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Dārgais Lenyo Lux Professional ierīces īpašniek,

Pateicamies, ka iegādājāties SIA Hippocampus-BRT radīto
biorezonanses iekārtu!
Lenyo Lux Professional (LLP) ir ierīce, kura izdala
pulsējošus elektromagnētiskos laukus, kurus cilvēki var izmantot,
lai uzlabotu savu veselības stāvokli, varētu paši veikt sava
organisma dziedināšanu, kā arī pielietot kā papildinošu terapiju
tradicionālajai medicīnai.
Ierīce ir viegli un ērti lietojama. Izmantojot sarežģītu
programmu simfoniju, tā nodrošina ārstniecisku iedarbību, kuru var
izmantot gan personīgajām vajadzībām, gan arī pielietot klīniskajā
praksē.
Pirms Lenyo Lux Professional ierīces lietošanas, lūdzu,
uzmanīgi iepazīstieties ar lietotāja rokasgrāmatu. Tas padarīs
Jūsu darbu ar ierīci, kā arī lietotājprogrammu uzstādīšanu, mazāk
laikietilpīgu. Iesakām, iepazīstoties ar rokasgrāmatu, vienlaikus
pārbaudīt visas instrukcijas arī praksē.
Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu centrālo biroju.
Izgatavotājs nepārtraukti strādā pie ierīces uzlabošanas,
tādēļ patur tiesības bez īpaša brīdinājuma veikt nelielas izmaiņas
ierīces uzbūvē. Jebkurš uzlabojums tiek veikts ar mērķi piedāvāt
patērētājam augstākas kvalitātes produktu.

Hippocampus-BRT Kft.
1097 Budapest, Illatos út 9.
Telefons: (+36)-1-411-0469,
Fakss: (+36)-1-328-0420
e-pasts: hippocampus.info.brt@gmail.com
Mājas lapa:www.hippocampus-brt.com
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Lenyo Lux Professional īpašības
Pēdējo desmitgadu laikā veiktie plašie pētījumi un SIA Hippocampus-BRT
izstrādātās jaunākās tehnoloģijas ir garants tam, ka Jūs esat saņēmis vismodernāko
biorezonanses ierīci, kuru izstrādājot, ņemtas vērā cilvēka ķermeņa funkcijas. Ierīci var
lietot gan profilakses nolūkos, gan arī, lai ārstētu un atvieglotu Jūsu veselības problēmas.
Lenyo Lux Professional ir ar personāldatoru-vadāma bioregulācijas ierīce, kura
izdala pulsējošus elektromagnētiskos laukus (PEMF). Ierīci var lietot profilaktiskos
nolūkos, lai harmonizētu ķermeņa funkcijas un izmantot kā papildinošu terapiju
tradicionālajai medicīnai.
LLP ir ieprogrammētas 96 terapijas programmas, kuras satur īpašas orgānu un
audu signālu sērijas. Izvēlētā programma strādā automātiski. Elektriskie signāli, kurus
noteiktā līmenī izdala un pastiprina LLP ierīce, ar kabeļa palīdzību ir pievienoti signālu
izdalītāja korpusam (matracis, krēsls vai veterinārijā izmantotā sega). Ar matracī iestrādātu
signālu izdalītāju palīdzību šie signāli tiek pārveidoti pulsējošā elektromagnētiskā laukā,
kas rada vēlamo efektu uz pacienta mērķa orgāniem.
LLP satur pilnīgu terapijas programmu paleti un tā ir piemērota izmantošanai
klīniskajā praksē. Ierīce ir apgādāta ar AC adapteri un tai, pēc vajadzības, var pieslēgt
vairākus dažāda tipa signālu izdalītājus.
Ja Jums ir veselības problēmas, kurām nepieciešama ārstēšana, pirms Lenyo Lux
Professional lietošanas, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu vai naturopātu.

