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Před začátkem používání přístroje, se pečlivě seznamte s tímto návodem!

Návod k použití uschovejte pro pozdější použití!

Pro pomoc, v případě potřeby, při montáži a nastavování, používání nebo udržování přístroje kontaktujte výrobce.

KONTAKT
KALPE

Stanislav Kalivoda

U Rakovky 1794, Praha 4 Kunratice 148 00

mobil:+420 737 289 275

email: kalpe@volny.cz

web: www.kalpe.cz

ŽIVOTNOST
Životnost ZP je průměrně 10 let. Po této době se předpokládá fyzické opotřebování mechanických dílů a morální zastarání přístroje takové, že 
se dále nevyplatí jej provozovat. Dodržováním pravidelných servisních prohlídek a oprav lze životnost přístroje prodloužit.

Záruční a pozáruční servis a opravy provádí výhradně výrobce ZP!

Jednou za rok nechte provést servisní prohlídku ZP!

KLASIFIKACE
Zdravotnický elektrický přístroj pro použití v prostředí domácí zdravotní péče podle ČSN EN 60601-1 ed. 2 (změny: A1, A11, A12) a ČSN EN 
60601-1-11 ed. 2.

Jmenovité napájecí napětí 230 V/50 Hz

Jmenovitý výkon 300 VA, max. 410 VA

Pojistky F1, F2 T 1,6 A/250 V 5x20

Stupeň krytí IP 21 

Hmotnost přístroje 40,4 kg

Provozní zatížení přístroje max. 25 kg

Přístroj je určený pro napájecí sítě kategorie přepětí II podle IEC 60664-1.

Neinvazivní zdravotnický prostředek rizikové třídy I. podle NV 54/2015 Sb.

Přístroj je určený pro trvalý provoz.

IDENTIFIKACE
Typové označení přístroje na výrobním štítku. Štítek je univerzální pro typovou řadu Motren.

mailto:kalpe@volny.cz
http://www.kalpe.cz/


Typ vestavěné elektroniky a firmware je dostupný v MENU/NASTAVENÍ/INFORMACE.

VARIANTY PŘÍSTROJE

TYP NÁZEV POPIS

MS Motren Solo Přístroj pro procvičování dolních končetin v sedě

MD1 Motren Duo 1 Přístroj pro procvičování dolních a horních končetin současně

MD2 Motren Duo 2 Přístroj pro procvičování dolních a horních končetin odděleně (ZÁSTUPCE TYPOVÉ ŘADY)

MD3 Motren Duo 3 Přístroj pro procvičování dolních a horních končetin odděleně v sedě nebo v leže

MB Motren Bed Přístroj pro procvičování dolních končetin v leže, horních končetin v sedě

POUŽITÉ SYMBOLY
Všeobecný výstražný znak

Pozor (výstraha)

Znak pro povinnou činnost

Všeobecný zákazový znak

Sezení zakázáno

Povinnost studia/čtení návodu k použití před zahájením užívání ZP

Návod k použití

Nouzové zastavení

Evropská značka shody

Po skončení životnosti odevzdejte k ekologické likvidaci. Nepatří do směsného odpadu.

Výrobce: 
Stanislav Kalivoda 
U Rakovky 1794 
Praha 148 00, CZ 
tel. +420 737 289 275 
www.motren.eu 
kalpe@volny.cz

typ/výr. č.

rok výroby

230 V, 50 Hz 
300 VA, max. 410 VA 
2xT1.6 A, 250 V, 5x20 
hmotnost 40,4 kg 
zatížení max. 25 kg 
třída ZP I 
IP 21

Motren



Příložná část typu BF

Spotřebič třídy ochrany II

„Vypnuto“ (napájení)

„Zapnuto“ (napájení)

IP 21 Ochrana před nebezpečným dotykem prstem a vniknutím malých cizích předmětů, chráněno proti kapající vodě

ZP Zdravotní prostředek

POUŽITÍ
Rehabilitační přístroj MOTREN je určený pro pasivní a aktivní procvičování oslabených či nehybných dolních nebo horních končetin osob 
odkázaných na vozík. Pohon zajišťuje elektromotor, který uvádí do otáčivého pohybu kliky, na kterých jsou upevněny nášlapky. Na ně pak 
položené či upevněné končetiny provádějí nucený krouživý pohyb, čímž se procvičují dle zvoleného nastavení.

Při cvičení je nutná nepřetržitá asistence osoby obsluhující ZP!

Pacienti užívající ZP jsou osoby s různým stupněm pohybového postižení, kteří mohou mít omezenou schopnost rozpoznat nebezpečnou 
situaci nebo z ní uniknout. Obsluhu ZP ve zdravotnickém zařízení provádí vyškolený personál. V domácím prostředí může namísto vyškoleného
personálu obsluhovat ZP osoba, která si prostudovala návod, pochopila jej a v rozsahu pokynů v návodu je k asistenci způsobilá.

Je nezbytné aby obsluha ZP provedla správné seřízení trenažéru dle individuálních 
potřeb pacienta a byla přítomna a obsluhovala ZP během celé doby užívání ZP!

VHODNÉ POUŽITÍ
Než přistoupíte ke cvičení, je nutno zjistit vhodnost použití přístroje MOTREN pro Vaše rehabilitační a léčebné účely. Toto je individuální, dané 
především stupněm tělesného postižení.

Při kardiovaskulárních potížích konzultujte používání ZP s lékařem, hrozí nebezpečí 
zdravotních komplikací!

Necvičte při akutně vzniklé bolesti na hrudi a potížích s dýcháním!

Použití přístroje je vhodné při pohybových postiženích končetin např. v následujících indikacích: cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, 
Parkinsonova choroba, svalová dystrofie, pohybová ochrnutí po úrazech páteře a mozku.

Aktivní i pasivní pohyb končetinami napomáhá jejich prokrvování, posiluje svalstvo a zlepšuje celkovou kondici pacienta. Může mít příznivý vliv 
na peristaltiku střev.

