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SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET 

Panasonicin matalataajuushermo- ja lihasstimulaattori on laite, joka mahdollistaa olka- ja 
niskakipujen, jännitystilojen, kolhiutumien, kipeiden lihasten jne. hoidon itse. Vaikutus lihaksiin saa 
aikaan täydellisen rentoutumisen ja hellävaraisen kivun helpotuksen. 
 
Panasonicin matalataajuushermo- ja lihasstimulaattori perustuu hellävaraiseen stimulaatioon, joka 
johdetaan kipeisiin ja jännittyneisiin kehon osiin ”sähköisesti ohjattujen tyynyjen” avulla. Tämä 
terapeuttinen stimulaatio tunkeutuu syvälle kudokseen, jossa se tehokkaasti rentouttaa lihaksia ja 
parantaa verenkiertoa, samalla useimmiten lievittäen huomattavasti kipua. 
  
Yksinkertaisesti aseta Panasonic – tyynyt kehon osille, joita haluat hoitaa. Tyynyt ovat tasaisia ja 
mukavia. Kädessä pidettävä yksikkö helpottaa terapeuttisen stimulaation mukavaa hallintaa. 
Virtalähde: 4 kpl1.5 V alkaliparistoa, tyyppi: LR06/AA. 
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OSIEN KUVAUS  

Pääyksikkö  
 

Paristopesän 
kansi 
(takana) 
 

Manuaalikäytön valitsimen näppäin 
 Johdon sisäänkelauksen katkaisin 

(sivulla) 
Liukukappaletta käytetään, kun johto 
kelataan sisään. 
 

Käyttöopas 
 

Näyttö 
(Katso sivu 4.) 
 

Virtakatkaisin  
 

Säilytyskotelo 
(Katso “Säilytys” sivulla 21.) 
 

Hoitoalueen valitsimen näppäin 

 
Ohjelman valitsin 
 

Sähköäjohtavat tyynypistokkeet  
 

(valkoinen) 
 Tyyny 

 

 (punainen) 
Tyynyn otin 

   Terminaali 
 Kiinnittyvä pinta (takana) 

 Johdon sisään 
kelauksen 
katkaisin  
 

Voimakkuuden 
säätö 
 

Kalvo 
 Aloitusnäppäin 

 
Voimakkuuden 
tasapainon säätö 
 

Tarkista pakkauksen sisältö. 
 
       Pääyksikkö  Varatyynyt         Säilytyskotelo 
        4 kpl 
 

Tyynyn 
säilytyslevyt 2 kpl 

 

LR6/AA 
paristoja 4 

kpl 
 

Pikaopas 
 Johdon 

loppumerkki 
(punainen) 

 

Johto 
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Osien kuvaus (jatkoa) 
 
Näyttö 
 

PARISTOJEN VAIHTAMINEN 

Suosittelemme, että käytät Panasonic alakaliparistoja. (4 LR6/AA paristoa) 
Mangaani tai nikkeli-hydroksidi paristoja voidaan myös käyttää. 

Tyynyjen kiinnityspaikan näyttö 
 

Sähkövirtauksen näyttö 
 

Näyttää tyynyjen kiinnityspaikat valittua 
ohjelmaa varten. 

 

Näyttää sähkövirtauksen. (Ainoastaan kun 
neljä tyynyä on käytössä.) 

 
1 

Esimerkki: Niska ja hartiat 
 

Esimerkki: Niska ja hartiat 
 

(Paikallinen)  

 
(Laaja) 

Kiinnitä tyynyt, 
joissa on valkoiset 
pistokkeet, 
mustalla värillä 
näytettyihin 
paikkoihin. 
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Poista paristotilan kansi pääyksikön 
takapuolella. 
• Poista paristotilan kansi nuolen osoittamassa   
   suunnassa samalla painaen      – merkkiä. 
Lataa paristot ja tarkasta, että niiden navat  
ovat oikein pain. 
 
Aseta paristotilan kansi paikalleen pääyksikön 
takapuolelle. 
 
 

Kiinnitä tyynyt, 
joissa on punaiset 
pistokkeet, 
punaisella värillä 
näytettyihin 
paikkoihin. 
 

Paristojen käyttöikä 
Noin 90 hoitoa on mahdollista saavuttaa, kun käytetään Panasonic alkaliparistoja. (4 LR6/AA 
paristot). (Noin 3 kuukautta, jos laitetta käytetään 15 minuuttia kerran päivässä 
voimakkuussäätimen ollessa asennossa 20 ja huonelämpötila on 23°C.) 
 

Manuaalikäytön näyttö 
 

• Jos et käytä alkaliparistoja, paristojen käyttöikä voi lyhentyä huomattavasti. 
• Varmista paristoja vaihtaessasi, että vaihdat kaikki paristot uusiin samantyyppisiin. 
• Paristojen käyttöikä voi lyhentyä, jos huonelämpötila on matala. 
• Huolehdi asianmukaisesti käytettyjen paristojen hävittämisestä. 

Kun paristojen matalan latauksen varoitusvalo palaa, tai jos näyttöön ei tule mitään tietoja, 
vaikka virtakatkaisinta painetaan, tai kun hoitoärsyke tuntuu heikolta, paristot ovat saattaneet 
menettää tehonsa. 
Vaihda ne uusiin. 

        VAROITUS! 
• Varmistu, että huomioit paristoihin merkityt varotoimenpiteet. 
• Tarkasta paristojen napaisuus kunnolla ennenkuin lataat ne. 
• Huolehdi asianmukaisesti käytettyjen paristojen hävittämisestä. 
• Poista paristot, mikäli laitetta ei käytetä pitkähköön aikaan. 
• Käytä paristot ennen niiden Parasta ennen - käyttöpäivää. 

– Mikäli et toimi näin, saattaa tuloksena olla vamma johtuen pariston lämmöntuotannosta, 
halkeamisesta tai vuodosta, tai siitä voi aiheutua tahroja ympäristöön. 

 

* Kuvassa on tilanne, kun kaikki 
lamput ovat päällä. 

 
Hoitoalueen näyttö 
 

Jäljellä olevan ajan näyttö 
 

Hoitoärsykkeen 
näyttö 
 

Pariston matalan 
varauksen näyttö 
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 Milloin paristot tulee vaihtaa 

 

 Paristojen käsittely 

 



JOHDON JA TYYNYJEN VALMISTELU  OHJELMOITU HOITO 

1 
 

2 

Tarkasta, että virtakatkaisin on asennossa ”Virta pois päältä”. 
• Lamput ja näyttö ovat pois päältä. 

Toiminto-opas 
 

3 
Tarkasta, että johto ja tyynyt on yhdistetty ja kiinnitetty tyynyn 
kiinnityslevyyn. 
 
Ensimmäistä kertaa käytettäessä 
• Ota tyynyt ulos läpinäkyvästä pussista. 
• Ota läpinäkyvä kalvo pois tyynyjen päältä. 

(Kalvo on PET – muovia ja voidaan hävittää talousjätteen  
mukana.) 

 

1 
Manuaalikäytön 
valitsimen 
näppäin 

 
Hoitoalueen 
valitsimen 
näppäin 
 2 • Kiinnitä tyynyt tyynyn kiinnityslevyyn. (Kuva b) 

 

• Kiinnitä sähköäjohtavat tyynypistokkeet huolellisesti 
tyynyihin. (Kuva c) 

• Vaikka sähköäjohtavat pistokkeet on koodattu väreillä 
punainen ja valkoinen, kumpi tahansa pistoke voidaan 
kiinnittää kumpaan tahansa tyynyyn.  

 

Voimakkuuden 
säätönäppäin 

 

Voimakkuuden 
tasapainon 

säätönäppäin 
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1  Paina             kytkeäksesi virran päälle. 

3 Johdon pidentäminen. 
• Pidä kiinni pääyksiköstä ja tyynyn säilytyslevystä, joka on 

kiinnitetty tyynyyn, ja vedä johtoa suoraan alaspäin. 
• Älä vedä johtoa ulos yli punaisen merkin johdon 

loppupäässä. 
• Johdon pituus voidaan säätää halutun mukaiseksi. 

• Kaikki ohjelmalamput välähtävät. 
• “Valitse (Ohjelma/Manuaali)” – lamppu vilkkuu. 
 

2 Paina näppäintä valitaksesi yhden ohjelman. 
• Painetussa näppäimessä syttyy valo ja valot muissa näppäimissä 
 sammuvat. 

Esimerkki: Niska ja hartiat 
• “ Kohde...    ” – vilkkuu toiminto-oppaassa osoittaen seuraavaa 
vaihetta. 

• Jos mitään näppäintä ei paineta noin yhden minuutin kuluessa, virta 
kytkeytyy pois päältä automaattisesti. 

