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PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PIŁKI
WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA
Ten dokument jest podstawowym przewodnikiem dla prawidłowego i bezpiecznego
korzystania z PLAYBALL; zawiera informacje niezbędne do korzystania z produktu z
pełną satysfakcją oraz z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa przez cały okres
użytkowania samego produktu i / lub jego części.

DOSTARCZANE ZASTOSOWANIA - OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA
1.

2.

Piłka została zaprojektowana i zaaranżowana do użytku w różnych dziedzinach,
takich jak medycyna, rehabilitacja, sport, fitness, gimnastyka i edukacja. Nie
może być używane do innych celów.
TO NIE JEST ZABAWKA I w żadnym wypadku nie nadaje się dla dzieci poniżej 36
miesiąca życia: zawiera małe części. Ryzyko zadławienia.

ZAWARTOŚĆ PACZKI
1.

1 piłka do ćwiczeń (16-20 cm).

2.

1 SSI (integrator inteligentnego czujnika, ładowanie baterii): zamontowany w kuli.

3.

1 panel sterowania (ekran, obudowa, kabel USB do Micro USB, wtyczka
„Europlug” + kabel (typ C)).

4.

1 Igła do pompowania.

5.

1 magnetyczny kabel USB do ładowania.

6.

1 Instrukcja obsługi (PLAYBALL).

7.

1 Instrukcja obsługi (Panel sterowania).

Nadmuchiwanie
Aby nadmuchać piłkę, użyj pompki ręcznej z igłą. NIE pompować ustami.

WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE NADMUCHIWANIA
Podczas następnych pompowań nigdy nie przekraczaj zalecanej i wskazanej
maksymalnej średnicy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED KAŻDYM UŻYCIEM
Przed każdym użyciem sprawdź powierzchnię piłki i nie używaj jej, jeśli ma
nacięcia, otarcia, dziury lub inne uszkodzenia.
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TEMPERATURA UŻYTKOWA
Zalecaną temperaturą roboczą jest temperatura pokojowa, więcej informacji znajduje
się w tabeli specyfikacji na stronie 9.

POWIERZCHNIE UŻYWANE
Nigdy nie używaj piłki w pobliżu ostrych przedmiotów lub w pobliżu elementów
grzejnych; kiedy nie jest używana, nigdy nie wystawiaj piłki bezpośrednio na słońce.

ŁADOWANIE I BATERIA
1.
2.

Używaj tylko określonej ładowarki. Używanie niewłaściwej ładowarki może
spowodować przegrzanie, pożar i wybuch baterii.
Nie wkładać ani nie umieszczać urządzenia w kuchence mikrofalowej, piekarniku
lub innym urządzeniu wytwarzającym ciepło ani obok nich, ze względu na ryzyko
przegrzania baterii.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE NAPRAW
1.

Nie demontować.

2.

W przypadku nietypowego zachowania piłki lub Panelu sterowania
zaprzestań używnia i skontaktuj się z działem obsługi klienta PLAYWORK
pod adresem customersupport@playwork.me.

3.

Jeśli produkt zaczyna puchnąć lub rozszerzać się, rozprowadzać zapach lub
nagrzewa się do tego stopnia, że nie można go dotknąć, natychmiast zaprzestań
używania produktu i skontaktuj się z obsługą klienta PLAYWORK.

IDENTYFIKOWALNOŚĆ
Na piłce zaznaczony jest kod identyfikowalności składający się z 6 cyfr; wskazuje
miesiąc i rok produkcji tego elementu. Prosimy o zachowanie tego kodu w przypadku
reklamacji w celu identyfikacji czasu produkcji i materiałów partii.

ZRZECZENIE SIĘ
PLAYWORK Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom,
zwierzętom, przedmiotom lub środowisku, wynikające z niekonsekwentnego
użytkowania lub konserwacji środków ostrożności i wskazówek podanych w tej ulotce
dołączonej do produktu.

UWAGA
1.

Kolory i dekoracje mogą się różnić w zależności od producenta.

2.

Specyfikacje mogą ulec zmianie i ulepszeniu bez powiadomienia.
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O PLAYBALL
1.

PLAYBALL służy jako zwykła piłka fitness do różnych ćwiczeń rehabilitacyjnych,
wykorzystując jednocześnie zalety technologiczne w celu generowania
angażujących sesji i obiektywnych pomiarów wydajności.

