 
mocuj"c" 3  przy ”wie!yczce”.

nr kat. 173

1

2

3

ilustr. 64  
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Obejmy na przedramiona z ”mankietami”

Dok%adny opis obejm na przedramiona znajduje si$ na str 48, patrz 
nr kat. 556.

Mocowanie d#oni przy pomocy ”mankietów” na przeguby

Dok%adny opis ”mankietów” na przeguby do mocowania d%oni znajduje si$ 
na str 49, patrz nr kat. 562.

Regulacja stawu skokowego z wyskalowaniem

Dok%adny opis regulacji stawu 
skokowego z wyskalowaniem 
znajduje si$ na str. 49, patrz nr 
kat. 534.

nr kat. 556

ilustr. 65  

nr kat. 562

ilustr. 66  

nr kat. 149

ilustr. 67  

WYPOSA"ENIE DODATKOWE
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Wskazówka

Dopuszczalne jest korzystanie wy%"cznie z oryginalnych cz$#ci 
oprzy!"dowania (rmy RECK. Dalsze elementy wyposa!enia dodatkowego 
opisane s" w cenniku. Istnieje równie! mo!liwo#& indywidualnego 
dopasowania na !"danie. Prosz$ zwróci& si$ do osób podanych w rozdziale 
”Serwis”.
W przypadku osób niepe%nosprawnych lub osób o niewystaczaj"cej wiedzy 
fachowej, nie potra("cych oceni& przydatno#ci elementów wyposa!enia 
dodatkowego, ocena taka powinna by& przeprowadzona przed 
rozpocz$ciem treningu przez personel nadzoruj"cy lub opiekuna.

patrz str. 76 
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Usuwanie ustuerek

Zalecane "rodki bezpiecze'stwa przy usuwaniu usterek

MOTOmed dzia#a nierówno, niespokojnie
ewentualnie g#o"no

MOTOmed nie dzia#a lub stacja obs#ugi nie reaguje
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trening informuj!c o usterce
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Strona

64

64

65

65

65
65
66 6



64 USUWANIE USTEREK

Zalecane "rodki bezpiecze'stwa przy usuwaniu usterek

Napraw urz"dzenia mo!e dokonywa& wy%"cznie personel autoryzowany. 
Ze wzgl$dów bezpiecze'stwa nale!y koniecznie wyj"& wtyczk$ z gniazdka 
zanim rozpocznie si$ jakiekolwiek prace konserwacyjne.
Je!eli wyst"pi usterka, która nie jest poni!ej opisana, której nie da si$ 
usun"& lub w przypadku pyta' zwi"zanych z usterk", nale!y zwróci& si$ do 
jednostki serwisowej (rmy RECK lub do autoryzowanych partnerów (rmy. 

MOTOmed dzia#a nierówno, niespokojnie, ewent. g#o"no

Nale!y sprawdzi& nast$puj"ce punkty
1. Czy #ruby motylkowe prowadnic zosta%y mocno dokr$cone?
2. Czy promie' zamachowy peda%ów zosta% po obu stronach tak samo 

ustawiony?
3. Mo!e promie' zamachowy peda%ów zosta% ustawiony nieodpowiednio 

do mo!liwo#ci &wicz"cego? Mog%oby to by& powodem nierównej pracy 
urz"dzenia.

4. Czy obie #ruby inbusowe przy dok%adnym ustawianiu promienia 
zamachu peda%ów zosta%y odpowiednio doci"gni$te?

5. Nale!y sprawdzi&, czy u!ytkownik siedzi tak, by &wiczenie przebiaga%o 
optymalnie. ,wicz"cy powinien siedzie& prosto, w jednej linii z 
urz"dzeniem MOTOmed. W trakcie &wiczenia w %ó!ku zag%owie 
powinno by& lekko uniesione, a pacjent powinien le!e& w jednej linii 
z urz"dzeniem MOTOmed. Odleg%o#& od urz"dzenia powinna by& tak 
dobrana, aby kolana podczas peda%owania nie mog%y by& ca%kiem 
prostowane.

6. Przy parali!u jednostronnym mo!e doj#& do nierównej pracy urz"dzenia 
(szczególnie na niskim biegu) ze wzgl$du na fakt, !e ró!ne cz$#ci cia%a s" 
nierówno dotkni$te bezw%adem.

7. Je!eli urz"dzenie pracuje nierówno nawet po wystawieniu nóg, 
personel fachowy powinien sprawdzi& pasek nap$dowy.

8. Je!eli zosta%a ustawiona zbyt du!a obj$to#& ruchu stawu skokowego 
mo!e to równie! doprowadzi& do nierównej pracy urz"dzenia - nale!y 
zmniejszy& obj$to#& ruchu.

patrz str. 76
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MOTOmed nie dzia#a lub stacja obs#ugi nie reaguje.

Nale!y sprawdzi&, czy stacja obs%ugi jest prawid%owo zamontowana,czy 
kabel sieciowy jest prawid%owo w%o!ony do kontaktu i do zasilacza 
MOTOmed oraz czy zasilacz jest odpowiednio pod%"czony do MOTOmed. 
Nale!y równie! sprawdzi&, czy dzia%a gniazdko elektryczne (poprzez 
pod%"czenie innego urz"dzenia elektrycznego).

MOTOmed przerywa trening informacj! o usterce.

Nieskomplikowane zaburzenia dzia#ania MOTOmed

Je!eli wyst"pi proste, 
nieskomplikowane zaburzenie  pracy 
urz"dzenia, wystarczy zazwyczaj 
przyci#ni$cie czerwonego klawisza 
”start/stop”, aby MOTOmed 
8  ponownie wystartowa%.

Nie spowoduje to wymazania 
wcze#niej wpisanych w pami$& 
ustawie' urz"dzenia. Je!eli ponowne 
wystartowanie urz"dzenia nie 
spowoduje usuni$cia usterki, nale!y 
urz"dzenie na krótko odci"& od 

dop%ywu pr"du (wyci"gaj"c wtyczk$ z kontaktu), po czym MOTOmed 
ponownie wystartowa&. Na podstawie podanej informacji ”kod usterki” 
nale!y sprawdzi&, czy w podanym poni!ej spisie nie zosta%y opisane 
wskazówki co do powstania i usuni$cia zak%óce' w pracy MOTOmed. 
Prosz$ zastosowa& si$ do tych wskazówek. Je!eli zak%ócenia b$d" nadal 
wyst$powa&, nale!y skontaktowa& si$ z serwisem (rmy RECK.

Usterki w systemie elektronicznym
Je!eli wyst"pi usterka w systemie elektronicznym, MOTOmed nale!y 
koniecznie na pewien czas od%"czy& od dop%ywu pr"du. Nie spowoduje to 
wymazania wcze#niej wpisanych w pami$& ustawie' urz"dzenia. 

Przyk!ad informacji o prostej usterce 
urz$dzenia

ilustr. 68  
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Na podstawie podanej informacji ”kod usterki” nale!y sprawdzi&, czy w 
podanym poni!ej spisie nie zosta%y opisane wskazówki co do powstania 
i usuni$cia zak%óce' w pracy MOTOmed. Prosz$ zastosowa& si$ do tych 
wskazówek. Je!eli zak%ócenia b$d" nadal wyst$powa&, nale!y skontaktowa& 
si$ z serwisem (rmy RECK Medizintechnik lub z autoryzowanym partnerem 
(rmy.

Przegl!d najistotniejszych informacji o usterkach
Poni!ej podajemy przegl"d najistotniejszych informacji o usterkach. 
Korzystaj"c z wy#wietlonego na ekranie urz"dzenia ”kodu usterki” mo!na 
sprawdzi& w tabeli, jakie jest ewentualny powód jej powstania, oraz 
mo!liwo#ci jej usuni$cia.
Je!eli ”kod usterki” nie jest podany w tabeli, a ponowne wystartowanie 
urz"dzenia oraz od%"czenie go na krótko od dop%ywu pr"du nie da%y 
rezultatu, prosz$ skontaktowa& si$ z serwisem  (rmy RECK lub jego 
autoryzowanym partnerem.

patrz str. 76

USUWANIE USTEREK

kod usterki

A000140

”przegrza-
nie”

A000150

”silnik zablo-
kowany”

A000202

”stop/awa-
ryjnie”

opis usterki

Informacja o usterce 
pojawia si$ podczas 
treningu.

Informacja o usterce 
pojawia si$ podczas 
treningu.

Informacja o usterce 
pojawia si$ po naci-
#ni$ciu na przycisk 
”start/stop”.

wskazówki o usuwaniu usterek

Nale!y od%"czy& dop%yw pr"du i co 
najmniej15 min odczeka&, aby silnik 
ostyg%. Nast$pnie znowu pod%"czy& 
urz"dzenie.

Sprawdzi&, czy korby maj" miejsce 
do swobodnego obracania si$. Teraz 
nale!y ponownie w%"czy& urz"dzenie 
naciskaj"c przycisk „start/stop”.
W przypadku wyj"tkowo wysokiego 
napi$cia mi$#niowego mo!na spróbo-
wa& ustawi& wy!sz" si%$ nap$dow".

Teraz nale!y ponownie w%"czy& urz"-
dzenie naciskaj"c przycisk „start/stop”. 
Mo!na te! od%"czy& urz"dzenie od 
sieci, a nast$pnie je znowu pod%"czy&.

potencjalny powód

Przegrzanie urz"dze-
nia z powodu: 
blokady korby
 - ci"g%ego treningu 

przy bardzo 
wysokim napi$ciu 
mi$#niowym

 - usterki czujnika 
temperatury

 - ponad pi$tna#cie 
”interwencji” 
(jedna po drugiej) 
programu rozpo-
znaj"cemu skurcze 
spastyczne.