 

Johdon käsittely 
 
• Älä väännä tai vedä johtoa liikaa. 
• Älä pidä pääyksikköä johdosta tai pyöritä pääyksikköä.. 
• Älä vedä johtoa ulos johtoaukosta kulmassa, sivuttain tai takaapäin. 

– Jos toimit näin, voi tästä aiheutua vaurio tai toimintahäiriö. 
• Älä pidä vain yhtä tyynyä kiinnitettynä johtoon tai sähköäjohtavaan pistokkeeseen ja vedä johdosta. 

– Jos toimit näin, johto voi mennä sekaisin ja tämä estää johdon ulostulon. 
HUOMIO: Jos jompikumpi johto on sekaisin eikä tule ulos, katso sivua 24. 

 

3 Tarkista kohdat, joihin neljä tyynyä tulee kiinnittää, ja 
kiinnitä tyynyt. (Katso sivut 8-14.) 
• Kun olet kiinnittänyt tyynyt, suorita vaihe 4. (Katso sivua 15.) 
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[a] 
 

[b] 
 

[c] 
 

 

 



Ohjelmoitu hoito (jatkoa) 
           VAROITUS! 
 

(11) Heidän, joilla on akuutti kiputila, kuten selkärangan murtuma, revähdys, repeytynyt lihas jne.. 
(12) Heidän, joilla on ääreisverenkierron häiriötilasta johtuva sensorinen häiriö, kuten diabeetikot 
(13) Lisäksi henkilöt, jotka eivät tunne oloansa hyväksi 
– Mikäli et toimi näiden ohjeiden mukaisesti, saattaa seurauksena olla tapaturma tai terveysongelmia. 

• Varmistu, että virta on kytketty pois päältä ennenkuin kiinnität, kiinnität uudelleen tai irrotat tyynyjä. 
– Mikäli et toimi näiden ohjeiden mukaisesti, saattaa seurauksena olla voimakas sähköisku tai 
palovamma. 

• Älä keri johtoa, kun tyynyt on kiinnitettyinä ihoosi. 
• Kelaa johto sen jälkeen, kun olet kiinnittänyt tyynyt tyynyn säilytyslevyyn. 

– Mikäli et toimi näiden ohjeiden mukaisesti, saattaa seurauksena olla vamma. 

 

Pyyhi iho ja pudista se hiestä, kosteudesta ja liasta. 
 

Kiinnitä tyynyt hoitoalueelle yksi kerrallaan taittamatta niitä. 
• Hoito jossa käytetään neljää tyynyä on suositeltava. 

(Hoito on mahdollista myös käyttäen vain kahta A – puolen tyynyä. (Katso 
sivuilta 19-20.) 

• Kiinnitä tyynyt turvallisesti iholle. 
Mikäli tyynyt irtoavat iholta hoidon aikana, virta kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä noin 15 minuutin kuluttua. 

• Hoitoärsykkeen voimakkuus voi vaihdella tyynyjen välillä riippuen kohdasta. 
Jos hoitoärsyke on heikko, vaihda tyynyjen paikkaa. 

 

Ohjelmoitua hoitoa varten 
 • Kiinnitä tyynyt iholle niin, että ne eivät ole limittäin. 

• Älä väännä tyynyjä. 
• Vältä koskemasta kiinnittyvää pintaa sormillasi. 
• Jos tyynyt eivät pysy enää kunnolla kiinni, puhdista ne. (Katso sivu 22.) 
• Älä käytä tyynyjä, kun ne ovat märät. 
   Ravista vesi pois ja kuivaa tyynyt ilmalla ennenkuin käytätä niitä. 
 

Tyynyn kiinnitysasento 
 Kiinnitä tyynyt, joissa 

on valkoiset 
pistokkeet, mustalla 
värillä näytettyihin 
paikkoihin. 
 Kiinnitä tyynyt, joissa 
on punaiset 
pistokkeet, punaisella 
värillä näytettyihin 
paikkoihin. 
 

         VAARA! 
• Älä koskaan käytä laitetta seuraavien lääketieteellisten laitteiden kanssa: 

(1) Istutetun sähköisen lääketieteellisen laiteen, kuten sydämentahdistin, kanssa 
(2) Elintoimintoja tukevien laitteiden, kuten sydän-keuhkokone, kanssa 
(3) Kiinnitetyn lääketieteellisen laitteen, kuten elektrokardiogrammin, kanssa 
– Jos toimit vastoin turvaohjeita, voit aiheuttaa tapaturman tai huomattavan ruumiillisen 
vamman. 

 

A - puoli  

 
B - puoli 
 

Huomio: Kaikissa kuvissa, joissa on esitetty tyynyjen kiinnityskohdat, ei näytetä johtoja.  

 

Hoito niskan takaosasta (niskan juuresta) lapaluiden 
yläosaan 
 

         VAROITUS! 
• Seuraavien henkilöiden tulee neuvotella lääkärin kanssa, ennen kuin he käyttävät tätä laitetta 

ja kun ovat hoidettavana: 
(1) Heidän, joilla on akuutti sairaus 
(2) Heidän, joilla on pahanlaatuisia kasvaimia 
(3) Heidän, joilla on infektio - sairaus 
(4) Heidän, jotka ovat raskaana, joilla on kuukautiset tai jotka ovat juuri synnyttäneet 
(5) Heidän, joilla on sydänongelmia 
(6) Heidän, joiden ruumiinlämpö on 38°C tai korkeampi 
(Esimerkki: kun heikottaa tai on olemassa vakavia merkkejä akuutista tulehduksesta, kuten 
pahanolontunne, kylmänvärinät tai heilahteleva verenpaine) 
(7) Heidän, joilla on anemia 
(8) Heidän, joilla on epänormaali iho (infektio – sairaus tai vamma) 
(9) Heidän, joilla on epänormaalin korkea verenpaine (180 mmHg tai korkeampi) 
(10) Heidän, jotka tarvitsevat lepoa tai jotka ovat huonossa fyysisessä. 

  (Takana) 
 Niskan alaosa 

 

A - puoli 
 

B - puoli 
 

Lapaluiden yläosa 
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 Tyynyjen käsittely 
 

 Neljän tyynyn kiinnittäminen 
 

 

 

 Tyynyjen käyttö 
 



Ohjelmoitu hoito (jatkoa) Yhden polvinivelen hoito 
(Molempia polvia voidaan hoitaa samanaikaisesti. Katso sivulta 23.) 
 Olkapään hartialihaksen hoito 

(Älä kiinnitä etupuolen tyynyä rinnan alueelle hoitaessasi vasenta olkapäätä.) 
   (Edessä) 

(Edessä) 
 

(Takana) 
Kiinnitä tyynyt niin, että ne 
ympäröivät hartialihasta 

olkanivelen kohdalla. 

 

A – puoli B - puoli  
 

A – puoli B - puoli  
 Kiinnitä tyynyt 

polvinivelen ympärille. 
 

Molempien pohkeiden hoito yhtä aikaa 

 Hoito lapaluiden alaosasta rintalastan alaosaan 

 (Takana) 
 

Kiinnitä tyynyt niin, että 
pohkeet ovat keskellä. 
*Älä kiinnitä tyynyjä niin, 
että ne ovat polven 
takapuolella. 
 

(Takana) 

A - puoli B - puoli  
 

A - puoli B - puoli Akilles – jänteen 
yläpuolella. 
 

Vyötärön alueen lihasten hoito (latissimus dorsi - lihakset, 
selkärangan alaosan lihakset) 
 

Jalkaterien ja säärten yhtä aikainen hoito jalkaholveista pohjelihaksiin 
 

Kiinnitä tyynyt niin, 
että vyötärökohta 
on keskellä. 
 

(Takana) 
 A - puoli B - puoli  

 A - puoli B - puoli  
 

Pohkeet 

 
Jalkaholvit 
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Ohjelmoitu hoito (jatkoa) Voimakkaan lihaskivun tai tunnottomuuden hoito 
 

   Tyynyt, jotka on yhdistetty punaisiin sähköjohtaviin  
   pistokkeisiin 

Kiinnitys selkärangan kohdalle. 
• Kiinnitä selkärangan kohdalle suunnilleen 
samalle korkeudelle kuin tyynyt, jotka on 
kiinnitetty valkoisiin sähköäjohtaviin 
pistokkeisiin. Tyynyjen kiinnittäminen 
selkärankaan, jossa on kehon hermojen 
keskittymä estää kivun, joka tulee hoidon 
alaisesta kohdasta, siirtymisen hoidon aikana. 

Esimerkki 
          VAROITUS! 

