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Bästa kund!
Vi gläder oss över att ni har bestämt er för att köpa en produkt ur vårt sorti-
ment. Vårt namn står för noggrant kontrollerade  och högklassiga kvalitets-
produkter från de olika områdena värme, vikt, blodtryck, kroppstemperatur, 
puls, mjuk terapi, massage och luft.
Var vänlig och läs igenom den här manualen noggrant. Spara på den för 
senare användning och se till att den blir tillgänglig för andra personer, som 
använder vågen och var vänlig och iaktta de instruktioner, som ges.

Med vänlig hälsning
Ert Beurer-team

1. Lära känna enheten
1.1 Vad är Digital TENS/EMS och vad kan man göra med den?
Digital TENS/EMS tillhör gruppen elektrostimulationsapparater. Den har tre 
grundfunktioner som kan användas separat eller i kombination:
1. Elektrisk stimulering av nervbanor (TENS)
2. Elektrisk stimulering av muskelvävnad (EMS)
3. Massageverkan som framkallas av elektriska signaler.

Utöver detta har enheten fyra oberoende stimuleringskanaler och åtta 
självhäftande elektroder. Enheten har många olika funktioner för att öka det 
allmänna välbefinnandet, för smärtlindring, träning av kroppen, avslappning, 
muskelrevitalisering samt för att motarbeta trötthet. Du kan antingen använda 
de förinställda programmen eller skapa ett program som passar dina behov. 

Funktionsprincipen hos elektrostimulationsenheter baseras på att man efterbil-
dar kroppsegna impulser som leds från elektroderna via huden till nerv- resp. 
muskeltrådarna. Elektroderna kan appliceras på flera kroppspartier så att de 
elektriska retningarna blir både ofarliga och smärtfria. När enheten används 
på rätt sätt känner du bara en mjuk kittling eller vibration. När de elektriska im-
pulserna skickas in i vävnaderna påverkas impulsöverföringen i nervledningar, 
nervknutar och muskelgrupper i det aktuella området.
Effekten av elektrostimuleringen märks i regel först efter upprepad och 
regelbunden användning. Även om elektrostimuleringen inte kan ersätta regel-
bunden träning av muskeln, utgör detta ett bra komplement till träningen.
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Med TENS, transkutan elektrisk nervstimulering, menas elektriska 
nervretningar av nerver som överförs via huden. TENS är en kliniskt bevisad, 
verksam, läkemedelsfri metod som vid rätt användning saknar biverkningar 
och som kan användas för behandling av smärtor av kända orsaker. TENS 
är också enkel att använda i egenvård. Den smärtlindrande och undertryck-
ande effekten åstadkoms bl.a. genom att smärtimpulserna hindras från att 
ledas vidare i nervtrådarna (framförallt med hjälp av högfrekventa impulser) 
samt genom ökad utsöndring av det kroppsegna endorfinet som minskar 
smärtförnimmelsen genom att påverka centrala nervsystemet. Metoden är 
vetenskapligt underbyggd och medicinskt vedertagen. 

Varje sjukdomsbild som motiverar en TENS-behandling måste först kartläg-
gas av en läkare. Läkaren kan också informera om fördelen med en TENS-
egen behandling för den aktuella krämpan.

TENS har kliniskt provats och godkänts för följande användningar:
• Ryggsmärtor samt besvär med höfter och halskotpelare
• Ledvärk (t.ex. knäleder, höftleder, skuldror)
• Neuralgier 
• Huvudvärk
• Menstruationsbesvär
• Smärtor på grund av skador på rörelseapparaten 
• Smärtor på grund av störningar i blodcirkulationen
• Kroniska smärttillstånd av olika orsaker.

Elektrisk muskelstimulering (EMS) är en mycket utbredd och allmänt 
känd metod som används sedan många år inom idrotts- och rehabiliterings-
medicinen. Inom idrotts- och fitnessområdet används EMS bl.a. som ett 
komplement till konventionell muskelträning för att höja prestationsförmågan 
hos olika muskelgrupper och för att anpassa kroppsproportionerna till önskat 
estetiskt resultat. Användningen av EMS indelas i två typer. Man kan dels 
åstadkomma ett målinriktat stärkande av muskulaturen (aktiverande an-
vändning), men man kan även uppnå en avslappnande, återhämtande effekt 
(relaxerande användning).

Till aktiverande användning hör:
• Muskelträning för att öka uthålligheten och/eller 
• Muskelträning för att stödja förstärkningen av vissa muskler eller muskel-

grupper för att uppnå önskade förändringar av kroppsproportionerna. 

Till aktiverande användning hör:
• Muskelrelaxation för att lösa upp muskelspänningar
• Förbättring vid muskulära trötthetssymptom
• Påskyndande av muskelregenerering efter stora påfrestningar (t.ex. efter 

ett maratonlopp). 

Tack vare den integrerade massagetekniken har Digital TENS/EMS också 
ett program som ger samma känsla och effekt som vid en riktig massage och 
som används för att ta bort muskelspänningar och motverka trötthetssymtom. 

Med hjälp av placeringsförslagen och programtabellerna i denna anvisning 
kan du enkelt och snabbt hitta inställningarna för aktuell användning (baserat 
på aktuell kroppsregion) och avsedd effekt. 

Tack vare de fyra separat justerbara kanalerna har Digital TENS/EMS fördelen 
att intensiteten i impulsen kan anpassas oberoende av varandra på flera 
kroppspartier som ska behandlas, till exempel att täcka in bägge sidorna 
av kroppen eller stimulera ett större vävnadsområde symmetriskt. Den 
individuella intensitetsinställningen för varje kanal gör också att upp till fyra 
olika kroppspartier kan behandlas samtidigt, vilket innebär en tidsbesparing 
jämfört med om de behandlas efter varandra.