Kas ir bioregulācija?
Pētijumi biofizikas jomā ir atklājuši, ka cilvēka organismā norit procesi, kuri nodrošina
ikdienas organisma adaptāciju, balstoties uz saņemtajiem biofizikālajiem signāliem. Signāli
tiešā veidā ir saistīti ar šūnu un audu vielmaiņas procesiem. Piemēram, viens no tāda veida
faktoriem ir Zemes magnētiskais lauks, kas ietekmē cilvēka fizioloģiskās funkcijas. Ja
Zemes magnētiskā lauka nebūtu, cilvēka ķermeņa funkcijas tiktu traucētas. Tieši tas kalpo
par iemeslu bioregulācijas pētījumu attīstībai, paralēli kosmosa un kosmosa ceļojumu
pētījumiem.
Šodien, uzlabojoties signālu pārraides instrumentu kvalitātei, ir pieejamas jaunas,
nesāpīgas un viegli veicamas terapijas, kuras var izmantot gan veselības aprūpes
speciālisti, gan arī indivīdi profilakses nolūkos.
Miljoniem pacientu ik dienu saņem elektromagnētisko terapiju, jo process ir ļoti
vienkāršs. Lai nodrošinātu vēlamo terapeitisko efektu, audi un to funkcijas tiek iesaistīti
galvenajos organismā noritošajos elektromagnētiskajos procesos, izmantojot ierīces
izdalītos signālus.
Iejaukšanās iedarbību raksturo noteikti elektromagnētiskie signāli. Tos galvenokārt
praksē pielieto elektroterapijā, magnetoterapijā (izmantojot pulsējošu magnētisko lauku) vai
kombinētajā elektromagnētiskajā terapijā. Bioregulācijas ārstēšanas metodes laikā, ierīce
izdala ļoti zemas intensitātes signālus, kurus pati ārstējamā persona nevar uztvert. Ķermeņa
pašregulēšanās un pielāgošanās funkciju dēļ, dažiem indivīdiem var parādīties tikko
manāmas īpatnējas sajūtas (piem., siltums vai tirpšana).
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Darbības princips
BRT (Biorezonanses terapija) ir metode, kas savu terapeitisko efektu
sasniedz, organismam saņemot signālus, kuri vada tā bioķīmiskos procesus. BRT
savā darbībā pielieto zemas intensitātes magnētiskos viļņus. Tie attīsta
rezonanses mijiedarbību starp organisma vadošajiem signāliem un ierīces
darbojošās programmas izdalītajiem signāliem. Tādejādi notiek organisma
adaptācijas process, un tiek nodrošināta nepieciešamā terapija.
Šim nolūkam BRT:
• izmanto organismam raksturīgos signālus (endogēnos vai paša
organisma signālus); vai
• izmanto noteiktus vides rezonanses signālus (eksogēnos vai ārējos
signālus); vai
• stimulē frekveņču diapazonu, kuru izmanto pats organisms (vai tā
apakšsistēmas) informācijas pārraidei (sistēmas informācijas
terapija).

Galvenās īpašības
• BRT iedarbojas uz pacientu paša pacienta signālu līmenī.
• BRT sniedz terapeitisko iedarbību, darbojošās
rezonējošajiem signāliem iedarbojoties uz pacientu.

programmas

• BRT ir neinvazīva metode, kas risina aktuālās pacienta vajadzības un
ietekmē atbilstošos vielmaiņas procesus; BRT uzlabo un harmonizē
organisma iekšējo informācijas sistēmu, izmantojot dabīgus signālus,
kuri raksturīgi dotajam organismam.
• BRT ir droša: tā izmanto ārkārtīgi zemas intensitātes signālus, kuri
pacientam izraisa pielāgošanās reakcijas. Lietotājam nākas kontrolēt
tikai saņemtās stimulācijas „dozu”, ņemot vērā pacienta veselības
stāvokli.
• BRT ļauj veikt divu veidu stimulāciju:
a) Pacienta fizioloģisko procesu stimulēšanu;
b) Īpašu pacienta aizsardzības sistēmas aktivāciju (pret toksiskām vielām,
baktērijām, neiropsiholoģiskajiem u.c. faktoriem).
• BRT var nozīmēt kopā ar citām terapijām. Kā papildus terapija, tā var
mazināt invazīvas metodes radītās problēmas, veicināt brūču dzīšanu
un palīdzēt pacientam pārvarēt šoka stāvokli.
• Ārstēšanas laikā pacientam parasti nerodas nekādas neparastas
sajūtas. Pacients var sajust tikko manāmu tirpoņu, siltumu vai viņam var
būt vieglu dūrienu sajūta, taču parasti pacients tam nepievērš uzmanību.
Dažādas izmaiņas, par kurām pacients var stāstīt dažādu programmu
darbības laikā, neliecina par ārstēšanas metodes panākumiem.
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Ierīce un tās piederumi
Lenyo Lux Professional piederumi:
•