• Älä käytä tätä laitetta sydämen lähellä, lähellä kasvoja tai päätä, suussa, sukuelimissä tai 
kohdissa, joissa on ihosairaus. 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai terveysongelmia. 

• Älä käytä laitetta, kun nukut. 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai vamman, kuten esimerkiksi johdon kietoutumisen kaulasi 
ympärille. Lisäksi tyynyt voivat kiinnittyä toiseen ruumiinosaan (lähelle sydäntä, päätä tai 
kasvoja, suuhun, sukupuolielimiin tai kohtiin, joissa on ihosairaus) ja aiheuttaa tapaturman tai 
terveysongelmia. 

• Älä käytä tätä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin terapiaan. 
– Väärä käyttö voi aiheuttaa tapaturman tai vamman. 

• Älä käytä tätä laitetta yhtä aikaa toisten lääketieteellisten laitteiden kanssa tai yhdessä 
lääketieteellisten voiteiden kanssa (tai suihkeiden). 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai terveysongelmia. 

• Älä kasta tyynyjä veteen, roiski vettä tyynyjen päälle tai kylve silloin, kun laite on toiminnassa. 
• Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on kosteutta, kuten kylpyhuoneessa. 

– Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. 
• Kun laite on toiminnassa, pidä tyynyt erossa metalliesineistä, kuten vyösoljet ja kaulaketjut 

– Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman. 
• Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät osaa ilmaista itseään, käyttää laitetta yksinään. 
• Älä myöskään anna henkilöiden, jotka ovat kykenemättömiä käyttämään laitetta, käyttää 

laitetta yksinään. 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai vamman. 

 

    Tyynyt, jotka on yhdistetty valkoisiin    
    sähköäjohtaviin pistokkeisiin   

 
Kiinnitä kipeille alueille. 
• Kiinnitä alueille, jotka tuntuvat painettaessa 
kipeiltä tai hyviltä. 
Tämä vaikuttaa kipuun lieventävästi. 

Kuvissa on näytetty 
ainoastaan punaisiin 
sähköäjohtaviin 
pistokkeisiin liitettyjen 
tyynyjen kiinnityskohdat. 

• Voimakkaan kivun lievittämiseksi 

Punaisiin sähköäjohtaviin 
pistokkeisiin yhdistetyt 
tyynyt  
 

Valkoisiin sähköäjohtaviin 
pistokkeisiin kiinnitetyt 
tyynyt 
 

12      13 

T
yy

ny
je

n 
ki

in
ni

ty
sk

oh
da

t 
 

• Kiinnitä punaisiin sähköäjohtaviin 
pistokkeisiin yhdistetyt tyynyt selkärangan 
kohdalle vyötärön korkeudelle alaraajojen 
kivun hoitamiseksi. 

 
Esimerkki: Kipu, joka leviää jalkoja pitkin 

 

  

  

 

• Kiinnitä punaisiin sähköäjohtaviin 
pistokkeisiin yhdistetyt tyynyt selkärangan 
kohdalle suunnilleen samalle korkeudelle 
kuin tyynyt, jotka on kiinnitetty valkoisiin 
sähköäjohtaviin pistokkeisiin. 

Esimerkki: Hartiakipu 

  

   

 

 



Ohjelmoitu hoito (jatkoa) 4 Paina . 

Käännä voimakkuuden säätövalitsinta. 

 • “ ” (Paikallinen       Laaja) hoitoaluetta varten syttyy valo. 

Hoito-ohje 

 Aika: Korkeintaan 15 minuuttia paikkaa kohden 
Tiheys: Kerran päivässä paikkaa kohden 
Voimakkuus: Mikä tahansa voimakkuus, joka tuntuu 
miellyttävältä  
 

Pehmeä aloitus - toiminto 
• Tämä toiminto mahdollistaa hoidon aloituksen 

miedommalla hoitoärsykkeellä, jotta vahvempaa 
hoitoärsykettä ei otettaisi liian aikaisin käyttöön. 

 • Säädä voimakkuutta, kun olet totutellut tasoon “1” tai “2” ensimmäisen kolmen minuutin 
aikana. 
Henkilöiden, joilla on herkkä iho, tulisi lyhentää aikaa ja aloittaa voimakkuudella “1”. 

• Harkitsematon voimakkuuden säätäminen suurelle voimakkuudelle ei välttämättä merkitse, 
että hoito olisi tehokkaampi. 
Tämä saattaa stimuloida ihoa liikaa ja aiheuttaa kutinaa ja punotusta. 

• Virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua käynnistämisestä. 
 Hoidon keskittäminen (voimakkaampi kohteessa) joko A – puolella tai B - puolella 
• Säädä tasapaino voimakkuuden tasapainovalitsimella. (Tasapainon säätö on 3 - portainen.) 
 

Säädä merkki keskelle.  

 
Käännä A - puolelle. 

 
Käännä B - puolelle. 
 

• Eroa hoidon keskittämiskohdassa voi olla vaikeaa huomata riippuen kohdasta, toiminnosta 
ja voimakkuudesta, koska hoitoärsyke saattaa tuntua erilaiselta eri henkilöillä. (Tätä säätöä 
ei voi tehdä, kun käytetään kahta tyynyä.) 

 
5 Virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua    

     käynnistämisestä. 

• Paina , jos haluat lopettaa hoidon kesken. 

Polvikipu 
 

B - puoli 

A - puoli 
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  Hoidon keskittäminen B –  
  puolelle 
 

  Hoidon keskittäminen A -   
  puolelle 
 

  Samanlainen hoito A – ja B 
- puolella 
 

 Hartiakipu 
 
 
 

     A - puoli 
 
B – puoli 

 

  Kyynärpääkipu 

 
A - puoli 

 
 
 
 
 
 

B - puoli 

Rannekipu 
 

 
A - puoli 

 
 
 
 
 

B - puoli 

Lapaluukipu  
 
 
 

A - puoli 
B - puoli 

 

   Vyötärölihaskipu 
 

 
            A - puoli 

B - puoli 
 

Kipu 
vyötäröstä B - puoli 
alaraajoihin 

 

 
 

A - puoli 
 

Jalkoja pitkin 
leviävä kipu 

 

 
B - puoli 

 
            A - puoli 
 

Nilkkakipu 

B - puoli 
 
 
 
 
 
 

A - puoli 

 

  
 

 
   

 

   

 

   
 

   

 

   
 

   

 

 

  

   
 

  

 

  

   
 

  

  
  

Voimakas 
 

 Heikko 

 



Ohjelmoitu hoito (jatkoa) MANUAALINEN HOITO 

 
                           Toiminto-opas 
 1 Varmista, että voimakkuuden säätövalitsin on 

asennossa “1”. 

1 2 Paina valitaksesi ohjelman. 
• Käymässä oleva hoito päättyy. 
• Painettu näppäin syttyy ja muut näppäimet sammuvat. 
• Valo “ Kohta...    ” syttyy toiminto-oppaassa. 
Jäljelle jäänyt aika näkyy näytöllä. 

2 

Hoitoalueen 
valitsimen 
näppäin 
 

3 Tarkista kohdat, joihin tyynyt tulee kiinnittää, ja 
kiinnitä tyynyt. (Katso sivut 8-14.) 

4 Paina . 

Tietoa hoitoalueesta 
     Hoitaa vaihtaen kahden 
(Paikallinen)    tyynyn välillä. 

 

Voimakkuuden 
säätönäppäin 

 

Voimakkuuden 
tasapainon 

säätönäppäin 
 

 Hoitaa yhtä aikaa koko aluetta neljän 
 tyynyn välissä. (4 – napainen moni- 
 (Laaja) impulssinen järjestelmä) 
 

4 

1 Paina käynnistääksesi virran. 
• “Valitse (Ohjelmoitu / Manuaali)” valo toiminto-oppaassa syttyy. 
• Kaikki ohjelmavalot alkavat vilkkua. Samanaikaisesti   
   manuaalitoiminnon symboli “  ” vilkkuu näytöllä. 
 

• “ 
• Vain “ 

”(Paikallinen        Laaja) on ohjelma, joka yhdistää “       ” (Paikallinen) ja “      ” (Laaja). 

” (Paikallinen) on käytettävissä, kun hoidetaan sääriä “         ” jalkapohjia, ” 
soles “ 

”ja hermoja ” ”. 

2 Paina . Paina . 
• Ohjelmavalo sammuu. 
• Nuoli näyttää “     ” (naputus). 
• Manuaalihoitoa voidaan muuttaa painamalla näppäintä toistuvasti. 
 

• Hoitoaluetta voidaan muuttaa painamalla näppäintä toistuvasti. 
 

• “ Paikka...   ” – valo vilkkuu toiminto-oppaassa. 
 Paina . 