1.2 Medföljande delar
– 1x Digital TENS/EMS-apparat
– 2x anslutningskabel
– 8x självhäftande elektroder (45 x 45 mm) 
– 3x AA-batterier
– Denna bruksanvisning
– 1x snabbguide (förslag på elektrodplaceringar och användningsområden)
– 1x förvaringsväska

Förbrukningsartiklar
8x självhäftande elektroder (45 x 45 mm), Art.nr 661.02
4x självhäftande elektroder (50 x 100 mm), Art.nr 661.01

 2. Viktig information
Denna enhet kan inte ersätta konsultation hos och behandling av läkare. 
Vänd dig därför alltid i första hand till läkare vid varje typ av smärta eller 
sjukdom! 
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VARNING! 
För att förebygga hälsorisker avråder vi på det bestämdaste från att 
 använda Digital TENS/EMS i följande fall:
• Om du har en implanterad elektrisk enhet (t.ex. pacemaker)
• Om du har något metalliskt implantat 
• För personer som bär insulinpump
• Om du har hög feber (t.ex. > 39°C)
• Om du har kända eller akuta hjärtrytmstörningar eller andra störningar i 

hjärtats rytmbildning eller retledningar
• Om du har en anfallssjukdom (t.ex. epilepsi)
• Om du är gravid
• Om du har en cancersjukdom
• Efter operationer då de förstärkta muskelkontraktionerna kan störa 

läknings processen
• Enheten får inte användas i närheten av hjärtat. Stimule-

ringselektroderna får inte placeras någonstans på främre 
bröst korgen (kännetecknat av revben och bröstben), särskilt 
inte på stora bröstmuskeln. Detta kan ge en ökad risk för 
hjärtflimmer och kan leda till hjärtstillestånd

• På skallbenet, i närheten av munnen, svalget eller  struphuvudet
• I närheten av halsen/halspulsådern
• I närheten av genitalierna
• På akut eller kroniskt sjuk (skadad eller inflammerad) hud, (t.ex. vid 

 smärtande eller smärtfria inflammationer, rodnader, hudutslag (t.ex. aller-
gier), brännskador, kontusioner, svullnader, öppna sår och sår som håller 
på att läka samt operationsärr som befinner sig i läkning)

• I omgivningar med hög luftfuktighet, t.ex. i badrummet eller då du badar 
eller duschar

• Får inte användas efter intag av alkohol
• Vid samtidig anslutning till en högfrekvent kirurgisk enhet

Rådfråga din läkare innan du använder enheten om du har något av 
följande: 
• En akut sjukdom, i synnerhet vid misstänkt eller förekommande högt blod-

tryck, koaguleringsstörningar, disposition för tromboembolisk sjukdom 
samt elakartade tumörer

• Alla hudsjukdomar 
• Ej klarlagda kroniska smärttillstånd oberoende av kroppsregion

• Diabetes
• Alla sensibilitetsstörningar med reducerade smärtförnimmelser (t.ex. 

ämnesom sättningsstörningar)
• Samtidigt som en medicinsk behandling genomgås 
• Vid besvär som orsakats av stimulationsbehandling 
• Varaktiga hudirritationer som orsakats av långvarig stimulering på samma 

elektrodställe

VARNING!
Digital TENS/EMS får uteslutande användas:
• På människor
• För det ändamål som den har konstruerats för och i enlighet med instruk-

tionerna i denna bruksanvisning. All olämplig användning kan vara farlig 
• För utvärtes bruk
• Med de medföljande och efterbeställningsbara originaltillbehören, i annat 

fall ogiltigförklaras garantin

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
• Var försiktig när du drar bort elektroderna från huden. Överkänslig hud kan 

i sällsynta fall annars skadas. 
• Håll enheten borta från värmekällor och använd den inte i närheten (~ 1 m) 

av kortvågs- eller mikrovågskällor (t.ex. mobiltelefoner) eftersom detta kan 
medföra obehagliga strömspikar. 

• Utsätt inte enheten för direkt solljus eller höga temperaturer.
• Skydda enheten från damm, smuts och fukt. Enheten får aldrig doppas 

ner i vatten eller andra vätskor.
• Enheten är endast avsedd för personligt bruk.
• Elektroderna får av hygieniska skäl endast användas av en person.
• Om enheten inte fungerar som den ska eller om du drabbas av illamående 

eller smärtor, ska du genast avbryta behandlingen.
• Koppla från enheten resp. tillhörande kanalen innan du applicerar eller tar 

bort elektroderna. I annat fall kan oönskade retningar uppstå.
• Du får inte modifiera några elektroder (t.ex. genom att skära i dem). Detta 

leder till högre strömtäthet vilket kan vara farligt (max. rekommenderat 
utgångsvärde för elektroderna: 9 mA/cm2, en effektiv strömtäthet över 
2 mA/cm² kräver skärpt uppmärksamhet).

• Du ska inte använda enheten när du sover, kör bil eller använder maskiner.
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• Använd inte enheten vid vanliga arbetsuppgifter då detta kan ge en 
 oförutsedd och riskabel reaktion (t.ex. förstärkt muskelkontraktion trots 
lägre intensitet).

• Se till att inga metalliska föremål som bältesspännen eller halsband kom-
mer i kontakt med elektroderna under stimuleringen. Om du har smycken 
eller piercingar inom användningsområdet (t.ex. i naveln) måste du ta av 
dessa innan du använder enheten, i annat fall kan dessa orsaka punktvisa 
brännskador. 

• Håll enheten på avstånd från barn så att de inte utsätts för risker.
• Blanda inte ihop kontakten till elektrodkabeln med kontakten till hörlurar 

eller andra apparater och koppla inte ihop elektroderna med andra 
 apparater. 