Lenyo Lux Professional ierīce

•
•

Informācijas un instalēšanas programmatūras (CD)
• Signāla izdalītāji (S,M,L,XL vai pircēja izvēlētie
Rokasgrāmata
matrači)
Savienotājkabelis (PC pievienošanai)
• Signāla izdalītāju pārnēsāšanas somas

•

Strāvas adapteris

•

Aizsargapvalks

•

Papildus piederumi:

•

Lenyo MOBIL

LLP ierīces savienotāji un indikatori

Priekšējais panelis
POWER ON (strāva ieslēgta)
PC-LLP
THERAPY ON (ieslēgta terapija)
!

Zaļa gaisma liecina, ka LLP ir ieslēgts
Zaļa gaisma liecina, ka PC un LLP ir savienoti un darbojas
Programmai darbojoties mirgo zaļa gaisma
Sarkana gaisma parādās īssavienojuma gadījumā

Aizmugurējais panelis
PC Cont
12V =
S1; S2; S3
PDL

USB savienotājs ar PC
Strāvas ligzda adaptera pieslēgšanai
Matraču (signālu izdalītāju) pieslēgšanas vietas
Programmatūru lejuplādes savienotājs (funkcija ir
attīstības stadijā)
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Lenyo Lux Professional darbības rokasgrāmata
Darba uzsākšana

Uzmanīgi izvēlieties ierīces atrašanās vietu darba laikā! Nenovietojiet to siltuma avotu
tuvumā.
Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru iedarbībai, vibrācijai vai triecieniem.
Izvēloties ierīces un ārstēšanas vietu, izvairieties no ierīcēm, kuras rada magnētisko
lauku, piem., transformatoriem, elektromotoriem vai skaļruņiem. Nenovietojiet mobilo telefonu
pacienta vai ierīces tuvumā. (Ja iespējams, noskaidrojiet vai telpā nav āderes, paaugstinātas
enerģijas zonas un Hartmaņa tīkls. Tādā gadījumā ieteicams ir enerģētiskā lauka
harmonizators.)
Novietojiet signālus izdalošās virsmas (matračus) uz stingras, plakanas virsmas (gulta,
kušete), lai pacients uz tās varētu ērti atgulties.
Izvēlieties Jūsu stāvoklim vispiemērotāko ārstniecisko programmu, izmantojot
rokasgrāmatā norādīto programmu aprakstus.
Apgulēties vai apsēžieties uz signālus izdalošās virsmas (matrača) tā, lai pēc iespējas
ārstējamā ķermeņa daļa atrastos kontaktā ar matraci.
•
Vispārīgai lietošanai: matracis atrodas zem ķermeņa, rajonā no plecu
zonas virzienā uz leju, kabeļu savienojums virzienā uz pēdām.
•
Kāju ārstēšanai: matracis tiek novietots zem kājām, sākot no gurniem,
kabeļa savienojums virzienā uz pēdām.
Savienojiet matrača (signāla izdalītāja) vadu ar atbilstošo ierīces kontaktligzdu.Tad
pieslēdziet ierīci sekojošā veidā: vispirms savienojiet adaptera izeju ar ierīces atbilstošo
kontaktligzu, tad ievietojiet adapteri sienas kontaktligzdā.
Brīdinājums: Ierīces izmantošana ir droša, tikai izmantojot ražotāja pievienoto
strāvas vadu.Citu ražotāju izgatavotie strāvas vadi var bojāt ierīci. Neraujiet matracim
piestiprināto vadu, jo tas nav noņemams. Tāda darbība var radīt bojājumu. Jebkuru
bojājumu gadījumā Hippocampus-BRT garantija nav spēkā.
Izmantojiet tikai Hippocamapus-BRT piedāvātos vai izgatavotos piederumus.
Visbeidzot, pieslēdziet ierīci ar pievienoto speciālo USB kabeli USB portam uz PC
(personāldatora). Tagad ierīce ir gatava darbam. Ierīci vada dators ar iepriekš uzinstalētu LLC
programmatūru palīdzību.
(Skatīties nodaļu „Programmatūras rokasgrāmata".)
Gadījumā, ja dators tiek atvienots vai izslēdzas pirms sācies terapijas cikls,
neparādīsies atgriezeniskās saites statuss, un iestatītais terapijas process turpinās savu
darbību.
Programmu apraksts
Lenyo Lux Professional programmas var lietot profilakses nolūkos, kā papildinošu
terapiju tradicionālajai medicīnai, ārstējot veselības problēmas pēc negadījumiem un
traumām, pirms un pēc operācijām vai lai harmonizētu ķermeņa funkcijas.
Svarīgi ir apzināties, ka Lenyo Lux Professional lietošana neaizstāj medicīnisku
ārstēšanu, bet tajā pašā laikā tā var kalpot kā efektīvs palīglīdzeklis, kas veicina organisma
reģenerācijas procesus un organisma pašdziedināšanas spēju. Tas ir iemesls, kāpēc ikviens
var droši lietot ierīci, nebaidoties no nevēlamiem blakus efektiem.
Terapijas programmas var izvēlēties saskaņā ar Jūsu ārstējošā ārsta ieteikumiem un
atkarībā no pašreizējiem simptomiem, gan kā daļu no paredzamā ārstniecības kursa, gan