2. Łatwa w obsłudze obsługa PLAYBALL i bezproblemowa integracja z obiektami
rehabilitacyjnymi ma przynieść dużą wartość pacjentom i klinikom.

PLAYWORK’S SSI
Produkt składa się z nadmuchiwanej piłki 16–20 cm z
zamontowanym PLAYWORK'S „SSI” (inteligentny integrator
czujnika) oraz oprogramowaniem PLAYWORK.

1.

ZABAWKA SSI - ZABAWKA SSI składa się z różnych czujników, które monitorują
ruch i nacisk wywierany na piłkę podczas wykonywania różnych ćwiczeń z piłką.
Komponent SSI umożliwia zdalną interakcję (za pomocą komunikacji Bluetooth) z
oprogramowaniem PLAYWORK, jednocześnie kontrolując zabawne gry wideo i
monitorując osobiste pomiary wydajności w interfejsie Panelu sterowania.
Ball positioning arrow

Magnetic Charger

PLAYWORK’S SSI
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2.

Panel sterowania PLAYWORK'S - konsola oparta na Panelu sterowania, która
obsługuje i monitoruje wszystkie gry i programy szkoleniowe PLAYWORK'S.

3.

Ładowanie baterii: Użyj magnetycznego kabla <> USB do ładowania SSI. Zaleca
się pełne ładowanie SSI przez noc.

Ważne! Gdy nie jest podłączony do zasilania, SSI rozładowuje się z upływem czasu. Zaleca
się podłączenie piłki do zasilania, gdy nie jest używana.

Przed startem
1.

Aby nadmuchać piłkę, użyj dołączonej igły. NIE pompować ustami.

2.

Napompuj piłkę do zalecanego rozmiaru i ciśnienia, które najlepiej odpowiada
potrzebom klinicznym. Użyj pompki ręcznej z igłą, aby nadmuchać piłkę przez
nadmuchany otwór zwykle znajdujący się po przeciwnej stronie SSI.
Ładuj kulkę przez co najmniej 1 godzinę za pomocą ładowarki magnetycznej
(podłącz do SSI).

3.

Pierwsze kroki
Upewnij się, że Bluetooth w Panelu sterowania jest włączony.
Uruchom oprogramowanie, naciskając ikonę PLAYWORK SW na pulpicie Panelu sterowania
lub w folderze oprogramowania.

Łączenie w pary
* Ten krok jest opcjonalny. Piłka zostanie sparowana z
dostarczonym panelem sterowania.
Wybierz swoje urządzenie z ekranu skanowania
urządzeń PLAYWORK.
Poczekaj, aż automatyczne parowanie zostanie
zakończone - wskaźnik parowania w prawym górnym
rogu ekranu zmieni kolor na zielony, co oznacza
udane parowanie.
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Zaloguj się
Zaloguj się za pomocą dowolnego 9-cyfrowego hasła
(tylko cyfry) lub zaloguj się jako GOŚĆ, naciskając
przycisk GOŚĆ w prawym dolnym rogu ekranu.
Zdefiniuj administratora: pierwsze 9-cyfrowe hasło
używane do logowania zostanie automatycznie
przypisane jako administrator (więcej informacji na
temat roli administratora użytkownika można znaleźć
poniżej).
Możesz teraz wybrać swoją grę i zacząć cieszyć się z
PLAYBALL!

Wybierz grę
Ekran SELECT GAME zawiera gry, które możesz
wybrać do ćwiczeń. W górnym rzędzie znajdują się
gry, które możesz dostosować do użytkownika.

Dodatkowe funkcje gier
Ikona ustawień gry - w lewym górnym rogu (tylko
ekrany gier)
Test wydajności - dostępny na ekranie „Ustawienia gry”.
pozwala zmierzyć siłę użytkownika. Gra dostosuje się
automatycznie.
Pauza - dostępna we wszystkich grach. Przycisk znajduje się w prawym
dolnym rogu ekranu. Pozwala wstrzymać lub zatrzymać grę przed
upływem czasu sesji.
Funkcje ogólne (prawy górny róg ekranu)
Ikona wskazania parowania - wybierz tę ikonę, aby rozpocząć proces
parowania.
Ikona ustawień ogólnych - wyloguj się i informacje ogólne. Zarządzaj
użytkownikami, licencjami i pobieraj dane (tylko dla administratora).
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Ikona ekranu deski rozdzielczej - wyświetla dane osobiste ze wszystkich
treningów
* Dane osobowe są zapisywane tylko dla użytkowników, którzy zalogują się
jako UŻYTKOWNIK, a nie jako GOŚĆ (patrz sekcja Logowanie s.5)
Zmień język
Zmień język oprogramowania w „Ustawieniach gry” (obecnie angielski \ chiński).
Administrator użytkownika
Aplikacja składa się z jednego administratora systemu (administratora użytkownika).
Pierwszy użytkownik logujący się do systemu przy użyciu 9-cyfrowego hasła jest
automatycznie wyznaczany jako administrator. Jeśli zapomnisz hasła administratora
użytkownika, zawsze możesz użyć hasła 9-1 (987654321), aby zalogować się jako
administrator.
Role administratora to:
1.

