
Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika zawiera następujące informacje dotyczące korzystania z oprogramowania
Raccoon.Recovery (aplikacji komputerowej Raccoon.Recovery.Light) służącego do rehabilitacji
wszystkich części ciała:

1. Zamierzone użycie i krótki, ogólny opis rozwiązania Recovery Raccoon;
2. Symbole zastosowane w Podręczniku Użytkownika;
3. Krótki opis praw dostępu użytkowników Oprogramowania i ich funkcjonalności w

Oprogramowaniu;
4. Wymagania systemowe dotyczące stosowania Rozwiązania;
5. Przeciwwskazania;
6. Szczegółowa instrukcja obsługi krok po kroku z opisem funkcjonalności każdego z

użytkowników oraz wizualizacją ekranów aplikacji;
7. Niewłaściwe zarządzanie zdarzeniami i awariami systemu;
8. Ostrzeżenia (ogólne);
9. Wsparcie i konserwacja;

10. Dane teleadresowe.

Zamierzone użycie i ogólny opis

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla Specjalisty (i/lub innego przedstawiciela w
Centrum), a także dla Klienta (pacjenta) do wykorzystania zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym, jak i w
każdym innym dogodnym dla użytkownika miejscu (telerehabilitacja), w tym w warunkach domowych.
Specjalista (i/lub inny przedstawiciel Centrum) będzie w stanie pomóc Klientowi w korzystaniu z
Rozwiązania.

Specjalista (i/lub inny przedstawiciel Centrum) jest szkolony w zakresie korzystania z Rozwiązania
przed rozpoczęciem korzystania z niego oraz szkoli Klientów w zakresie korzystania z Rozwiązania.

Raccoon.Recovery jest narzędziem rehabilitacji fizycznej opartym na lekcje wideo. Narzędzie to jest
przeznaczone do odzyskiwania sprawności ruchowej każdej części ciała, jak również do
monitorowania ogólnego stanu Klienta. Produkt jest stosowany zawsze wtedy, gdy ćwiczenia fizyczne
są przepisane w celu leczenia upośledzenia jakiejkolwiek części ciała, np. po udarze mózgu, urazie,
itp.

Rozwiązanie zawiera aplikację komputerową Raccoon.Recovery.Light dla systemu Windows.

Symbole zastosowane w Podręczniku Użytkownika

Uwaga! Informacja wymaga najwyższej uwagi ze strony Użytkownika.

Informacja! Przed użyciem należy zapoznać się z Podręcznikiem Użytkownika.



Rodzaje Użytkowników i prawa dostępu:

Aplikacja Raccoon.Recovery.Light posiada 3 pulpity nawigacyjne z różnymi funkcjonalnościami i
prawami dostępu:

Centrum: ustawienia konta Centrum, dodawanie i usuwanie kont Specjalistów, dostęp do ogólnych
danych z kont Specjalistów i Klientów, którzy są związani z Centrum.

Specjalista: ustawienia konta Specjalisty, dodawanie i usuwanie Klientów, przeglądanie listy własnych
Klientów, edycja profili Klientów, polecanie ćwiczeń, dodawanie komentarzy i przeglądanie dziennika z
historią rehabilitacji Klienta, ćwiczenia i komentarze.

Klient: ustawienia konta klienta, oglądanie listy ćwiczeń przepisanych przez specjalistę, oglądanie
lekcji wideo dotyczącego przepisanego ćwiczenia, obserwowanie postępów w procesie powrotu do
zdrowia (przesłanych przez specjalistę) oraz wnoszenie opłat za dostęp do konta.

Klienci i Specjalista, a także Centrum otrzymują link do aplikacji na skrzynkę e-mail. Dzieje się to
automatycznie zaraz po dodaniu konta Specjalisty przez Centrum oraz dodaniu konta Klienta przez
Specjalistę. Dodanie konta Specjalisty/Klienta odbywa się w trzech krokach:

- Centrum wysyła do Specjalisty (lub Specjalista wysyła do Klienta) zaproszenie do
przystąpienia do platformy rehabilitacyjnej;

- Specjalista/Klient otrzymuje link do formularza rejestracyjnego na e-mail, wypełnia go i
przesyła;

- Specjalista/Klient otrzymuje link do aplikacji po utworzeniu konta w systemie.

Uwaga! Wszystkie dane osobowe otrzymane zarówno z urządzenia użytkownika, jak i wprowadzone
ręcznie przez użytkowników są przechowywane na zdalnym serwerze w Niemczech zgodnie z
wymogami RODO.

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z aplikacji na komputer
Raccoon.Recovery.Light:
Windows 7 i nowsze wersje
Procesor o minimalnej częstotliwości 2 GHz;
RAM - co najmniej 2 GB;
Wolne miejsce na dysku twardym - co najmniej 1,5 GB;
Wyświetlacz graficzny kolorowy (rozdzielczość 1024 x 768 lub wyższa);
Myszka i klawiatura;
Dostęp do Internetu



Informacja! Proszę uważnie przeczytać Podręcznik Użytkownika.