 - ponad 60-sekun-
dowa blokada 
silnika przy wy%"-
czonym programie 
regulacji skurczów 
spastycznych.

naciskania na 
przycisk ”stop” przez 
ponad 3 sekundy.
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Czyszczenie, piel$gnacja, recykling

Ze wzgl$dów bezpiecze'stwa nale!y koniecznie przerwa& dop%yw pr"du 
przed rozpocz$ciem czyszczenia wyci"gaj"c wtyczk$ z kontaktu.

Powierzchni$ MOTOmed powinno si$ czy#ci& u!ywaj"c mi$kkiej, wilgotnej 
szmatki. Do #rodka nie mo!e sie dosta& ani kropla wody.

W o#rodkach, gdzie z urz"dzenia korzysta wielu u!ytkowników, nale!y 
regularnie czy#ci& i dezynfekowa& szczególnie te cz$#ci urz"dzenia, których 
dotyka& mo!e &wicz"cy o uszkodzonej skórze (np. w przypadku otwartych 
ran, prawdopodobie'stwa odle!yn).  
Do dezynfekcji mo!na u!ywa& dost$pnych w normalnym handlu #rodków 
do dezynfekcji.

Nie wolno stosowa& ostrych #rodków czyszcz"cych zawieraj"cych 
rozpuszczalnik lub substancje !r"ce, przede wszystkim tam, gdzie 
przyczepione s" naklejki (rmowe, które mog%yby ulec uszkodzeniu.

Utylizacja/recykling

MOTOmed wyprodukowany zosta% z du!ych cz$#ci metalowych wysokiej 
jako#ci. Urz"dzenie jest bardzo trwa%e, przyjazne dla #rodowiska, i nadaje si$ 
to powtórnego przetworzenia.
Starego sprz$tu nale!y si$ pozby& post$puj"c wed%ug Zarz"dzenia 
UE 2002/96/EG-WEE dotycz"cego starych urz"dze' elektrycznych i 
elektronicznych (odpadów).
W razie pyta' prosz$ zwróci& si$ do przedstawiciela (rmy RECK.
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Dane techniczne, oznakowanie

Wymiary i ci$&ar (urz!dzenie podstawowe)

Wysoko#&
Szeroko#&
G%$boko#&
Wymiary monitora
Ci$!ar: ”Trener” nóg
”Trener”nóg oraz ramion 
i górnej cz$#ci tu%owia
Ci$!ar: letto2 
letto2 nogi/ramiona

Pod#!czenie do sieci (napi$cie sieciowe, cz$stotliwo"%)
zasilacz zewn$trzny
PMP120F-17                      100 - 240 V~/max . 120 VA

47 - 63 Hz
Typ baterii*                     CR1220

Pobór pr!du
w stanie spoczynku  max. 7 Watt, wzgl. 22 VA
przy max. mocy nap$dowej  max. 175 VA

Warunki otoczenia podczas pracy urz!dzenia
W czasie pracy     +5 °C do +40 °C
Wilgotno#& powietrza                15% - 93% wilgotno#ci wzgl$dnej, 

nieskondensowanej
Ci#nienie powietrza                       700hPa-1060hPa
Wysoko#& podczas pracy urz"dzenia       < 2000m npm 

Warunki otoczenia podczas magazynowania i transportu
Temperatura     -25 °C do +70 °C
Wilgotno#& powietrza                 70% - 93% wilgotno#ci wzgl$dnej, 

nie skondensowanej
Ci#nienie atmosferyczne                       brak danych

Klasa ochronno"ci                  IP20

Klasy)kacja              Ochronno#& II, Typ BF
wg klasy)kacji MPG    II a

8

94 cm
60 cm
56 cm

11,3 x 8,5 cm
32 kg
42 kg

viva2

76 -100 cm
45 cm

63 -85 cm
11,3 x 8,5 cm

24 kg
32 kg

gracile12

124 -156 cm
68 cm

111 cm
11,3 x 8,5 cm

ok. 83 kg
ok. 100 kg

letto2
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Klasy)kacja wg MDR
(SOR/98-282)               II

NBOG kod                1108 aktywne urz"dzenia do  
 rehabilitacji aktywnej

kod produktu wg FDA            BXB – nap$dzany si%" mi$#ni   
    &wicz"cego

max. dopuszczalna
waga %wicz!cego             135 kg

(dla gracile12: 90 kg

* Bateria dost$pna wy%"cznie przy opcji czytnika karty z chipem.  
Wymiany baterii powinien dokonywa& wy%"cznie szkolony personel!

Ok%adzina uchwytów wykonana jest z PVC (w zale!no#ci od modelu). 
Wy%"czenie MOTOmed na wszystkich biegunach jest w ka!dej chwili 
mo!liwe poprzez wyci"gni$cie - wtyczki z gniazdka.

Obja"nienie oznacze'- ogólnie 

Urz"dzenie o klasie ochronno#ci II

Cz$#ci u!ytkowe typu BF

Cz$#ci u!ytkowe, to takie cz$#ci, z którymi &wicz"cy 
ma kontakt podczas zgodnego z przeznaczeniem 
korzystania ze sprz$tu. Cz$#ci te musz" odpowiada& 
szczególnym kryteriom bezpiecze'stwa.
Ni!ej wymienione cz$#ci u!ytkowe (typ BF) mog" by& 
dobudowane do MOTOmed i musz" by& regularnie 
kontrolowane:
 - stacja obs%ugi
 - uchwyt do trzymania
 - uchwyt na d%onie
 - podpórki pod stopy
 - prowadnice na nogi z obejmami na %ydki
 - wy%"cznik dla pacjenta (wy%"cznie przy MOTOmed 

letto2/letto2 nogi/ramiona) 
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MOTOmed posiada klas$ ochronno#ci IP20 (przeciw 
dostaniu si$ przedmiotów lub p%ynów do wn$trza 
urz"dzenia).

Nale!y post$powa& zgodnie z Instrukcj" u!ytkowania.

MOTOmed dpowiada zarz"dzeniu o produktach 
medycznych 93/42/EWG.

Rok, w którym wyprodukowano urz"dzenie MOTOmed 
(np. 2011).

Zu!ytego sprz$tu nale!y si$ pozby& wg obowi"zuj"cej 
ustawy o zu!ytym sprz$cie elektrycznym i 
elektronicznym.

Numer seryjny urz"dzenia

Zabrania si$ przesuwa&, naciska& z boku oraz opiera& si$ 
o urz"dzenie MOTOmed.

Stawanie na urz"dzeniu oraz &wiczenie na stoj"co s" 
zabronione.

MOTOmed nale!y koniecznie chroni& przed wilgoci".
Korzystanie z urz"dzenia dozwolone jest wy%"cznie w 
stanie suchym.

MOTOmed viva2/gracile12/letto2 zosta%o 
poddane kontroli Instytutu UL i odpowiada 
normie 60601-1, obowi"zuj"cej produkty 
medyczne.

,3��
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Obja"nienia oznacze' –Przy#!cza stacji obs#ugi  

Wprowadzi& kart$ identy(kacyjn"

interfejs szeregowy

pilot do zdalnego sterowania

cz$stotliwo#& akcji serca

Max. dopuszczalny ci$!ar cia%a / gracile12: 90 kg

patrz str. 32 
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Us%ugi gwarancyjne

Firma RECK-Technik GmbH &Co. KG przejmuje zgodnie z obowi"zuj"cymi 
przepisami gwarancj$ na uszkodzenia wynikaj"ce z wadliwego materia%u 
lub b%$dów produkcyjnych. 

I.  Zasady gwarancji

W okresie gwarancji dzia% Techniki Medycznej (rmy RECK-TechnIk GmbH & 
Co. KG zobowi"zuje si$ bezp%atnie wymieni& lub naprawi& wadliwe cz$#ci w 
siedzibie (rmy lub w przez (rmie autoryzowanym warsztacie je!eli

1. powodem usterki nie jest zu!ycie materia%u (np. ta#my z .auszu itp),
2. dotychczasowe przegl"dy, inspekcje, naprawy wykonywane by%y przez 

(rm$ RECK lub autoryzowanych przez (rm$ serwisantów,
3. do urz"dzenia MOTOmed nie zosta%y pod%"czone !adne obce cz$#ci
4. urz"dzenie MOTOmed u!ywane by%o zgodnie z przeznaczeniem, a nie 

dla innych celów
5. nie nast"pi%o celowe uszkodzenie,
6. usterka zosta%a zg%oszona w okresie gwarancyjnym na podstawie 

przedstawionego rachunku,
7. urz"dzenie MOTOmed zosta%o dostarczone i zakupione od (rmy RECK 

lub partnera handlowego (rmy.

II.  Ograniczenia gwarancji

Usterki gwarancyjne mog" by& zg%oszone wy%"cznie u partnera 
handlowego / dostawcy , u którego urz"dzenie MOTOmed zosta%o 
zakupione. W przypadku obs%ugi serwisowej prosimy skontaktowa& si$ z 
partnerem handlowym / dostawc". Je!eli sprz$t zosta% zakupiony od osób 
trzecich (np. od osoby prywatnej), prawo do roszcze' gwarancyjnych nie 
przys%uguje.