• Använd inte denna enhet samtidigt med andra enheter som avger 
 elektriska impulser till kroppen.

• Använd inte enheten i närheten av lättantändliga material, gaser eller 
sprängämnen.

• Använd inte uppladdningsbara batterier och använd enbart batterier av 
samma typ.

• I sällsynta fall kan vagala reaktioner (matthetskänslor) uppstå. Under de 
första minuterna av användningen bör du därför sitta eller ligga ner för att 
inte utsätta dig för onödiga risker att skadas. Om du upplever matthets-
känslor ska du omedelbart stänga av enheten och lägga dig ner med 
benen högt (i ca. 5–10 min.).

• Undvik att applicera feta krämer eller salvor på huden före behandlingen 
eftersom detta leder till att elektroderna förslits betydligt mer vilket kan 
medföra obehagliga strömspikar.

Skador
• Om enheten har skadats och du inte är säker på att den är brukbar, bör du 

inte använda den utan vända dig till återförsäljaren eller till vår kundtjänst.
• Undersök enheten för att upptäcka tecken på slitage eller skador. Om du 

lägger märke till sådana tecken eller om enheten har använts på felaktigt 
sätt, får du inte använda den igen förrän den har undersökts av tillverkaren 
eller återförsäljaren. 

• Stäng omedelbart av enheten om den är defekt eller uppvisar funktions-
störningar.

• Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand. Du måste överlåta 
 reparationer åt vår kundtjänst eller en auktoriserad återförsäljare. Om 
denna anvisning inte följs upphör garantin att gälla. 

• Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer vid olämplig eller 
felaktig användning.

Information om ESD (elektrostatiska urladdningar) 
Observera att uttag som är försedda med en ESD-varningsskylt inte 
får vidröras.

Skyddsåtgärder mot ESD:
– Kontakter/uttag som är försedda med en ESD-varningsskylt får inte berö-

ras med fingrarna!
– Kontakter/uttag som är försedda med en ESD-varningsskylt får inte berö-

ras med handdrivna verktyg!

Mer information om ESD-varningsskylten samt om kurser och kursinnehåll 
finns att få hos kundtjänst.

3. Funktionsparametrar
Elektrostimulationsenheter arbetar med följande elektriska storheter som, 
beroende på inställning, har olika inverkan på stimuleringen:

3.1 Impulsform
Impulsformen beskriver tidsfunktionen hos stimulerings-
strömmen.
Man skiljer på monofasiska och bifasiska pulsströmmar. 
Vid monofasisk vågform färdas pulsströmmen bara i ena 
riktningen, medan vid bifasiska pulser växlar riktningen 
på retningsströmmen. Digital TENS/EMS använder enbart 
bifasiska pulsströmmar eftersom detta avlastar muskeln 
och resulterar i mindre uttröttning av muskeln samt en säkrare användning.

3.2 Impulsfrekvens
Frekvensen är antal impulser per sekund och anges i Hz 
(Hertz). Frekvensen är omvänt proportionell mot pulstiden 
och kan enkelt beräknas utifrån denna.
Den aktuella frekvensen avgör vilka typer av muskeltrådar som i första hand 
påverkas. Långsamma muskelfibrer reagerar på lägre impulsfrekvenser upp 
till 15 Hz, medan snabba muskelfibrer reagerar först vid ca. 35 Hz. 
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Vid frekvenser på ca 45 –70 Hz uppstår en kontinuerlig belastning av muskeln 
vilket leder till snabbare muskeluttröttning. Högre impulsfrekvenser är därför 
lämpligare att använda för att uppnå explosiv förmåga och styrka.

3.3 Impulsbredd
Impulsbredden anger varaktigheten av en impuls i 
 sekunder. 
Impulsbredden bestämmer bl.a. inträngningsdjupet för 
 impulsströmmen. Allmänt gäller följande: Större muskelmassa kräver större 
impulsbredd.

3.4 Impulsintensitet
Inställningen av intensiteten utgår från den subjektiva 
upplevelsen hos den enskilda användaren och styrs bland 
annat av stället där elektroderna appliceras, hudgenom-
blödningen, hudtjockleken samt hur god elektrodkontakten är. Välj den 
faktiska inställningen så att det känns att det gör nytta utan att något obehag 
uppstår som smärtor vid appliceringsstället. En lätt kittling anger att en 
tillräcklig stimuleringsenergi når muskelvävnaden. Enheten får inte ställas in 
så att du känner smärta. 
Vid en längre tids användning på samma ställe kan du behöva efterjustera 
inställningen på grund av muskeln anpassar sig.

3.5 Tid PÅ och AV
Tid PÅ anger stimulationstiden för cykeln i sekunder, dvs. tiden i cykeln som 
enheten avger impulser till kroppen. Tid AV anger den stimulationsfria tiden 
i cykeln.

3.6 Cykelstyrd impulsparametervariation
I många fall behöver man använda flera impulsparametrar för att täcka in 
hela vävnadsstrukturen på ett visst behandlingsställe. Med Digital TENS/
EMS kan man åstadkomma detta automatiskt med hjälp av programmen 
för cyklisk impulsparameterförändring. På så sätt undviker man att enskilda 
muskelgrupper vid behandlingsstället blir uttröttade.
Digital TENS/EMS har ändamålsenliga förinställningar av strömparametrarna. 
Du kan dock alltid ändra impulsintensiteten under användningen, och för ett 
specifikt program kan du ändra impulsfrekvensen på förhand för att genom-
föra programmet på det mest angenäma resp. ändamålsenliga sättet. 