(Katso sivut 17-18.) 
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Vaihtaminen manuaaliseen hoitoon 
 

    Naputus       Vaivaus        Puserrus       Hieronta          Aalto         Naputus II 

  

 
Paikallinen       Laaja     Paikallinen      Laaja  
  

 

Hoitoalueen vaihto (hoito vaihtamalla hoitoaluetta) 
 

 

 Hoitokohdan vaihto 

  



Manuaalihoito (jatkoa) HOITO KÄYTTÄEN KAHTA TYYNYÄ 
 
Käytä A – puolen tyynyjä. (Hoito ei ole mahdollinen vain B – puolen tyynyillä.) 
Kiinnitä kaksi tyynyä kuten alla on näytetty. 
• Voimakkuuden tasapainoa ei voi säätää. 

 

3 Kiinnitä neljä tyynyä. 
• Hoitoa neljällä tyynyllä suositellaan. 
Katso sivut 8-14 tyynyjen kiinnittämisohjeiden saamiseksi. 
(Hoito vain A – puolen tyynyillä on myös mahdollista. Katso sivut 19-20.) • Vain “ ” (Paikallinen) hoitoalue on mahdollinen. 

4 Hoidon aloittaminen 
Paina 
 

• “ 

 
            ja käännä voimakkuuden säätö- ja tasapainovalitsimia. 

” (Paikallinen       Laaja) hoitoaluetta varten syttyy. 

Hoitoaluetta voidaan muuttaa. (Katso sivu 16.) 
• Virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua käynnistämisestä. 

 
5 Virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua   

     käynnistämisestä. 
• Paina jos haluat lopettaa hoidon kesken. 

Jalka 
Kiinnitä tyynyt yksi pohkeen 
alapuolelle ja toinen yläpuolelle. 
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Niskan hoito 
 
Kiinnitä tyynyt niskan alaosaan. 
 
 
 
 
 
 
 
* Jos tyynyt kiinnitetään niskan 
yläosaan tai takaraivoon, hiukset 
voivat tarttua tyynyihin tai ärsyke 
pään takaosassa voi tuntua  
kovalta. 
 

 
Nivelten hoito 
 

Yksi nivel 
Kiinnitä tyynyt molemmille 
puolille hoidettavaa niveltä. 
 

Hartioiden hoito 
 
Kiinnitä tyynyt symmetrisesti sekä 
oikealle että vasemmalle hartialle 
niin, että selkäranka on keskellä. 
 

Käsivarsien ja jalkojen hoito 

 
Käsivarsi 
Kiinnitä tyynyt yksi käsivarren 
yläosaan ja toinen alaosaan. 

 
Vyötärön hoito 
 
Kiinnitä tyynyt symmetrisesti sekä 
oikealle että vasemmalle puolelle 
vyötäröä niin, että selkäranka on 
keskellä. 
 

 
Jalkapohjat 
Yksi puoli  
Kiinnitä toinen tyynny jalkaholviin ja 
toinen pohkeeseen. 
 
 
 
 
 
Kiinnitä tyynyt päkiään ja 
kantapäähän. 
 

 

 
 
 

 Molemmat polvet yhtä aikaa 
Kiinnitä tyynyt polvien 
alapuolelle. 

Molemmat puolet yhtä 
aikaa 
 
 
 
 
 
 
Kiinnitä tyynyt jalkaholveihin. 
 
Kiinnitä tyynyt jalkaholvin 
kaareen ja kantapäähän. 
 



Hoito käyttäen kahta tyynyä (jatkoa) 
 

SÄILYTYS 

1 
 

2 

Tarkista, että virta on kytketty pois päältä. 
• Valot ja näyttö ovat pois päältä. Hermokivun hoito 

 
Poista tyynyt iholta. 
• Pidä kiinni tyynyjen ottimista ja irrota tyynyt hitaasti iholta. 
Jos irrotat tyynyt nopeasti, seurauksena voi olla tulehdus. 

3 Kiinnitä tyynyt tyynyjen säilytyslevyyn. 
• Varmistu, että kiinnität tyynyt tyynyjen säilytyslevyyn. 
Jos tyynyt likaantuvat, ne voivat helposti irrota hoidon aikana. 
• Suorista johto ennen tyynyjen kiinnittämistä. 
Jos et toimi näin, voi olla, että johto ei kelaudu kokonaan 
sisään. 

4 Johdon sisäänkelaus. 
• Liuta kelauskytkin pääyksikön sivussa nuolen suuntaan. 
• Kelaa johto sisään samanaikaisesti varmistuen siitä, että johto 
on suora. 
Jos johto kelataan sisään ja se ei ole suora, voi olla, että johto ei 
kelaudu kokonaan sisään. 
• Jos johdon kelaus pysähtyy kesken, vedä johtoa hiukan 
ulospäin ja jatka sitten kelausta. 
Sisäänkelaus on suunniteltu tapahtuvaksi nopeudella, joka estää 
loukkaantumisia. 
 

5 Aseta tyynyjen kiinnityslevy säilytyskoteloon. 
• Aseta tyynyjen kiinnityslevy (johon tyynyt on 
kiinnitetty)säilytyskoteloon. 

6 Aseta pääyksikkö säilytyskoteloon 
päällimmäiseksi. 
• Varmistu, että johto ei ole pääyksikön ja kotelon välissä. 
– Tämä saattaa vahingoittaa johtoa. 

Polvikipu 
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Hartiakipu 
Valkoiseen 
sähköäjohtavaan 
pistokkeeseen kiinnitetty 
tyyny 
 

Punaiseen 
sähköäjohtavaan 
pistokkeeseen 
kiinnitetty tyyny  
 

 

 

Kyynärpääkipu 
 

Rannekipu 
 

Lapaluukipu 
 

Vyötärölihaskipu 
 

Kipu  
vyötäröstä  
alaraajoihin 
 

Kipu, joka 
leviää alaraajoja 
pitkin 
 

Nilkkakipu 
 

 



JOS TYYNYT MENETTÄVÄT KIINNITTYMISKYKYNSÄ 
 
Tyynyjä voidaan käyttää noin 400 kertaa (kun niitä pestään kylmällä vedellä). 
Jos tyynyt likaantuvat ja menettävät kiinnittymiskykynsä (tavallisesti 15 - 20 kertaa), ne voidaan 
pestä vedessä niiden toiminnan palauttamiseksi normaaliksi. Tyynyjä voidaan pestä tällä tavoin 
noin 20 kertaa.  
(Tyynyjen käyttöikää voivat lyhentää sellaiset tekijät kuten se, kuinka usein niitä pestään, kuinka niitä 
säilytetään ja ihon kunto.) 
 

TYYNYJEN KIINNITÄMINEN MUIHIN KOHTIIN 

Valitse . 

• Hoida hartioiden laajaa aluetta. 
 

A - puoli 
 

B - puoli 
 

1 Poista sähköäjohtavat pistokkeet tyynyistä. 
• Sähköäjohtavat pistokkeet voivat ruostua, mikäli ne kastuvat. 

Valitse . 

2 Käytä sormenpäitäsi pestäksesi tyynyjen 
kiinnittyvää pintaa vähäisen juoksevan veden alla 
noin 10 sekunnin tai jopa lyhyemmän hetken ajan. 
• Älä hiero kiinnittyvää pintaa kynsilläsi tai harjalla. 
• Älä käytä pudistusaineita. 
• Älä väännä tai liota tyynyjä. 

A - puoli 
 

B - puoli 
 

Back side 
(adhesive 
surface) Vyötärölinja 

 

3 Ravista kaikki vesi pois, pane tyynyt niiden 
kiinnittyvät pinnat ylöspäin, ilmakuivaa pinnat ja 
kiinnitä tämän jälkeen tyynyt tyynyjen 
säilytyslevyyn. 
• Kun olet pessyt tyynyt, älä pyyhi kiinnittyviä pintoja 
kuivauspaperilla tai kankaalla. Tämä voi aiheuttaa sen, että 
paperi tai kangas tarttuu pintaan kiinni. Mikäli ne tarttuvat pintaan 
kiinni vahingossa, älä yritä väkisin saada niitä irti, vaan kostuta 
pinnat ja ne irtoavat helposti. 
• Tyynyt ovat kulutusosia. Jos kiinnittyvät pinnat kuluvat tai 
vahingoittuvat, hanki uudet tyynyt. 

Valitse . 
A - puoli 
 

B - puoli 
 

Valitse . 

* Aseta hoitoalue “     (Paikallinen). TARVIKKEET 

 
Varatyynyt (kaksi)  
EW0603 
• Mikäli vaihdat kaikki neljä tyynyä, tarvitset kaksi 
settiä. 
 