Przeciwwskazania

Uwaga! Możliwość korzystania z Raccoon.Recovery należy omówić ze specjalistą w Centrum, w
którym Klient przechodzi rehabilitację. Tylko Specjalista jest w stanie kompleksowo ocenić stan
Klienta i uwzględnić wszystkie niuanse jego stanu zdrowia i cechy charakterystyczne jego ciała.

Uwaga! Jeśli nie możesz przeczytać Podręcznika Użytkownika lub masz problemy z postrzeganiem
kolorów, ogranicz korzystanie z Rozwiązania.

Uwaga! Rozwiązanie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby niewidome lub nie
posiadające narządu wzroku.

Uwaga! Proszę ograniczyć stosowanie Rozwiązania, jeżeli kiedykolwiek miał Pan(i) napady
padaczkowe lub jeżeli zauważył(a) Pan(i) przynajmniej jeden z następujących objawów podczas pracy
przed monitorem: utrata przytomności, utrata orientacji w przestrzeni, nieostre widzenie, drgawki
mięśni, wszelkie mimowolne ruchy i/lub drgawki.

Podręcznik Użytkownika i funkcjonalność (łącznie z ostrzeżeniami i
błędami systemowymi)

Role “Jestem centrum”

Postanowienia ogólne

Po uruchomieniu programu na komputerze / tablecie użytkownik zostaje przekierowany na stronę
logowania do systemu (Fot. 1)



Fot.1. Strona logowania do systemu. Centrum

Wejście do systemu
Działania użytkownika, aby wejść do systemu:

1) Wybierz rolę “ Centrum”;
2) Wpisz adres e-mail, na który wysłano dane dostępu do systemu;
3) Wprowadź hasło, które zostało przesłane e-mailem podczas rejestracji konta;
4) Wybierz odpowiedni język z rozwijanej listy;
5) Naciśnij przycisk “Zaloguj się” (Fot.2)



Fot.2. Rola wypełniane przez użytkownika, aby wejść do systemu

Jeśli rola została wybrana niepoprawnie, system zgłasza to (Fot.3):

Fot.3. Niepoprawny wybór roli użytkownika

Ekran główny  “Lista specjalistów”.
Główny ekran Centrum z listą specjalistów znajduje się poniżej  (Fot.4)



Fot.4. Główny ekran centrum, lista specjalistów

Dodawanie funkcji specjalisty
Aby utworzyć konto dla nowego specjalisty:
Krok 1: kliknij przycisk “Dodaj” (Fot. 5);

Fot.5.Przycisk “Dodaj” dla dodania specjalisty

Krok 2: W wyskakującym okienku wpisz e-mail Specjalisty i kliknij przycisk "Wyślij" (Fot.6).



Fot.6. Wyskakujące okienko "Zaproś specjalistę"

Krok 3: Specjalista otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do formularza rejestracyjnego.
Krok 4: Aby zakończyć proces rejestracji, Specjalista musi otworzyć link w wiadomości e-mail i
wypełnić następujące pola:

1. Imię specjalisty
2. Nazwisko specjalisty
3. Wybierz datę urodzenia w kalendarzu;
4. Login - e-mail Specjalisty;
5. Hasło (dwukrotnie);
6. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować Warunki Użytkowania;
7. Kliknij przycisk "Zarejestruj się" (Fot. 7).



Fot.7 Formularz "Zakładanie nowego konta" (Specjalista)
Krok 5: Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie:

- po przesłaniu formularza przez Specjalistę (Fot 8) zostanie wyświetlone strona internetowa
"Rejestracja przebiegła poprawnie",

- Specjalista otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do pobrania aplikacji;
- Centrum otrzymuje e-mail z potwierdzeniem pomyślnej rejestracji Specjalisty;
- nowo zarejestrowany Specjalista pojawia się na Liście Specjalistów na głównym ekranie

Centrum (Fot.4).



Fot.8. Wyskakujące strona internetowa "Rejestracja przebiegła poprawnie".

Odrzucenie funkcji specjalisty.

Krok 1. Na ekranie “Lista specjalistów””  wciśnij przycisk “Zwolnij” w wierszu z danymi specjalisty
(Fot. 9)

Fot. 9. Przycisk  “Zwolnuj”

Krok 2. Wybierz datę (miesiąc, rok i dzień) odrzucenia specjalisty



(kalendarz zawsze pokazuje aktualną datę)  (Fot. 10)

Fot.10. Wyskakujące okienko “Zwolnij” odrzucania specjalisty (wskazujące wymaganą datę)

Krok 3. Potwierdź odrzucenie, naciśnij przycisk “TAK” (Fot. 11)

Fot.11. Wyskakujące okienko zgodny na odrzucenie specjalisty z wskazaną datą. Przycisk “TAK”.