4. Beskrivning av enheten 
4.1 Komponenter
Display (huvudmeny)
A Undermenyerna TENS/EMS/MASSAGE
B Frekvens (Hz), Tid PÅ, impulsbredd
C Impulsintensitet 
D Låg batterinivå
E  Visning MEMORY
F Timerfunktion (visning av 

 återstående tid), Tid AV
G Program-/cykelnummer
H  Visning av operationsstatus

Knappar:
a Knappen MENU 
b Knappen CYKELTIMER
c Knappen FREKVENSINSTÄLLNING
d Knappen IMPULSBREDDSINSTÄLLNING
e Knappen CYKELINSTÄLLNING
f Knappen PÅ/AV
g Valknappar  UP (på) och  DOWN (av)
h Knappen ENTER 
i Knapparna CH1±, CH2±, CH3±, CH4±

Tillbehör:
• 2x anslutningskabel (med 2 separat styrbara kanaler, urskiljbara tack vare 

olika färger) 
• 8x självhäftande  elektroder  

(45 x 45 mm) 

4.2 Knappfunktioner
Varje knapptryckning kvitteras med en signalton, så att du märker om trycker 
på någon knapp utan avsikt. Denna signalton kan inte stängas av.

PÅ/AV
(1) Tryck kort för att slå på enheten. Om du håller knappen intryckt i 10 

sekunder stängs enheten av igen.

Impulsbredd

B

A

C
D

F G H

E
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f
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(2) Stoppa och fortsätt stimulationsbehandlingen med ett enkelt tryck = 
 pausläge

(3) Stäng av enheten med ett långt tryck (ca 3 sekunder)
 och  
(1) Val av (A) behandlingsprogram, (B) behandlingstid och (C) frekvens, 

impulsbredd, antal cykler, PÅ-/AV-tid
(2) Använd DOWN-knappen  under pågående stimulering för att sänka 

 impulsintensiteten för alla kanalerna.
MENU
(1) Navigering mellan undermenyerna TENS, EMS och MASSAGE
(2) Återgång till (A) programvalfönstret eller till (B) huvudmenyn
ENTER
(1) Menyval
(2) Bekräftelse av ett val som gjorts med UP/DOWN med undantag av kanal-

intensitet
Knapparna CH1±, CH2±, CH3±, CH4±
Inställning av impulsintensiteten
Cycle
Ställa in, ändra och bekräfta cykelantal
µs (mikrosekunder)
Ställa in, ändra och bekräfta impulsbredd för en enskild cykel
Hz (hertz)
Ställa in, ändra och bekräfta impulsfrekvens för en enskild cykel

 (Cykeltimer)
Ställa in, ändra och bekräfta PÅ-/AV-tid för en enskild cykel

5. Komma igång 
1. Ta bort locket på batterifacket på enhetens undersida. Öppna sedan 

snäppförslutningen.
2. Lägg i 3 alkaliska batterier av typ AA 1,5 V i batterifacket. Tänk på att 

vända batteripolerna åt rätt håll. 
3. Stäng batterifacket ordentligt.
4. Koppla ihop anslutningskabeln med elektroderna. (Fig. 1) 

i Tips: Elektroderna är försedda med snabbkopplingar för att 
göra anslutningen så enkel som möjligt.

5. Koppla in kontakten på anslutningskabeln i uttaget på 
 baksidan av enheten. (Fig. 2) 

6. Dra, vrid eller böj aldrig sladdarna. (Fig. 3)

6. Programöversikt
6.1 Grundläggande
Digital TENS/EMS har sammanlagt över 50 program: 
• 20 TENS-program 
• 20 EMS-program
• 10 MASSAGE-program

För alla program kan du ställa in programlängden samt impulsintensiteten 
separat för de fyra kanalerna. 
Därutöver kan du för TENS- och EMS-program 11– 20 ändra impulsfrekvens, 
impulsbredd, PÅ- och AV-tid för enskilda cykler samt även cykelantalet för 
att anpassa stimuleringseffekten efter användningsstället.

Med cykler menas de olika sekvenser som ett program är uppbyggt av. 
Cyklerna körs automatiskt efter varandra och ökar effekten av stimuleringen 
av olika muskelfibertyper och motverkar att musklerna snabbt blir uttröttade. 

Standardinställningar för stimulationsparametrarna och anvisningar för 
placering av elektroderna finns i följande programtabell för TENS, EMS och 
MASSAGE. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Progr.-
nr

Lämpliga 
 användningsområden, 
indikationer

Möjlig 
 elektrod-
 placering

Cykel 1 Cykel 2 Cykel 3 Cykel 4
Cykel 5 Cykel 6 Cykel 7 Cykel 8
Bredd 
(µs)

Frek-
vens 
(Hz)

Tid på 
(sek.)

Tid av 
(sek.)

Bredd 
(µs)

Frek-
vens 
(Hz)

Tid på 
(sek.)

Tid av 
(sek.)

Bredd 
(µs)

Frek-
vens 
(Hz)

Tid på 
(sek.)

Tid av 
(sek.)

Bredd 
(µs)

Frek-
vens 
(Hz)

Tid på 
(sek.)

Tid av 
(sek.)