A - puoli B - puoli 

Valitse . 

A - puoli 
 

B - puoli 
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 Kipu molemmissa jalkapohjissa 
 

  

 

  

 

 Kipu molemmissa polvissa 
 

  
 

  
 

 Kipu vyötärön ulkopuolella 
 

   
 

   
 

 Kipu vyötärön sisäpuolella 
 

  

 

  

 

 Kipu hartioiden yläosassa 
 



HUOLTO JA SÄILYTYS 
 
* Tarkista ensin, että virta on kytketty pois päältä. 
 

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA 
Vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin matalataajuisesta lihas – ja hermostimulaatiosta. 
 
Mitä on matalataajuinen lihas – ja hermostimulaatio? 
Eräs fysioterapian muoto, joka auttaa kehoa palautumaan jäykkien lihasten aiheuttamasta 
kivusta luonnollisesti. 
Heikko sähkövirta (matalalla taajuudella matalataajuisesta lihas – ja hermostimulaatiosta) kulkee 
kehon läpi. Tuloksena oleva stimulaation hieroo suoraan lihaksia, rauhoittaa ärsyyntyneitä 
hermoja ja parantaa verenkiertoa. 

Q1 
A1 
 

Q2 
A2 
 

Q3 
A3 
 

Q4 
A4 

Kuinka pitkä hieronnan tulisi olla? 

Yhden kohdan perushoito kestää noin 15 minuuttia. Jos tämä aika ylitetään, tulos voi olla 
vahingollinen. 

Kuinka monta kohtaa voidaan hoitaa? 

Niin montaa kohtaa kuin haluat päivän aikana. Kuitenkin tulee muistaa 15 minuutin aikaraja 
yhtä kohtaa kohden. 

Koska hoito tulisi suorittaa? 

Parasta olisi suorittaa hoito kylvyn jälkeen. Keho on lämmin ja verenkierto on parantunut. 
Varmistu, että pyyhit hien ja veden pois iholta ennen kuin aloitat hoidon. Pyyhi pääyksikkö kankaalla, joka on kostutettu kädenlämpöiseen veteen. 

• Älä koskaan käytä tinneriä, bentseeniä tai alkoholia. 
Jos teet näin, se voi aiheuttaa toimintahäiriön, rikkoutumisen tai osien värimuutoksen. 
• Älä pura pääyksikköä, pudota sitä korkealta tai käytä tarpeettoman voimakkaita otteita. 
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa on korkea lämpötila tai kosteuspitoisuus tai joka on alttiina 
suoralle auringon valolle. 
• Poista paristot, mikäli laitetta ei käytetä pitkähköön aikaan. 
 

Miksi on sellaisia tiloja, että laitetta ei tulisi käyttää? 
• Kuume: Sairaus voi pahentua. 
• Kuukautisten aikana: Hoito voi vaikuttaa kuukautiskiertoon ja heikentää terveyttä. 
• Raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen: Hormonit eivät ole tasapainossa. 
• Korkea verenpaine: Hoito vaikuttaisi kohtuuttomasti verisuoniin. Erityisesti on 
huomioitava, että laitetta ei saa koskaan käyttää päässä. 

Ole hyvä ja neuvottele lääkärisi kanssa yllä mainituissa tapauksissa. 

        VAROITUS! 
• Säilytä laitetta paikassa, jossa se on lasten ulottumattomissa. 
– Jos et toimi näin, saattaa seurauksena olla vahinko tai 
ongelmia. 

 

Q5 
 

A5 

Kuinka eri toimintojen, kuten naputus, vaivaus, puserrus ja hieronta, hyödyt eroavat 
toisistaan? 
Taajuutta 1200 Hz:iin asti voidaan käyttää matalataajuus lihas- ja hermostimulaattorissa 
tarkoituksesta riippuen. Ominaisuudet vaihtelevat taajuuden mukaan seuraavasti. 
 
Matalataajuuden ominaisuudet: 
Erittäin sopiva helpottamaan lihaskipuja ja itsepintaista kipua. Pumppaava liike, joka 
johtuu lihasten kokoonpuristumisesta, parantaa verenkiertoa ja kipua lievittävien aineiden 
eritys kasvaa. Tämä laite käyttää neljää matalaa taajuutta: 3-8 Hz (naputus), 40 Hz 
(vaivaus), 50 Hz (puserrus) ja 83.3 Hz (naputus II). 
 
Korkeataajuuden ominaisuudet: 
Lihasten kokoonpuristuminen on vaikeampaa saavuttaa ja stimulaatio tuntuu 
heikommalta matalataajuuksiin verrattuna. Hyötynä on välitön kivun helpottuminen ja 
kivun siirtymisen estäminen muihin kehon osiin. 

Tämä laite käyttää kolmea taajuutta: 100 Hz (hieronta), 120 Hz ja 1200 Hz. 

Mikäli jompikumpi johto menee sekaisin eikä tule ulos. 

    
 Älä vedä johdosta. Kiinnitä molemmat  

      tyynyt tyynyjen säilytyslevyyn. 
1 
 

2 Työnnä johdon sisäänkelaus 
katkaisinta nuolen osoittamaan 
suuntaan, pidä kiinni tyynyn 
säilytyslevystä, johon molemmat 
tyynyt on kiinnitetty ja vedä  
varovasti johdosta. 

HUOMIO: Mikäli johto on kaarella tai vääntynyt, johtoa voi olla vaikea kelata sisään. Tässä 
tapauksessa pane johto varovasti kankaan sisään ja vedä johtoa suoristaen sitä, aivan kuin 
puhdistaisit sitä. 

24      25 

T
h

in
n

e
r 

B
e

n
zi

n
e

 

A
lc

o
h

o
l 

  

  

  
 
 

 



Kysymyksiä & Vastauksia (jatkoa) 
 

VIANETSINTÄ  
 
Mikäli laite ei toimi odotetusti, katso seuraavaa, jotta saisit määritettyä mahdollisen ongelman 
aiheuttajan: 
 

Q6 
A6 

Mikä aiheuttaa jäykkyyttä hartioissa? 
Hartioiden jäykkyys johtuu huonosta verenkierrosta hartioissa ja selkälihaksissa, joka 
puolestaan aiheutuu epätasapainoisesta ryhdistä johtuvasta väsymyksestä. Tämä voi 
muuttua krooniseksi, jos sitä ei hoideta ja tästä syystä nopea reagointi on tärkeää. 

Kipua voidaan vaimentaa sopivilla harjoitteilla, jotka lieventävät lihasjännitystä ja 
parantavat verenkiertoa, mikä puolestaan poistaa väsymyksestä syntyneitä 
sivutuotteita, jotka ovat kerääntyneet lihaksiin. 

Q7 
A7 

Mikä on hermosärky? 
Hermosärky on kipu tai tunnottomuus, esiintyy, kun hermot ovat paineen alla ja voi johtua 
monista eri tekijöistä. 

Hermosärkyä tai tunnottomuutta, joka johtuu matalasta lämpötilasta tai kylmänväreistä, 
tavallisesta flunssasta tai työväsymyksestä, voidaan lievittää parantamalla verenkiertoa 
kipeässä kohdassa ja lievittämällä ympäröivien lihasten jännitystä. 

Q8 
A8 

Miksi tyynyt kiinnitettään selkärangan kohdalle vain hermokipua hoitavassa 
ohjelmassa? 
Kipu liikkuu kehossa selkärankaa pitkin, jonne hermot ovat keskittyneet. Tieto kulkeutuu 
aivoihin, jolloin kipu ensi kertaa tunnetaan. Tyynyt, jotka ovat kiinnitetty punaisiin 
sähköäjohtaviin pistokkeisiin, kiinnitetään selkärangan kohdalle hoidon aikana. Näin  kivun 
siirtyminen hoidettavasta kohdasta eteenpäin estyy. Tyynyillä, jotka on kiinnitetty valkoisiin 
sähköäjohtaviin pistokkeisiin,on kipua rauhoittava vaikutus. 

Q9 
A9 

Mikä on 4 – napainen moni-impulssinen järjestelmä? 
4 – napainen moni-impulssinen 
järjestelmä 

2 – tyyny järjestelmä 

4 – napainen moni-impulssinen järjestelmä hoitaa suoraan kipeitä lihaksia samoin kuin 
ympäröiviä, kipuun liittyviä lihaksia. 
Lihaksissa on säikeitä, jotka leviävät eri suuntiin. Kun sähkövirtaa johdetaan lihassäikeitä 
pitkin, helpottaa tämä lihaksen laajenemista ja supistumista, ja lisää näin hoitovaikutusta. 
Tässä järjestelmässä tyynyt kiinnitetään ottaen huomioon lihassäikeiden suunta eri 
asennoissa. Lisäksi sähköistä stimulaatiota, joka virtaa neljästä elektrodista, kontrolloidaan 
automaattisesti aiheuttaen lihasten supistumisen ja täten kivun lieventymisen. 