Funkcja edycji karty specjalisty
Krok 1. Na ekranie “Lista specjalistów”, w wierszu specjalisty naciśnij przycisk “Edytuj” (Fot. 12)

Fot.12. Przycisk “Edytuj” na karcie specjalisty

Krok 2. W karcie specjalisty można edytować wszystkie pola (dodawać/ zmieniać informacje o
specjalistach).
Po edycji – naciśnij przycisk “Zapisz zmiany” (Fot. 13)

Fot.13. Edycja karty specjalisty. Przycisk “Zapisz zmiany”

Krok 3. Po zapisaniu edytowanych informacji przejdź do karty specjalisty. Tutaj można odrzucić
specjalistę, naciskając przycisk “Odrzuć” (Fot. 14).



Następnie  - patrz “Funkcja odrzucenia specjalisty”.

Fot. 14. Przycisk “Zwolnij” na karcie specjalisty.

Dostęp do karty Specjalisty

By wejść na kartę Specjalisty, należy kliknąć jego imię na ekranie “Lista Specjalistów” (Fot. 15)

Fot.15. Przełącz na kartę Specjalisty.

Powrót do ekranu głównego

Aby powrócić do ekranu głównego “Lista specjalistów” z karty specjalisty, kliknij logo
“Raccoon.Recovery” lub na “Ekran główny” (Fot. 16)



Fot.16. Przyciski powrotu do ekranu głównego

Opis wyszukiwania i sortowania specjalistów w osobnym bloku
Na ekranie głównym “Lista specjalistów” dostępne są:

1. Funkcja wyszukiwania. Aby znaleźć specjalistę, wystarczy wpisać pierwsze litery jego imienia
lub nazwiska w pasku wyszukiwania (sekcja 1 na Fot. 17);

2. Filtruj sortowanie specjalistów według nazwiska w kolejności alfabetycznej (sekcja 2.1 na
Fot. 17) i sortowanie według specjalizacji (sekcja 2.2 na Fot. 17)

Fot.17. Wyszukaj i sortuj funkcje na ekranie głównym “Lista specjalistów”



Ekran “Lista klientów”

Aby rozpocząć pracę z klientami Centrum, przełącz na ekran “Lista klientów” (Fot. 18)

Fot.18.Ekran “Lista klientów”

Funkcja dodania lekarza do Klienta
Dodaj specjalistę do Klienta:
Krok 1. Przejdź do karty Klienta, klikając nazwisko Klienta lub strzałkę na końcu wiersza (Fot. 19)

Fot.19. Przełącz na kartę Klienta

Krok 2. Kliknij na “okruszki chleba”  w karcie Klienta (1), następnie przyciśnij przycisk “Dodaj” (2) (Fot.
20)



Fot.20. Dodaj specjalistę do Klienta (“okruszki chleba”, przycisk dodawania “Dodaj”)

Krok 3. W wyskakującym okienku wybierz z rozwijanej listy Specjalizację (1), Specjalistę (2), naciśnij
przycisk “Dodaj” (3) (Fot.21.)

Fot.21. Wyskakujące okienko dodawania specjalisty “Dodaj Specjalistę”

Dodany specjalista zostanie wyświetlony na karcie Klienta (1), gdzie można również zobaczyć
wszystkich specjalistów pracujących z Klientem, klikając strzałkę (2.1) lub okruszki chleba (2.2) (Fot.
22) i na ekran “Lista Klientów” (Fot. 23)



Fot.22. Nowy specjalista dla Klienta; sprawdź wszystkich specjalistów z karty Klienta

Fot.23. Wszyscy specjaliści Klienta w polu “Listy specjalistów” na ekranie “Listy Klientów”

Funkcja usunięcia specjalisty z karty Klienta
Krok 1. Przejdź do karty Klienta;



Krok 2. Kliknij na “okruszki chleba” na karcie Klienta (1), następnie wciśnij przycisk “Usuń Specjalistę”
(2) (Fot. 24)

Fot.24. Usuń specjalistę z karty Klienta (“okruszki chleba”,  przycisk usunięcia specjalisty “Usuń
Specjalistę”)

Ustawienia konta
Krok 1: Kliknij na zakładkę obok nazwy Centrum na dowolnym ekranie (Fot. 25).
Krok 2: Na liście rozwijanej kliknij na pozycję "Ustawienia" (Fot.26).

Fot.25.Lista rozwijana w pobliżu nazwy Centrum na dowolnym ekranie ( Ustawienia, Instrukcja obsługi
oprogramowania, Wyloguj się).