1 + 11 Nacksmärtor, 
 spänningshuvudvärk

01, 02, 13 250 4 30 0 250 4 30 0 250 5 30 0 250 5 30 0
250 6 20 0 250 6 20 0 250 8 30 0 250 8 30 0

2 + 12 Ryggsmärtor 03, 04, 05, 
06, 15, 23

250 6 30 0 250 6 30 0 250 8 20 0 250 8 20 0
250 10 20 0 250 10 20 0

3 + 13 Skuldersmärtor 07, 14 250 2 10 0 250 4 8 0 250 6 6 0

4 + 14 Smärtor orsakade av 
reumatoid artrit

Se 
 anmärkning

250 60 20 0 250 70 20 0 250 80 30 0 250 80 30 0

5 + 15 Lumbala besvär 22 250 80 20 0 250 80 20 0 250 75 4 0 250 10 20 0
250 70 4 0 250 65 4 0

6 + 16 Menstruationsbesvär 08 250 40 30 0 250 45 30 0 250 55 30 0 250 60 30 0

7 + 17 Smärtprogram I Se 
 anmärkning

250 4 30 0 250 4 20 0 250 6 30 0 250 6 20 0
250 8 30 0 250 8 20 0 250 10 30 0 250 10 20 0

8 + 18 Knäbesvär, vristbesvär, 
ledkapselskador

09, 10 250 40 5 0 250 6 10 0 250 50 5 0

9 + 19 
(burst)

Smärtprogram II Se 
 anmärkning

250 75 0,25 0,25 250 2 0,5 0

10 + 20 
(burst)

Smärtprogram III Se 
 anmärkning

250 100 0,25 0,25

Tid på (sek.) = cykeltid i sekunder då enheten är påslagen (kontraktion) – Tid av (sek.) = cykeltid i sekunder då enheten är avslagen (avslappning)

Anmärkning: Elektroderna ska omsluta det smärtande området. Vid smärtande muskelgrupper ska elektroderna grupperas kring den aktuella muskeln. Vid ledsmärtor ska leden 
omges på höger resp. vänster sida av elektroderna, om detta är möjligt med hänsyn till tillåtet elektrodavstånd. 
Elektrodavståndet ska vara minst 5 cm och högst 15 cm. Följ illustrationerna 9 och 10 som gäller knä- och vristleden.

Burst-programmet kan användas på alla områden som ska behandlas med växlande signalmönster (för minsta möjliga tillvänjning).

6.2 TENS-program 
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Progr.-
nr

Lämpliga 
 användningsområden, 
 indikationer

Möjlig 
 elektrod-
 placering

Cykel 1 Cykel 2 Cykel 3 Cykel 4
Cykel 5 Cykel 6 Cykel 7 Cykel 8
Bredd 
(µs)

Frek-
vens 
(Hz)

Tid 
på 
(sek.)

Tid av 
(sek.)

Bredd 
(µs)

Frek-
vens 
(Hz)

Tid 
på 
(sek.)

Tid av 
(sek.)

Bredd 
(µs)

Frek-
vens 
(Hz)

Tid 
på 
(sek.)

Tid av 
(sek.)

Bredd 
(µs)

Frek-
vens 
(Hz)

Tid 
på 
(sek.)

Tid av 
(sek.)

1 + 11 Skuldermuskulaturen 07, 14 250 30 5 1 250 10 15 1 250 50 5 1

2 + 12 Mellersta och nedre 
 kappmuskeln ( trapezius), 
breda ryggmuskeln 
( lattisimus dorsi), 
 nackmuskulaturen

01, 02, 03, 
04, 05, 12, 
15

250 4 30 1 250 4 20 1 250 5 30 1 250 5 20 1

250 6 30 1 250 6 20 1

3 + 13 Ryggradsnära rygg-
muskulaturen, program I

03, 06, 22, 
23

250 2 10 1 250 4 10 1 250 6 10 1

4 + 14 Främre och bakre 
   överarms-muskulaturen (bl.
a. biceps), främre och bakre 
 underarms-muskulaturen

16, 17, 18, 
19

250 4 30 1 250 4 30 1 250 4 30 1 250 5 30 1

250 5 30 1

5 + 15 Raka och sneda 
 bukmuskulaturen

11, 20, 21 250 6 15 1 250 8 15 1 250 10 15 1

6 + 16 Ryggradsnära rygg-
muskulaturen, program II

03, 06, 22, 
23

250 2 20 1 250 2 20 1 250 1 30 1 250 1 30 1

7 + 17 Ryggradsnära rygg-
muskulaturen, program III

03, 06, 22, 
23

250 4 30 1 250 4 20 1 250 6 30 1 250 6 20 1
250 8 30 1 250 8 20 1

8 + 18 Sätesmuskulaturen 24 250 20 5 1 250 6 5 1 250 30 5 1

9 + 19 Främre och bakre 
 lårmuskulaturen

25, 26 250 20 5 1 250 6 8 1 250 25 5 1

10 + 20 Främre och bakre 
 underbensmuskulaturen

27, 28 250 25 5 1 250 6 8 1 250 35 5 1

Tid på (sek.) = cykeltid i sekunder då enheten är påslagen (kontraktion) – Tid av (sek.) = cykeltid i sekunder då enheten är avslagen (avslappning)

6.3 EMS-program
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6.4 MASSAGE-program

6.5 Anvisningar för elektrodplacering
Det är viktigt att man placerar elektroderna rätt för att kunna uppnå avsett 
resultat av stimulationsbehandlingen. 
Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare om de optimala elektrod-
positionerna för det tänkta användningsområdet. 
På omslagets insida (fig. 1– 28) hittar du förslag till elektrodplaceringar som 
kan användas som riktlinjer. 
Nedan följer några råd när det gäller placeringen av elektroderna:

Elektrodavstånd
Ju större elektrodavstånd du väljer, desto större blir den stimulerade 
vävnadsvolymen. Detta gäller både ytan och djupet hos vävnadsvolymen. 
Samtidigt minskar dock stimuleringsstyrkan i vävnaden med stigande 
elektrodavstånd. Detta innebär att ju större elektrodavstånd du väljer, desto 

större volym  stimuleras, men denna volym får en svagare stimulans. För att 
öka stimuleringen måste då impulsintensiteten höjas.
Använd följande riktlinjer för val av elektrodavstånd:
• ändamålsenligt avstånd: ca 5 –15 cm
• under 5 cm blir i första hand de ytliga strukturerna starkt stimulerade
• över 15 cm får stora ytor och djupa strukturer en mycket svag stimulans