Zarządzaj kontami: edytuj identyfikator użytkownika, usuwaj użytkowników i
zmieniaj administratora użytkownika.

2.

Eksportuj dane: pobierz dane wszystkich użytkowników do arkusza
kalkulacyjnego. Zobacz sekcję „Jak wyeksportować swoje dane” poniżej.

3.

Uaktualnij licencję; System jest dostarczany z licencją zakupioną przez
klienta. Przy zakupie nowej zaktualizowanej licencji rolą administratora
użytkownika jest ustawienie nowego klucza licencyjnego dla systemu.

Uwaga: Dostęp do tych funkcji można uzyskać poprzez Ustawienia ogólne po
zalogowaniu się do systemu za pomocą identyfikatora administratora.
Jak wyeksportować swoje dane?
Funkcja eksportu danych do programu Excel jest dostępna tylko dla administratora
systemu.
Uwaga: przed pierwszym wyeksportowaniem danych pobierz „arkusze Google” lub
aplikacje programu Excel do swoich paneli sterowania ze sklepu Google Play (znajdź
ikonę „Sklep Play” na ekranie pulpitu panelu sterowania)
Aby wyeksportować dane do arkusza kalkulacyjnego, wykonaj poniższe czynności:
1.

Zaloguj się do systemu jako administrator użytkownika.

2.

Przejdź

do

„ustawień
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ogólnych”.

3.

Naciśnij Eksportuj dane. Nowy plik PLAYWORK.DATA.DATE

4.

Uruchom aplikację Google-Sheet i otwórz plik PLAYWORK.DATA znajdujący
się w pamięci urządzenia >> folder pobierania.

Wytyczne i instrukcje
Zestaw PlayBall jest bardzo intuicyjny, ale jako usługa możesz zaplanować 30 minut
online. sesja szkoleniowa z jednym z naszych przedstawicieli obsługi klienta.
1. W celu zaplanowania sesji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem

PLAYWORK lub działem obsługi klienta PLAYWORK pod adresem
customersupport@playwork.me.
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem
PLAYWORK lub działem obsługi klienta PLAYWORK pod adresem
customersupport@playwork.me. Cieszymy się, że jesteś z nami na
pokładzie i pozostajemy do Twojej dyspozycji.
Pomoc wideo jest dostępna na stronie WSPARCIA witryny PLAYWORK.

Rozwiązywanie problemów
Piłka nie łączy się z panelem kontrolnym?
W niektórych przypadkach nie można nawiązać komunikacji między centralą a
PLAYBALL i dlatego nie można ich połączyć. Wykonaj następujące kroki w tej samej
kolejności (https://www.playwork.me/trouble-shooting):
1.

Ładuj baterię PLAYBALLA przez co najmniej 15 minut.

2.

Uruchom ponownie Panel sterowania.

3.

Sprawdź, czy „usługi lokalizacyjne” są włączone.

4.

Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony.

5.

Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Przejdź do okna Bluetooth w Panelu sterowania i upewnij się, że piłka nie jest sparowana.
Usuń tymczasowe dane z SWORKA "PLAYWORK": Idź do Ustawienia -> SW -> wybierz
"Odtwarzanie" SW -> Pamięć -> naciśnij "Wyczyść dane".
Załaduj oprogramowanie „PLAYWORK”.
Zezwalaj na dostęp do usług „Lokalizacji”, gdy zostaniesz o to poproszony podczas procesu
wczytywania oprogramowania.
Poczekaj, aż proces parowania zostanie zakończony.
Sparuj piłkę zgodnie z procedurą parowania opisaną w części WPROWADZENIE (s. 5).
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INFORMACJE I SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem PLAYBALL należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
1.