Jos laite ei vieläkään toimi kunnolla, lopeta käyttö ja ota yhteyttä valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen tai liikkeeseen, josta hankit laitteen.  
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   Hoitoalue 

 

       
         Hoitoalue 

 

Ongelma Mahdollinen ongelma ja ratkaisu 

Toimintovalo ei syty. 
Stimulaatiota ei tunnu. 

Ovatko paristot loppumassa ja ne tulee vaihtaa? 
(Katso sivu 5.) 
Onko tyynyt asetettu oikein? (Katso sivut 8-14.) 
Onko paristot asetettu oikein (+) (–) - napojen mukaisesti, ja 
ovatko kontaktipinnat puhtaat? 
(Katso sivua 5.) 

Stimulaatiota ei tunnu. 
Stimulaatio on heikko tai kutittaa. 
Stimulaatio tuntuu erilaiselta, kun 
kahta kohtaa hoidetaan yhtä aikaa. 

Stimulaatio voi tuntua erilaiselta, jos tyynyt ovat likaiset tai 
jos hoidettavalla kohdalla on hikeä. 
(Katso sivu 22.) 

Vaikka laite on asetettu 
voimakkaammalle tehotasolle, 
stimulaatio on heikko tai sitä ei tunnu. 

Sijoita tyynyt uudelleen. (Katso sivut 9 –  14, 19 – 20 ja 23.) 
Kostuta ja lämmitä hoitoalue höyrytetyllä pyyhkeellä ennen 
käyttöä. 

Voimakas sähköisku tuntuu hoidon 
aikana. 

 

Irtosiko yksikään tyynyistä tai ovatko tyynyt menettäneet 
kiinnittymiskykynsä? (Katso sivu 22.) 

“ Paikka...    ” – lamppu vilkkuu, 
vaikka tyynyt on kiinnitetty. 

 

Onko joku tyynyistä kiinnittämättä? Kiinnitä tyynyt huolella 
uudelleen. (Pese tyynyt vedellä, mikäli ne menettävät 
kiinnittymiskykynsä.) (Katso sivu 22.) 

Tyynyjen kiinnittyvä pinta on 
muuttanut väriä. 
 

Vaikka tämä voi johtua käytöstä, värin muuttuminen ei 
vaikuta tyynyjen tehoon. Niitä voidaan käyttää edelleen. 

Käytön aikana        – merkki ilmestyy 
ja laite lakkaa toimimasta. 

 

Paristot ovat lopussa. Vaihda paristot. 
(Katso sivu 5.) 

          – merkki ilmestyy ja katoaa. Yksikön virranulostuloteho voi vaihdella riippuen 
hoitoalueesta ja voimakkuuden säädöstä. 
Tästä syystä       – merkki voi joskus ilmestyä ja kadota. 
(Katso sivu 5.) 
Tämä tarkoittaa, että paristot ovat lähes loppu; vaihda ne 
pian. 

         – merkki ilmestyy, mutta laitetta  
         voi silti edelleen käyttää. 

Jos         – merkki ilmestyy käytön aikana, paristot voivat 
hieman varautua, jos laite sammutetaan ja sitä ei käytetä 
vähään aikaan ja näin sitä voidaan jälleen käyttää vähän 
aikaa. (Katso sivu 5.) 
Tämä on kuitenkin merkki siitä, että paristot ovat 
loppumassa ja ne tulee vaihtaa. 

Johto ei tule ulos. 
Johto ei mene takaisin. 
 

Onko johto sekaisin? (Katso sivua 24.) 
Mikäli näet johdon loppulinjan (punainen viiva), älä vedä 
johtoa enää pidemmälle. 



Vianetsintä (jatkoa) TEKNISET TIEDOT 
 
Portaattomasti säädettävät: 
Ulostulojännite  
Naputusimpulssi:  35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mAMax 
Vaivausimpulssi:  32 ± 8 VMax, 5.4 ± 1.3 mAMax 
Puserrusimpulssi:  33 ± 7 VMax, 4.4 ± 0.9 mAMax 
Hierontaimpulssi:  21 ± 5 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax 
Aaltoimpulssi:  35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mAMax 
Naputus II - impulssi: 29 ± 8 VMax, 3.7 ± 0.9 mAMax 
 

         VAROITUS! 
• Älä koskaan yritä muuttaa, purkaa tai korjata laitetta. 
– Tästä voi aiheutua vahinko, ongelma tai toimintahäiriö. 
 

Niska- & hartiaohjelma: 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax 
Olkanivelohjelma:  35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax 
Rintaluu:   35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax 
Vyötäröohjelma: 33 ± 7 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax 
Nivelohjelma:  35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax 
Raajaohjelma:  35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax 
Jalkaholviohjelma:  35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax 
Kipuohjelma:  35 ± 9 VMax, 3.7 ± 0.9 mAMax 

 

• Mikäli parannusta ei tapahdu, kun laitetta on käytetty jonkin aikaa, ota yhteyttä lääkäriin 
tai terveysspesialistiin. 

SPESIFIKAATIOT Impulssin pituus:   300 ∝s 
Impulssiin napaisuus:  automaattinen  
   virrankääntö  

 
Virtalähde:  Neljä LR6/AA paristoa 
Mitat (L, K, S):  191 x 51 x 138 mm 
Paino:   Noin 435 g (ilman paristoja) 
 

Portaattomasti säädettävä stimulaatiotaajuus: 

 Naputusimpulssi: 3-8Hz 
Vaivausimpulssi: 40Hz 
Puserrusimpulssi: 50Hz 
Hierontaimpulssi: 100Hz 
Aaltoimpulssi: 3.2-8Hz 
Naputus II - impulssi: 83.3Hz 

 

Niska- & hartiaohjelma: 3-100Hz 
Olkanivelohjelma: 3.2-1200Hz 
Rintaluu: 3.2-120Hz 
Vyötäröohjelma: 40-1200Hz 
Nivelohjelma: 3-1200Hz 
Raajaohjelma: 3-120Hz 
 

Jalkaholviohjelma: 3-120Hz 
Kipuohjelma: 3-83.3Hz 
 

Tekniset tiedot viittaavat 500 Ohmin kuormitusvastukseen. 
 
Ohjelmat: 15 minuutin vaihtoehtoiset toimintotilat (terapiaärsykkeet) jokaista ohjelmaa varten  
 
Sammuttaa itsensä automaattisesti 15 minuutin kuluttua. 

 Paristot:       4 kpl 1.5 alkali (LR6/AAA) 
Paristojen käyttöikä:     noin 200 hoitoa / 15 minuuttia 
Paristojen tarkistus:     Jos paristot ovat heikot, laite sammuttaa itse 
      itsensä ja paristot tulee vaihtaa. 
Luokitus:       BF  
 
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet: Ympäristön lämpötila – 10°C - +60°C 
Suhteellinen kosteus 10 % - 95 % 
Toimintaolosuhteet: Ympäristön lämpötila +10°C - +40°C 
Suhteellinen kosteus 20 % - 85 % 
 

Laite vastaa Euroopan Unionin säädöksiä ja perustana on Saksan 
lääketieteellisiä tuotteita säätelevä lainsäädäntö (MPG) ja sillä on CE – merkki 
“CE 0197”. Laitteelle on tehty laatutarkastus ja se vastaa EY:n lääketieteellisiä 
laitteita koskevaa direktiiviä 93/42/EEC. 
 
Tämä laite on TÜV Rheinland Product Safety GmbH:n teknisen tarkastuksen 
alainen ja sillä on TÜV/GM - merkki. 
 

Tekninen turvallisuustarkastus 
Tekninen turvallisuustarkastus tulee suorittaa kahden vuoden käytön jälkeen. Panasonicin 
asiakaspalvelu suorittaa tämän omakustannushintaan.  
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VAROTOIMENPITEET 
 
Varmistaaksesi laitteen normaalin toiminnan, lue huolellisesti kaikki alla olevat 
varotoimenpideohjeet ennen käyttöä. 

 

VAARA! 
 
Kielletty! 