profilaksei, lai harmonizētu ķermeņa funkcijas.
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Lai spētu izvēlēties atbilstošu programmu, būtu ieteicams zināt kā Jūsu organisms
funkcionē.
Taču ierīces izstrādātāji –profesionāļi no Hippocampus-BRT – ir
aprīkojuši ierīci ar tādām terapeitiskām programmām, kas ļauj atjaunot ķermeņa
funkcijas un līdzsvaru pie dažādiem veselības traucējumiem bez īpašām
profesionālām zināšanām par šo problēmu. Jums tikai jāizvēlas programma, kura ir
vislabāk piemērota Jūsu simptomiem, iepazīstoties ar detalizētu programmas
aprakstu.
Ja nepieciešams, Hippocampus-BRT nodrošina regulāru apmācību, lai
iepazīstinātu ar savām ierīcēm un to pielietojumu.
Kad esat iepazinies ar ierīci, Jums vajag izmēģināt vienu programmu pēc otras,
lai pārbaudītu Jūsu ķermeņa reakciju. Ārstēšanas efekts ir līdzīgs fizioloģiskajām
izmaiņām ķermenī pēc fiziska treniņa. Tādēļ ieteicams ierīci lietot soli pa solim,
pakāpeniski palielinot ārstēšanas ilgumu un intensitāti atkarībā no problēmas dabas.
Terapijas sesiju laikā Jums jābūt atbrīvotā stāvoklī un jāpalaiž vaļīgāk jebkurš
ciešs vai stingrs apģērba gabals. Ieteicams pirms terapijas sākuma iedzert ūdeni un
turpināt šķidruma uzņemšanu arī terapijas laikā.
Svarīgi ir veikt vienlaicīgi dažādu simptomu ārstēšanu. Labvēlīgi ir uzsākt
terapiju rīta vai vakara stundās. Gadījumos, kad tiek ārstēts kāds noteikts orgāns,
labākie rezultāti tiks sasniegti orgāna aktīvas funkcionēšanas laikā.
Citas elektroierīces (piem., televizors, datora monitors vai citas) ārstēšanas
laikā ir jāizslēdz un terapijas laikā Jums jāatrodas vienam tiešā ierīces tuvumā.
Ieteicamais pielietojums:
-

Lietot ne vairāk kā 10 programmas vienai personai vienas dienas laikā.

- Vienu pēc otras jeb sērijveidā var lietot ne vairāk kā 4 normālās vai 8 īsās
programmas. Gadījumos, ja Jūs lietojat trīs signālu izdalītājus vienlaicīgi, sērijveidā
drīkst lietot ne vairāk kā 3 normālās vai 6 īsās programmas.
- Pēc 4 programmu izpildes, Jums nepieciešama 30 minūšu pauze, lai ļautu
organismam reaģēt uz stimuliem. Ja Jūs veicat terapiju miega laikā, ik pēc divām
stundām ir jābūt pauzei.
- Jaunā signālu izdales virsma iedarbojas uz organisma vadošajiem
mehānismiem. Tā kā signālus izdalošā virsma (matracis) ietekmē mērķa orgānu, tie
jānovieto viens otram blakus, cik vien tuvu iespējams.
Intensitātes līmeņa izvēle:
- Parasti izmantojiet normālu (NORMAL) intensitāti (pieaugušajiem un
cilvēkiem ar labu veselību).
- Pacientiem ar vārgu veselību, novājinātiem cilvēkiem, bērniem vai veciem
cilvēkiem izvēlieties jutīgo (SENSITIVE) intensitāti.
- Cilvēkiem, kuriem ir augsts asinsspiediens, muskuļu krampji vai veģetatīvās
nervu sistēmas slimības jāizmanto pazeminošas intensitātes režīms (DOWN).
-

Paaugstinošai intensitātei, lietojiet paaugstinošas intensitātes režīmu (UP).