Förhållande mellan elektroder och muskelns fiberriktning

Strömflödets riktning ska väljas baserat på muskelns fiberriktning i önskat 
muskelskikt. Om du vill nå ytliga muskler ska du placera elektroderna paral-
lellt med muskelns fiberriktning (S. 2, Fig. 16; 1A-1B/2A-2B). Om du däremot 
vill komma åt de djupa vävnadslagren ska du välja en elektrodplacering som 
ligger tvärs emot muskelns fiberriktning (S. 2, Fig. 16; 1A-2A/1B-2B). Det 
senare kan uppnås med t.ex. korsande (= tvär) elektrodarrangemang, t.ex. 
S. 2, Fig. 16; 1A-2B/2A-1B.
Tilldela kabelfärgerna till kanalerna. Den vita 
kabeln hör till kanal CH1/3, medan den gråa 
kabeln hör till kanal CH2/4.

i Vid smärtbehandling (TENS) med Digital 
TENS/EMS med sina 4 separat reglerbara 
kanaler och vardera 2 självhäftande elektroder 
är det lämpligt att anordna elektroderna för den ena kanalen antingen så att 
smärtpunkten hamnar mellan elektroderna, eller så den ena elektroden ligger 
mitt på smärtpunkten och den andra minst 2–3 cm därifrån.
Elektroderna för de andra kanalerna kan användas för samtidig behandling 
av andra smärtpunkter, eller användas tillsammans med elektroderna för 
den första kanalen för att omringa smärtområdet (mittemot). Även här är det 
lämpligt med en korsvis placering.

i Tips för massagefunktionen: använd samtliga elektroder för att få en 
optimal behandling. 

i För att få elektroderna att hålla så länge som möjligt bör du applicera 
dem på ren hud som om möjligt är fri från hår och fett. Vid behov rengör du 
huden och avlägsnar kroppshår före behandlingen. 

i Om en elektrod lossnar under behandlingen sjunker impulsintensiteten 
för denna kanal till den lägsta nivån. Tryck på PÅ/AV-knappen för att gå till 

Progr.-nr Massagetyp
1 Lätta slag och grepp
2 Knådningar och grepp
3 Lätta slag
4 Handens ytterkant, tryck
5 Handens ytterkant, tryck
6 Vibrationer
7 Lätta slag (växlar mellan elektroderna) 
8 Massagestråle (växlar mellan elektroderna)
9 Tryckmassagestråle (växlar mellan elektroderna)
10 Kombiprogram (växlar mellan elektroderna)

Placera elektroderna så att de aktuella muskelsegmenten innefattas. För att 
uppnå optimal verkan bör avståndet mellan elektroderna inte vara större än 
ca 15 cm. 

Elektroderna får inte användas på främre bröstkorgen, dvs. 
enheten ska inte användas för massage av vänstra resp. högra 
stora bröstmuskeln.

CH1 CH2

CH3
CH4
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pausläge, applicera elektroden på nytt och starta behandlingen igen genom 
att trycka på knappen PÅ/AV. Ställ därefter in önskad impulsintensitet. 

7. Användning
7.1 Anvisningar för användning
• Om enheten inte används på 3 minuter eller mer, stängs den automatiskt 

av (avstängningsautomatik). När du slår på enheten igen visas huvudme-
nyn på LCD-skärmen, med den senast använda undermenyn blinkande.

• Om du trycker på en tillåten knapp hörs en kort pipton. Om du trycker på 
en otillåten knapp, hörs två korta piptoner.

7.2  Förlopp för programmen 01–10 TENS, EMS och MASSAGE 
(snabbstart)

• Välj ett lämpligt program ur programtabellen.
• Placera elektroderna i målområdet och anslut dem till 

 enheten. Härvid kan de angivna placeringsförslagen vara till 
hjälp.

• Tryck på knappen PÅ/AV för att slå på enheten. 
• Tryck på MENU för att navigera genom undermenyerna 

(TENS/EMS/MASSAGE) och bekräfta ditt val genom att 
tryck på ENTER. (Fig. 1, exempel på display, TENS)

• Välj önskat program med hjälp av UP/DOWN-knapparna 
och bekräfta med ENTER (Fig. 2, exempel på display, TENS-
program nr. 01).

• Välj sedan sammanlagd behandlingstid med UP/DOWN-
 knapparna och bekräfta med ENTER (Fig. 3, exempel på 
behandlingslängd 30 minuter). 
Enheten befinner sig i vänteläge (Fig. 4).

• Tryck på PÅ/AV för att påbörja stimulationsbehandlingen. 
Visningen av operationsstatus börjar blinka, och impuls-
frekvensen och impulsbredden visas omväxlande  
(Fig. 5 och 6). 

• Välj en lämplig impulsintensitet med hjälp av knapparna 
CH1±, CH2±, CH3±, CH4±.  
Visningen av impulsintensitet anpassar sig därefter.

7.3  Förlopp för TENS/EMS-program 11– 20 (individuella program)
Program 11– 20 är förinställda program som du kan anpassa efter egna behov. 
Du kan fritt ställa in impulsfrekvens, impulsbredd samt PÅ- och AV-tid för de 
enskilda cyklerna.
• Välj ett lämpligt program ur programtabellen.
• Placera elektroderna i målområdet och anslut dem till enheten. Härvid kan 

de angivna placeringsförslagen vara till hjälp.
• Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på enheten.
• Tryck på MENU för att navigera genom undermenyerna 

(TENS/EMS/MASSAGE) och bekräfta ditt val genom att 
tryck på ENTER. (Fig. 1, exempel på display, TENS)

• Välj önskat program med hjälp av UP/DOWN-knapparna 
och bekräfta med ENTER (Fig. 2, exempel på display, TENS-
program nr. 11).