III. Dodatkowe informacje

Komponenty, których uszkodzenie zosta%o spowodowane przez wad$ 
materia%ow" lub b%"d prodykcyjny musz" po wymianie zosta& na !"danie 
odes%ane do (rmy RECK. Wymienione cz$#ci staj" si$ ponownie w%asno#ci" 
(rmy RECK-Technik GmbH & Co. KG.
Naprawa gwarancyjna nie przed%u!a pierwotnego okresu gwarancji.

patrz str. 76
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Serwis

W razie pyta' jeste#my do Pa'stwa dyspozycji. Prosimy o kontakt 
telefoniczny - Pa'stwa pytania i sugestie s" zawsze mile widziane. 
Na !yczenie ch$tnie oddzwonimy. Prosimy koniecznie poda& numer 
urz"dzenia (SN). Numer znajduje si$ na etykiecie przytwierdzonej do du!ej 
podstawy MOTOmed.

Dalsze informacje o sprz$cie MOTOmed, których pracownicy (rmy 
MOTOmed mog" potrzebowa&, aby udzieli& porady znajduj" si$ w 
podstawowym menu pod punktem 5 ”Informacje”:
..

Typ urz"dzenia:          ustawiony typ urz"dzenia (viva2, viva2 light, 
                                         gracile12, letto2)
wersja:                           Wersja oprogramowania stacji obs%ugi
wa!ne od:                    oprogramowanie wa!ne od
kod stanu:                     aktualne ustawienia oraz stan urz"dzenia.

Niniejszy kod potrzebny jest przy poszukiwaniu 
powodu usterki.

ilustr. 69  

ilustr. 70/  71  

ilustr. 72  
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Na terenie Niemiec odpowiedzialni s"
Daniel Weber             nr tel.                +49 7374 18-530
Kurt Gobs                                                                  -1838
                                        Telefax            +49 7374 18-462
                                        E-Mail:             service@motomed.com
lub prosimy o telefon 
%"czem darmowym (z Niemiec)      0800-6686633 (0800-motomed)

Odpowiedzialni za klientów zagranicznych
Thomas Schick           Telefon            +49 7374 18-489
Marcel Zach                Telefon            +49 7374 18-531
                                        Telefax             +49 7374 18-480
                                        E-Mail:             service@motomed.com

Firma RECK stawia sobie za cel ci"g%e udoskonalanie swoich produktów. 
Potrzebujemy informacji o Pa'stwa do#wiadczeniach. 
Prosimy o dzielenie si$ z nami do#wiadczeniami i uwagami opartymi 
na praktyce. Prosimy zwraca& si$ telefonicznie do wy!ej wymienionych 
wspó%pracowników. Uwagi i wnioski przyjmujemy równie! ch$tnie w formie 
pisemnej.
 
Polecajcie nas Pa'stwo dalej!
Je!eli macie Pa'stwo krewnych lub znajomych, którym chcecie poleci& 
MOTOmed, ch$tnie prze#lemy bezp%atnie i niezobowi"zuj"co materia% 
informacyjny o naszym obszernym programie terapii ruchowej.
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*rodki ostro!no#ci

Wskazówki ogólne
Pierwotne pod%"czenie MOTOmed powinno si$ odby& zgodnie z 
zaleceniami i pod okiem fachowego personelu. Przed pierwszym 
treningiem nale!y koniecznie omówi& nast$puj"ce punkty z lekarzem i 
terapeut": rodzaj, zakres, intensywno#& &wicze', oraz pora dnia, w której 
powinny by& wykonywane. W%"czaj"c MOTOmed nale!y zwróci& uwag$ na 
zaprogramowane w sprz$cie wcze#niejsze ustawienia.

,wiczenie, czy wk%adanie i wyjmowanie nóg i ramion musi odbywa& si$ pod 
nadzorem tak d%ugo, a! &wicz"cy pozna i zrozumie funkcje i sposób obs%ugi 
MOTOmed i kiedy b$dzie w stanie samodzielnie dosi$gn"&, obs%u!y& i 
wy%"czy& stacj$ obs%ugi (szczególnie podczas treningu ramion i górnej 
cz$#ci tu%owia z podk%adkami na przedramiona). Zasadniczo zaleca si$ 
przeprowadzanie treningu pod nadzorem.
Nale!y upewni& si$, !e !adna nieupowa!niona osoba (odwiedzaj"cy, 
personel pomocniczy, itd.) podczas treningu nie manipuluje przy %ó!ku, 
le!ance, wózku inwalidzkim, krze#le, urz"dzeniu MOTOmed.

Je!eli stan zdrowia &wicz"cego nie pozwala na trening z MOTOmed przy 
maksymalnej liczbie obrotów, tzn. 20obr./min., nale!y po wystartowaniu 
urz"dzenia zredukowa& liczb$ obrotów i wpisa& je w pami$& jako 
informacj$ pocz"tkow".

Trening z MOTOmed musi by& indywidualnie dopasowany do stanu 
chorobowego &wicz"cego. 
Wskazówki dotycz"ce treningu podane przez producenta lub jego 
przedstawiciela nie s" obowi"zuj"ce. Ze wzgl$du na ró!norodno#& i 
wielorako#& chorób niemo!liwe jest podanie jedynie s%usznego sposobu 
korzystania z urz"dzenia. Dotyczy to równie! szczegó%ów przy opisie funkcji 
&wicze', poniewa! ich ustawienie b$dzie zale!e& od wieku, wzrostu i wagi, 
stanu zdrowia pacjenta, jego odporno#ci na obci"!enia po zabiegach 
operacyjnych oraz od jego ogólnej kondycji.

Je!eli zbyt du!a si%a nap$dowa mog%aby spowodowa& nadwyr$!enie 
#ciegien, wi"zade%, stawów, ko#ci, itd.  (np. przy osteoporozie lub skróceniu 
mi$#ni), nale!y przy ustawieniach menu (na obrazie pocz"tkowym 
na ekranie przyciskiem 2 ) ustawi& si%$ nap$dow" odpowiednio do 
potrzeb. W wersji MOTOmed viva2 light ustawienia nale!y wpisa& w menu 
treningowe. 
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W menu ”Informacja na ekranie i d*wi$k” podczas pokazywania si$ 
informacji na pocz!tkowym obrazie mo&na zapisa%, &e na wst$pie zawsze 
ma by% pokazywana moc silnika (brak tej funkcji w MOTOmed viva2 
light).

Je!eli w zwi"zku ze stanem chorobowym  istnieje niebezpiecze'stwo 
uszkodzenia skóry, powstania odcisków lub innych obra!e', trening z 
MOTOmed nie jest wskazany. ,wiczenia mo!na przeprowadza&, je!eli po 
rozmowie z lekarzem i terapeut" zostan" zastosowane odpowiednie #rodki 
zabezpieczaj"ce (np. poprzez wk%adki ochronne). Pokrowiec na obejmy na 
!ydki oraz wyk!adzina z 'auszudost$pne s" jako wyposa!enie dodatkowe.
W przypadku otwartych ran lub zagro!enia odle!ynami (np. z powodu 
wra!liwej tkanki , czy stanu chorobowego skóry), szczególnie w miejscach, 
gdzie cia%o dotyka urz"dzenia (np. nogi, po#ladki), korzystanie z urz"dzenia 
MOTOmed dopuszczalne jest tylko po konsultacji z lekarzem i terapeut" lub 
na w%asn" odpowiedzialno#&. Producent nie odpowiada za konsekwencje 
spowodowane korzystaniem z urz"dzenia niezgodnie z powy!szymi 
zaleceniami.

,wiczenie pod wp%ywem alkoholu, narkotyków lub medykamentów, mo!e 
powodowa& zwi$kszenie ryzyka dla zdrowia. Korzystanie z urz"dzenia 
MOTOmed w tym stanie nie jest wskazane.

W wypadku wyst"pienia bólu, md%o#ci, problemów z kr"!eniem, itp., nale!y 
natychmiast przerwa& trening i wezwa& lekarza. Ani producent, ani jego 
przedstawiciele handlowi nie ponosz" odpowiedzialno#ci w przypadku 
niew%a#ciwego lub zbyt intensywnego korzystania ze sprz$tu.

Je&eli waga %wicz!cego przekracza 135-250 kg (w przypadku gracile12: 
90-150 kg , powinno si$ korzysta% ze wzmocnionych podpórek pod 
stopy, aby nie uszkodzi% urz!dzenia MOTOmed.

Stopy mog" by& umieszczone na podpórkach zabezpieczaj"cych tylko 
wtedy, kiedy &wicz"cy znajduje si$ w pozycji siedz"cej (lub le!"cej). 
Nie wolno stawa& ca%ym ci$!arem cia%a na podpórkach. )adna ze stron 
peda%owania nie powinna by& obci"!ona bardziej ni! 25 kg (viva2) lub 15 kg 
(gracile12) lub 13 kg (letto2) (przy promieniu zamachowym wynosz"cym 
7 cm).
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,wiczenia jednostronne, jednej nogi lub ramienia lub przy du!ej ró!nicy 
ci$!aru ko'czyn, powinny si$ na pocz"tku zawsze odbywa& pod nadzorem, 
po ustawieniu wysokiego stopnia oporu hamulców. Dla pacjentów po 
amputacji nogi konieczne b#dzie zamówienie przeciwci#"aru (nr kat. 535)

Je!eli do wy%"czania urz"dzenia korzysta si$ z wy!$cznika magnetycznego 
(nr kat.215) nale!y uwa!a&, aby ta#ma na szyj$ nie wpl"ta% si$ w pr$ty z 
peda%ami, co mog%oby doprowadzi& do spowodowania obra!e'.