NEVHODNÉ POUŽITÍ
Velmi opatrně je nutno postupovat při následujících onemocněních, pro které trenažér nemusí být vhodný: artróza, silné deformace končetin či 
jejich svalové zkrácení, při nebezpečí kyčelní luxace, při natržení křížového svalu. V případě hluboké žilní trombózy by používání přístroje 
nemělo být kontraindikováno po náležitém zaléčení, mimo specifických situací.



Řiďte se lékařským doporučením, všechny nejasnosti ohledně užití ZP konzultujte se 
svým lékařem!

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Teplotní rozsah -25 °C až +5 °C

+5 °C až +35 °C při relativní vlhkosti až 90 % bez kondenzace

35 °C až +70 °C při tlaku vodní páry až 50 hPa

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
Prostředí, v němž bude prováděno rehabilitační cvičení, by mělo vyhovovat požadavkům na teplotu, vlhkost a čistotu vzduchu, aby bylo 
zajištěno pohodlné cvičení a dlouhá životnost přístroje.

Teplotní rozsah +5 °C až +40 °C

Prašnost Vyhovuje běžné domácí či zdravotnické prostředí

Relativní vlhkost vzduchu Max. 90 % bez kondenzace

Rozsah atmosferického tlaku 700-1060 hPa

Nepoužívejte v koupelnách, u bazénů a v exteriéru za mlhy a deště, hrozí úraz 
elektrickým proudem!

Nepokládejte na kryt přístroje předměty, které by se mohly dostat do kolize s jeho 
pohybujícími se částmi nebo ovlivnit chlazení přístroje okolním vzduchem!

Přístroj není určen pro prostředí obohacené kyslíkem.

V rozsahu zkoušek na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bylo prokázáno, že přístroj neovlivňuje jiná zařízení a není jimi ovlivňován.

PŘEVOZ TRENAŽÉRU
Přepravu po místnosti ulehčuje dvojice koleček, která jsou na přední části přístroje. Při transportu je nutné trenažér naklopit, čímž se kolečka 
dostanou do styku s podlahou. Pak je ho možno za rukojeť zvolna převážet.

Pojíždění po kolečkách trenažéru používejte jen pro přemísťování po místnosti či uvnitř
budovy a na hladkých podlahách! Hrozí poškození koleček!

Obr. 1: Kolečka pro převoz přístroje po místnosti



Při pojíždění po kolečkách držte přístroj za rukojeti určené pro držení!

Při přenášení přístroje (dva lidé) držte přístroj za rukojeti určené pro držení a kovovou 
konstrukci ve spodní části přístroje!

Obr. 2: Rukojeti pro držení určené také pro převoz po
kolečkách a přenášení



Při přenášení přístroje složte rameno pro cvičení rukou do výchozí polohy!

POSTAVENÍ TRENAŽÉRU DO PRACOVNÍ POLOHY
Trenažér postavte na rovnou, neklouzavou podlahu, či s ním najeďte na neklouzavou  podložku.

Podle typu ZP používejte trenažér v sedě nebo v leže na posteli!

Je zakázáno stoupat na pedály!

Trenažér se používá vsedě nebo vleže, nikdy ne vestoje, neboť maximální přípustná síla na nášlapku je 250 N, což představuje asi 25 kg. Podle
typu ZP můžete cvičit ze zabrzděného vozíku, ze židle s vysokým, vzpřímeným opěradlem nebo v leže z postele.

Vzpřímená poloha vsedě je nutná, abychom zabránili možnému převržení vozíku či židle. Při výskytu silných spasmů, či při použití méně  
stabilního vozíku je nutno použít fixaci vozíku proti převrácení.

Obr. 3: Místa určená k uchopení při přenášení: rukojeti
pro držení a kovová konstrukce ve spodní části

přístroje



PŘÍLOŽNÉ ČÁSTI
Příložné části jsou části trenažéru, kterých se pacient při cvičení dotýká.

Příložné části jsou:

Obr. 4: Nášlapky llevá a pravá pro pohyb nohou

Obr. 5: Rukojeti levá a pravá pro pohyb rukou

Obr. 6: Rukojeti levá a pravá pro držení během
procvičování nohou

Obr. 7: Externí ovládací tlačítko s
kabelem a konektorem(volitelné

příslušenství)



Do externího konektoru na zadní straně ovládacího panelu je dovoleno připojovat 
výhradně výrobcem dodaný komplet ovládacího tlačítka s kabelem a konektorem!

Připojení a zajištění externího ovládacího tlačítka se provede nasunutím konektoru na kabelu do konektoru na zadní straně ovládacího panelu a
jeho pootočením.

Ovládací panel není příložnou částí. Ovládací panel slouží pro obsluhu trenažéru a při cvičení se ho pacient nedotýká.

Dbejte na dostatečné utažení rukojetí a nášlapek!

Pokud nejsou rukojeti a nášlapky dostatečně utaženy, hrozí ztráta stability cvičícího při 
jejich vypadnutí!

Pokud externí ovládací tlačítko nefunguje, přístroj nepoužívejte a kontaktujte servis!

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Přístroj je určený pro síťové napětí 230 V/50 Hz. Síťovým kabelem propojte přístroj se sítí.

Použijte síťový kabel pro třídu ochrany II dodaný s přístrojem!

Síťový kabel musí být po celou dobu provozu přístupný obsluze! Hrozí úraz 
elektrickým proudem v důsledku poškození kabelu přiskřípnutím!

Není dovoleno po kabelu šlapat!

Obr. 8: Připojení externího ovládacího
tlačítka na zadní straně ovládacího

panelu(volitelné příslušenství)



V případě známek poškození přívodního síťového kabelu odpojte přístroj ze sítě a 
kontaktujte servis KALPE! Hrozí úraz elektrickým proudem!

Dbejte na to aby byl přívodní kabel přístupný a volně vedený po zemi, nebyl zauzlovaný
nebo někde přiskřípnutý!