Podczas ćwiczeń upewnij się, że masz podporę, taką jak ściana lub stabilny stół,
w zasięgu ręki.

2.

Podczas korzystania z PLAYBALL nie wykonuj ćwiczeń

3.

Nie więcej niż jedna osoba może używać PLAYBALL KIT naraz.

4.

Unikaj wchodzenia lub stania z pełnym ciężarem ciała na piłce.

5.

Nie używaj taśmy, gwoździ lub podobnych urządzeń do mocowania piłki do innych
urządzeń lub powierzchni.

6.

Nie wystawiaj PLAYBALL na działanie płynów lub ekstremalnych temperatur lub
zimna.

7.

Nie używaj piłki, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub innej substancji, która
może wpłynąć na Twoje poczucie równowagi lub percepcję i spowodować
poślizgnięcie się lub upadek.

8.

Oczekiwana długość życia tego produktu zależy od tego, jak często jest on
używany. Ze względów ostrożności PLAYBALL należy często sprawdzać i
wymieniać w razie potrzeby.

9.

Osoba dorosła musi wyjaśnić wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa
oraz wytyczne i instrukcje użytkowania wszystkim dzieciom lub osobom z
problemami psychicznymi lub poznawczymi, które zamierzają używać piłki.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie systemu lub innego mienia. Obserwuj dzieci podczas gry pod kątem
prawidłowego i bezpiecznego korzystania z piłki.

10. Osoba dorosła powinna początkowo pomagać małym dzieciom, aby upewnić
się, że rozumieją zasady prawidłowego użytkowania.
11. Należy unikać używania tego sprzętu w pobliżu lub na innym sprzęcie,
ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest
konieczne, należy obserwować ten sprzęt i inny sprzęt w celu sprawdzenia, czy
działają normalnie.
12. Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej (w tym urządzenia peryferyjne, takie
jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien być używany bliżej niż
30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części sprzętu, w tym kabli określonych przez
producenta. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tego
sprzętu
13. UWAGA: Wszelkie zmiany w tym urządzeniu są niedozwolone.
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14. Przed każdym użyciem piłki powierzchnię umyj wilgotną szmatką z mydłem i wodą, a
uporczywe plamy zmyj rozcieńczonym alkoholem. UWAGA: nie zanurzaj.
15. Wyrób medyczny i wszystkie jego komponenty muszą być traktowane jako
odpady specjalne w momencie ich demontażu i muszą być utylizowane
zgodnie z konkretnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
obowiązującymi w kraju, w którym jest utylizowane.
16. W przypadku poważnego wypadku należy powiadomić właściwe władze i
producenta
17. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z urządzeniami chirurgicznymi o wysokiej
częstotliwości
18. OSTRZEŻENIE: Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż
określone lub dostarczone przez producenta tego sprzętu może spowodować
zwiększenie emisji elektromagnetycznej lub zmniejszenie odporności
elektromagnetycznej tego sprzętu i spowodować nieprawidłowe działanie.

10

Przewodnik i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne
Oczekuje się, że PlayBall będzie działać w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Pacjent lub
użytkownik PlayBall powinien zagwarantować, że urządzenie będzie używane w takim środowisku.
Test emisji

dostosowaie

CISPR 11 RF emisje

Grupa 1

CISPR 11 RF emisje

Klasa B

IEC 61000-3-2 emisje harmoniczne
IEC 61000-3-3 emisje / migotanie
fluktuacji napięcia

Electromagnetic environment
PlayBall wykorzystuje energię o częstotliwości
radiowej tylko do wewnętrznego funkcjonowania.
W rezultacie jego emisje RF są bardzo niskie i
najprawdopodobniej nie powodują żadnych
zakłóceń w pobliżu urządzeń
elektromagnetycznych
to.
PlayBall nadaje się do stosowania we wszystkich
środowiskach innych niż domowe i bezpośrednio
podłączonych do publicznej i niskonapięciowej
sieci dostarczającej energię do budynku
przeznaczonego do użytku domowego.