Korzystaj"c z wy!$cznika na kla%ni#cie nr kat. 216) nale!y koniecznie 
sprawdzi&, czy wy%"cznik dzia%a i sprawi&, aby wy%"cznik reaguj"cy na 
klaskanie nie by% jedyn" mo!liwo#ci" zatrzymania MOTOmed.

Trening ramion i górnej cz$"ci tu#owia
Podczas treningu ramion i górnej cz$#ci tu%owia nogi musz" si$ znajdowa& 
poza podpórkami pod stopy.

Po odkr$ceniu #ruby mocuj"cej, ”trener” ramion i górnej cz$#ci tu%owia 
mo!e nagle si$ obsun"& pod swoim w%asnym ci$!arem.
Dlatego #rub$ mocuj"c" nale!y odkr$ca& powoli, przytrzymuj"c mocno 
”trenera” ramion i górnej cz$#ci tu%owia. W tym czasie r$ce &wicz"cego nie 
mog" by& przymocowane do uchwytów korbowych.

Reguluj"c wysoko#& ”trenera” ramion nale!y zwróci& uwag$ na to, aby 
zostawi& wystarczaj"co miejsca na nogi. Korzystaj"c z ”trenera” nóg nale!y 
zwróci& uwag$ na to, aby nogi nie kolidowa%y z ”trenerem” ramion.

MOTOmed letto2
Je!eli MOTOmed letto2 jest wyposa"one w podwozie o rozsuwanych 
podstawach (wyposa"enie dodatkowe, nr kat. 160) transport mo!liwy jest 
tylko przy równolegle ustawionych szynach – tak, aby unikn"& przechy%u 
urz"dzenia.

Nale!y zwróci& uwag$ na to, aby MOTOmed letto2 by% zawsze mocno 
przytwierdzony do %ó!ka lub do le!anki za pomoc" uchwytu do mocowania 
i aby hamulce (na czterech nó!kach) przy wa%kach do transportu by%y 
zabezpieczone.

patrz str. 58
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Przed rozpocz$ciem treningu nale!y si$ upewni&, czy nogi pacjenta s" 
wpi$te w prowadnice i zabezpieczone. Po przymocowaniu MOTOmed 
letto2 do %ó!ka lub le!anki zabiegowej, czy podczas nast$puj"cych po 
przymocowaniu &wicze', nie wolno ani pacjentowi, ani personelowi 
piel$gnuj"cemu regulowa& wysoko#ci %ó!ka.

Stopy mog" by& wsuwane do podtsawek na stopy tylko wtedy, gdy pacjent 
le!y. Nie wolno korzysta& z z urz"dzenia MOTOmed letto2 ani w pozycji 
siedz"cej, ani stoj"c. )adna ze stron peda%owania nie mo!e by& obci"!ona 
ci$!arem wi$kszym ni! 13 kg (przy 7cm promienia zamachu peda%ów). 
Podczas pracy urz"dzenia nie wolno dotyka& peda%ów, regulowa& 
promienia zamachu peda%ów, ani dokonywa& jakichkolwiek innych zmian w 
ustawieniach!

Podczas &wiczenia z MOTOmed letto2 nale!y zwróci& na to uwag$, aby 
odleg%o#& pacjenta od urz"dzenia by%a tak dopasowana, !eby !aden ze 
stawów kolanowych przy maksymalnym prostowaniu nie by% ca%kowicie 
wyprostowany.

Ca%kowite wyprostowanie stawów kolanowych mo!e doprpwadzi& do 
zablokowania obrotu peda%ów. Zbytnie prostowanie stawów biodrowych i 
kolanowych mo!e równie! spowodowa& skurcze spastyczne.

Je!eli staw kolanowy jest ca%kowicie wyprostowany nale!y przesun"& 
pacjenta bli!ej do urz"dzenia, albo urz"dzenia bli!ej do pacjenta , czyli 
g%$biej w %ó!ko / le!ank$.

Dla pacjentów sparali!owanych i nieprzytomnych konieczne jest 
oprzy!"dowanie”prowadnice na nogi TrainCare komfort” (nr kat. 168. 
Prowadnice te zapobiegaj" zbytniemu prostowaniu stawów kolanowych i 
spadaniu nóg na boki.

Ja!eli istniej" niejasno#ci tycz"ce prawid%owego sposobu pod%"czenia 
MOTOmed nale!y skontaktowa& sie z naszym  dzia%em serwisowym.

patrz str. 56

patrz str. 76 
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Wskazówki techniczne oraz wskazówki dotycz!ce bezpiecze'stwa
Urz"dzenia nie wolno obci"!a& jednostronnie. Uchwyty do trzymania s%u!" 
wy%"cznie trzymaniu si$ r$koma podczas pracy urz"dzenia. Podpieranie 
si$ lub ci"gni$cie urz"dzenia za uchwyt do góry , czyli obci"!anie uchwytu 
lub ”trenera” do ramion cz$#ciowym lub ca%kowitym ci$!arem cia%a 
jest absolutnie zabronione. W przeciwnym razie istnieje zagro!enie, !e 
urz"dzenie przewróci si$ do przodu lub na bok, co mo!e doprowadzi& do 
poszkodowania osób.

Nie wolno przestawia&, ani przesuwa& urz"dzenia MOTOmed, gdy nogi lub 
ramiona &wicz"cego s" wpi$te.

W czasie gdy korby z peda%ami s" w ruchu, niedopuszczalne jest 
przeprowadzanie mechanicznego przestawiania np. promienia 
zamachowego peda%ów, wysoko#ci uchwytu do trzymania, wysoko#ci 
”trenera” do ramion i górnej cz$#ci tu%owia, itd. Obs%uguj"c klawisze na stacji 
obs%ugi nale!y zwraca& uwag$ na obracaj"ce si$ sztangi z peda%ami.

Nie wolno dotyka& ruszaj"cych si$ cz$#ci urz"dzenia!

Trenowa& wolno tylko wtedy, gdy MOTOmed jest w%"czony.

Je!eli MOTOmed nie da si$ wy%"czy& czerwonym przyciskiem ”start/
stop”- 8  nale!y natychmiast zredukowa& liczb$ obrotów do jednego i w 
ten sposób zako'czy& trening lub zako'czy& trening poprzez przerwanie 
dop%ywu pr"du, wyci"gaj"c wtyczk$ z gniazdka. Ponowny trening mo!na 
zacz"& dopiero wtedy, gdy usterka zostanie usuni$ta.

Reguluj"c d%ugo#& korby nale!y zwróci& uwag$ na to, !e mo!e tym samym 
ulec zmianie rozk%ad si% na korbach.

Podczas transportu nale!y od%"czy& zasilacz od dop%ywu pr"du. Podczas 
transportu zasilacz mo!e zosta& przytwierdzony do specjalnie do tego celu 
przeznaczonego uchwytu.

Dzieciom nie wolno trenowa& z MOTOmed bez nadzoru.

Nie nale!y dopuszcza& zwierz"t w pobli!e MOTOmed.

Nie nale!y zostawia& opakowania le!"cego bez nadzoru - plastykowa folia,  
torebki foliowe, resztki styropianu itd., mog" sta& si$ niebezpieczn" 
zabawk" dla dzieci.
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Jako elektryczny produkt medyczny, MOTOmed podlega bardzo 
rygorystycznym #rodkom ostro!no#ci w zakresie emisji elektro-
magnetycznej. Nale!y bezwzgl$dnie przestrzega& zalecanych #rodków 
ostro!no#ci EMV podczas instalacji i pod%"czania urz"dzenia.

Urz"dzenie mo!e by& u!ywane wy%"cznie z zasilaczem PMP 120F-17.

Ze wzgl$du na zagro!enie pora!enia pr"dem lub niebezpiecze'stwo innych 
obra!e' MOTOmed nie mo!e by& uruchomione, je!eli zdj$ta jest obudowa. 
Niedozwolone jest równie! korzystanie z urz"dzenia, je!eli ono samo lub 
otoczenie jest wilgotne. Zabronione jest otwieranie obudowy urz"dzenia 
oraz manipulowanie metalowymi przedmiotami we wn$trzu urz"dzenia.

Przeno#ne urz"dzenia komunikacyjne takie jak np. telefony komórkowe, 
czy krótkofalowe, mog" mie& wp%yw na dzia%anie MOTOmed. Tego 
typu urz"dzenia posiadaj" symbol jak na ilustracji obok i s" dzi$ki temu 
rozpoznawalne.

MOTOmed jest wysoce specjalistycznym urz"dzeniem przeznaczonym 
wy%"cznie do terapii ruchowej, a nie do uprawiania sportu wyczynowego, 
czy przeprowadzania diagnostyki. Do tych celów polecamy dopuszczone 
pod wzgl$dem medyczno-technicznym ergometry i bie!nie. Szczególnie 
w przypadku pacjentów kardiologicznych nale!y pami$ta& o tym, !e ze 
wzgl$du na niedok%adno#ci pomiarowe, regulacja pulsu kardio16 (nr kat. 
275/276) nie mo!e by& stosowana jako jedyne urz"dzenia do regulacji 
obci"!e' podczas &wiczenia.