Fot.26. Linia ustawień

Na ekranie ustawień można wykonać następujące czynności (Fot.27):
Krok 1: Wyświetlić osobisty numer identyfikacyjny (ID) i nazwisko ;
Krok 2: Wypisać się z subskrypcji biuletynu informacyjnego i opcjonalnych informacji od dewelopera;
Krok 3: Zresetować hasło ;
Krok 4: Usunąć konto .

W ciągu 7 dni po usunięciu konta można je przywrócić w systemie poprzez naciśnięcie przycisku
"Przywróć konto", który pojawi się na ekranie Ustawień Konta.



Wylogowanie

Fot. 27.Ustawienia konta centrum.

Aby wylogować się z konta, Użytkownik może skorzystać z jednej z poniższych opcji:
1) Wylogować się przy użyciu menu rozwijanego:

- kliknąć na znacznik obok nazwy Centrum na dowolnym ekranie;
- na liście rozwijanej kliknij na linię "Wyloguj się" (Fot. 28).

2) Wyloguj się na ekranie ustawień konta  naciskając przycisk "Wyloguj się".

Fot.28.Wyloguj się z konta

Rola “Jestem specjalistą”

Postanowienia ogólne

Logowanie

Działania użytkownika w celu zalogowania się do systemu:

1) Wybierz rolę “Jestem specjalistą”;
2) Wpisz adres e-mail, na który wysłano dane dostępu do systemu;
3) Wprowadź hasło, które zostało przesłane e-mailem podczas rejestracji konta;
4) Wybierz odpowiedni język z rozwijanej listy;
5) Naciśnij przycisk “Zaloguj się” (Fot.29).



Fot.29 Ekran logowania do systemu. Specjalista

Jeśli rola została wybrana niepoprawnie, system zgłasza ją (Fot. 30)

Fot.30. Niepoprawny wybór roli użytkownika

Główny ekran “Moi Klienci”

Główny ekran specjalisty z listą Klientów, z którymi współpracuje (Fot. 31)



Fot.31. Ekran główny Specjalisty z listą “Moi klienci”.

Dodaj funkcję Klienta

Krok 1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk “Dodaj Klienta”  (Fot. 32).

Fot. 32. Główny ekran “Moi Klienci”, przycisk “Dodaj Klienta”

Krok 2: W wyskakującym okienku “Zaprosić Klienta” wpisz e-mail Klienta i kliknij przycisk "Wyślij"
(Fot.33).

Fot. 33. Wyskakujące okienko“Zaprośić Klienta”



Krok 3: Klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do formularza rejestracyjnego.
Krok  4: Aby zakończyć proces rejestracji, Klient musi otworzyć link w wiadomości e-mail i wypełnić
następujące pola:

1. Imię Klienta;
2. Nazwisko Klienta;
3. Wybierz datę urodzenia w kalendarzu;
4. Login - e-mail Klienta;
5. Hasło (dwukrotnie);
6. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować Warunki Użytkowania;
7. Kliknij przycisk "Zarejestruj się" (Fot.34).

Fot. 34. Formularz "Zakładanie nowego konta" (Klient)

Krok 5: Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie:
- pojawia się wyskakująca strona "Rejestracja przebiegła poprawnie";
- Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do wgrania aplikacji;
- nowo zarejestrowany Klient pojawia się na Liście Klientów na ekranie głównym Specjalisty.



Funkcja wypisania Klienta

Krok 1. Przejdź do karty pacjenta: kliknij nazwisko pacjenta lub strzałkę na końcu wiersza na ekranie
“Mój Klient” (Fot. 35).

Fot. 35. Przełącz na kartę Klienta

Krok 2. Na ekranie karty Klienta “Karta Klienta” naciśnij przycisk “Wypisz” (Fot. 36)

Fot. 36. Przycisk ““Wypisz” na karcie Klienta

Krok 3. W wyskakującym okienku wybierz datę* (miesiąc, rok i dzień) wypisu pacjenta, w razie
potrzeby pozostaw zalecenia;
Naciśnij przycisk potwierdzania “Potwierdź” (Fot. 37).
* aktualna data jest zawsze podawana domyślnie



Fot. 37. Wyskakujące okienko “Wypisz Klienta”

Krok 4. Sprawdzanie stanu Klienta po wypisie:
1. Na karcie Klienta status Klienta zmieniono na “Wypisany’’(1), przyciski “Wypisać”, “Edytuj” i

“Zaproponuj ćwiczenia” są nieaktywne (2) (Fot. 38).

Fot. 38. Zmiana statusu na karcie Klienta po wypisie

2. Na ekranie głównym status zmienił się na “Wypisany’” (1), data wypisu podana w kolumnie (2)
(Fot.39).



Fot. 39. Zmiana statusu po rozładowaniu na ekranie głównym.

