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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 Bedienungsanleitung 
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 le mode 
d‘emploi. Si vous ne parlez pas la langue utilisée dans ce mode d‘emploi, 
n‘hésitez pas à nous demander une traduction dans la langue de votre pays.

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 urządzenia MOTOmed prosimy zapoznać się z
instrukcją obsługi. Jeśli instrukcja obsługi jest napisana w języku obcym 
ządajcie Państwo instrukcji w języku przez Państwa znanym.
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MOTOmed viva2 light
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Manöverpanel

Bildskärm

Handtag

Insättningshjälp 
knapp 7  

start/stop-knapp 8
                   (röd)

Funktionsknappar 6-1

           (6 stycken)

bild 2  



4 BENTRÄNARE

Bentränare

Insättnings-/borttagningshjälp

När apparaten är i stand-by-läge  
(bildskärmen svart, grön lampa 
lyser) trycker du på den avlånga 
knappen 7  »insättningshjälp«
( ). Genom att hålla 
knappen 6  »pedal fram« eller 
5  »pedal bak« intryckt kan du 

ändra fotstöden (bild 2) så att du 
enkelt och bekvämt kan lägga in 

dina ben i den undre pedalställningen. Så fort du släpper knappen stannar 
fotstöden i det aktuella läget. Sätt fast fötterna och benen med hjälp av 
kardborrebanden eller de justerbara fothållarna (best.nr 506).

Börja träna

När apparaten är i stand-by-läge 
(bildskärmen svart, grön lampa lyser) trycker 
du på den röda »start/stop«-knappen 8 . 
Startbildskärmen (bild 4) visas. 
Starta träningen genom att trycka på  
knappen 6  »start ben«. Fotstöden börjar 
automatiskt röra sig långsamt.

bild 3  

bild 4  
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5BENTRÄNARE

Motordriven (passiv) rörelse/rotationsriktning

 
Med knapparna 5  »långsamt« ( ) och 
6  »snabbt« ( ) (bild 5) kan du ändra den 

passiva rörelsehastigheten inom intervallet  
1–60 varv/min. Med knappen 4  »riktning« 
( ) (bild 5) kan du ändra fotstödens 
rotationsriktning från framåt till bakåt och 
omvänt.

Trampa aktivt eller trampa med motorassistans (servocykling)

Du kan när som helst börja trampa med egen 
muskelkraft. Om dina krafter inte räcker 
till kan du underlätta övergången till aktiv 
träning genom att trycka på knappen 3  
»servocykling« ( ) (bild 6). Med knapparna 
5  »lätt« ( ) och 6  »tungt« ( ) kan du 

ställa in bromsbelastningsnivån inom 
intervallet 0–20.

Vilofaser

Så fort du känner att du börjar bli trött ska 
du sluta trampa själv. MOTOmed viva2 light 
känner av detta och ser till att motorn tar 
över igen så att dina ben fortsätter att röra 
sig passivt (bild 7). När du har återhämtat dig 
kan du försöka trampa själv igen.

bild 5  

bild 6  

bild 7  
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Avsluta träningen
För att avsluta träningen trycker du på den röda »start/stop«-knappen 8  
(bild 8).

Lägga ur benen
När du lägger ur benen kan du använda dig av insättnings-/
borttagningshjälpen (se s. 4). Avsluta med att trycka på den röda »start/stop«-
knappen 8  (bild 8) igen för att stänga av MOTOmed.

bild 8  



7ARM-/ÖVERKROPPSTRÄNARE

Arm-/överkroppstränare

Börja träna

Tryck på den röda »start/
stop«-knappen 8  (bild 9). 
Startbildskärmen visas. Starta 
träningen genom att trycka 
på knappen 3  »start arm«. 
Handtagen (bild 2) börjar 
automatiskt röra sig långsamt. 
Arm-/överkroppsträningen kan 
utföras på samma sätt som 

benträningen (se s. 4–6).

Av princip får händerna endast spännas fast på arm-/
överkroppstränaren (t.ex. med underarmsstöden best.nr 556) under 
överinseende av annan person.

bild 9  
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8 MENYER

Menyer

Öppna en meny

För att komma till en meny (inställnings-, utvärderings- eller träningsmenyn) 
trycker du på knappen 2  »inställningar« (bild 10) eller knappen 5  
»utvärdering« på startbildskärmen eller på knappen 1  »Meny« (bild 11) under 
pågående träning.

Använda menyerna

När du öppnat en meny kan du flytta den svarta markeringen med hjälp 
av knapparna 3 / 4  ( / ) (bild 12). Det inställda värdet kan ändras med 
knapparna 5 / 6  ( / ). Ändrade värden sparas automatiskt när du lämnar 
menyn. En pil ( ) som visas till höger på skärmen vid en menypost indikerar 
att det finns en motsvarande undermeny (bild 13). För att öppna denna 
trycker du på knappen 6  »vidare«.

bild 10  11  /  

bild 12  13  /  
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Om du trycker på knappen 1  »tillbaka« förflyttas du tillbaka till föregående, 
högre menynivå eller bort från menyn. För att aktivera en markerad funktion 
trycker du på knappen 2  »OK« (bild 23).

