
 

 

1. Ta av batteridekselet. Sett inn et 9 volts batteri eller et 

tilsvarende oppladbart batteri i batterirommet (negativ pol 

øverst, positiv pol nederst), og ta på dekselet igjen. 

  

2. Fest ledninger i apparatets kontaktutganger øverst på 

apparatet, kanal A (venstre) og B (høyre). Hvis du bare bruker en 

ledning, i en kanal, fest denne ledningen i venstre kontaktutgang 

(CH A).  

 

3. Ta hudelektrodene ut av posen. Ikke fjern dem fra plastfilmen 

ennå.  

 

4. Fest en elektrode til hver av pinnene i enden av ledningen. Du 

trenger to elektroder pr. ledning. 

 

5. Sjekk at huden rundt behandlingsområdet ikke er fet eller 

oljete. Fjern gjerne hårvekst. 

 

6. Dra elektrodene forsiktig løs fra plastfilmen – ikke kast 

plastfilmen!  

 

7. Fest elektrodene på kroppen. Elektrodene plasseres gjerne i 

eller rundt smertefullt område, i dermatom eller nabodermatom, 

over triggerpunkt eller på muskelbuk. Se hovedbrukerveiledning 

for ulike forslag til elektrodeplasseringer (s. 17 til s.22) 

 
 

8. Slå på apparatet ved å trykke på knappen PÅ/AV  
midt på apparatet.  
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9. Trykk program-knappen PRG/ESC  for å velge et av 
programmene (programmene er beskrevet mer detaljert på side 
11 i brukerveiledningen eller se baksiden av apparatet). Har din 
terapeut valgt et program for deg og låst apparatet i dette 
programmet, kan ikke PRG/ESC-knappen benyttes. 
 
 
10.  For å starte stimuleringen trykk på +-knappen til venstre 
dersom du benytter kanal A eller begge +-knappene dersom du 
benytter både kanal A og B. 
Velg ønsket stimuleringsstyrke (mA) med å fortsette å trykke på + 

knappen. Stimuleringen reduseres ved å trykke på - knappen. Du 

må selv stille inn ønsket stimulering på de ulike utgangene til 

elektrodene. Når du er i gang med stimuleringen, vises 

gjenstående tid igjen av programmet i displayet. 

11. Apparatet låses automatisk etter 60 sekunder. Skal du øke 

stimuleringsstyrken (mA) må du låse opp apparatet ved å trykke 

en gang på – knappen, for så å øke stimuleringen (trykk +). 

 
12. Programmet stopper av seg selv etter endt behandlingstid, 

men du kan også avslutte behandlingen ved å trykke PÅ/AV . 

Ønsker du en pause i løpet av behandlingen, trykk PRG/ESC 
Igangsett igjen ved å trykke +. 
 

13. Terapeuten kan låse apparatet slik at brukeren kun kan 

benytte det valgte programmet. Ved opplåsing kan terapeuten se 

hvordan brukeren har benyttet apparatet. Apparatet låses ved å 

trykke på knappen under batteridekselet (Se brukerveiledning s. 

12 for instrukser for låsing/opplåsing).   

 

14. Viktig: Ikke fjern ledninger mens apparatet er på. Fest 

elektrodene på plastfilmen igjen etter bruk og legg dem tilbake i 

plastposen. Lukk godt igjen. 

 

Lås 

Ønsker du å lage dine egne programmer i PC1, PC2 og PC3 – se side 10 i brukerveiledningen. 