Neodstraňujte plastové kryty přístroje!

Zásahem do konstrukce přístroje hrozí úraz elektrickým proudem!

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Zapínejte přístroj před vložením končetin!

Přístroj zapněte spínačem v dolní části přístroje.

Během zapínání přístroje se na ovládacím panelu rozsvítí displej a zobrazí logo Kalpe.

OVLÁDACÍ PANEL
Po zapnutí přístroje se na ovládacím panelu zobrazí hlavní MENU.

Jednotlivé položky menu lze spustit stisknutím příslušného šedého tlačítka po stranách displeje nebo dotekem na příslušnou položku na displeji.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA
Význam funkčních tlačítek na ovládacím panelu:

• MENU - stisknutím tlačítka MENU lze kdykoliv zobrazit hlavní nabídku MENU

• ŠIPKY – změna směru otáčení, změnu lze provést kdykoliv během cvičení, trenažér se zvolna zastaví a zvolna rozeběhne v 
opačném směru až na nastavenou rychlost otáčení klik.

• START – uvede trenažér do pohybu, zahájí cvičení, ukončí pauzu opětovným zahájením cvičení

Obr. 9: Úvodní logo během zapínání
přístroje



• STOP – zastaví pohyb trenažéru, přeruší cvičení

MENU
Význam jednotlivých položek v okně hlavního Menu:

• Program – umožňuje zvolit cvičební režim pro ruce nebo nohy

• Nástup – nástupní program, automaticky nastaví pedály dolu pro pohodlný nástup končetin

• Výsledky – zpřístupní průběžné výsledky probíhajícího cvičení a výsledky třech dokončených cvičení v minulosti

• Nastavení – umožňuje nastavit jazyk, hlasitost, a zpřístupní informace o přístroji

• Trenažér – spustí okno trenažéru

TRENAŽÉR
Význam jednotlivých položek v okně Trenažér:

• Čas – zobrazuje nastavenou dobu cvičení a zbývající dobu cvičení v rozsahu 0-90 min.  Dobu cvičení lze před a během cvičení 
měnit. Ve výchozím stavu po zapnutí přístroje je nastavený čas 20 min.

• Otáčky – zobrazuje nastavené a aktuální otáčky v rozsahu 0-90 ot/min. Otáčky lze během cvičení kdykoliv změnit. Ve výchozím stavu
po zapnutí přístroje jsou nastavené otáčky 10 ot/min.

• Zátěž – zobrazuje nastavenou zátěž pro aktivní cvičení v rozsahu 0-10. Zobrazuje zvolený cvičební režim ruce/nohy. Zátěž lze během
cvičení kdykoliv změnit. Ve výchozím stavu po zapnutí přístroje je zátěž nastavena na hodnotu 3.

• Tonus – zobrazuje vypínací citlivost pro detekci svalových křečí (spasmů) v rozsahu 0-10 a vypínací čas. Vypínací citlivost lze během
cvičení kdykoliv změnit. Ve výchozím stavu po zapnutí napájení je vypínací citlivost nastavena na hodnotu 5.

• Modré vlaječky ve spodní části displeje signalizují, že trenažér je připravený pro zahájení cvičení tlačítkem START.

Obr. 10, Hlavní menu přístupné po
zapnutí přístroje nebo stisknutí tlačítka

MENU

Obr. 11: Okno trenažéru



• Blikající šálek signalizuje přestávku ve cvičení po stisku tlačítka STOP.

Cvičení zahájíte/pokračujete stisknutím tlačítka START.

Cvičení přerušíte tlačítkem STOP.

DIAGNOSTIKA – PRACOVNÍ ROZBĚH
Po zahájení cvičení stisknutím tlačítka START se zobrazí okno „Diagnostika“. V tomto režimu je přístroj automaticky nastaven na 10 otáček za 
minutu a 20 minut cvičení. Během diagnostiky, přístroj sám vyhodnocuje optimální nastavení vypínací síly pro vznik spasmů. Po následném 
pípnutí se automaticky nastaví na požadované číslo. Diagnostika trvá přibližně 30 s.

Dojde-li během diagnostiky vypínací síly ke spasmům, stiskněte tlačítko STOP!

Probíhající diagnostiku můžete přeskočit stisknutím volby „Přeskočit diagnostiku“. V tomto případě bude trenažér nastaven na výchozí nebo 
uživatelské hodnoty nastavené před zahájením diagnostiky.

PROGRAM CVIČENÍ RUCE/NOHY
V okně „Program“ lze nastavit cvičební program pro ruce nebo nohy. Pro každý režim zvlášť lze nastavit vypínací čas při detekci spasmů v 
rozsahu 0,1-1,0 s. Vypínací čas je rozdělený na dvě pásma pro tonus v rozmezí 0-5 a 6-10.

Obr. 12: Diagnostika při zahájení
cvičení

Obr. 13: Program ruce/nohy a vypínací
čas



NÁSTUP
V okně „Nástup “ lze spustit automatické nastavení pedálů dolů pro pohodlný nástup končetin stisknutím tlačítka „Pravá dolů“ nebo „Levá dolů“. 
Po stisknutí tlačítka počkejte až příslušný pedál sjede dolů.

V případě potřeby lze ručně popojet „Dopředu“ nebo „Dozadu“ stisknutím a držením příslušného tlačítka.

Tlačítkem „Trenažér“ se lze přepnou do okna pro zahájení cvičení.

VÝSLEDKY
V okně „Výsledky“ jsou zobrazeny průběžné výsledky právě probíhajícího cvičení a výsledky třech dokončených cvičení v minulosti.

Měřené hodnoty mají pouze informativní charakter a slouží pro sledování osobního 
pokroku ve cvičení!