Inställningsmenyn
Här kan du bl.a. välja språk till MOTOmed viva2 light, ändra ljudstyrkan eller 
kontrasten och se apparatspecifik information (bild 14):

Menyinnehåll:
1 Språk
2 Bildskärmsvisning/ljud

 Ljudstyrka
 Kontrast

3 Information
 Apparattyp
 Version
 Utgivningsdatum
 Statuskod

Träningsmeny
Här kan du under pågående träning ändra träningstiden, justera  
bromsbelastningsnivån eller det passiva varvtalet, slå på och stänga av  
spasmupplösningen, justera den maximala motorkraften samt ställa in  
individuella startvärden (bild 15).

Menyinnehåll:
1 Tid
2 Bromsbelastningsnivå
3 Passivt varvtal
4 Spasmupplösning

 Spasmupplösning på/av
 Motorkraft bentränare
 Motorkraft armtränare

5 Spara startvärden

bild 14  

bild 15  

MENYER



10

Utvärdering
Här kan du se data från den senaste träningen (bild 16).

Menyinnehåll:
1 Sträcka totalt [km]
2 Tid totalt [min:sek]
3 Genomsnittlig aktiv prestation [~W]
4 Total energiförbrukning [kJ]
5 Tonus början
6 Tonus mitten
7 Tonus slut
8 Symmetri vänster/höger [%]

bild 16  

MENYER



11

Specialfunktioner

Symmetriträning

Denna funktion i MOTOmed viva2 light ger 
automatisk information om aktiviteten i 
vänster resp. höger ben/arm under den aktiva 
träningen (bild 17). Det som mäts här är 
alltid sträckrörelsen i benet/armen. Försök att 
trampa/veva i så jämn takt som möjligt, så 
att det svarta strecket på symmetrimätlinjen 
hamnar så nära mitten som möjligt.

Spasmupptäckt och spasmupplösning

MOTOmed viva2 light känner automatiskt av om det uppstår en plötslig 
blockering (t.ex. på grund av en insättande spasm) (bild 18). Elektroniken gör 
i sådana fall att motorn omedelbart stoppas och pedalerna långsamt börjar 
röra sig i motsatt riktning igen för att blockeringen/spasmen ska kunna hävas 
(bild 19). Denna funktion kan aktiveras/deaktiveras på följande sätt:

1. Tryck under pågående träning på knappen 1  »Meny« (bild 11) och 
använd sedan knapparna 3 / 4  ( / ) för att välja alternativet 
»Spasmupplösning« (bild 20).

2. Tryck på knappen 6  »vidare«.
3. Med hjälp av knapparna 5 / 6  ( / ) kan du därefter aktivera eller 

deaktivera funktionen (bild 21).
4. Tryck två gånger på knappen 1  »tillbaka« för att fortsätta träningen.

bild 17  

bild 18  19  /  

SPECIALFUNKTIONER
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Om denna funktion är aktiverad visas en grön blixtsymbol högst upp på 
bildskärmen (bild 19) under pågående träning.

Automatiskt rörelseskydd/motorkraft
MOTOmed viva2 light har ett automatiskt rörelseskydd som gör att 
motorkraften automatiskt anpassas till muskelspänningen (tonus). Den övre 
gränsen för denna automatiska anpassning ställs in på följande sätt:

1. Tryck under pågående träning på knappen 1  »Meny« (bild 11) och 
använd sedan knapparna 3 / 4  ( / ) för att välja alternativet 
»Spasmupplösning« (bild 20).

2. Tryck på knappen 6  »vidare«.
3. Använd knapparna 3 / 4  ( / ) för att välja »motorkraft bentränare« 

eller »motorkraft armtränare« (bild 22) och ställ därefter in önskad nivå 
med hjälp av knapparna 5 / 6  ( / ) (1 = mycket svag motorkraft,
10 = maximal motorkraft).

4. Tryck två gånger på knappen 1  »tillbaka« för att fortsätta träningen.

bild 20  21  /  

SPECIALFUNKTIONER
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Ju svagare motorkraften är, desto lättare aktiveras spasmupplösningen 
vid motstånd.

Spara startvärden
I MOTOmed viva2 light kan du spara dina personliga startvärden för att kunna 
starta med samma inställningar vid varje träningstillfälle. Startvärdena ställs 
in på följande sätt:

1. Tryck under pågående träning på knappen 1  »Meny« (bild 11).
2. Gör önskade inställningar (bild 15).
3. Använd därefter knapparna 3 / 4  ( / ) för att välja alternativ 5 »Spara 

startvärden« och tryck på knappen 2  »OK« (bild 23).
4. Bekräfta ditt val med knappen 3  »Ja« (bild 24). Med knappen 5  

»fabriksinställning« kan du alternativt återställa startvärdena till 
fabriksinställningar. 
Om du vill avbryta trycker du på knappen 6  »Nej«.

bild 22  

bild 23  24  /  

SPECIALFUNKTIONER
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Bildskärmsvisningar
Beroende på om du vill träna passivt med motorassistans eller aktivt genom 
att trampa/veva själv, visas olika värden på displayen på manöverpanelen till 
MOTOmed.

Aktivt: 
Sträcka (km), varvtal (varv/min), arbete (kcal), 
symmetri, aktiv prestation (ca W) (bild 25).

Passivt: 
Sträcka (km), varvtal (varv/min), arbete (kcal), 
aktuell tonus, antal spasmer (bild 26).

bild 25  

bild 26  

SPECIALFUNKTIONER
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