- Tie, kuriem ir labs veselības stāvoklis un labā fiziskā formā, kuriem nav
asinsrites problēmas un acidozes, var lietot UP-DOWN (paaugstināts-pazemināts)
intensitātes režīmu. Režīms ieteicams tikai personām, kurām ir pieredze ierīces
lietošanā vai tiem, kuri ierīci lieto ārsta uzraudzībā.
Jūs varat izvēlēties Jums piemērotāko programmu no 96 Lenyo Lux
Professional programmām. Visas programmas var lejupielādēt arī Lenyo Mobile
ierīcei.
Detalizēts programmu apraksts atrodams nodaļā "Lenyo Lux 96
programmas".
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Programmatūras rokasgrāmata
Sistēmas prasības
Minimālās
•

MS Windows XP

•

CPU Intel/AMD 800Mhz frekvence

•

RAM 128MB

•

64MB brīva vieta uz HDD

Ieteicamās
•

MS Windows 7

•

CPU Intel/AMD 1,5Ghz frekvence

•

RAM 256MB

•

64MB brīva vieta uz HDD

Instalēšana
LLP izmanto operētājsistēmas Windows instalācijas programmu (MSI fails), kas lietotājam
nodrošina vienotu un kvalitatīvu interfeisu.
1. Palaidiet failu „setup-LLP103.msi".
2. Tiks piedāvāti divi iestatīšanas tipi „Typical" (tipisks) un „Complete" (pilnīgs). Abas opcijas ir
savietojamas un ieteicamas.
3. Operacionālā sistēma var brīdināt lietotāju, ka pēc instalēšanas pogas nospiešanas,
instalētājs visas izmaiņas pārnesīs uz cieto disku. Tā nav kļūda.
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Ievads
Jaunās Lenyo Lux Professional ierīces lietojumprogramma ir vienkārša un viegli
lietojama.

Lietojumprogrammas palaišana
LLP var palaist vai nu no sākuma izvēlnes (Start menu), vai izmantojot īsinājumikonu, kas
atrodas uz darbvirsmas.

Atinstalēšana, atkārtota instalēšana un labošana
Izmantojot MSI, lietojumprogrammas atinstalēšanu vai atkārtotu instalēšanu var viegli
veikt, ieejot kontrolpaneļa programmu izvēlnē. Klikšķis uz sarakstā esošo LLP
parādīs iespējamās opcijas.

Pārskats par lietotāja interfeisu
Zinot interfeisa sekciju nosaukumus un izvietojumu, nepieciešams saprast sekojošas
sadaļas:



„A": Lapas navigācijas pogas. Pogas atbilst četrām lapām un pazīmju
komplektiem. Vienlaicīgi var atvērt tikai vienu lapu.



„B": Divas pogas. Pirmā atver jaunu logu, kas satur informāciju par
programmu. Otrā atver logu, kurā Jūs varat rediģēt LLP valodu. (Pilnīgāka
informācija nodaļā "Valodu rediģēšana".)



„C": Lapas displejs. Paneļa saturs ir dinamisks, taču vienmēr atveras tikai viena no
četrām lapām.



„D": Operacionālais panelis. Jebkuras izmaiņas var veikt ar šī paneļa starpniecību.

hippocampus.info.brt@gmail.com
www.hippocampus-brt.com

Versija 1.1.3
-10-

09.03.2013.

1979

Pirmie soļi
Apskatīsim iestatīšanu, pamatfunkcijas un pielietojumu, izmantojot piemērus un
ekrānuzņēmumus. Ja LLP iepriekš neesat lietojis, ieteicams sākt no šejienes, jo
informācija turpmākajās nodaļās atsauksies uz šo nodaļu.

