
ANVÄNDARANVISNING 
Pedaltränare Bas 
Artikelnummer: TGR-R RR S001 
1. Egenskaper
Pedaltränare Bas för ben eller armar  är gjord av pulverlackerad stålram. Den är utrustad 
med motståndsmekanism, fyra antiglidkuddar och remmar för fötter. Tack vare den vridbara 
motståndsratten är pedal-tränaren lämplig för olika användare. Den kan användas på 
sjukhus, rehabiliteringscenter och i hemmet som en anordning för rehabilitering eller 
individuell rekreation.

Pedaltränarens delar: 
a. Pedalrem
b. Motståndsratt
c. Anti-glidkuddar

2. Användning

Pedaltränare är designad för användare med kontraktur eller muskelatrofi orsakad av 
långvarig immobilisering i pga. gips eller genom operation. Pedaltränaren används också i 
rehabiliteringsprocesser för användare som kräver återställande av motoriska funktioner och 
återinlärning av korrekt mobilitetsmodell som förlorats på grund av skada på neurologiska 
system. Det är möjligt att anpassa träningsredskapet till extremiteternas tillstånd och 
rehabiliteringens framsteg tack vare motståndsjusteringen.

3. Motståndsreglering och användning
Det rekommenderas att öka motståndet, intensiteten och/eller träningspassets varaktighet 
gradvis för att öka nivån av fysisk kondition och förbättra muskelarbete och styrka.

• För att öka motståndet, vrid ratten medurs.
• För att minska motståndet, vrid ratten moturs.
• Vid övningar med låg påverkan ska vredet skruvas av helt.
• Vid motståndsövningar ska vredet dras åt till önskad belastning.
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Användande 

1. Placera pedaltränaren på golvet eller på ett bord vid armträning. Se till att glidskydden inte 
glider, ev kan en träningsmatta hjälpa.

2. Gör övningarna i sittande läge. Pedaltränaren ska placeras framför användaren så att 
höftleden böjs i en vinkel på minst 90°.

3. Placera fötterna på pedalerna och justera remmen till fotens omkrets eftersom det 
förhindrar att foten glider av pedalen när du tränar.

4. Ställ in motståndet med ratten.

Obs! Innan du är klar, lossa pedalremmarna. 



4. Teknisk data

Bas dimensioner 32 cm x 45 cm 

Höjd 40 cm 

Vikt 1.7 kg 

Maximal belastning 30 kg 

Färg Svart 

5. Notera
Euforia AB tar inte ansvar för felaktig användning av pedaltränaren, underlåtenhet att 
följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Underhåll och rengörning
Utför regelbundet underhåll av pedaltränarens tekniska skick:

• Rengör pedaltränaren regelbundet med en mjuk trasa och vatten med diskmedel. 
Torka ordentligt med en mjuk trasa.
• Använd inte starka polermedel för rengöring eftersom det kan skada skyddsskikten.
• Ta bort föroreningar från de rörliga delarna av pedaltränaren.

7. Förvaring och transport
Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garanti
Alla produkter som distribueras av Euforia AB har en garanti på 2 år. Vänligen kom ihåg att 
för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas

9. Märkning

Referens-
nummer

Tillverkare 

LOT nummer Tillverkningsdatum

Serienummer Medicinsk hjälpmedel 

Notera Vänligen läs 
instruktionerna

Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga 
medicinska utrustningskrav.

Vårt kompletta sortiment av produkter är tillgängligt på www.euforia.se. Tack för att du valde Euforia AB!