Aby unikn"& przegrzania elementów obudowy MOTOmed nie powinien 
by& wystawiony na ci"g%e dzia%anie promieni s%onecznych. Ponadto nie 
powinno si$ aktywnie zmienia& zaprogramowanego pasywnego ruchu 
obrotowego. W przeciwnym razie silnik i system elektroniczny mog" ulec 
uszkodzeniu.

patrz str. 91

ilustr. 73  
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Woda, ani para wodna nie mog" mie& dost$pu do MOTOmed . Je!eli 
do wn$trza urz"dzenia dostanie si$ p%yn lub jaki# przedmiot, nale!y 
poradzi& si$ fachowego personelu, zanim urz"dzenie zostanie ponownie 
uruchomione.

Nale!y uwa!a&, aby olej nie dosta% si$ do cz$#ci mechanizmu nap$dowego.

W jednostkach przemys%owych nale!y stosowa& si$ do o(cjalnych 
przepisów o zapobieganiu wypadkom dotycz"cych szczególnie obcowania 
z pr"dem.

Przegl"dy i naprawy mog" by& wykonywane wy%"cznie przez lub pod 
nadzorem  fachowego personelu, który dzi$ki wykszta%ceniu, wiedzy 
i do#wiadczeniu jest w stanie oceni& zakres naprawy i rozpozna& jej 
ewentualne konsekwencje lub p%yn"ce ze' zagro!enia.

Otwieranie obudowy urz"dzenia dozwolone jest tylko osobom z 
odpowiednim fachowym wykszta%ceniem. Przed otworzeniem urz"dzenia 
konieczne jest wyci"gniecie wtyczki z gniazdka.

Przy rozbudowie, czy przebudowie sprz$tu dozwolone jest u!ywanie tylko i 
wy%"cznie oryginalnych cz$#ci.
Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian na sprz$cie MOTOmed bez zgody 
producenta.

W razie przekazania urz"dzenia MOTOmed w inne r$ce, nale!y do sprz$tu 
koniecznie do%"czy& niniejsz" instrukcj$ u!ytkowania.

Sprz$t nale!y poddawa& o(cjalnej kontroli technicznej, której podlega 
sprz$t medyczny, co najmniej raz na dwa lata. Nale!y stosowa& si$ do 
aktualnej wersji zarz"dzenia DIN EN 62353 VDE 0751-1:2008-8. 11



84



85

Kontrola wzrokowa

Wskazówki dotycz!ce kontroli wzrokowej urz!dzenia 
MOTOmed przed rozpocz$ciem treningu

Urz"dzenie MOTOmed jest produktem medycznym wysokiej jako#ci i jako 
taki podlega szczególnie wysokim standardom bezpiecze'stwa i jako#ci 
w fazie projektowania oraz w fazie produkcji. Zgodnie z obowi"zuj"cym 
prawem producent produktu medycznego jest zobligowany do przekazania 
u!ytkownikowi wielu wskazówek dotycz"cych bezpiecze'stwa. Te 
wskazówki znajdziecie Pa'stwo na nast$pnych stronach. 

Prosz$ pami$ta& o tym, !e wi$kszo#& poni!szych wskazówek nie wynika 
z faktu, !e korzystanie z MOTOmed jest mniej bezpieczne ni! korzystanie 
z jakiekolwiek innego sprz$tu codziennego u!ytku.  Znakomita 
wi$kszo#& wymienionych wskazówek wynika z zastosowania szczególnie 
rygorystycznych przepisów maj"cych zapewni& bezpiecze'stwo 
u!ytkowników i pacjentów podczas korzystania z produktów medycznych. 
Z my#l" o naszych klientach sumiennie stosujemy si$ do tych przepisów.  

Nawet je!eli niektóre z poni!szych wskazówek wydaj" si$ same przez si$ 
zrozumia%e i niepotrzebne, prosimy mimo wszystko o zapoznanie si$ z nimi 
i dok%adne ich przestrzeganie. Mamy nadziej$, !e w ten sposób MOTOmed 
jest i pozostanie na d%ugi czas warto#ciow" i bezpieczn" pomoc" na 
wysokim poziomie.  

Prosimy przeprowadzi& kontrol$ wzrokow"przed rozpocz$ciem treningu, 
aby upewni& si$ o praid%owym stanie urz"dzenia. Poni!ej opisan" kontrol$ 
mo!na przeprowadzi& w bardzo krótkim czasie. 

12
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Czy kabel sieciowy wol-
ny jest od uszkodze', np. 
otar&, odcisków, porowa-
to#ci, zagi$&?

Czy kabel u%o!ony jest 
tak, aby: 
a)  nie dotyka& urz"dze-

nia?
b)  nie móg% by& uszko-

dzony, przyci#ni$ty in-
nym urz"dzeniem/
przedmiotem?

c)  nie znajdowa% si$ w za-
si$gu korb?

d)  nie móg% zosta& w inny 
sposób uszkodzony 
mechanicznie?

e)  nikt si$ nie móg% o' 
potkn"&?

Czy zasilacz zewn$trz-
ny wolny jest od widocz-
nych uszkodze'?

Kabel zasilacza musi zosta& 
wymieiniony, je!eli zostan" za-
uwa!one uszkodzenia. 

Naprawa uszkodzonego kabla 
do zasilacza jest niedozwolo-
na. Konieczna jest jego natych-
miastowa wymiana na orygi-
naln" cz$#& (rmy RECK, która 
cz$#ci te kontroluje i dopusz-
cza do u!ytku.  W tej sprawie 
nale!y si$ zwróci& do autoryzo-
wanego serwisu (rmy RECK.

Absolutnie niedopuszczal-
ne jest u!ytkowanie kabla o 
uszkodzonej izolacji!
Kabel do zasilacza musi by& tak 
u%o!ony, aby nikt si$ nie móg% 
o' potkn"&, oraz, aby niemo!-
liwe by%o jego mechaniczne 
uszkodzenie.

W przypadku widocznego 
uszkodzenia obudowy zasi-
lacza (np. odkszta%cenia, p$k-
ni$cia) nale!y go natychmiast 
od%"czy& od -ród%a pr"du.  Przy 
tym nale!y uwa!a&, aby nie do-
tkn"& obudowy zasilacza. W 
ten sposób uszkodzony zasi-
lacz nie mo!e by& dalej u!ywa-
ny. Nie nale!y podejmowa& sa-
modzielnych prób naprawy, 
lecz zwróci& si$ do autoryzo-
wanego serwisu (rmy RECK.

Je!eli uszkodzony jest kabel zasi-
lacza, istnieje niebezpiecze'stwo  
pora!enia pr"dem przez dotkni$-
cie uszkodzonego miejsca lub 
gdy uszkodzone miejsce dotknie 
urz"dzenia MOTOmed.

Dlatego w !adnym wypadku nie 
wolno u!ywa& uszkodzonego ka-
bla zasilacza!

 Je!eli uszkodzony jest kabel zasi-
lacza, istnieje niebezpiecze'stwo  
pora!enia pr"dem poprzez do-
tkni$cie uszkodzonego miejsca 
lub gdy uszkodzone miejsce do-
tknie urz"dzenia MOTOmed.

W wyniku uszkodzenia obudowy 
zasilacza mo!e przesta& funkcjo-
nowa& izolacja, co zwi$ksza ryzy-
ko pora!enia pr"dem. W takiej sy-
tuacji zasilacza nie wolno ponow-
nie pod%"cza& do pr"du. Zasilacz 
musi by& wymieniony.

Kontrola  Jakie nale&y przedsi$wzi!% 
"rodki, je&eli podczas kontroli 
wzrokowej zosta#a stwierdzo-
na nieprawid#owo"% 

Powody kontroli

1. Kontrola napi$cia i zasilacza
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Czy zasilacz zewn$trzny 
znajduje si$ poza uchwy-
tem do transportu i poza 
urz"dzeniem 

Czy wtyczka i zasilacz s" 
%atwo dost$pne, tak , aby 
w ka!dej chwili mo!li-
we by%o od%"czenie ich 
od sieci, wzgl. ponowne 
pod%"czenie?

Czy zasilacz jest tak 
umiejscowiony, aby 
móg% by& ch%odzony 
przez otaczaj"ce go po-
wietrze?

Czy widoczne s" uszko-
dzenia na urz"dzeniu 
oraz elementach wypo-
sa!enia dodatkowego?  

Czy zewn$trzna pow%oka 
na uchwytach do trzy-
mania (je!eli nale!" do 
wyposa!enia) wolna jest 
od uszkodze'? 

Czy urz"dzenie wolne 
jest od zanieczyszcze' 

Czy elementy wyposa!e-
nia dodatkowego s" od-
powienio dobrane dla 
u!ytkownika?

Nale!y tak umiejscowi& ze-
wn$trzny zasilacz, aby nie do-
tyka% MOTOmed.

MOTOmed powinien by& tak 
ustawiony, aby w ka!dej chwili 
mo!na by%o wyci"gn"& wtycz-
k$ z gniazdka. 

Zasilacz powinien by& tak 
umiejscowiony, !eby nagrze-
waj"c si$ móg% oddawa& ciep%o 
do otoczenia. 

Je!eli element urz"dzenia jest 
uszkodzony, nale!y sprawdzi&, 
czy mo!na go naprawi&, czy 
te! nale!y go wymieni&. 

Uchwyty do trzymania powin-
ny by& wymieniane przez auto-
ryzowany serwis.

Przed treningiem nale!y usu-
n"& ewentualne zanieczysz-
czenia kieruj"c si$ wskazówka-
mi po#wi$conymi piel$gnacji 
urz"dzenia.