Význam jednotlivých hodnot:

• Odcvičeno – celkový odcvičený čas [min:s]

• Aktivně – doba aktivního cvičení z celkově odcvičeného času [min:s] a [%]

• Asistovaně – doba asistovaného cvičení z celkově odcvičeného času [min:s] a [%]

• Pasivně - doba pasivního cvičení z celkově odcvičeného času [min:s] a [%]

Dále je pomocí barevného grafu zobrazeno rozložení sil mezi levou a pravou končetinou:

• Rozložení dosažené aktivity pacienta mezi levou a pravou končetinu [%]. Procentní podíl aktivnější končetiny je zvýrazněný zelenou
barvou, zbytek grafu je žlutý.

• Rozložení zjištěné pasivity pacienta mezi levou a pravou končetinou [%]. Procentní podíl pasivnější končetiny je zvýrazněný 
červenou barvou, zbytek grafu je žlutý.

• Počet zjištěných spasmů na levé a pravé končetině. Strana s větším počtem spasmů je zvýrazněna fialově, zbytek grafu je žlutý.

Obr. 14: Nástup automaticky nebo
ručně



Pomocí tlačítka „Od začátku“ lze stornovat právě probíhající cvičení. 

NASTAVENÍ
V okně „Nastavení“ lze  nastavit jazyk, hlasitost, zobrazit informace o přístroji, zamknout přístroj.

Nastavení jazyka. Dostupné jsou čeština a angličtina.

Obr. 15: Výsledky dokončeného cvičení

Obr. 16: Průběžné výsledky

Obr. 17: Nastavení



Nastavení hlasitosti v rozsahu 0-3. Hodnota 0 vypne zvuk.

Informace o přístroji: 

• Výrobce Kalpe

• Webová stránka www.kalpe.cz

• Telefonní číslo +420 737 289 277 na servis Kalpe

• Identifikační údaje vestavěné elektroniky a verze firmware HMI a MOT.

Význam identifikačních znaků, příklad:

HMI: 2-0-180624-0F8E006C

• HMI – vestavěná elektronika v ovládacím panelu

Obr. 18: Nastavení jazyka

Obr. 19: Nastavení hlasitosti

http://www.kalpe.cz/


• 2-0 – verze hardware 2.0

• 180624 – časové razítko verze firmware kódované: rok, měsíc, den (06.24.2018 )

• 0F8E006C – identifikační kód unikátní pro každý vyrobený kus hardware

MOT: 2-0-180624-61EF27E4

• MOT – vestavěná elektronika pro výkonové řízení motoru ve spodní části přístroje

• 2-0 – verze hardware 2.0

• 180624 – časové razítko verze firmware kódované: rok, měsíc, den (06.24.2018 )

• 61EF27E4 – identifikační kód unikátní pro každý vyrobený kus hardware

Zamčení přístroje proti nedovolenému nebo náhodnému spuštění. Pro odemknutí zadejte PIN: 3514.

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ

Při vzniku nebezpečné situace zastavte přístroj stisknutím červeného tlačítka STOP pro
nouzové zastavení v dolní části přístroje!

Před opětovným uvolněním tlačítka STOP sundejte končetiny z trenažéru!

Obr. 20: Zamčený přístroj

Obr. 21: Signalizace nouzového
zastavení na displeji ovládacího panelu



Dbejte na to, aby bylo tlačítko STOP nouzového zastavení vždy přístupné a volné!

Zkontrolujte, zda síťový kabel nepřekáží v oblasti tlačítka STOP nouzového zastavení!

V případě zaseknutí přívodního kabelu pod tlačítkem STOP nouzového zastavení hrozí 
ztráta jeho funkce!

VELKÉ ZATÍŽENÍ PŘÍSTROJE
Přístroj rozpozná nadměrné zatížení.

Nadměrné zatížení přístroje může být způsobeno nevhodným nastavením:

• Zkraťte délku klik. Velmi ztuhlé končetiny a dlouhé kliky představují velké zatížení přístroje. 

• Zkraťte vypínací čas pro detekci spasmů. Kratší čas vede k rychlejšímu rozpoznání spasmů.

• Snižte úroveň pro detekci spasmů tzv. „Tonus“. Nižší úroveň „Tonus“ povede k častější detekci spasmů a jejich uvolňování.

Pokud dojde k rozpoznání velkého zatížení přístroje, zobrazí se modré varování „VELKÉ ZATÍŽENÍ“. Varování nelze zrušit žádnými klávesami. 
Varování bude zobrazeno po dobu 90 s a dokud neklesne teplota motoru pod 65 °C. Přístroj hlídá rychlost nárůstu teploty a maximální 
dovolenou teplotu moru 70 °C.

Nadměrné zatížení může být způsobeno nesprávným použitím přístroje:

• Stoupání na pedály

• Posilovací cvičení zdravých osob

• Úmyslné a časté blokování pedálů

Vhodnost přístroje pro konkrétního pacienta je posouzena a ověřena během předvádění přístroje při úvodním školení uživatele 
výrobcem přístroje nebo vyškoleným personálem. Je provedeno vhodné nastavení délky klik a vypínacích časů a nalezena úroveň 
pro rozpoznávání tonu v končetinách taková, aby bylo dosaženo efektivního procvičování a uvolňování končetin.

Přístroj nemusí být vhodný pro každého pacienta!

Obr. 22: Velké zatížení přístroje



PORUCHOVÉ STAVY

V případě, že se přístroj chová nestandardně, odpojte jej ze sítě a kontaktujte servis!

Přístroj automaticky rozpoznává několik poruchových stavů. V případě rozpoznané poruchy dojde k zastavení pohybu trenažéru a na displeji se 
zobrazí informace o poruše.

V případě poruchy:

1. Vypněte přístroj a odpojte napájecí přívod

2. Kontaktujte servis KALPE

Některé druhy možných rozpoznaných poruch:

• Přehřátí vestavěné elektroniky, při překročení teploty chladiče 60 °C

• Porucha Hallových sond nebo jejich připojení

V případě, že přístroj není možné zapnout:

• Zkontrolujte, zda není stisknuté centrální červené STOP tlačítko

• Zkontrolujte pojistky.