• Antal cykler visas (C) (Fig. 3, t.ex. 5 cykler). Du kan ändra 
detta genom att trycka på UP/DOWN-knappen och  bekräfta 
med knappen CYCLE eller ENTER. 
i Du kan också ändra antal cykler under andra program-
meringssteg genom att trycka på knappen CYCLE, välja 
önskat cykelantal med UP/DOWN och bekräfta genom att 
trycka på CYCLE eller ENTER. 

• Du ställer in impulsbredden genom att trycka på knappen 
”µs”, välja inställning med UP/DOWN och bekräfta genom 
att trycka en gång till på knappen ”µs”. Gör på samma sätt 
för alla cykler (Fig. 4).

• Du ställer in impulsfrekvensen genom att trycka på  knappen 
”Hz”. Välj inställning med UP/DOWN och bekräfta genom att 
trycka en gång till på knappen ”Hz”. Gör på samma sätt för 
alla cykler (Fig. 5).

• Tryck på knappen  för att ställa in aktuell PÅ- och AV-tid 
för varje cykel. Välj tidsperiodens längd med UP/DOWN och 
bekräfta genom att trycka en gång till på knappen . Gör 
på samma sätt för alla cykler (Fig. 6). 
i OBS: Om du ställer on AV-tiden till ”00” sker ingen avspänning alls.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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• Håll nu knappen ENTER intryckt i ca 2 sekunder för att 
komma till behandlingstiden.  
Välj sedan önskad behandlingstid med UP/DOWN-
 knapparna och bekräfta med ENTER (Fig. 7, exempel på 
behandlingstid 30 minuter). 

• Enheten befinner sig i vänteläge (Fig. 8).
• Tryck på PÅ/AV för att påbörja stimulationsbehandlingen. 

Visningen av operationsstatus börjar blinka, och impuls-
frekvensen och impulsbredden visas omväxlande (Fig. 9).

• Välj en lämplig impulsintensitet med hjälp av knapparna 
CH1±, CH2±, CH3±, CH4±.  
Visningen av impulsintensitet anpassar sig därefter.

i OBS: Dina personliga programinställningar sparas och 
hämtas automatiskt när du hämtar programmet nästa gång.

7.4 Ändra inställningarna
Ändra intensiteten (under behandling)
• CH1±, CH2±, CH3±, CH4±: ändrar intensitet för vardera kanalen
• DOWN-knappen : intensiteten sänks för alla kanalerna
Avbryta stimuleringen 
Tryck på POWER-knappen. 
Tryck en gång till för att återuppta behandlingen.
Stänga av en hel kanal 
Tryck på knappen CH- tills kanalen är inställd på den lägsta intensiteten. Håll 
sedan knappen intryckt tills kanalen inte längre visas på displayen. 
Om du håller motsvarande knapp CH+ intryckt, återaktiveras kanalen.
Ändra behandling (helt och håller eller enstaka parameter)
• PÅ/AV: Avbryta stimuleringen
• MENU: tillbaka till programvalfönstret resp. huvudmenyn
• Inställning av önskad parameter. Bekräfta med ENTER. Tryck på PÅ/AV 

för att fortsätta behandlingen.

7.5 Doctor’s Function 
Doctor’s Function är en särskild inställning med vars hjälp du ännu enklare 
och mer målinriktat kan ta fram ett helt personligt program. Din individuella 
programinställnig hämtas upp så snart du slår på enheten i vänteläge och 

 aktiverar genom att trycka på PÅ/AV. Inställningarna för detta personliga 
program kan läggas upp exempelvis efter samråd med din läkare.
Vid Doctor’s Function kan enbart impulsintensiteten ändras under en stimu-
lationsbehandling. Alla andra parametrar och program för Digital TENS/EMS 
är i detta fall spärrade och kan inte ändras eller hämtas upp.

Aktivera Doctor’s Function:
• Välj program och motsvarande inställningar som beskrevs i 7.2 resp. 7.3.
• Innan du aktiverar programmet med PÅ/AV-knappen ska du samtidigt 

hålla ner knapparna PÅ/AV och  under ca 5 sekunder. En lång signalton 
indikerar att programmet har sparats som Doctor’s Function.

Avaktivera Doctor’s Function:
För att friställa enheten och göra den åtkomlig för andra program, håller du 
återigen ner knapparna PÅ/AV och  samtidigt under ca 5 sekunder (detta 
kan inte göras under stimuleringen). En lång signalton indikerar att Doctor’s 
Function har friställts. 

8. Rengöring och förvaring
Självhäftande elektroder:
• Du kan bibehålla elektrodernas självhäftande förmåga under lång tid  genom 

att livslängd genom att försiktigt rengöra dem med en fuktad, luddfri trasa. 
• Sätt tillbaka elektroderna på bärarfolien efter användningen.

Rengöring av enheten:
• Ta alltid ut batterierna innan du rengör enheten.
• Rengör enheten med en mjuk, lätt fuktad trasa. Om den är mycket smutsig 

kan du fukta trasan lätt med en mild tvållösning.
• Var försiktig så att inget vatten tränger in i apparaten. Om så ändå skulle 

ske, får apparaten inte användas förrän den är helt torr.
• Använd inga kemiska rengöringsmedel eller skurmedel för rengöringen.
Förvaring:
• Om du inte kommer att använda enheten på länge bör du ta ut batterierna. 