Je!eli oka!e si$, !e np. opcjo-
nalnie zamawiane ”mankiety” 
na przeguby s" za du!e lub 
za ma%e, 
nale!y je wymieni&, aby roz-
miar by% odpowiedni.  Elemen-
ty wyposa!enia dodatkowe-
go powinny by& tak dobrane i 
u!ywane, aby np. na skórze nie 
mog%y powsta& obtarcia.

Odk%adnie zasilacza w odr$bne 
miejsce stanowi dodatkowe za-
bezpieczenie.

W instrukcji u!ytkowania 
parokrotnie zwaracana jest na to 
uwaga, aby przed wykonaniem 
prac ustawiaj"cych funkcje 
urz"dzenia wyci"gn"# wtyczk$ z 
kontaktu. Aby si$ do tego zalece-
nia zastosowa&, nale!y zapewni& 
swobodny dost$p do gniazdka 
wzgl. zasilacza.

Zasilacz nagrzewa si$ podczas 
pracy urz"dzenia. Aby zasilacz 
si$ nie przegrza%, co mog%oby do-
prowadzi& do wy%"czenia si$ lub 
uszkodzenia zasilacza, nie wol-
no go przykrywa& innymi przed-
miotami, ani np. po%o!y& na ka-
loryferze.

W przypadku uszkodzenia 
elemntów urz"dzenia producent 
nie gwarantuje ich bezpiecznego 
funkcjonowanie.

Powlecznie uchwytów na r$ce 
materia%em PVC zapewnia u!yt-
kownikowi dodatkowe zabez-
pieczenie przed napi$ciem elek-
trycznym. 

Usuwanie zanieczyszcze' zapo-
biega rozprzestrzenianiu si$ cho-
rób.

Nieprawid%owy dobór elementów 
wyposa!enia dodatkowego mo!e 
sprawi&, !e oprzyrz"dowanie to 
nie spe%ni swojego zadania lub 
!e wzro#nie ryzyko kontuzji u!yt-
kownika. Dlatego nale!y jeszcze 
przed treningiem sprawdzi&, czy 
elementy oprzy!"dowania dodat-
kowego zosta%y odpowiednio do-
brane. W przypadku u!ytkowni-
ków, którzy nie s" w stanie sami 
dokona& tej oceny, niezb$dna b$-
dzie pomoc opiekuna.

Kontrola Jakie nale&y przedsi$wzi!% 
"rodki, je&eli podczas kontroli 
wzrokowej zosta#a 
stwierdzona nieprawid#owo"%. 

Powód kontroli

2. Kontrola stanu urz!dzenia
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Wyci"gni$cie krótkiej 
podstawy b$dzie zapobiega& 
przechylaniu si$ urz"dzenia do 
przodu.

Nie doci"gni$te #ruby mog" spo-
wodowa&, !e podczas treningu 
obluzuj" si$ elementy urz"dzenia.

Je!eli podczas treningu obluzuje 
si$ jaka# cz$#&, nale!y natych-
miast zatrzyma& urz"dzenie 
wciskaj"c przycisk ”stop”, a nast$-
nie odpowiednio przymocowa& 
poluzowan" cz$#&.

Urz"dzenie nie mo!e si$ chwia&, 
przechyla& , ani przewraca&, po-
niewa! mog%oby to spowodowa& 
kontuzj$ &wicz"cego.

MOTOmed mo!e si$ przesun"& 
podczas &wiczenia, je!eli stoi na 
g%adkiej powierzchni (kafelki, la-
minat, parkiet, itd.).

Przy silnych skurczach spastycz-
nych nóg si%a nap$dowa w peda-
%ach mo!e doprowadzi& do prze-
suni$cia si$ lub przechylenia sie-
dziska. Aby temu zapobiec na-
le!y skorzysta& z odpowiednich 
#rodków.

Krzes%a na kó%kach mog" si$ prze-
sun"& podczas treningu.

Kontrola Jakie nale&y przedsi$wzi!% 
"rodki, je&eli podczas kontroli 
wzrokowej zosta#a stwierdzo-
na nieprawid#owo"% .

Powód kontroli

3. Kontrola optymalnych warunków treningowych.

Je!eli urz"dzenie 
wyposa!one jest w ”tre-
nera” ramion oraz górnej 
cz$#ci tu%owia lub gdy 
uchwyt do trzymania jest 
intensywnie obci"!any: 
Czy krótka podstawa 
jest wystarczaj"ca wyci"-
gni$ta?

Czy wszystkie dokr$cane 
cz$#ci urz"dzenia (konso-
la silnika, ”trener” ramion 
oraz górnej cz$#ci 
tu%owia, uchwyt, ...) s" 
odpowiednio przymoco-
wane za pomoc" #rub in-
busowych i zaciskowych 
i czy wszystkie #ruby 
mocuj"ce s" mocno 
przykr$cone?

Czy urz"dzenie ustawio-
ne jest na równej po-
wierzchni i nie mo!e si$ 
zachwia&, przechyli& lub 
przewróci&?

Czy pod%o!e jest na tyle 
t$pe, aby urz"dzenie nie 
mog%o si$ przesun"&?

Czy wózek inwalidz-
ki, wzgl. krzes%o, na któ-
rym siedzi u!ytkownik, 
jest tak ustawione, aby 
nie mog%o si$ przychyli&, 
przewróci& lub odjecha&?

Krótk" podstaw$ urz"dzenia 
nale!y opowiednio wysun"&. 
Konieczne jest zwrócenie uwa-
gi na to, aby podstawa ta po-
zostawa%a na 10 cm g%$boko-
#ci wsuni$ta. 

Nale!y doci"gn"& #ruby inbu-
sowe i zaciskowe, aby mog%y 
spe%ni& swoje zadanie.

Nale!y tak wybra& miejsce, w 
którym ustawione b$dzie urz"-
dzenie, aby nie mog%o si$ za-
chwia&, przechyli&, ani prze-
wróci&. Ewentualnie odpo-
wiednio ustawi& #ruby regulu-
j"ce na przodzie urz"dzenia.

Nale!y ustawi& urz"dzenie 
i siedzisko na powierzchni 
antypo#lizgowej. 
W ramach wyposa!enia dodat-
kowego mo!liwe jest zamó-
wienie przyssawki pod krót-
k" podstaw$ urz"dzenia. Jako 
element wyposa!enia dodat-
kowego mo!na zamówi& mat$ 
antypo#lizgow".

Je!eli nie da si$ wykluczy& 
przechy%u lub przesuni$cia si$ 
wózka inwalidzkiego do ty%u w 
wyniku silnych skurczów spa-
stycznych lub podczas aktyw-
nego &wiczenia, konieczne jest 
skorzystanie z   przystawki za-
bezpieczaj"cej wózek przed 
przewróceniem si$ . Nale!y ko-
rzysta& wy%"cznie ze stabil-
nych, mocnych krzese%, najle-
piej z oparciem na r$ce.
Trening MOTOmed z krzes%em 
na kó%kach jest wykluczony.

KONTROLA WZROKOWA
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Je!eli trening przepro-
wadzany jest siedz"c na 
wózku inwalidzkim: Czy 
zosta%y zablokowane ha-
mulce wózka inwalidz-
kiego przed treningiem?

Je!eli elektryczny wózek 
inwalidzki s%u!y za sie-
dzisko podczas treningu: 
Czy wózek elektryczny 
zosta% od%"czony od -ró-
d%a pr"du? Czy hamulce 
s" zablokowane? 

Czy podczas treningu 
nóg ”trener” ramion i 
górnej cz$#ci tu%owia 
jest odwrócony do ty%u 
i zablokowany tak, aby 
uchwyt do trzymania by% 
%atwo dost$pny?

Czy &wicz"cy ma na so-
bie odpowiedni strój

Czy urz"dzenie jest tak 
ustawione i zaprogramo-
wane, aby ruchy wykony-
wane podczas &wiczenia 
nie powodowa%y kontak-
tu u!ytkownika z innymi 
sprz$tami lub cz$#ciami 
urz"dzenia MOTOmed?

Czy podczas treningu 
nóg ko'czyny dolne nie 
b$d" zawadza& o uchwyt 
lub ”trenera” do ramion i 
górnej cz$#ci tu%owia?

Nale!y zablokowa& hamulce i 
sprawdzi&, czy wózek inwalidz-
ki stoi bezpiecznie.

Wózek nale!y od%"czy& od 
dop%ywu pr"du wózek elek-
tryczny i zaci"gn"& hamulce. 
Nast$pnie nale!y sprawdzi& 
czy  wózek naprawd$ stoi 
bezpiecznie.

Przed treningiem nale!y 
odwróci& ”trenera” ramion
i górnej cz$#ci tu%owia do ty%u.

Musi by& wykluczone, aby 
np. szerokie spodnie, d%ugie 
chusty, szale, naszyjniki, bi!u-
teria, d%ugie w%osy, itd. mog%y 
si$ wkr$ci& w peda%y/korby 
(szczególnie przy ”trenerze” 
ramion). 

Nie nale!y mie& na sobie bu-
tów wi"zanych na sznuro-
wad%a.

Przed rozpocz$ciem &wicze' na 
”trenerze” ramion i górnej cz$#ci 
tu%owia nale!y odpowiednio 
zwi"za& d%ugie w%osy lub sko-
rzysta& z nakrycia g%owy.

Wysoko#& powinna by& tak 
ustawiona, aby nogi mog%y 
porusza& si$ swobodnie: Nogi 
nie mog" podczas treningu 
zawadza& o ”trenera” ramion 
lub uchwyt do trzymania.