Funkcja edycji karty Klienta
Krok 1. Przełącz na kartę Klienta: kliknij nazwisko Klienta lub strzałkę na końcu wiersza.
Krok 2. Na karcie pacjenta naciśnij przycisk “Edytuj” (Fot. 40)

Fot. 40. Przycisk “Edytuj” na karcie Klienta

Krok 3. Na karcie Klienta można edytować wszystkie pola (dodawać/ zmieniać informacje o Kliencie).
Po edycji - naciśnij przycisk “Zapisać zmiany?” (Fot. 41)



Fot. 41. Edycja karty Klienta. Przycisk zapisywania zmian “Zapisać zmiany?”

Funkcja “Dodaj komentarz” na karcie Klienta
Aby dodać zalecenie lub inny komentarz, otwórz kartę klienta i naciśnij “Dodaj zalecenie”. Jeśli nie
widzisz przycisku, przewiń ekran (Fot. 42).

Fot. 42. Przycisk "Dodaj zalecenie" w karcie Klienta

Specjalista może udostępnić komentarz Klientowi (wystawić rekomendację) naciskając przycisk
"Dodaj i udostępnij Klientowi" w wyskakującym okienku "Dodaj komentarz" (Fot.43).



Fot. 43. Wyskakujące okienko“Dodaj komentarz”

Historia zmian

“Historia zmian” wyświetla wszystkie działania dotyczące Klienta i jego danych (Fot. 44)

Fot. 44. Historia zmian (dodana notatka)

Funkcja przypisania ćwiczeń do Klienta z opisem powiadomień
Krok 1. Przełącz na kartę klienta: kliknij nazwisko klienta lub strzałkę na końcu wiersza.



Krok 2. Na karcie klienta kliknij zielony przycisk (Fot. 45), przełącz na ekran “Bieżące ćwiczenia”.

Fot. 45. Przycisk “Płeć ćwiczenia” na karcie Klienta

Krok 3. Na ekranie “Obecne ćwiczenie”, wciśnij przycisk dodawania ćwiczeń “Dodaj ćwiczenia” (Fot.
46)

Fot. 46. Przycisk “Dodaj ćwiczenia” na ekranie “Obecne ćwiczenie”

Krok 4. Wypełnij puste pola:
1. Wybierz część ciała, by przefiltrować listę ćwiczeń (lub wybierz “Wszystkie”, jeśli chcesz

zobaczyć cała listę);
2. Wybierz ćwiczenie z rozwijanej listy;
3. Ustaw datę rozpoczęcia ćwiczenia w kalendarzu;
4. Ustaw datę zakończenia ćwiczenia ;
5. Dodaj komentarz (opcjonalnie) ;
6. Wprowadź czas trwania w minutach i sekundach;
7. Naciśnij przycisk “Potwierdź”(Fot.47);



Fot. 47. Dodawanie ćwiczenia, pola do wypełnienia, przycisk “Potwierdź”

Aby wyszukać ćwiczenie według nazwy, zacznij wpisywać nazwę ćwiczenia, którego szukasz (Fot.
48).

Fot 48. Wyszukiwanie ćwiczeń według nazwy

Krok 5. Naciśnij przycisk “Odtwórz”, by odtworzyć film (Fot.49).

Fot. 49. Przycisk odtwarzania filmu “Play”

Krok 6. Obejrzyj film prezentujący ćwiczenie, zamknij okno z prezentacją (Fot. 50).



Fot. 50. Okno z demonstracją ćwiczenia

Wróć do ekranu "Zalecane ćwiczenia".

Edytowanie ćwiczeń

Aby edytować przypisane wcześniej ćwiczenie (Fot. 51):
1. Kliknij ikonę „Edytuj”.
2. Edytuj potrzebne parametry.
3. Kliknij przycisk „Potwierdź”.

Fot. 51. Ikona edycji ćwiczenia.



Aby zmienić kolejność ćwiczeń w kursie, przenieś ćwiczenia za pomocą myszy (Fot. 52,1) lub
naciskając na strzałki (Fot. 52,2), które przesuną ćwiczenie o jedną pozycję do przodu lub do tyłu.

Fot. 52. Zmiana kolejności ćwiczeń

Funkcja anulowania ćwiczeń Klienta

Aby anulować ćwiczenie dla klienta, naciśnij ikonę “Usuń” (Fot. 53)

Fot. 53. “Usuń” ikonę ćwiczenia

Funkcja obserwowania dynamiki ćwiczenia

Zapoznaj się z postępami Klienta w zakresie każdego przepisanego ćwiczenia.
Otworzyć zakładkę "Dynamika" na karcie Klienta (Fot.54). Wybierz ćwiczenie z listy rozwijanej.
Zobaczysz wykres postępów dla wybranego ćwiczenia.