Výměna pojistek:

Pojistkový držák je umístěný v dolní části přístroje u síťového kabelu.

Odpojte síťový kabel ze zdi. Vytáhněte síťový kabel z konektoru trenažéru. Za pomoci plochého šroubováku vyjměte pojistkový držák. Pokud je 
některá pojistka spálená, vyjměte ji a vyměňte. Potom vraťte vše na původní místo. Typ pojistek T 1,6 A/250 V 5x20.

Je zakázáno odstraňovat plastové kryty přístroje nebo jakkoliv zasahovat do jeho 
konstrukce!

Obr. 23: Informace o rozpoznané
poruše

Obr. 24: Pojistkový držák



Pokud přístroj jeví známky poškození krytů nebo konstrukce, odpojte jej od sítě a  
kontaktujte servis!

ODĚV PRO CVIČENÍ
Pro pohodlné cvičení je nutno být vhodně oblečen. Oděv musí umožňovat volný pohyb dolních končetin, avšak nohavice nesmí být široké, aby 
nezachytávaly o kliky.  Používá-li cvičící při cvičení obuv s tkaničkami je třeba věnovat pozornost tomu, aby se nemohly zamotat do klik.

Pozor na uvolněné tkaničky bot, příliš volný oděv, hrozí zachycení otáčející se klikou!

PROVÁDĚNÍ CVIČENÍ
Cvičící sleduje jak mu vyhovuje nastavená rychlost otáčení klik a případně provede její změnu.

Během cvičení je vhodné sledovat velikosti pasivních sil obou končetin, které se jednotlivě zobrazují jako počet rozsvícených červených bodů 
na levé a pravé straně displeje.

Nastavte přiměřenou citlivost pro rozpoznání tonusu v končetinách, dbejte aby 
vypínací síla nebyla nastavena  příliš velká! Hrozí vznik bolesti v končetinách!

Při náznacích nevolnosti během cvičení, či jiných nepříjemných pocitech přerušte 
cvičení a konzultujte s lékařem!

Poučte pacienta aby při pocitu nepříjemné bolesti o tom informoval obsluhu!

CVIČENÍ DOLNÍCH KONČETIN

Montáž nášlapek na kliky a změnu funkční délky klik provádějte s vypnutým přístrojem!
Hrozí úraz v důsledku nechtěného spuštění přístroje!

Neroztáčejte přístroj s namontovanými nášlapkami, pokud v nich nesou nohy!

Roztočené nášlapky bez vložených končetin mohou udeřit do končetiny a způsobit 
poranění!

Při vypadnutí končetin z nášlapek zastavte přístroj tlačítkem STOP!



• Na kliky upevníme nášlapky pro cvičení vsedě. Je-li třeba, nastavíme vhodnou funkční délku klik, pro začátek raději vždy kratší.

Při více ztuhlých končetinách nastavte co nejkratší délku klik!

• Pro snazší povolování šroubu natočíme kliku do vodorovné polohy směrem od vozíku. Tím se dostane hlava šroubu nahoru a je 
snadno klíčem přístupná.

• Povolíme závit imbusovým klíčem číslo 6 (otáčíme proti směru hodinových ručiček cca 4 otáčky).

• Přesuneme běžce nesoucího nášlapku po klice do požadované polohy, tak aby alespoň na jedné straně byla vidět přibližně polovina 
aretačního otvoru.

• Závit utáhneme, dbáme při tom na to, aby při utahování závitu zapadl šroub běžce do aretačního otvoru.

• Totéž nastavení provedeme i s druhou klikou. Dbáme na to, aby počet viditelných otvorů u pravé i levé kliky byl stejný.

• Vozíkem přijedeme k trenažéru, či k němu přisuneme židli do polohy, z níž cvičící může dosáhnout pohodlně, s mírně pokrčenými 
končetinami na nášlapky. Vozík zabrzdíme, nebo u elektrického vozíku vypneme proud. V případě silných spasmů je nutno použít 
fixaci vozíku proti převrácení. Přesnou vzdálenost vozíku  či židle od  trenažéru  je třeba doladit, až po upnutí končetin do nášlapek.

• Přisuneme cvičícího, k přístroji tak, aby bylo možno vložit končetiny do nášlapek.

• Zapneme přístroj

• Pomocí  programu „Nástup“ uvedeme nášlapku do spodní nástupní polohy.

Přesvědčte se, že končetiny mají dostatek prostoru pro otáčivý pohyb pedálů!

• Končetinu vložíme do nášlapky.

• Stejný postup zopakujeme i pro druhou končetinu.

• Po vložení obou končetin uvedeme trenažér do pomalého otáčivého pohybu, při kterém kontrolujeme volnost pohybu končetin po 
celou dráhu jedné otáčky.

Pro uvedení přístroje do pomalého otáčivého pohybu používejte přednostně tlačítko 
pro „Ruční ovládání“ v menu „Nástup“!

V případě nedostatku prostoru pro pohyb končetin hrozí zaseknutí končetin o horní 
rukojeti a v důsledku toho poranění končetin!

Kontrolujte stabilitu končetin v nášlapkách!

Je-li to potřeba, zastavte trenažér uvolněním tlačítka pro „Ruční ovládání“ popř. 
stiskem tlačítka STOP a upravte vložení končetin!

• Cvičící musí mít pocit volného, bezbolestného pohybu.

• Během pomalého otáčení klik  po stisku tlačítka START po dobu 30 sekund probíhá automatická „Diagnostika“ tonusu v končetinách.



Během diagnostiky je bezpečnostní silové omezení necitlivé na případné spasmy, 
nečekané vyšší silové působené na končetiny může způsobit bolest!

Buďte připraveni, v případě potřeby přístroj vypnout tlačítkem STOP!