Przy ewentualnej konieczno#ci 
regulacji wysoko#ci uchwytu 
do trzymania lub ”trenera” 
ramion i górnej cz$#ci tu%owia 
nale!y koniecznie pami$ta& o 
tym, aby regulowany element 
by% wsuni$ty w statyw na g%$-
boko#& conajmniej 10 cm. 

Wózek inwalidzki nie mo!e si$ 
przesuwa& podczas treningu.

Wózek inwalidzki nie mo!e si$ 
przesuwa& podczas treningu. 

Podczas treningu nóg nale!y trzy-
ma& si$ uchwytu, co poprawia 
stabilno#& i daje nogom wi$ksz" 
swobod$.
 

Nieodpowiedni strój mo!e owi-
n"& si$ o korb$ i spowodowa& ob-
ra!enia.

Je!eli element stroju 
lub w%osy zostan" wkr$cone, nale-
!y natychmiast wcisn"& przycisk 
”stop”, aby ruch korby zosta% 
przerwany, a wkr$cony element 
móg% zosta& uwolniony.

Aby wykluczy& ryzyko kontuzji 
nale!y tak ustawi& MOTOmed, 
aby u!ytkownik podczas treningu 
nie zawadza% o inne przedmioty.

Kontrola Jakie nale&y przedsi$wzi!% 
"rodki, je&eli podczas kontroli 
wzrokowej zosta#a stwierdzo-
na nieprawid#owo"% .

Powody kontroli
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Czy korby mog" porusz& 
si$ swobodnie i czy nie 
istnieje niebezpiecze'-
stwo, !e korby b$d" pod-
czas treningu zawadza& 
o inne przedmioty?

Czy promie' zamacho-
wy korby ustawiony jest 
po obu stronach iden-
tycznie?

Czy podczas treningu 
nogi, wzgl. ramiona u!yt-
kownika s" bezpiecznie 
wpi$te w podstawki na 
nogi, wzgl. ramiona?

Czy w zasi$gu pacjen-
ta nie znajduj" si$ inne 
urz"dzenia elektrycz-
ne, niedopuszczone jako 
elektryczny sprz$t me-
dyczny? 

Nale!y usun"& wszystkie 
przedmioty znajduj"ce si$ w 
pobli!u korb, które mog%y-
by podczas ruchu obrotowe-
go zosta& zawadzone lub ten 
ruch utrudnia&. Nale!y pami$-
ta& o tym, !e szczególnie w%o-
sy, chusta, bi!uteria mog" si$ 
wkr$ci& podczas ruchu obroto-
wego korby.

Je!eli korby s" ustawione po 
obu stronach na ró!nej d%ugo-
#ci, nale!y d%ugo#& wyrówna&. 
Regulacja d%ugo#ci korby opi-
sana jest na stronach 44/52.

Nogi i ramiona nale!y wpina& 
tak, jak jest to opisane na po-
przednich stronach.

Z zasi$gu pacjenta nale!y 
usun"& wszystkie urz"dzenia 
elektryczne, które nie s" 
dopuszczone jako produkty 
medyczne.

Szczególnie w przypadku cz$#ci 
obrotowych, nap$dzanych silni-
kiem, nale!y zwróci& uwag$ na to, 
aby nic si$ nie mog%o w nie wkr$-
ci&. W tym przypadku obowi"zu-
j" te same #rodki bezpiecze'stwa, 
których trzeba przestrzega& u!y-
waj"c np. urz"dze' kuchennych 
lub wiertarki r$cznej.

Ró!na d%ugo#& korb powoduje 
nierównomierny ruch, poniewa! 
si%y s" nierówno roz%o!one (nie-
równa d%ugo#& d-wigni). Dlatego 
po obu stronach d%ugo#& d-wigni 
powinna by& ustwiona tak samo.

Nogi / ramiona nie powinny by& 
w stanie wy#lizn"& si$ z podsta-
wek pod stopy / przedramiona.

Je!eli pacjent korzysta podczas 
treningu z urz"dze' elektrycz-
nych niskiej jako#ci, izolacja 
urz"dzenia MOTOmed nie b$dzie 
w stanie ochroni& go przed pora-
!eniem pr"dem spowodowanym 
urz"dzeniem niskiej jako#ci. Aby 
pacjent by% ca%kowicie chroniony 
przez wysoki standard bezpie-
cze'stwa zapewniony przez 
urz"dzenie MOTOmed, w jego 
zasi$gu nie powinny znajdowa& 
si$ inne urz"dzenia elektryczne, 
które nie s" dopuszczone jako 
produkty medyczne.

Kontrola Jakie nale&y przedsi$wzi!% 
"rodki, je&eli podczas kontroli 
wzrokowej zosta#a stwierdzo-
na nieprawid#owo"%.

Powody kontroli
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Producent MOTOmed zapewnia, !e kabel sieciowy odpowiada 
wymogom EN 60601-1-2:2007-12. Je!eli u!ytkownik nie b$dzie korzysta% 
z oryginalnego kabla sieciowego dostarczonego przez producenta 
MOTOmed, mo!e doj#& do wzmo!onej emisji lub do zmniejszenia 
odporno#ci urz"dzenia na zak%ócenia. 

O"wiadczenie producenta - elektromagnetyczna
emisja

Urz"dzenie MOTOmed przeznaczone jest do pracy w nast$puj"cych 
warunkach elektromagnetycznych. Klient lub u!ytkownik powinien 
zapewni& takie w%a#nie warunki otoczenia dla odpowiedniego 
funkcjonowania MOTOmed.

pomiar b#$dnej emisji

Emisja HF wg CISRP 11

Emisja HF wg CISRP 11

Emisja wy!szych har-
monicznych wg IEC 
61000-3-2

Emisja przy wahni$ciach 
napi$cia / Flicker wg 
IEC 61000-3-3

zgodno"%

grupa 1

klasa B

klasa A

spe%nione

otoczenie elektromagnetyczne
Wytyczne

Energia HF w MOTOmed wykorzystywana 
jest tylko i wy%"cznie do funkcji wewn$trz-
nych. Dlatego emisja HF jest minimalna i 
bardzo ma%o prawdopodobne jest, aby na-
st"pi%o uszkodzenie innych znajduj"cych si$ 
w pobli!u urz"dze' elektronicznych.

MOTOmed przeznaczony jest do u!ytku w 
instytucjach, równie! o#rodkach piel$gna-
cyjnych, które zaopatrywane s" w energi$ 
elektryczn" z publicznych sieci, tak jak bu-
dynki, w których znajduj" si$ mieszkania.
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O"wiadczenie producenta - odporno"% na zak#ócenia 
elektromagnetyczne

Urz"dzenie MOTOmed przeznaczone jest do pracy w nast$puj"cych 
warunkach elektromagnetycznych. Klient lub u!ytkownik powinien 
zapewni& takie w%a#nie warunki otoczenia dla odpowiedniego 
funkcjonowania MOTOmed.

odporno"% na zak#ó-
cenia
kontrola

Wy%adowania 
statyczne  
(ESD) wg 
IEC 61000-4-2

elektryczne wielko#ci 
zak%óce'-Bursts wg 
IEC 61000-4-4
wg IEC 61000-4-5

Zanik napi$cia, 
krótkotrwa%e przerwy 
i wahni$cia w dosta-
wie pr"du 
wg IEC 61000-4-11

Pole magnetyczne 
przy cz$stotliwo#ci 
(50/60) wg 
IEC 61000-4-8

IEC 60601-poziom kontrolny

± 6 kV wy%adowanie przy 
    kontakcie

± 8 kV wy%adowania w 
    powietrzu

± 2 kV w stosunku do sieci 
    zasilaj"cej

± 1 kV wej#ciowe i wyj#ciowe
    przewód

± 1 kV z przesuni$ciem 
    fazowym

± 2 kV bez przesuni$cia 
    fazowego

<5% UT(> 95 % zanik UT) na 
1/2 okresu

40% UT( 60 % zanik UT) na 5 
okresów

70% UT( 30 % zanik UT) na 25 
okresów

< 5 % UT
(> 95 % zanik UT) na 5 sek.

3 A/m

otoczenie elektromagnetyczne
wytyczne

Pod%oga powinna by& drewniana, be-
tonowa lub wy%o!ona ceramicznymi 
kafelkami. Je!eli pod%oga pokryta jest 
tworzywem sztucznym, wzgl$dna wil-
gotno#& powietrza powinna wynosi& 
conajmniej 30%.

Jako#& dostarczanego napi$cia po-
winna odpowiada& typowym wymo-
gom szpitalnym lub obowi"zuj"cym 
w handlu.

Jako#& dostarczanego napi$cia po-
winna odpowiada& typowym wymo-
gom szpitalnym lub obowi"zuj"cym 
w handlu.

Jako#& dostarczanego napi$cia powin-
na odpowiada& typowym wymogom 
szpitalnym lub obowi"zuj"cym w han-
dlu. Je!eli u!ytkownikowi MOTOmed 
zale!y na funkcjonowaniu urz"dze-
nia niezale!nie od przerw w dostawie 
energii, zaleca si$ pod%"czenie MOTO-
med do sta%ego -ród%a energii lub do 
odpowiedniego generatora.

Pole magnetyczne przy tej cz$stotli-
wo#ci sieci powinno odpowiada& typo-
wym wymogom spotykanym w oto-
czeniu szpitalnym lub obowi"zuj"cym 
w handlu.