Pirmais logs
Katru reizi ieslēdzot lietojumprogrammu, parādās logs, kurā ir jāizvēlas datu bāze. Tā var
būt vietēja, kura darbojas automātiski vai ārēja, kuras vietu lietotājs precizē. Izvēloties
neeksistējošu failu, parādīsies tukša datu bāze ar nosaukumu.

Valodas iestatīšana
Izmantojot augšējo labo pogu var piekļūt iestatījumu logam. Dažādu valodu izvēli veic,
izmantojot augšpusē esošo nolaižamo izvēlni un uz vajadzīgās valodas uzklikšķinot
„Okay" (labi).

Programma pāries uz jauno valodu tikai pēc tam, kad tiks aizvērts iestatījumu logs.
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Vienkāršāko terapiju katalogs
Pārliecinieties, ka uz ekrāna ir lapa „Programs" (programmas).
Šajā lapā Jūs varat pārlūkot garu programmu sarakstu. Jūs varat programmu meklēt pēc
burta, atsēgas vārda vai numura. Svarīgi atcerēties, ka katrai programmai ir divi
identifikācijas numuri. Katras līnijas sākumā atrodas globālais ID. Pēc programmas
apraksta iekavās norādīts tips un oriģinālais vai vecais ID. Meklējot pēc ID, piemēram
"111", vienlaicīgi parādīsies programma ar globālo ID un īsais tips (LuxShort) ar oriģinālo
ID. Vispirms parādīsies šīs divas programmas, bet zem tām būs redzamas dažas tām
tuvumā esošās programmas.
Katru programmu var pievienot operacionālajam panelim ar vienu no piecām intensitātēm:
Normal (normāls), Sensitive (jutīgs), Up (paaugstinošs), Down (pazeminošs), Up&Down
(paaugstinošs un pazeminošs). Up&Down ir noklusējums. Lūdzu, atrodiet ieteikumus
intensitātes līmenim nodaļā „Programmu apraksts”.
Programmu operacionālajam panelim var pievienot divreiz uzklikšķinot uz tās. Kad
programma izcelta, ar dubultklikšķi uzklikšķina uz vēlamās intensitātes. Tādejādi
programmai tiek pievienota intensitāte. Operacionālā paneļa apakšējā malā atrodamas
pogas Pause (pauze), Clear (nodzēst) un Remove (pārvietot).
Jūs varat patīt pogu, kurā norādīts laiks, un mainīt to, kā arī pievienot pauzi divreiz
uzklikšķinot uz tās vai arī ar laika pogas palīdzību.
Labajā apakšējā stūrī parādās pievienoto programmu skaits.
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Terapijas procesa palaišana / Ierīces lapa
Lapā "Device" (ierīce) parādās LLP savienojuma statuss. Lapas pogas paredzētas iekārtas
vadīšanai.
Pogai ar skaļruņa ikonu raksturīgi trīs stāvokļi. Noklusējuma gadījumā, ierīce izdala skaņas
signālu terapiju sākot un beidzot. Ja uz ikonas parādās nots, ierīce izdala skaņas visas
terapijas laikā. Trešais stāvoklis ieslēdz ierīci klusēšanas režīmā. Stāvoklis ir jāiestata pirms
terapijas lejupielādes, citādi tas tiks ignorēts.
Poga” Download” palaiž terapijas procesu, kurš atrodas uz
operacionālā paneļa.
Pogas „Pause/Continue” (pauze/turpināt) pārtrauc vai turpina
terapiju.
Poga „Stop” (apturēt) priekšlaicīgi pārtrauc darbojošos vai
pārtraukto terapiju.
Ierīcei piecu sekunžu laikā drīkst nosūtīt tikai vienu komandu. Tādēļ, pēc vienas komandas
saņemšanas, pogas uz īsu brīdi būs neaktīvas.
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Citas lapas un papildus pazīmes
Vēstures lapa
Terapijas procesi parādās, sarindoti pēc laika, kad tie tika lejupielādēti. Visiem
terapijas procesiem ir doti apraksti. Uzklikšķinot uz kāda, parādīsies izvēlne, kurā būs
piejams terapijas apraksts.
Divreiz uzklikšķinot uz vēstures ierakstiem, atvērsies terapijas logs "Therapy viewer"
(terapiju skatītājs). No šī loga Jūs varat pievienot jebkuru terapijas procesu
operacionālajam panelim. Izmantojot loga apakšdaļā esošo pogu, terapija tiks
pievienota operacionālajam panelim.
Logs var parādīt arī protokolus (tiks apskatīti vēlāk). Loga virsraksts vienmēr
atspoguļos lapā redzamo. Šis logs vienmēr atradīsies virs galvenās programmas un
jebkurā laikā var tikt aizvērts.