Správné použití přístroje spočívá ve správném individuálním nastavení délky klik, vhodné rychlosti otáčení pro konkrétního pacienta a vhodné 
citlivosti detekce spasmů. Při správné detekci spasmů dojde ke změně směru otáčení klik, což je proces uvolňování spasmů. Správná 
rehabilitace spočívá v posilování svalstva a uvolňování spasmů změnou směru otáčení.

Individuální nastavení je závislé na pohyblivosti nohou pacienta a pocitech bolesti při cvičení. Cvičení by nemělo být bolestivé!

Pokud je cvičení pro pacienta bolestivé, je pravděpodobně chybně nastavena citlivosti detekce spasmů a nedochází k jejich uvolňování změnou
směru otáčení.

Pokud je cvičení bolestivé, snižte nastavení tonusu v končetinách na nižší úroveň tak, 
aby docházelo k uvolňování spasmů!

Je zakázáno záměrně brzdit pohyb nášlapek!

Pokud je přístroj přetěžován v důsledku nesprávného používání, může dojít k zobrazení
varování „VELKÉ ZATÍŽENÍ“!

Pokud dojde k zobrazení varování „VELKÉ ZATÍŽENÍ“, upravte nastavení přístroje a v 
případě potřeby konzultujte vhodnost a správné použití přístroje s výrobcem přístroje!

Vhodnost použití přístroje pro konkrétního pacienta je posouzena během úvodní instruktáže při předvádění přístroje. Pacient si přístroj vyzkouší
za asistence zkušeného personálu výrobce. Je provedeno optimální nastavení přístroje vzhledem k potřebám pacienta. Pacient je seznámen se
způsoby správného používání přístroje.

AKTIVNÍ PŘIŠLAPÁVÁNÍ
V případě aktivního přišlapávání dojde ke zrychlování otáčení klik, obdobně jako u rotopedu. Překročí-li zvýšení nastavené rychlosti hodnotu 
přibližně 10 %, začne trenažér brzdit úměrně se zvyšující se rychlostí. Síla brzdění je závislá na rychlosti otáčení klik a na nastaveném stupni 
zatížení (0-10).

Brzdný výkon trenažéru je maximálně 300 wattů a tedy není určen pro posilovací 
cvičení zdravých osob! Hrozí poškození přístroje!

Je zakázáno „rozšlapávat“ trenažér  na více než 90 otáček za minutu!



Je zakázáno „rozšlapávat“ trenažér pokud není zapnutý!

CVIČENÍ HORNÍCH KONČETIN
Cvičení horních končetin se provádí pomocí pohyblivých rukojetí. 

Před zahájením cvičení odmontujte nášlapky!

Roztočené nášlapky bez vložených končetin mohou udeřit do končetiny a způsobit 
poranění!

Při manipulaci s ramenem postupujte podle návodu, hrozí přiskřípnutí prstů!

Sezení na rameni přístroje zakázáno!

Při přetížení ramene hrozí převržení přístroje a úraz! 



CVIČENÍ DOLNÍCH KONČETIN VSEDĚ PŘI VYUŽITÍ SKLOPNÉHO
RAMENE (pro děti od 3 let)

- rameno vyklopíme kolečkem do požadované výšky 
- na kliky upevníme nášlapky pro cvičení vsedě. Je-li  třeba, nastavíme  vhodnou funkční délku

klik,  pro začátek  raději vždy kratší.
- pro snazší povolování šroubu natočíme kliku do vodorovné polohy, stiskem tlačítka START a

následně ve vhodné poloze tlačítka STOP. Tím se dostane hlava šroubu nahoru a je snadno
klíčem přístupná.

- povolíme  závit  imbusovým  klíčem  číslo  6  (otáčíme  proti
směru hodinových ručiček cca 4 otáčky)

- přesuneme  běžce   nesoucího  nášlapku  po  klice  do
požadované  polohy,  tak  aby alespoň  na  jedné  straně  byla vidět
přibližně polovina aretačního otvoru 

- závit utáhneme, dbáme při tom na to, aby při utahování závitu
zapadl šroub běžce do aretačního otvoru

- totéž nastavení provedeme i s druhou klikou. Dbáme na to, aby
počet viditelných otvorů u pravé i levé kliky byl stejný ( délka obou
klik musí být stejný)

- vozíkem   přijedeme  k  trenažéru,  či  k  němu  přisuneme  židli  do  polohy,  z níž  cvičící  může
dosáhnout pohodlně, s mírně pokrčenými  končetinami na nášlapky.  Vozík  zabrzdíme, nebo u
elektrického  vozíku vypneme proud.  Přesnou vzdálenost vozíku  či židle od  trenažéru  je třeba
doladit, až po upnutí končetin do nášlapek. 

- stiskem  tlačítka   START,   uvedeme  kliky do pomalého otáčivého pohybu. Jsou-li nášlapky ve
vhodné poloze k upevnění dolních  končetin, stiskneme tlačítko STOP, čímž zastavíme otáčení
klik a končetiny upevníme. 

- po upevnění  obou končetin znovu překontrolujeme  správnou  vzdálenost vozíku či  židle od
trenažéru a  nastavení správné délky  klik.  Kontrolu  provedeme  tak,  že asistent uvede trenažér
do  pomalého, otáčivého pohybu, při kterém kontroluje volnost pohybu končetiny po celou dráhu
jedné  otáčky.  Cvičící  musí  mít  pocit  pohodlného  sezení  a  volného,  bezbolestného  pohybu
končetin. Pak znovu překontrolujeme, zda jsou končetiny pevně upevněny v nášlapkách.

- během  pomalého otáčení klik po stisku tlačítka START po dobu cca půl minuty, při upevňování a
kontrole upevnění končetin, není v činnosti bezpečnostní silové omezení. Buďte proto připraveni,
v případě potřeby přístroj vypnout tlačítkem  STOP.