Uwaga UT oznacza zmienne napi$cie sieciowe przed zastosowaniem poziomu kontrolnego.

13
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Kontrola odpor-
no"ci na zak#óce-
nia elektromagne-
tyczne

Przewodzone 
zak%ócenia HF wg 
IEC 61000-4-6

Wypromieniowane 
zak%ócenia HF wg 
IEC 61000-4-3

IEC 60601- 
poziom 
kontrolny

3 Ve/
150 kHz do 80 
MHz

3 V/m/ 
80 MHz do 2,5 
GHz

Otoczenie elektromagnetyczne

Przeno#ne urz"dzenia radio-telefonicz-
ne nie powinny znajdowa& si$ bli!ej 
MOTOmed i jego instalacji ni! zalecana 
odleg%o#& ochronna, która wynika z ob-
licze' frekwencji nadawania.

zalecany odst$p bezpiecze'stwa

d = 3,5/3     P = 1,17   P
��
d = 3,5/10    P = 0,35    P
przy 80 MHz do 800 MHz

d = 7,0/10    P = 0,70    P
przy 800 MHz do 2,5 GHz 

zak%adaj"c, !e P�to moc nadajnika w a 
Watt (W) wg danych producenta nadaj-
nika, a d to zalecana odleg%o#& w me-
trach (m). Moc pola stacjonarnych na-
dajników, mierzona w danym miejscu, a 
powinna by& mniejsza ni! ni! w zazna-
czonym poziomie zgodno#ci w ca%ym 
zakresie cz$stotliwo#ci.b
W pobli!u urz"dze' 
posiadaj"cych niniejszy 
symbol mog" wyst"pi& 
zak%ócenia.

Uwaga 1:   Przy 80 MHz i 800 MHz chodzi o wy!szy zasi$g frekwencji.

Uwaga 2:    Powy!sze wskazówki nie daj" si$ zastosowa& we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie si$ %a-
dunków elektromagnetycznych zale!ne jest od wch%aniania i odbijania od #cian budynku, przed-
miotów i osób w nim si$ znajduj"cych. .

a) � Moc pola stacjonarnych nadajników, takich jak n p. baza telefonu bezprzewodowego, ruchome telefony 
polowe, amatorskie stacje nadawcze, wszelkie nadajniki radiowe i TV, nie mo!e by& teoretycznie dok%adnie 
wcze#niej ustalona.  Aby ustali& #rodowiskowe pole magnetyczne, nale!a%oby przeprowadzi& badania na 
miejscu. Je!eli pomiary mocy pola w miejscu, gdzie ma by& u!ywany MOTOmed wykaza%yby przekroczenie 
poziomu zgodno#ci, nale!a%oby obserwowa& czy urz"dzenie dzia%a zgodnie z przeznaczeniem. Je!eli zosta-
nie zauwa!one nietypowe dzia%anie MOTOmed, nale!y ewentualnie zastosowa& dodatkowe #rodki, takie 
jak, odmienne zaprogramowanie sprz$tu lub ustawienie go w innym miejscu. .

b) Powy!ej cz$stotliwo#ci od 150kHz do 80MHz, moc pola powinna by& ni!sza ni! 3 V/m.

Poziom 
zgodno"ci

3 Ve/
150 kHz do 
80 MHz

3 V/m/ 
80 MHz do 
2,5 GHz

KOMPATYBILNO*, ELEKTROMAGNETYCZNA - WSKAZÓWKI
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Zalecany bezpieczny odst$p mi$dzy przeno"nymi 
urz!dzeniami telekomunikacyjnymi HF, a urz!dzeniem 
MOTOmed

MOTOmed przeznaczone jest do pracy w otoczeniu elektromagnetycznym 
pod warunkiem, !e si%a zak%óce' wysokiej cz$stotliwo#ci jest kontrolowana. 
Aby unikn"& zak%óce' elektromagnetycznych, klient czy u!ytkownik 
urz"dzenia MOTOmed powinien dopilnowa& zachowania odpowiedniej 
odleg%o#ci mi$dzy przeno#nym urz"dzeniem telekomunikacyjnym 
(nadajnikiem), a MOTOmed. Minimalny odst$p bezpiecze'stwa zale!ny jest 
od wyj#ciowej mocy urz"dzenia telekomunikacyjnego (patrz tabela).

13

Pobór pr!du 
przez nadajnik

W

0,01

0,1

1

10

100

80 MHz do 800 MHz

d = 0,35    P�
0,04

0,11

0,35

1,11

3,50

150 kHz do 80 MHz

d = 1,17    P�
0,12

0,37

1,17

3,70

11,70

800 MHz do 2,5 GHz

d = 0,70    P�
0,07

0,22

0,70

2,21

7,00

Bezpieczna odleg#o"% zale&na od cz$stotliwo"ci nadajnika
m

Dla nadajników, których maksymalna moc nie jet podana w powy!szej tabeli, bezpieczn" odleg%o#& d mo!na 
obliczy& w metrach (m) korzystaj"c z równania w odpowiedniej kolumnie, je!eli P jest maksymaln" moc" na-
dajnika w Watt (W) wg danych producenta nadajnika.

Uwaga 1:   Przy 80 MHz i 800 MHz chodzi o wy!szy zasi$g frekwencji.

Uwaga 2:    Powy!sze wskazówki nie daj" si$ zastosowa& we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie si$ %a-
dunków elektromagnetycznych zale!ne jest od wch%aniania i odbijania od #cian budynku, przed-
miotów i osób w nim si$ znajduj"cych.

KOMPATYBILNO*, ELEKTROMAGNETYCZNA - WSKAZÓWKI



96 �



97

Indeks terminów kluczowych

14

Symbole

(ogólne) wskazówki 
o u!ytkowaniu  18

A

analiza  41

B

bezpiecze'stwo  64

C

cele terapeutyczne  14
choroby  14
ci$!ar  69
czyszczenie  67

D

dane techniczne  69

E

emisja elektromagnetyczna  92
etykiety z danymi o urz"dzeniu  75

I

informacja o usterce  63

K

klasy(kacja  69
kontrola wzrokowa  85

M

mocowanie do pod%ogi  57

N

numer urz"dzenia  75

O

obejmy na %ydki  44, 52, 56
obejmy na przedramiona  48, 55, 61
obejmy na ramiona  48, 55, 61
ochrona ruchu  20
odporno#& na zak%ócenia   93
odporno#& na zak%ócenia 
elektromagnetyczne  93
odst$py bezpiecze'stwa  95
ograniczenie ci$!aru  78
opcja dla ekspertów  32
opcja podstawowa  32
opcja stand-by/urz"dzenie 
w ruchu  26
osoba odpowiedzialna  75, 76

INDEKS TERMINÓW KLUCZOWYCH
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Indeks terminów kluczowych

P

piel$gnacja  67
pierwszy rozruch  77
pobór pr"du  69
pod%"czenie do sieci  69
podpórki pod stopy  44, 51
podwozie o rozsuwanych 
podstawach  36, 58
pomoc przy wsiadaniu  34
pora treningu  18
produkt medyczny wg 
klasy(kacji MPG  69, 70
promie' zamachu peda%ów - 
mo!liwo#& dok%adnego ustawienia  46
prowadnice na nogi  44, 52, 56
przeciwwskazania  14
przegl"d  73
przeznaczenie  12
przygotowanie do treningu  31
punkty pod%"czenia 
stacji obs%ugi  32

R

regulacja .eksji kolana  40, 59
regulacja stawu skokowego  49, 61
regulacja wysoko#ci  50, 60
rok produkcji  71
rozlu-nianie spastyczno#ci  20
rozpakowa&  24

S

samoobs%ugowe wi"zania 
na stopy  45, 54
serwis  75, 76
skurcze (spastyczno#&)  20
spastyczno#& (skurcze)  20
statyw  24
#rodki ostro!no#ci  77
stacja obs%ugi  32
stan gotowo#ci  26
stopnie obci"!enia hamulców  18
sukcesy terapeutyczne  18
szkodliwe dzia%ania uboczne  15

T

TrainCare komfort  37, 56
transport  27
„trener” ramion i górnej cz$#ci 
tu%owia - aktywny i pasywny  34, 47, 55
tryb pracy  32

U

uchwyt do mocowania do %ó!ka  36
uchwyt do trzymania  27
uruchomienie urz"dzenia  24
us%ugi gwarancyjne  73
ustawienie MOTOmed letto2  29
usterki w systemie elektronicznym  65
usuwanie usterek  63
utylizacja  67
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Indeks terminów kluczowych

14

W

wa%ki do transportu  27
warunki otoczenia  69
wskazania  14
wskazówki  18
wskazówki przed treningiem  18
wskazówki terapeutyczne  18
wstawienie / 
zabezpieczenie nóg  34, 39, 45
wst$p  3
wyja#nienie oznakowania  70, 72
wykluczenie od 
odpowiedzialno#ci prawnej  13
wy%"cznik dla pacjenta  37
wymiary  69
wymiary monitora  69
wyposa!enie dodatkowe  43
wysi$gnik dla stacji obs%ugi  59

Z

zabezpieczaj"ce podstawki 
pod stopy  44, 51
zak%ócenia w pracy sprz$tu  65
zako'czenie treningu  41
zalecany bezpieczny odst$p  95
zapi$cie na d%onie  49, 55, 61
zastosowanie zgodne z 
przeznaczeniem  12
znak CE  71

INDEKS TERMINÓW KLUCZOWYCH
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