Programmu lapa

Programmu nosaukumus var rediģēt sekojošā veidā. Rediģēt var tikai jaunizvēlēto
valodu. Ja vēlaties programmu pārdēvēt, sākumā izvēlieties jaunu valodu,
uzklikšķinot uz ierīces simbola. Virsrakstu koriģēšana uz interfeisa aprakstīta nodaļā
„Language editing" (valodas rediģēšana). Uzklikšķinot tieši uz programmas,
parādīsies logs "Rename" (pārdēvēt) un parādīs, kur var nosaukumu nomainīt.
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Protokolu lapa

Protokoli ir mapes, kurās no operacionālā paneļa tiek saglabātās terapijas. Tās var izdzēst, lietot un pārdēvēt, kā arī
mapēs var glabāt garas piezīmes.

Lapas augšmalā var redzēt, kur atrodas protokolu lapa. Lapas nosaukums ir „Protocols "
(protokoli). Mapes var atvērt, izmantojot pogas lapas apakšējā daļā. Protokolu mapes var
pārsūtīt uz atsevišķu failu kā rezerves kopijas, kā arī pārsūtīt uz citu datoru. Programmas
izveidotos pārsūtīšanas datus var apskatīt tikai izmantojot pogu „Import" (imports).
Virs saraksta novietots laukums tekstam protokolu meklēšanai.
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Aktuālo terapiju (uz operacionālā paneļa) kā protokolu var saglabāt protokolu mapē.
Uzklikšķinot uz pogas „Save” (saglabāt), kura atrodas zem protokolu saraksta un,
piešķirot nosaukumu jaunajam protokolam, tas parādīsies mapē.

Izmantojot pogas „Ctrl” un „Shift”, vairākas mapes var tikt izmantotas pārsūtīšanai.

Augšējā attēlā Jūs varat redzēt mapes „First folder" (pirmā mape) saturu. Pārvietoties
atpakaļ var izmantojot norādi "< Back" (atpakaļ). Uzklikšķiniet uz tās divreiz.
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Ja esat iegājis mapē, tad divreiz uzklikšķinot lapas labajā pusē, atvērsies liels teksta
laukums, kurā Jūs varat ierakstīt savas piezīmes.
Izvēlētās terapijas var izdzēst, pārdēvēt, pārsūtīt uz operacionālo paneli vai atvērt ar
„Therapy Viewer" (terapiju skatītājs) divreiz uz tām uzklikšķinot.

Meklēšanu beidz, divreiz uzklikšķinot uz augšmalā esošo elementu „< Reset filter"
(atiestatīt filtru) vai teksta laukumu izdzēst. Meklēšanas laikā neko nevar izdzēst vai
pārdēvēt.
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Iestatījumi
Valodas rediģēšana

Programmā ieprogrammētas divas valodas (Angļu, Ungāru), kuras nav rediģējamas vai
pārsūtāmas, bet jaunu valodu var pievienot un saglabāt ar jaunu nosaukumu. Izmantojiet
pogu „Add new language..." (pievienot jaunu valodu). Izmantojot pogu „Custom"
(patērētājs) var izvēlēties citu valodu.

Pēc valodas pievienošanas, tā kļūst par programmas noklusējuma valodu.
Tādēļ to var rediģēt vai eksportēt. Eksportēšana un importēšana ļauj pārnest
jebkuru valodu no viena datora uz otru.
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Interfeisa rediģējošais logs izmanto trīs kolonnas. Pirmajā teksts ir Angļu valodā.
Otrajā ir pašreizējais tulkojums, ko var pārveidot. Trešais sniedz tulkotājam
informāciju par teksta kontekstu.
Augšējā kreisajā stūrī norādīta valoda, kuru rediģē.
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Uzturēšana un tīrīšana
Ierīcei un signālu izdalītājam (matracim) nav nepieciešama speciāla apkope vai
tīrīšana (izņemot vizuālu pārbaudi pirms lietošanas - vai nav kādi bojājumi). Ja
nepieciešams, ierīci var noslaucīt ar nedaudz mitru vai sausu antistatisku drāniņu. Var
izmantot tikai ļoti vājas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļus.
Lai novērstu tiešu pacienta kontaktu ar matraci (signālus izdalošo virsmu), kā arī
lai to nenosmērētu, terapijas laikā pārklājiet to ar palagu vai plānu segu.