Fot. 54. Zakładka "Dynamika" na karcie Klienta

Powrót do ekranu głównego.

Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij logo “Raccoon.Recovery” (1) lub “Pulpit” (2)

Aby powrócić do karty Klienta, kliknij tekst “Karta Klienta” w “okruszkach chleba” (3) (Fot.55).

Fot. 55. Wróć do “Ekranu głównego” lub do “Karty Klienta”

Opis wyszukiwania i sortowania pacjentów w osobnym bloku

Na ekranie głównym  “Moi Klienci” dostępne są:
1. Funkcja wyszukiwania. Aby znaleźć Klienta, wystarczy wpisać pierwsze litery jego imienia lub

nazwiska w pasku wyszukiwania (1);
2. Sortowanie: aby zobaczyć tylko aktywnych Klientów - zaznacz (2.1), filtruj sortowanie

Klientów według nazwiska w kolejności alfabetycznej (2.2), według daty rejestracji, daty
wypisu (2.3, 2.4), diagnozy (2.5) i obserwacji Klienta przez innych specjalistów (Fot. 56).



Fot. 56. Wyszukaj i sortuj na ekranie głównym “Moi Klienci”

Ustawienia konta
Krok 1: Kliknij na zakładkę obok nazwiska specjalisty na dowolnym ekranie (1);
Krok 2: Na liście rozwijanej kliknij na linię "Ustawienia" (2) (Fot.57).

Fot. 57. Lista rozwijana przy nazwisku Specjalisty na dowolnym ekranie (Ustawienia, Instrukcja obsługi
oprogramowania, Wyloguj się z konta)

Na ekranie ustawień Specjalista może wykonać następujące czynności (Fot.58):
Krok 3: Wyświetlić osobisty numer beatyfikacyjny (ID) i imię i nazwisko (1);
Krok 4: Wypisać się z subskrypcji biuletynu informacyjnego i opcjonalnych listów od dewelopera (2);
Krok 5: Zresetować hasło;
Krok 6: Usunąć konto (5);
W ciągu 7 dni po usunięciu konta można je przywrócić w systemie poprzez naciśnięcie przycisku
"Przywróć konto", który pojawi się na ekranie ustawień konta.
Krok 7: Usunąć konto (4).

Fot. 58.Strona z ustawieniami Specjalisty



Wyloguj się z konta
Aby wylogować się z konta, użytkownik powinien:

1) Wylogować się przy pomocy menu rozwijanego:
- kliknąć na znacznik wyboru obok nazwiska Specjalisty na dowolnym ekranie;
- na liście rozwijanej kliknij na linię "Wyloguj się" (Fot. 59).

2) Wyloguj się ze strony ustawień konta (Fot.58) naciskając przycisk "Wyloguj się" (4).

Fot. 59. Wyloguj się z programu

Rola “Klient”

Postanowienia ogólne

Zaloguj się do systemu

1) Wybierz rolę “Jestem Klientem” (1);
2) Wpisz e-mail, który został użyty do rejestracji konta (2);
3) Wprowadź hasło ustawione w procesie rejestracji(3);
4) Wybierz wygodny język z rozwijanej listy(4);
5) Naciśnij przycisk “Zaloguj się” (5);
6) Funkcja  “Zapamiętaj mnie” (6) (Fot. 60).



Fot. 60. Ekran logowania do systemu. Klient

Jeśli rola została wybrana niepoprawnie, system zgłasza to ( Fot.61)

Fot. 61. Niepoprawny wybór roli użytkownika

Ekran główny Klienta

Okres próbny
Po rozpoczęciu bezpłatnego okresu próbnego odpowiednie powiadomienie zostanie wyświetlone na
ekranie głównym (Fot. 62). Okres próbny trwa 3 dni od daty rozpoczęcia pierwszego ćwiczenia
wyznaczonego przez Twojego specjalistę.



Zaleca się wniesienie opłaty za dostęp z góry, aby uniknąć zawieszenia konta. Aby to zrobić, kliknij
link „Aby kontynuować korzystanie z Raccoon.Recovery, musisz zapłacić za dostęp”, aby przejść do
strony płatności. Informacje o należnej kwocie płatności są dostępne na ekranie Ustawienia.

Fot. 62. Ekran główny: powiadomienie nt. okresu próbnego

Treningi
Aby rozpocząć trening, należy przejść do ekranu "Treningi" (Fot. 63) na jeden z dwóch sposobów:

- kliknij na "Treningi" w menu na pasku bocznym.
Ekran "Treningi" składa się z lekcji wideo, gdzie są nagrane zalecone przez Specjalistę ćwiczenia.

By wykonać ćwiczenie:

Krok 1: zlokalizuj potrzebne ćwiczenie i wciśnij przycisk "Trenuj".