Läckande batterier kan skada enheten.
• Böj eller bocka inte anslutningsledningarna och elektroderna.
• Lossa anslutningsledningarna från elektroderna.
• Sätt tillbaka elektroderna på bärarfolien efter användningen.
• Förvara enheten på en sval och ventilerad plats.
• Placera inte några tunga föremål ovanpå enheten.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 7
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9. Avfallshantering
De använda, helt oladdade batterierna och ackumulatorer skall kastas i 
 speciella uppsamlingsbehållare, lämnas till riskavfallshantering eller till el 
handeln. Enligt lagen är du förpliktad att sortera batterierna rätt.
Observera: Miljöforliga batterier är märkta på följande sätt:  
Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium,  
Hg = batteriet innehåller kvirksilver.

Produkten avfallshanteras i enlighet med förordningen 2002/96/EC 
– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Eventuella 
frågor riktas till den för avfallshantering ansvariga kommunala 
myndigheten.

10. Problemlösning
Enheten slås inte på när jag trycker på POWER-knappen. Vad ska jag 
göra? 
(1) Kontrollera att batterierna ligger rätt i batterifacket och att de har kontakt.
(2) Byt ut batterierna vid behov.
(3) Kontakta kundtjänst.
Elektroderna lossnar från kroppen. Vad ska jag göra?
(1) Gör ren den klibbiga ytan på elektroderna med en fuktad, luddfri trasa. 

Låt sedan lufttorka och applicera dem igen. Om elektroderna fortfarande 
inte fäster, måste de bytas ut.

(2) Före varje behandling ska huden rengöras. Avstå från att använda  
 hudlotion och olja på huden. Rakning kan förbättra elektrodernas 
 vidhäftningsförmåga.

En onormal signalton hörs från enheten under behandlingen. Vad ska 
jag göra?
(1) Titta på displayen, blinkar en kanal?  Avbryt programmet genom att 

trycka på POWER-knappen. Kontrollera att anslutningsledningarna och 
elektroderna är rätt ihopkopplade. Säkerställ att elektroderna har ordent-
lig kontakt med behandlingsområdet.

(2) Förvissa dig om att anslutningsledningens kontakt är ordentligt ansluten 
till enheten.

(3) Om signaltonen för den blinkande kanalen inte upphör måste förbindelse-
kabeln bytas ut.

(4) Displayen visar en blinkande batterisignal. Byt ut alla batterier mot nya.

Enheten ger ingen märkbar stimulering. Vad ska jag göra?
(1) Om en varningssignal hörs, följer du stegen ovan.
(2) Tryck på PÅ/AV-knappen för att starta programmet på nytt.
(3) Kontrollera elektrodplaceringen och se till att de självhäftande 

 elektroderna inte överlappar varandra.
(4) Öka impulsintensiteten stegvis.
(5) Batterierna är nästan urladdade. Byt ut dem.

Jag märker en obehaglig känsla vid elektroderna. Vad ska jag göra?
(1) Elektroderna är olämpligt placerade. Kontrollera placeringen och placera 

om dem vid behov.
(2) Elektroderna är utslitna. Detta kan leda till hudretningar på grund av att 

strömfördelningen är ojämn och inte täcker hela ytan av elektroden. Byt 
ut dem.

Huden i behandlingsområdet blir röd. Vad ska jag göra?
Avbryt behandlingen omedelbart och vänta tills hudens tillstånd har 
 normali serats. En hudrodnad under elektroden som snabbt klingar av är 
ofarlig och uppkommer på grund av lokalt starkare genomblödning. 
Om hudrodnaden kvarstår, och om klåda eller inflammation uppstår, ska du 
prata med din läkare innan du använder enheten igen. Orsaken kan vara en 
allergisk reaktion mot elektrodernas fästyta.

11. Tekniska uppgifter
Namn och modell: EM80
Utgående kurvform: bifasisk fyrkantpuls 
Pulslängd: 40 – 250 µs
Pulsfrekvens: 1–120 Hz
Utgående spänning:  max. 90 Vpp (vid 500 ohm)
Utgående strömstyrka: max. 180 mApp (vid 500 ohm)
Driftspänning:  3x AA-batterier
Behandlingstid:  inställbar mellan 5 och 90 minuter
Intensitet: inställbar från 0 till 15
Driftförhållanden:  10°C – 40°C (50°F –104°F) vid en relativ luftfuktighet 

av 30 – 85% 
Förvaringsförhållanden:  mellan -10°C och 50°C (14°F –122°F) vid en relativ 

luftfuktighet av 10 – 95%
Mått: 170 x 125 x 48 mm

Pb       Cd       Hg
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Vikt:  235 g (utan batterier), 310 g (inkl.  batterier)
Teckenförklaring: Enhet typ BF 

  Varning! Bruksanvisning 

OBS: Om enheten inte används inom de angivna specifikationerna kan 
funktionen inte garanteras!
Vi förbehåller oss rätten till ändringar som syftar till förbättring och 
 vidareutveckling av produkten.

Denna enhet uppfyller de europeiska normerna EN60601-1, EN60601-1-2 och 
EN60601-2-10 samt följer särskilda försiktighetsåtgärder beträffande elek-
tromagnetiska toleranser. Tänk på att bärbar och mobil HF-kommunikations-
utrustning kan påverka denna apparat. Du kan få mer information genom att 
kontakta angiven kundtjänst. 

Enheten uppfyller kraven i de europeiska riktlinjerna för medicinska produkter 
93/42/EC. Regelbundna mättekniska kontroller ska enligt den tyska opera-
törsförordningen för medicinska produkter (”Betreiberverordnung für Medizin-
produkte”) genomföras om enheten används yrkesmässigt eller kommersiellt. 
Även om enheten används för privat bruk rekommenderar vi att låta utföra en 
mätteknisk kontroll hos tillverkaren vartannat år.
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