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Kort veiledning til hvordan du oppgraderer MyoPlus Pro til ny 

versjon. 
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Innledning 

I forbindelse med denne oppgraderingen trenger du et HOVEDKORT og et 

SPILLKORT. Dette er mikro-sD kort. Etter oppgraderingen skal SPILLKORTET stå 

igjen i MyoPlus Pro. HOVEDKORTET kan brukes om igjen til flere 

oppgraderinger. 

 

 

 

Dersom du ikke har siste versjon av SPILLKORT og HOVEDKORT, så kan disse 

lastes ned og inn på sD-kortene via 

http://download.veritymedical.co.uk/latest/myoplus-pro/. Vi er behjelpelige 

med videre instrukser her (foreløpig på engelsk).   

 

Veiledning 

Slå på MyoPlus Pro, apparatet må være 

ulåst før du gjør oppgraderingen (sjekk at 

ikke låsesymbol står på skjerm). Gå inn på 

INNSTILLINGER (Skjermbildet kan variere 

noe i forhold til hvilken utgave som skal 

oppgraderes) 

 

 

Trykk deretter på INFORMASJON 

 

 

 



 

HOVEDKORT (SKJERM): 

Alle versjoner som starter med 1.3, 1.4 og 

1.6 er eldre versjoner, og bør oppgraderes 

til 1.7.54 (gjeldende fra 22.02.18).  

 

 

Slå av apparatet før du starter oppgraderingen. 

Ta ut SPILLKORTET som står i sD-kort lommen på toppen av apparatet. Gjør et 

lett trykk på det, så spretter det ut (dersom du skal bruke dette på nytt igjen, 

må det oppgraderes ved å følge link som nevnt i begynnelsen av denne 

veiledningen) 

Sett inn HOVEDKORTET i samme sD-kort lomme på toppen av apparatet. 

Slå deretter MyoPlus Pro PÅ (ON/OFF) og oppgraderingen starter med første 

steg (Stage 1), deretter automatisk til andre steg (Stage 2) som vist på bildene 

nedenfor: 

 

Slå av apparatet, ta ut HOVEDKORTET og sett inn SPILLKORTET. Ta vare på 

HOVEDKORTET, det kan brukes flere ganger. 



Ta av batterilokket bak på apparatet. Ta ledningen til apparatet og stikk en av 

«pinnene» i hullet i batterihuset som du finner mellom metallplaten og 

batteriene (se bilde til venstre nedenfor).  Samtidig skal du trykke inn på 

ON/OFF knapp til du får respons på skjermen, deretter slipper du ON/OFF 

knapp (se bilde til høyre). Det er viktig at du trykker samtidig bak i hullet og 

foran på ON/OFF. 

 

 

 

 

Nå er apparatet ferdig oppgradert til versjon 1.7.54, og du ser nå dette 

skjermbildet på MyoPlus Pro: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slik gjør du de nødvendige innstillingene av Myoplus Pro  

Du må gjøre noen få innstillinger på apparatet før det er klart til bruk: 

 

Etter oppdateringer går MyoPlus tilbake 

til standard engelsk språk.  

Alle endringer av innstillinger i MyoPlus 

Pro gjøres ved å trykke «Settings» 

 

Start først ved å velge «Norsk» som 

språk under «Language Selection» (bruk 

scrollelinjen og velg ved å krysse av). 

Trykk MODE/HOME-knappen (eller pil 

øverst i venstre hjørne).  

 

 

Nå er språket i MyoPlus Pro satt til 

norsk, og du kan trykke på 

«Innstillinger» igjen for å gjøre resten av 

tilpasningene. 

 

 

Velg så «Informasjon». Trykk deretter 

på «Forhåndsinnstilte» 

 



Ved avkrysningen som vist på bildet (Bekkenbunnen (6), vil 

MyoPlus Pro gi deg tilgang til de 6 

forhåndsinnstilte programmene, 

samt de 10 åpne programmene som 

er tilpasset behandling av 

inkontinens og 

bekkenbunnsdysfunksjoner.  

 

Trykk deretter på pil tilbake øverst i skjermbildet (eller 

HOME/MODE-knapp) og du er tilbake til åpningsbildet igjen.  

 

Her ser du nå at antall programmer er 

endret til «6 programmer 

bekkenbunn» og «10 programmer 

tilpasset». Trykk deretter 

«Innstillinger» igjen.  

 

 

 

Velg «Globale innstillinger». Her skal 

følgende innstillinger endres: 

 

 



 

 

 

 

 

Volum:  

Alminnelig og pip: 80%  (trykk + eller -) 

Terskel: Manuell 

Biofeedbacklyd: AV 

  

 

 

 

 

Sjekk gjerne helt til slutt at tid og dato 

er riktig (viktig for korrekt statistikk)  . 

 

 

 

 

 



 