Fot. 63. Ekran "Treningi". Przycisk "Trenuj"

Krok 2: Naciśnij "Start", aby rozpocząć trening (Fot.64).

Fot. 64. Zaczynamy ćwiczenie

Krok 3: Oglądaj film i powtarzaj ruchy. Zobaczysz łączny czas ćwiczeń pod filmem (Fot.65).



Fot. 65.Obejrzyj wideo i powtórz ruchy

Krok 4: Po wykonaniu zakresu ćwiczenia określonego przez specjalistę (czas trwania), należy
nacisnąć "Tak" na wyskakującym okienku, aby zakończyć ćwiczenie (Fot.66).

Fot. 66. Wyskakujące okienko"Wykonałeś przepisany zakres ćwiczeń. Chcesz skończyć?"

Krok 5: Naciśnij "Zakończ" w następnym wyskakującym okienku, aby zakończyć ćwiczenie (Fot.67).
Jeśli jeszcze nie wykonałeś wszystkich zaleconych ćwiczeń, po skończeniu ćwiczenia pojawi się
przycisk “Następne ćwiczenie”. Naciśnij go, aby wyświetlić kolejne ćwiczenie z listy ćwiczeń.



Fot. 67. Wyskakujące okienko "Dobra robota". Przycisk "Zakończ"

Jeśli nie wykonałeś jeszcze wszystkich ćwiczeń z listy treningów, po zakończeniu bieżącego
ćwiczenia pojawi się przycisk „Następne ćwiczenie”. Po kliknięciu przekierowuje Ciebie do
następnego ćwiczenia na liście (Fot. 68).

Fot.68.  Wyskakujące okienko “Dobra robota” z przyciskiem “Następne ćwiczenie”.

Gdy osiągniesz dzienny cel na dziś, pojawi się komunikat „Osiągnięto dzienny cel” (Fot. 69).



Fot 69. Komunikat “Osiągnięto dzienny cel”.

System osiągnięć

Otwórz punkt menu "Osiągnięcia" (Fot. 70), aby zobaczyć, ile czasu (minut) użytkownik robił każde
ćwiczenie lub ile czasu ćwiczył w ogóle.

Fot. 70. Ekran "Moje osiągnięcia"

Zalecenia Specjalisty

Aby zapoznać się z zaleceniami Twojego specjalisty:
Krok 1: Naciśnij “Mój Specjalista” w panelu bocznym.
Krok 2: Przejdź do karty “Zalecenia”.
Krok 3: Przeczytaj zalecenia, przedstawione w tabeli (Fot.71).



Fot.71 Zalecenia Specjalisty

Ustawienia konta
Kliknij na "Ustawienia" w menu paska bocznego (Fot. 72) i przejdź do ekranu ustawień konta, aby
wykonać następujące czynności:
Krok 1: Zmień swój nick.
Krok 2: Zobacz swój osobisty numer identyfikacyjny (ID).
Krok 3: Zrezygnuj z subskrypcji newslettera i opcjonalnych listów od dewelopera poprzez wyłączenie
przycisku opcji.
Krok 4: Przeczytaj Warunki korzystania oraz Politykę prywatności.

Fot. 72. Ekran ustawień konta Klienta

Krok 5: Zresetuj hasło.
Kliknij przycisk "Zresetuj Hasło"  na ekranie "Ustawienia" (Fot.73), wprowadź stare i nowe hasło w
oknie "Zresetuj Hasło" i naciśnij przycisk "Zapisz".



Fot.73. “Resetuj hasło” pop-up

Krok 6: Usuwanie konta (Fot. 74)

Fot. 74. Wyskakujące okienko "Usuwanie konta"

W ciągu 7 dni po usunięciu konto może zostać przywrócone w systemie (Fot.75).



Fot. 75. Wyskakujące okienko "Twoje konto zostanie usunięte po 7 dniach"

Aby przywrócić konto, wciśnij przycisk "Przywróć Konto" na ekranie ustawień (Fot.76).

Fot. 76. Ekran "Ustawienia". Przycisk "Przywróć Konto"

Uiszczanie opłaty za dostęp
Aby uiścić opłatę za dostęp, kliknij przycisk „Przejdź do płatności” na ekranie Ustawienia (Fot. 77).



Fot. 77. Ustawienia konta Klienta: Przycisk “Przejdź do płatności”

Zostaniesz przekierowany na stronę płatności, na której powinieneś podać dane płatności, aby
należna kwota mogła zostać pobrana z Twojej karty kredytowej / debetowej przez dostawcę
płatności.

Po zakończeniu operacji zostaniesz przekierowany na stronę z informacją o statusie płatności (Fot.78
lub 79).