CVIČENÍ DOLNÍCH KONČETIN VLEŽE PŘI VYUŽITÍ SKLOPNÉHO
RAMENE (pro děti od 3 let)

- rameno vyklopíme kolečkem do požadované výšky 
- na kliky upevníme nášlapky pro cvičení vleže. Je-li třeba, nastavíme vhodnou funkční délku klik,

pro začátek  raději vždy kratší.  
- pro snazší povolování šroubu natočíme kliku do vodorovné polohy směrem k lůžku,  stiskem

tlačítka START a následně ve vhodné poloze tlačítka STOP .  Tím se dostane hlava šroubu
nahoru a je snadno klíčem přístupná.

- povolíme závit inbusovým klíčem číslo 6 (otáčíme proti směru hodinových ručiček cca 4 otáčky)
- přesuneme běžce  nesoucího nášlapku po klice do požadované polohy, tak aby alespoň na jedné

straně byla vidět přibližně polovina aretačního otvoru 
- závit utáhneme, dbáme při tom na to, aby při utahování závitu zapadl šroub běžce do aretačního

otvoru
- totéž nastavení provedeme i s druhou klikou. Dbáme na to, aby počet viditelných otvorů u pravé i

levé kliky byl stejný 
- na lůžko či podložku položíme cvičícího a přijedeme trenažérem do vhodné vzdálenosti z níž

cvičící může dosáhnout pohodlně, s mírně pokrčenými  končetinami na nášlapky 
- přisuneme cvičícího k přístroji  tak, aby bylo možno upnout dolní končetiny do nášlapek
- stiskem  tlačítka  START,  uvedeme  kliky  do  pomalého  otáčivého  pohybu.  Je-li  nášlapka  ve

vhodné poloze k upevnění dolní končetiny, stiskneme tlačítko STOP, čímž zastavíme otáčení klik.
- končetinu upevníme do nášlapek a lýtka uložíme do žlábků,  které je třeba napnutím pružných

lan vhodně nazdvihnout
- stejný postup  zopakujeme i pro druhou končetinu
- po upevnění obou  končetin uvedeme  trenažér do pomalého,  otáčivého pohybu, při kterém

kontrolujeme volnost   pohybu končetin  po celou dráhu jedné otáčky.  Cvičící  musí  mít   pocit
volného,  bezbolestného  pohybu. Při tom kontrolujeme, zda jsou končetiny pevně upevněny v
nášlapkách, jsou-li správně napnutá pružná lana nadzdvihující lýtka a je-li rameno ve správné
výšce. Je-li to potřeba, tlačítkem STOP zastavíme trenažér a upravíme upevnění končetin

- během  pomalého otáčení klik po stisku tlačítka START po dobu cca půl minuty, při upevňování a
kontrole upevnění končetin, není v činnosti bezpečnostní silové omezení. Buďte proto připraveni,
v případě potřeby přístroj vypnout tlačítkem  STOP.



CVIČENÍ HORNÍCH KONČETIN PŘI VYUŽITÍ SKLOPNÉHO RAMENE
(pro děti od 3 let)

- rameno vyklopíme kolečkem do požadované výšky 
- na  kliky  upevníme  držadla  požadovaného  typu  pro  cvičení  horních  končetin.  Je-li  třeba,

nastavíme  vhodnou funkční délku klik,  pro začátek  raději vždy kratší.  
- pro snazší povolování šroubu natočíme kliku do vodorovné polohy, stiskem tlačítka START a

následně STOP. Tím se dostane hlava šroubu nahoru a je snadno klíčem přístupná.
- povolíme závit inbusovým klíčem číslo 6 (otáčíme proti směru hodinových ručiček cca 4 otáčky)
- přesuneme běžce  nesoucího nášlapku po klice do požadované polohy, tak aby alespoň na jedné

straně byla vidět přibližně polovina aretačního otvoru 
- závit utáhneme, dbáme při tom na to, aby při utahování závitu zapadl šroub běžce do aretačního

otvoru
- totéž nastavení provedeme i s druhou klikou. Dbáme na to, aby počet viditelných otvorů u pravé i

levé kliky byl stejný 
- vozíkem   přijedeme  k  trenažéru,  či  k  němu  přisuneme  židli  do  polohy,  z níž  cvičící  může

dosáhnout pohodlně, s mírně pokrčenými  končetinami na  držadla.  Vozík  zabrzdíme, nebo u
elektrického  vozíku vypneme proud.  Přesnou vzdálenost vozíku  či židle od  trenažéru  je třeba
doladit, až po uchopení držadel končetinami či po jejich upnutí do držadel. 

- stiskem  tlačítka   START,   uvedeme  kliky do pomalého otáčivého pohybu. Jsou-li držadla ve
vhodné poloze k upevnění horních  končetin, stiskneme tlačítko STOP, čímž zastavíme otáčení
klik a končetiny upevníme. 

- po upevnění  obou končetin znovu překontrolujeme  správnou  vzdálenost vozíku či  židle od
trenažéru a  nastavení správné délky  klik.  Kontrolu  provedeme  tak,  že asistent uvede trenažér
do pomalého, otáčivého pohybu, při kterém kontroluje volnost pohybu končetiny po celou dráhu
jedné  otáčky.  Cvičící  musí  mít  pocit  pohodlného  sezení  a  volného,  bezbolestného  pohybu
končetin. Pak znovu překontrolujeme, zda jsou končetiny pevně upevněny v držadlech.

- během  pomalého otáčení klik po stisku tlačítka START po dobu cca půl minuty, při upevňování a
kontrole upevnění končetin, není v činnosti bezpečnostní silové omezení. Buďte proto připraveni,
v případě potřeby přístroj vypnout tlačítkem  STOP. 



CVIČENÍ DOLNÍCH KONČETIN Z PROTILEHLÉ STRANY
SKLOPNÉHO RAMENA (pro děti od 10 let)

-    na kliky upevníme nášlapky pro cvičení vsedě. Je-li třeba, nastavíme  vhodnou funkční délku klik,
pro začátek  raději vždy kratší.  