Nie
dotyczy
NIe
dotyczy

Przewodnik i deklaracja producenta - odporność
elektromagnetyczna
Oczekuje się, że PlayBall będzie działać w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Pacjent lub
użytkownik PlayBall powinien zagwarantować, że urządzenie będzie używane w
takim środowisku.
IEC 60601 test
Test odporności
Stopień zgodności
Środowisko elektromagnetyczne
stopni
Szok
elektrostatyczny
(ESD)

w kontakcie z ± 8kV

w kontakcie z ±
8kV

IEC 61000-4-2
na antenie ± 2; 4;
8; 15 kV

na antenie ± 2; 4;
8; 15 kV

Podłogi muszą być wykonane z
drewna, betonu lub płytek
ceramicznych. Jeśli podłoga pokryta
jest materiałem syntetycznym,
wilgotność względna powinna
wynosić co najmniej 30%.

Uwaga UT to napięcie netto mierzone w prądzie przemiennym przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Przewodnik i deklaracja producenta - odporność
elektromagnetyczna
Oczekuje się, że PlayBall będzie działać w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.
Pacjent lub użytkownik PlayBall powinien zagwarantować, że urządzenie będzie używane w takim
środowisku.
Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne RF nie powinny być używane bliżej jakiejkolwiek części
PlayBall, wraz z kablami, niż zalecana odległość wynikająca z równania mającego zastosowanie do
częstotliwości nadajnika.
Stopień
Zalecana separacja
IEC 60601 test
Test
dopasowan
dystans d:
odporności
ia
Radiated RF
IEC 610004-3

Odporność na
pola
zbliżeniowe
pochodzące z
bezprzewodow
ych urządzeń
komunikacyjny
ch RF IEC
610004-3

3 V/m
from 80 MHz to 2,7
GHz
TETRA 400
380 – 390 MHz
GMRS 460
FRS 460
430 – 170 MHz
LTE Band 13, 17
704 – 787 MHz
GSM 800/900, TETRA 800,
iDEN 820, CDMA 850, LTE
Band 5
800 960 MHz
GSM 1800; CDMA 1900;
GSM
1900; DECT; LTE Band 5
1700 – 1990 MHz
Bluetooth, WLAN, 802.11
b/g/n, RIFD 2450, LTE Band
70
2400 – 2570 MHz
WLAN 802.11 a/n
5100 – 5800 MHz

3 V/m

27 V/m

27 V/m

28 V/m

28 V/m

9 V/m

9 V/m

28 V/m

28 V/m

28 V/m

28 V/m

28 V/m

28 V/m

9 V/m

9 V/m

d= 30 cm

d= 30 cm

PLAYWORK LTD. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA LUB SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ
W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z PRODUKTU W NIEZGODNYM Z ZAŁĄCZONYMI OSTRZEŻENIAMI. W TAKIM
PRZYPADKU KONSUMENT PONOSI CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UŻYWA TEGO PRODUKTU NA WŁASNE
RYZYKO
WAŻNE
INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA
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Specyfikacja
PLAYBALL
Średnica piłki

16-20 cm

Waga piłki
Czas pracy bezładowania

~420 gr’
8 hours

Czujniki
Temperatuta pracy
Typ baterii

3-axis accelerometer, pressure sensor
5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Lipo Battery - 70-100mAH micro-USB
rechargeable.
1h
Bluetooth low energy (BLE)

Czas ładowania
Moduł komunikacji

Panel kontrolny (opcjonalnie)
Pozycja
Ekran
Panel dotykowy
OS
Metoda wprowadzania
Pojemność
Pojemność zewnętrzna
Audio
Video
E-book
Sieć bezprzewodowa
Język
OTG
Temperatura
Zsilacz
Bateria

SL-1068
1024x600
10.1" Capacitive touch screen
Android 7.0
Soft keypad
16GB
TF card, up to 32 GB
MP3, WMA, FLAC, SW…. (support all audio
formats)
MPEG-sp, asp, divx, WMV, RMVB,
H.264/1080P (support all video formats)
Support
Support WIFI
Multi-language
Support
-20°C to 60°C
AC 100~240V 50/60 Hz; DC 5V/2A, "Europlug"
(Type C)
poly-lithium battery

Warunki przechowywania i transportu:
Temperatura: -20 ° C / + 40 ° C
Wilgotność: 10-75% (bez kondensacji)
Ciśnienie: 70 ÷ 160 kPa

13

Manufacturer
Trzymać z dala od źródeł światła i ciepła
CE marked Medical Device MDR 745/2017
Pay Zwróć uwagę
BF type applied par
Postępuj zgodnie z
instrukcją obsługi
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