Fot. 78. Strona “Płatność została pomyślnie
przetworzona”

Fot. 79. Strona “Wystąpił błąd”

Jeśli płatność została pomyślnie zrealizowana, dostęp do Twojego konta zostanie automatycznie
przedłużony na kolejne 90 dni.
Jeśli płatność nie powiodła się, kliknij „Spróbuj ponownie”, aby wrócić do formularza płatności i
spróbować ponownie.

Płatność może się nie powieść z kilku powodów. Najczęstsze to niewystarczające środki, płatność
odrzucona przez bank klienta itp. W razie potrzeby skonsultuj się z bankiem przed ponowną próbą
płatności.
Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków płatności znajdują się w Warunkach
korzystania i Polityce zwrotów.



Zawieszenie konta

Jeśli opłata za dostęp do konta nie została uiszczona w wyznaczonym terminie, dostęp do konta w
aplikacji Raccoon.Recovery zostanie zawieszony, a na ekranie głównym pojawi się następujące
wyskakujące okienko (Fot. 80):

Fot 80. Wyskakujące okienko „Okres próbny wygasł”

Kliknij przycisk „Przejdź do płatności”, aby uiścić opłatę za dostęp. Po pomyślnym zakończeniu
transakcji Twój dostęp do aplikacji zostanie odnowiony na kolejne 90 dni.

Wylogowanie
Aby wylogować się z konta, użytkownik powinien:
Kliknąć "Wyloguj" w menu paska bocznego (Fot.81).



Fot. 81. Wyloguj się z konta

Funkcja "Potrzebuję Pomocy" dla wszystkich kont użytkowników:
Krok 1: Kliknij na chmurkę szopa "Czy potrzebujesz pomocy?"(Fot.82).
Krok 2: Naciśnij “Wsparcie”.
Krok 3: Napisz wiadomość do naszego BOK i zadaj swoje pytania.

Fot. 82. Chmurka szopa “Czy potrzebujesz pomocy?”



Zarządzanie nieprawidłowymi zdarzeniami i awariami systemu

1. Brak połączenia z serwerem (Fot.83)

Zdarzenie / Przyczyna awarii Zalecenia w celu usunięcia

- połączenie z siecią - Internet na
komputerze jest przerywany;

- prędkość transmisji danych
przez Internet jest znacznie
zmniejszona;

- kabel internetowy został
odłączony

W przypadku utraty połączenia z serwerem:
- sprawdź połączenie internetowe na komputerze (jeśli

połączony przez WiFi);
- Sprawdź, czy kabel sieciowy jest podłączony, aby

uzyskać dostęp do Internetu;
- w razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą usług

internetowych;
- upewnij się, że połączenie internetowe zostało

przywrócone - kliknij przycisk “Reload”.

Fot. 83. Zdarzenie systemowe. Połączenie z serwerem zostało przerwane

Ostrzeżenie (ogólne)

1. Uwaga! Przed rozpoczęciem korzystania z Rozwiązania Raccoon.Recovery, użytkownik musi
zostać przeszkolony w zakresie jego obsługi.

2. Uwaga! Wszystkie dane osobowe dostarczone przez użytkowników są przechowywane na
zdalnym serwerze w Niemczech zgodnie z wymogami RODO.

3. Uwaga! Możliwość korzystania z Raccoon.Recovery należy omówić ze specjalistą w Centrum,
w którym Klient przechodzi rehabilitację. Tylko Specjalista jest w stanie kompleksowo ocenić
stan Klienta i uwzględnić wszystkie niuanse jego stanu zdrowia i cechy charakterystyczne
jego ciała.



4. Uwaga! Jeśli nie możesz przeczytać instrukcji obsługi lub masz problemy z postrzeganiem
kolorów, ogranicz korzystanie z Rozwiązania.

5. Uwaga! Rozwiązanie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby niewidome lub nie
posiadające narządu wzroku.

6. Uwaga! Proszę ograniczyć stosowanie Rozwiązania, jeżeli kiedykolwiek miał Pan/Pani napady
padaczkowe lub jeżeli zauważył/a Pan/Pani przynajmniej jeden z następujących objawów
podczas pracy przed monitorem: utrata przytomności, utrata orientacji, niewyraźne widzenie,
drgawki mięśni, wszelkie mimowolne ruchy i/lub drgawki.

7. Uwaga! Oprogramowanie zawsze pokazuje tylko te grupy ruchów, które zostały przepisane
Klientowi przez Specjalistę w jego pulpicie nawigacyjnym.

Wsparcie i konserwacja

Uwaga! W przypadku jakichkolwiek problemów w pracy z Oprogramowaniem, należy napisać do
działu obsługi klienta dewelopera na adres e-mail: service@raccoon.world.

Dane teleadresowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji lub pomocy, prosimy o kontakt:

e-mail: service@raccoon.world
www.raccoon.world

Raccoon Technologies Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kącik 4, 30 – 549
Polska, Kraków
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