• Älä koskaan käytä laitetta seuraavien lääketieteellisten laitteiden kanssa: 
(1) Istutetun sähköisen lääketieteellisen laiteen, kuten sydämentahdistin, kanssa 
(2) Elintoimintoja tukevien laitteiden, kuten sydän-keuhkokone, kanssa 
(3) Kiinnitetyn lääketieteellisen laitteen, kuten elektrokardiogrammin, kanssa 
– Jos toimit näin, voit aiheuttaa tapaturman tai huomattavan ruumiillisen vamman  
• Älä koskaan käytä tätä laitetta, kun olet yhdistettynä suurtaajuus kirurgialaitteeseen, koska tämä 
voi aiheuttaa palovammoja tyynyjen alla. 
• Älä koskaan käytä tätä laitetta lyhytaalto- tai mikroaalto terapialaitteen välittömässä 
läheisyydessä, koska tämä voi aiheuttaa tehon heilahtelua. 
 

Nämä varotoimenpide ohjeet on tehty, jotta saamme neuvoa Sinua, kuinka käytät tätä laitetta 
oikein ja turvallisesti niin, että Sinä itse tai muut eivät saisi vammoja tai että ei syntyisi 
omaisuusvahinkoja. 
Varotoimenpiteet ovat seuraavat. 
 
NOUDATA AINA NÄITÄ TÄRKEITÄ OHJEITA! 
 
        VAARA: 
Tämä viesti viittaa mahdollisiin ja välittömästi uhkaaviin vaaratilanteisiin ja – toimintoihin, jotka, 
mikäli niitä ei vältetä, voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. 

 VAROITUS! 
 
Pakollinen! 

• Seuraavien henkilöiden tulee neuvotella lääkärin kanssa, ennen kuin he käyttävät tätä laitetta, samoin 
kuin henkilöt, jotka ovat lääkarinhoidossa: 
(1) Heidän, joilla on akuutti sairaus 
(2) Heidän, joilla on pahanlaatuisia kasvaimia 
(3) Heidän, joilla on infektio - sairaus 
(4) Heidän, jotka ovat raskaana, joilla on kuukautiset tai jotka ovat juuri synnyttäneet 
(5) Heidän, joilla on sydänongelmia 
(6) Heidän, joiden ruumiinlämpö on 38°C tai korkeampi 
(Esimerkki: kun heikottaa tai on olemassa vakavia merkkejä akuutista tulehduksesta, kuten 
pahanolontunne, kylmänvärinät tai heilahteleva verenpaine) 
(7) Heidän, joilla on anemia 
(8) Heidän, joilla on epänormaali iho (infektio – sairaus tai vamma) 
(9) Heidän, joilla on epänormaalin korkea verenpaine (180 mmHg tai korkeampi) 
(10) Heidän, jotka tarvitsevat lepoa tai jotka ovat huonossa fyysisessä kunnossa 
(11) Heidän, joilla on akuutti kiputila, kuten selkärangan murtuma, revähdys, repeytynyt lihas jne.. 
(12) Heidän, joilla on ääreisverenkierron häiriötilasta johtuva sensorinen häiriö, kuten diabeetikot 
(13) Lisäksi henkilöt, jotka eivät tunne oloansa hyväksi 
– Mikäli et toimi näiden ohjeiden mukaisesti, saattaa seurauksena olla tapaturma tai terveysongelmia. 
• Varmistu, että virta on kytketty poispäältä ennen kuin kiinnität, kiinnität uudelleen tai irrotat tyynyjä. 
– Mikäli et toimi näiden ohjeiden mukaisesti, saattaa seurauksena olla voimakas sähköisku tai 
palovamma. 
• Älä kierrä johtoa, kun tyynyt on kiinnitettyinä ihoosi. 
• Älä kierrä johtoa sen jälkeen, kun olet kiinnittänyt tyynyt tyynyn säilytyslevyyn. 
– Mikäli et toimi näiden ohjeiden mukaisesti, saattaa seurauksena olla vamma. 

 

        HUOLELLISUUS: 
Tämä viesti viittaa mahdollisiin uhkaaviin vaaratilanteisiin ja – toimintoihin, jotka, mikäli niitä ei 
vältetä, voivat aiheuttaa henkilökohtaisen vamman tai omaisuusvahingon. 
 
Varotoimenpidesymbolit 

Ympyrä ja vinoviiva merkitsevät kiellettyjä toimintoja ja kiellettyä 
käyttäytymistä. 

 
Ympyrä ilmaisee pakollisia toimintoja ja ohjeita, joita on noudatettava, jotta käyttö olisi turvallista. 

 
Kun olet lukenut varotoimenpideohjeet, säilytä käyttöohjetta paikassa, jossa se on käyttäjän 
(käyttäjien) saatavissa. 
 

         Kielletty! 
• Älä käytä tätä laitetta sydämen lähellä, lähellä kasvoja tai päätä, suussa, sukuelimissä tai 
kohdissa, joissa on ihosairaus. 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai terveysongelmia. 
• Älä käytä laitetta, kun nukut. 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai vamman, kuten esimerkiksi johdon kietoutumisen kaulasi 
ympärille. Lisäksi tyynyt voivat kiinnittyä toiseen ruumiinosaan (lähelle sydäntä, päätä tai kasvoja, 
suuhun, sukupuolielimiin tai kohtiin, joissa on ihosairaus) aihettaen tapaturman tai 
terveysongelmia. 
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        VAROITUS: 
Tämä viesti viittaa mahdollisiin uhkaaviin vaaratilanteisiin ja – toimintoihin, jotka, mikäli niitä ei 
vältetä, voivat aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman. 



VAROITUS! 
 

Kielletty! 
• Älä käytä tätä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin terapiaan. 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai vamman. 
• Älä käytä tätä laitetta yhtä aikaa toisten lääketieteellisten laitteiden kanssa tai yhdessä 
lääketieteellisten voiteiden kanssa (tai suihkeiden). 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai terveysongelmia. 
• Älä kasta tyynyjä veteen, roiski vettä tyynyjen päälle tai kylve silloin, kun laite on toiminnassa. 
• Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on kosteutta, kuten kylpyhuoneessa. 
– Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. 
• Kun laite on toiminnassa, pidä tyynyt erossa metalliesineistä, kuten vyösoljet ja kaulaketjut. 
– Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman. 
• Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät osaa ilmaista itseään, käyttää laitetta yksinään. 
• Älä myöskään anna henkilöiden, jotka ovat kykenemättömiä käyttämään laitetta, käyttää laitetta 
yksinään. 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai vamman. 
 

        Älä pura laitetta! 
• Älä koskaan muuta laitetta. Älä myöskään yritä purkaa tai korjata laitetta. 
– Tämä voi aiheuttaa vahingon, ongelman tai toimintahäiriön. 
 

      HUOLELLISUUS! 
 
         Pakollinen! 
• Lopeta heti käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä, mikäli tunnet fyysistä epämukavuutta. 
• Lopeta heti käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä, mikäli Sinulla esiintyy oireita, kuten ihottuma, 
punotus tai kutina. 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai terveysongelmia. 
• Älä kiinnitä tyynyjä toiseen ihmiseen hoidon aikana. 
– Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. 
• Varo, että johto ei kietoudu kaulasi ympärille. 
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai vamman. 
 

         Kielletty! 
• Älä käytä laitetta juuri ennenkuin lähdet ajamaan autolla, tai ajon aikana. 
– Tämä voi aiheuttaa vahingon tai ongelman. 
• Älä jätä tyynyjä iholle. 
– Tämä voi aiheuttaa tulehduksen. 
• Älä käytä laitetta yhdessä kehon osassa yli 15 minuuttia. 
– Tämä voi aiheuttaa terveysongelmia, jotka johtuvat lihasväsymyksestä. 
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Mallin EW6021 EMC-tiedot 
Mallin EW6021 kanssa tulee noudattaa erityisiä varotoimenpiteitä EMC.n suhteen ja sitä tulee käyttää alla 
seuraavan informaation mukaisesti. 
Kannettava ja liikutettavat RF-laittet voivat vaikuttaa malliin EW6021. 

Lisävarusteet: 
VAROITUS: Muiden kuin mainittujen lisävarusteiden käyttö saattaa lisätä emissioita tai vähentää mallin 
EW6021 immuniteettia.

VAROITUS: Mallia EW6021 ei tule käyttää vierekkäin tai päällekkäin toisen laitteen kanssa. Jos tällainen käyttö on 
välttämätöntä, mallia EW6021 tulisi tarkkailla, jotta varmistuttaisiin normaalista toiminnasta siinä toimintotilassa, jota 
käytetään. 
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Ohjeet ja valmistajan lausuma --- elektromagneettinen immuniteetti 
Malli EW6021 on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa elektromagneettisessa ympäristössä. Mallin EW6021 
käyttäjän tai asiakkaan tulee varmistua, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Immuniteettitesti IEC 60601 
testitaso 

Vastaavuustesti Elektromagneettinen ympäristö - ohjeet  

Elektrostaattinen purkaus 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakti 
±8 kV ilma 

±1 kV 
differentiaalitila 
±2 kV tavallinen 

Lattioiden tulee olla puusta, betonista tai 
keraamisista laatoista. Jos lattiapäällyste 
on synteettistä materiaalia, suhteellisen 
kosteuden tulee olla vähintään 30 %. 

