
Rekumbentti

ReActiv

PTE4000CR

Käyttöä helpottava muotoilu
Sopii käyttäjille, joiden liikkuvuus on rajallinen

4.0 R:n matala kynnys helpottaa liikuntarajoitteisten potilaiden nousua laitteeseen. Mukavuutta parantavien

ominaisuuksien lisäksi 4.0 R:n kallistettu asento tarjoaa mukavan käytön kaikentasoisille käyttäjille.

Entistäkin mukavampi

Jokaista poljinta voi hieman kääntää, mikä takaa ihanteellisen kulman jalalle.

Mukavuuden takaa istuimen liikkuvuus eteen- ja taaksepäin sekä kallistamismahdollisuus.

Innovatiiviset ohjelmat

Säilytä haluamasi syke

Intensiteettiin perustuva ohjelma, jossa vertailukohtana MET-arvot.

Kannettava ja ympäristöystävällinen

Ei vaadi sähköä. Polkeminen tuottaa konsolille virran.

Generaattori edistää tasaisempaa suorituskykyä

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen konsolin muotoilu

Bluetooth-pohjainen vastaanotin on yhteensopiva sykevöiden kanssa

LED-näyttö ja selkeät ikkunat parantaa käyttäjän vuorovaikutusta



Rekumbentti PTE4000CR/37

Kohokohdat Tekniset tiedot

Automaattinen sykkeentarkkailu

Sykepohjainen ohjelmointi on mahdollista

yhdellä painalluksella. Hoitohenkilökunta voi

määrittää potilaille tavoitesykealueen, jolloin

ohjelma säätää nopeuden ja kallistuksen

sopivaksi. Useiden esimääritettyjen ohjelmien

avulla käyttäjät voivat valita itselleen parhaiten

sopivan vaihtoehdon.

Oma virrantuotto

Oman virtalähteen ansiosta 4.0 R voidaan

sijoittaa lähes mihin tahansa kaupallisiin tai

hoitotiloihin. Tämä energiaa säästävä

ominaisuus on myös ympäristöystävällinen ja

UL-standardien sekä eurooppalaisten CE- ja

EN957-standardien mukainen.

Ergonomiset poljinkulmat

Mukavan jalan kulman ja polkemisasennon

takaamiseksi polkimet on käännetty kaksi

astetta ja sisältävät optimaalista

biomekaniikkaa.

Säädettävä istuin

Ylisuuri, pehmustettu istuin, jossa on ristiselän

tuki, tarjoaa mukavan asennon monenlaisille

käyttäjille. Istuinta voi säätää pituussuunnassa

ja istuimen selkänojaa voi säätää kulmassa.

Magneettinen vastusjärjestelmä

Magneettivastusjärjestelmä takaa pehmeän ja

mukavan ajon sekä yhdenmukaisen

käyttöasteen ja vastustasojen toiston. Se toimii

hiljaisesti ja siinä on vähäinen huollontarve,

koska jarrupalat eivät tuota vauhtipyörään

lämpöä ja kitkaa.

MET-pohjainen ohjelmaprotokolla

ReActiv-sarjassa on innovatiivinen MET-

ohjelma, joka sekä näyttää metabolisen

ekvivalenttisi että auttaa sinua ylläpitämään

haluamasi MET-arvot automatisoiduilla

vastussäädöillä. Vastusta säädetään käyttäjän

reaaliaikaisten wattiluvun mukaan.

Kiinteä sykevastaanotin

ReActiv-sarjassa on huippuluokan

käyttöliittymä ja Bluetooth. Rintaan

kiinnitettävän sykevyön lukemaa voi seurata

reaaliaikaisesti Bluetoothin avulla.

Uusi ulkoasu ja käyttöliittymä

Uudessa LED-konsolissa on suuri,

helppolukuinen pistematriisinäyttö, joista kaksi

näyttöä on alareunassa ja yksi näyttö

yläreunassa. Siihen sisältyy monia ilmaisimia

käyttäjän ohjelmavalintojen mukaan, kuten

kalorit, matka ja syke. Kaikki tiedot näkyvät

yhdellä vilkaisulla. Asettelu tekee käytöstä

intuitiivista helposti tunnistettavan

värikontrastin avulla. Pikapainikkeiden avulla

voit siirtyä esimerkiksi kuntoilu-, MET- ja

syke-ohjelmien välillä.

Yhteensopivuus

Sertifikaatit: CE-luokka SA, EN957, UL

(kaupallinen)

Jarruvalo

Tyyppi: Magneettinen vastusjärjestelmä

Verkkovirta

Volttia: Generaattori

Soveltuvat liitännät

ANT+

Bluetooth (FTMS)

USB-portti

Lataaminen: ei

Lisävarustesarja

Säädettävä vipuvarsi: Valinnainen

Kiinteä sykevastaanotin

Tyyppi: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Kyllä: -

Tuuletin

Kyllä: Kolme nopeusasetusta

Käsipulssi

Kyllä: -

Käyttäjän enimmäispaino

naulaa: 350

kg: 159

Ohjelmat

sisältyvät: Mukautettu, Mäki, Automaattinen

sykkeentarkkailu, Intervalli, Manuaalinen,

MET-arvot, Tasanne, VO2, Syke 65 %, Syke

80 %, Sykeintervalli

Vastus

taso: 1–40

Alkuvastus

wattia: 10

Käyttönopeus

wattia: 10–750
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