Drošības noteikumi
•

Pirms uzsākt darbu ar ierīci, izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās darba laikā.

•

Lietojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim, kā tas norādīts rokasgrāmatā.

•

Lietojiet ierīci tikai ar to strāvas vadu, kuru nodrošinājis ražotājs.

•

Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts elektrības vads vai kontakts, kā arī, ja tā atbilstoši
nedarbojas. Nekādā gadījumā neatvēriet ierīces priekšējo paneli vai signāla
izdalītāju (matraci). Problēmu gadījumā sazinieties ar mūsu servisa nodaļu.

•

Nelietojiet ierīci mitrā vidē vai vannā.

•

Nenovietojiet uz ierīces trauku ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu.

•

Lai novērstu problēmas, kas saistītas ar iekšējā mitruma kondensēšanos, ja ierīce
tiek ienesta no aukstuma telpā, nogaidiet pusstundu un tikai tad ieslēdziet iekārtu.

•

Nepakļaujiet iekārtu vai tās daļas tiešiem saules stariem, intensīvam karstumam
vai augstai tvaiku koncentrācijai.

•

Nepakļaujiet ierīci un tās piederumus spēcīgai vibrācijai, triecienam vai citiem
fiziskiem faktoriem. Pacienta un operatora apģērbu, pēc iespējas, vajadzētu
atbrīvot no statiskā lādiņa.

•

Bērni ierīci var lietot tikai stingrā pieaugušā uzraudzībā.

•

Ierīce satur elektroniskas sastāvdaļas, kuras patērētajs pats nevar saremontēt.
Visus garantijas remontus veic ražotājs.

•

Lai neradītu problēmas videi, ierīci, kura vairs nav remontējama, nedrīkst izmest
atkritumos. Lūdzu, nogādājiet to elektronisko atkritumu novietnē vai atgrieziet
ražotājam.
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Lenyo Lux Professional tehniskie rādītāji
PARAMETRI
Zīmola nosaukums

Lenyo

Tips

Lux Professional

Darbības princips

Ģenerējošs magnētiskais lauks, saskaņā ar
iepriekšnoteiktām programmām
II. BF
PC
4 x LED
96
3
Matracis (ar iebūvētiem īpašiem radiatoriem)
10 uT (visam diapazonam amplitūda harmoniska
pīķis- pie -pīķa)
1 Hz - 200 kHz (-3dB)
12V DC adapters 90V -240V AC / 50/60Hz, 2530W
+5 C° līdz +40 C°
-20 C° līdz +50 C°
maksimāli 80 %
H 55 x W 183 x L 195
490 g
108 x 67 x 36
370 g
SIA Hippocampus-BRT
ES (EU)

Drošības klase
Vadība
Indikatori
Programmu skaits
Izeju skaits
Signāla izdalītājs
Magnētiskā indukcija (uz radiatora virsmas)
Frekvences diapazons
Barošana
Darba temperatūra
Uzglabāšanas temperatūra
Relatīvais mitrums
Izmērs [mm]
Masa
Adaptera izmēri [mm]
Adaptera masa
Ražotājs
Ražots

APRAKSTS
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Lenyo Lux Professional garantija
Saskaņā ar atbilstošajiem noteikumiem, SIA Hippocampus-BRT nodrošina iekārtai 2
gadu garantiju un 6 mēnešu garantiju iekārtas piederumiem.
Garantijas laiku rēķina no iekārtas iegādes brīža.
Ja garantijas laikā parādās bojājums, lūdzu, sazinieties ar mūsu vietējo tirdzniecības
partneri. Ja, kāda iemesla dēļ, nevariet sazinieties ar mūsu partneri, lūdzu, sazinieties ar
mums:

Pasta adrese:
Hippocampus-BRT Kft.
1082 Budapest, Baross utca 3.
Telefons: 06-1-411-0469, Fakss: 06-1-328-0420
Mājas lapa: www.hippocampus-brt.com
E-pasts: hippocampus.info.brt@gmail.com
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