Sähköinen nopea 
transientti / purske 
IEC 61000-4-4 

±2 kV verkkovirtajohdoille 
±1 kV sisään / ulos linjoille 

Ei sovellettavissa Ei sovelleta, koska mallin EW6021 
virtalähteenä on sisään rakennetut paristot 
ja tyynyjohto on alle 3 metriä pitkä. 

Aaltovastus 
IEC 61000-4-5 

±1 kV differentiaalitila 
±2 kV tavallinen 

Ei sovellettavissa Ei sovelleta, koska mallin EW6021 
virtalähteenä on sisään rakennetut 
paristot. 

Ohjeet ja valmistajan lausuma --- elektromagneettiset emissiot

Malli EW6021 on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa elektromagneettisessa ympäristössä. Mallin EW6021 
käyttäjän tai asiakkaan tulee varmistua, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Emissiotesti Vastaavuus Elektromagneettinen ympäristö - ohjeet 
RF emissiot 
CISPR 11 

Ryhmä 1 Malli EW6021 käyttää RF --- energiaa vain sisäisiin toimintoihin. 
Tästä syystä RF --- emissiot ovat hyvin matalat ja todennäköisesti ei aiheuta 
häiriöitä lähellä oleville sähkölaitteille. 

RF emissiot 
CISPR 11 

Luokka B Malli EW6021 sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa, mukaan lukien kotona 
ja niissä, jotka on suoraan yhdistetty yleiseen matalataajuusverkkoon, joka 
varustaa yleisöä. 
 
Harmoniset emissiota ja jännitteen vaihtelua / värinäemissiota ei sovelleta, 
koska mallin EW6021 virtalähteenä on sisään rakennetut paristot. 
 

Harmoniset emissiot 
IEC61000-3-2 

Ei 
sovellettavissa

Jännitteen vaihtelu / 
värinäemissiot 
IEC 61000-3-3 

Ei 
sovellettavissa

Lisävarusteet Katalogi nro Huomautus

Tyynyt EW0603 Tyynyt on pakattu ostamasi mallin EW6021 toimituspakkaukseen. Varatyynyjä voit 
ostaa erikoistuneilta jälleenmyyjiltä, kuten apteekeista ja terveystuotekaupoista. 
Varmistu, että käytät vain alkuperäisiä Panasonic - tuotteita. 



m

— 
d = 2.3 √ P 

Elektroniikkajätettä ja sähköteknistä jätettä koskevan info käyttäjille 
(kotitaloudet) 
 

Tämä symboli tuotteessa tai pakkauksessa ilmoittaa, että tuotetta ei voi käsitellä 
kotitalousjätteenä.  
Sinun tulee hävittää se toimittamalla se ongelmajätepisteeseen paikallisten säännösten 
mukaisesti, jossa se otetaan vastaan veloituksetta. Vaihtoehtoisesti, joissain maissa, voit 
palauttaa tuotteen jälleenmyyjällesi, kun hankit vastaavan uuden tuotteen 

Tämän tuotteen oikea hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja estämään 
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joita voisi muussa 
tapauksessa syntyä väärän jätteidenkäsittelyn johdosta. Ole hyvä ja ota yhteyttä paikallisiin 
viranomaisiin saadaksesi enemmän tietoa lähimmästä keräyspisteestä.  
Kansallisen lainsäädännön mukaisesti jätteiden väärän käsittelyn johdosta saattaa seurata 
rangaistuksia. 

— 

— 

Yrityskäyttäjille Euroopan Yhteisön alueella 
Jos halut hävittää elektroniikkajätettä ja sähköteknistä jätettä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai 
tavarantoimittajaasi lisätietojen saamiseksi. 

Info jätteiden hävittämisen kohtaan maissa Euroopan Yhteisön ulkopuolella 
Tämä symboli on voimassa ainoastaan Euroopan Yhteisön alueella. 
Jos halut hävittää elektroniikkajätettä ja sähköteknistä jätettä, ota yhteyttä viranomaisiin tai 
jälleenmyyjääsi saadaksesi tietoa oikeasta hävitystavasta. 

34      35 

Ohjeet ja valmistajan lausuma --- elektromagneettinen immuniteetti

Malli EW6021 on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa elektromagneettisessa ympäristössä. Mallin EW6021 
käyttäjän tai asiakkaan tulee varmistua, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä. 
Immuniteettitesti IEC 60601 

testitaso 
Vastaavuuste

sti 
Elektromagneettinen ympäristö - ohjeet

 
 
 
 
 
Johdettu RF 
IEC 61000-4-6 
 
Säteillyt RF 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz, 80 MHz 
 
3 V/m 
80 MHz, 2.5 GHz 

 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
3 V/m 
 

Kannettavia ja liikutettavia RF --- laitteita ei tulisi käyttää 
lähempänä mallia EW6021, mukaan lukien kaapeli, kuin on se 
suositusetäisyys, joka on laskettu kaavasta, joka soveltuu 
lähettimen frekvenssiin. 
 
Suositeltava etäisyys 
d = 1.2 √P 
d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz 
d = 2.3 √P 800 MHz to 2.5 GHz 
 
jossa P on lähettimen maksimi ulostuloteho (W) lähettimen 
valmistaja mukaan ja d on suositusetäisyys metreissä (m). 
Kiinteiden RF --- laitteiden kenttävoimakkuus, kuten 
paikkatutkimuksessa on määritetty, tulee olla vähintään 
vastaavuustaso jokaisella frekvenssialueella 

Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkityn laitteen 
läheisyydessä: 

Huomautus 1: 80 MHz ja 800 MHz:ssä, korkeampi frekvenssi otetaan huomioon. 
Huomautus: 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Elektromagneettiseen etenemiskertoimeen 
vaikuttavat rakennusten, esineiden ja ihmisten absorptio ja heijastuma. 
 

Suositeltava kannettavan ja liikutettavan RF --- laitteen ja mallin EW6011 välinen etäisyys 
Malli EW6011 on tarkoitettu käytettäväksi elektromagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät RF --- häiriöt on 
kontrolloitu. Mallin EW6011 asiakas tai käyttäjä voi auttaa estämään elektromagneettista häiriötä, pitämällä 
vähimmäisetäisyyden, alla mainitun suosituksen mukaisesti ottaen huomioon maksimi ulostulotehon, kannettavan ja 
liikutettavan RF --- laitteen ja mallin EW601 välillä. 
Lähettimen mitattu maksimi 

ulostuloteho 
W 

Frekvenssin mukainen etäisyys lähettimeen 
 

150 kHz to 80 MHz 
— 

d = 1.2 √ P 
80 MHz to 800 MHz 

— 
d = 1.2 √ P 

800 MHz to 2.5 GHz 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

Lähetinten, joiden maksimi ulostulotehoa ei ole yllä mainittu, suositeltava etäisyys d metreissä (m) voidaan arvioida 
käyttäen kaavaa, joka sopii lähettimen frekvenssille, jossa P on maksimi ulostuloteho (W) lähettimen valmistajan 
mukaan. 
Huomautus1: 80 MHz ja 800 MHz:ssä, korkeampi frekvenssi otetaan huomioon  
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Elektromagneettiseen etenemiskertoimeen 
vaikuttavat rakennusten, esineiden ja ihmisten absorptio ja heijastuma. 

Immuniteettitesti IEC 60601 
testitaso 

Vastaavuustesti Elektromagneettinen ympäristö - ohjeet

Jännitteen putoaminen, 
lyhyet katkokset ja 
jännitteen vaihtelut IEC 
61000-4-11 

<5 % UT (>95 % pudotus 
UT) 0.5 jaksolle 
40 % UT (60 % pudotus UT) 
5 jaksolle 
70 % UT (30 % pudotus UT) 
25 jaksolle 
<5 % UT (>95 % pudotus 
UT) 5 jaksolle 

Ei sovellettavissa 

 
Ei sovelleta, koska mallin EW6021 
virtalähteenä on sisään rakennetut 
paristot. 
 

Frekvenssi (50/60Hz) 
magneettinen kenttä 
IEC61000-4-8 
 

3 A/m 3 A/m Frekvenssin magneettisten kenttien tulee 
olla sillä tasolla, joka on ominainen 
tyypilliselle sijainnille tyypillisessä 
kaupallisessa tai sairaalaympäristössä. 

Huomioi: UT on verkkovirran jännite ennen testitason käyttöönottoa. 

 