- pro snazší povolování šroubu natočíme kliku do vodorovné polohy směrem k lůžku,  stiskem
tlačítka START a následně STOP. Tím se dostane hlava šroubu nahoru a je  snadno klíčem
přístupná.

- povolíme závit inbusovým klíčem číslo 6 (otáčíme proti směru hodinových ručiček cca 4 otáčky)
- přesuneme běžce  nesoucího nášlapku po klice do požadované polohy, tak aby alespoň na jedné

straně byla vidět přibližně polovina aretačního otvoru 
- závit utáhneme, dbáme při tom na to, aby při utahování závitu zapadl šroub běžce do aretačního

otvoru
- totéž nastavení provedeme i s druhou klikou. Dbáme na to, aby počet viditelných otvorů u pravé i

levé kliky byl stejný
- vozíkem   přijedeme  k  trenažéru,  či  k  němu  přisuneme  židli  do  polohy,  z níž  cvičící  může

dosáhnout pohodlně, s mírně pokrčenými  končetinami na nášlapky.  Vozík  zabrzdíme, nebo u
elektrického  vozíku vypneme proud.  Přesnou vzdálenost vozíku  či židle od  trenažéru  je třeba
doladit, až po upnutí končetin do nášlapek. 

- přisuneme cvičícího, k přístroji tak, aby bylo možno upnout dolní končetiny do nášlapek
-   stiskem  tlačítka START, uvedeme  kliky do pomalého otáčivého pohybu. Je-li  nášlapka ve

vhodné poloze k upevnění dolní končetiny, zmáčkneme tlačítko STOP, čímž zastavíme otáčení
klik. 

- končetinu upevníme do nášlapek
- stejný postup  zopakujeme i pro druhou končetinu
- po upevnění obou  končetin uvedeme  trenažér do pomalého,  otáčivého pohybu, při kterém

kontrolujeme volnost   pohybu končetin  po celou dráhu jedné otáčky.  Cvičící  musí  mít   pocit
volného,  bezbolestného  pohybu. Při tom kontrolujeme, zda jsou končetiny pevně upevněny v
nášlapkách a je-li rameno ve správné výšce. Je-li to potřeba, tlačítkem STOP zastavíme trenažér
a upravíme upevnění končetin

- během  pomalého otáčení klik po stisku tlačítka START po dobu cca půl minuty, při upevňování a
kontrole upevnění končetin, není v činnosti bezpečnostní silové omezení. Buďte proto připraveni,
v případě potřeby přístroj vypnout tlačítkem  STOP.



UKONČENÍ CVIČENÍ
Nastane po uplynutí  nastaveného času cvičení, kdy zvolna ustane otáčení klik a zobrazí se výsledky cvičení číslo „1“.

V libovolném  čase můžeme ukončit cvičení a dosáhnout okamžitého zastavení otáčení klik stiskem tlačítka STOP.

Vyndání dolních končetin provedete obdobně jako nastupování.

Skončíte-li s cvičením, vypněte přístroj síťovým vypínačem na boku dole!

ČETNOST CVIČENÍ
Aby cvičení bylo efektivní s pozitivními výsledky pro cvičícího, je nutno dbát doporučení lékaře, případně těchto pokynů:

• Cvičení by mělo být  každodenní 

• Délka cvičení by měla být zprvu jen 10 minut

• Pro začátek postačí cvičit  2x  denně

SOUHRN BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
Udržujte rukojeti a nášlapky čisté
Rukojeti a nášlapky otírejte běžnými desinfekčními prostředky.

• Vozík či židli před cvičením umístit na rovnou, neklouzavou podložku

• Provést kontrolu zabrzdění vozíku

• Vozík či židli v případě potřeby zajistit proti převrácení

• Používat vhodné oblečení, jehož části se nemohou namotat na kliky

• Před cvičením zkontrolovat volnost pohybu končetin při minimálních otáčkách trenažéru a pohodlné posazení cvičícího

• Během prvních, zkušebních cvičení je možno postupně zvyšovat: nastavení délky klik, čas cvičení, rychlost otáčení klik

• Je zakázáno stoupat si na nášlapky

• Je zakázáno překračovat maximální povolené otáčky trenažéru!

• Cvičící musí cvičit pod neustálým dohledem obsluhy

Hrozí nebezpečí úderu otáčejícími se částmi přístroje!

V přítomnosti dětí, pokud je přístroj zapnutý síťovým vypínačem, nenechávejte děti bez
dozoru a dbejte zvýšené opatrnosti před riziky úrazu, která dětem hrozí od otáčejících 
se částí přístroje!

Přístroj lze uživatelsky uzamknout proti neoprávněnému nebo náhodnému spuštění pohybu.

Zamotáním síťového kabelu nebo kabelu externího ovládacího tlačítka na těle hrozí 
uškrcení!

ÚDRŽBA
Přístroj se doporučuje otírat hadříkem navlhčeným v roztoku saponátu. U části přístroje, kterých se dotýká více pacientů, je vhodné použít 
desinfekční prostředek.



Nepoužívejte chemické čisticí prostředky s leptacími účinky na plasty a barvy!

SOUČÁST DODÁVKY
• 1x imbus  klíč číslo 6

• 2x trubičkové pojistky T 1,6 A/250 V 5x20

• Externí ovládací tlačítko

• Síťový kabel pro třídu ochrany II v souladu s IEC 60227-1 nebo IEC 60245-1

• Návod k použití

LIKVIDACE

Po skončení životnosti odevzdejte k ekologické likvidaci!

Nelikvidujte přístroj jako komunální odpad!

TECHNICKÝ POPIS
V přístroji nejsou žádné části opravitelné servisním personálem, přístroj je opravitelný výhradně výrobcem.

SERVISNÍ KONTROLY
DATUM POPIS ČINNOSTI, NÁHRADNÍ DÍLY PODPIS



DATUM POPIS ČINNOSTI, NÁHRADNÍ DÍLY PODPIS



DATUM POPIS ČINNOSTI, NÁHRADNÍ DÍLY PODPIS
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