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■ Dank u voor het aanschaffen van deze OMRON 
Elektronische zenuwstimulator.

■ Lees, om dit apparaat veilig te gebruiken, deze 
handleiding vóór het eerste gebruik zorgvuldig 
door.

■ Bewaar deze Gebruiksaanwijzing op een gemak-
kelijk bereikbare plaats om later weer te kunnen 
raadplegen.

BEOOGD GEBRUIK

Medisch doeleinde
Deze Elektronische zenuwstimulator is bestemd voor gebruik als
massage-apparaat om (spier)pijn, stijfheid en vermoeidheid te
verlichten. Het massage-effect wordt bereikt door elektronische
stimulatie van de zenuwen, via elektrodepads die op de huid
worden geplaatst. Er kunnen verschillende massagegebieden en
behandelingsprogramma's worden gekozen.

Geschikte gebruikers
Lees de Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
(Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen zoals
genoemd in de Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid.)

Omgeving
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.

Werking
Massageapparaat: het verlichten van (spier)pijn, stijfheid en ver-
moeidheid

Voorzorgsmaatregelen
Lees de Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
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Mogelijkheden
I. 3 Massage-modi
Voorgeprogrammeerde massagemodus voor Schouder, 
Taille en Voetzool

II. Intensiteit-modus
Kies op basis van uw behoeften uit 5 intensiteitsniveaus

III. Jumbo-elektrodepads
De elektrodepads zijn groter gemaakt, zodat er een gro-
ter contactoppervlak is waardoor de effectiviteit van de 
massage is verbeterd.

Aanbevelingen voor massage
Tijd: 10-15 min/keer/gebied
Frequentie: 1-2 maal/dag
Intensiteit: op een niveau dat prettig aanvoelt
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1.1 Wat is de betekenis van lage frequenties?
Een behandelingsmethode die op efficiënte wijze de
fysiologische werking gebruikt
Hoewel we dit niet merken, produceert ons lichaam zeer
zwakke elektrische stroompjes vanuit verschillende delen van
het lichaam, waaronder de hersenen, het hart, de spieren en
de zenuwen. Deze elektriciteit wordt bio-elektriciteit genoemd.
De bio-elektriciteit speelt een essentiële rol bij het normaal
functioneren van ons lichaam. Ons lichaam reageert gevoelig
op elektrische prikkels die van buitenaf worden toegediend en
verschillende veranderingen teweegbrengen. De methode om
afwijkende bio-elektriciteit, die tot uiting komt als stijfheid of
pijn, te behandelen door een efficiënt gebruik van de hierbo-
ven genoemde werking wordt elektrotherapie genoemd. Sti-
mulatie met lage frequentie, ook wel laagfrequente therapie
genoemd, is een typisch voorbeeld van elektrotherapie.

1.2 Mechanisme van laagfrequente elektrotherapie
Pompende werking van spieren
Spieren trekken samen en ontspannen en volgen daarbij de
laagfrequente stroom. Wanneer de spier ontspant, stroomt
een grote hoeveelheid bloed naar binnen, en wanneer de
spier samentrekt, wordt het bloed met daarin afvalstoffen
naar buiten gepompt. Door het herhalen van deze werking
stroomt het bloed regelmatiger en wordt de bloedcirculatie
verbeterd.

1. Informatie over therapie met lage frequentie
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2. Inhoud van de verpakking
■ Hoofd-

unit
■ Elektrodekabel

Aan/Uit

Intensiteit

Schouder

Taille

Voetzool

■ Jumbo-elektrodepads (2 stuks), hierna "pads" genoemd.

■ Batterijen voor proef-
gebruik

(2 stuks batterijen type AAA
(R03))

■ Elektrodehouder

■ Gebruiksaanwijzing
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De iconen en waarschuwingstekens worden hier weergege-
ven ten behoeve van uw veiligheid en om u het product op de
juiste wijze te laten gebruiken, maar ook om letsel en/of
schade aan eigendommen te voorkomen.
De iconen en hun betekenissen worden hieronder weergege-
ven:

3. Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Voorbeelden van iconen
Het icoon  geeft een verbod aan (niet doen).
Dingen die te maken hebben met bepaalde verboden worden 
aangegeven met tekst of afbeeldingen in of bij .
Het icoon links betekent: “Verboden te demonteren”.

Het icoon  geeft iets aan dat verplicht is (moet in acht geno-
men worden).
Dingen die te maken hebben met bepaalde verplichte acties 
worden aangegeven met tekst of afbeeldingen in of bij .
Het icoon links betekent: “Algemene verplichte actie”.

 GEVAAR
Dit apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met 
de volgende medische apparaten:
(1) Inwendig getransplanteerde elektronische medische 

apparaten, bijv. pacemakers
(2)Elektronische levensreddende apparatuur, zoals beade-

mingsapparatuur
(3)Elektronische medische apparaten die aan het lichaam 

zijn bevestigd, zoals elektrocardiografische apparatuur
Wanneer u dit apparaat samen met andere elektronische 
apparatuur gebruikt, kan dit leiden tot een onjuiste werking 
van die apparatuur.
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 WAARSCHUWING
Mensen op wie de volgende kenmerken van toepassing 
zijn moeten een arts raadplegen voordat zij dit apparaat 
gebruiken:
1) acute ziekte
2) kwaadaardige tumor
3) besmettelijke ziekte
4) zwangerschap
5) hartstoornis
6) hoge koorts
7) abnormale bloeddruk
8) sensorische of andere huidaandoeningen
9) medische behandeling, speciaal wanneer men zich 

onbehaaglijk voelt.
Kan een ongeluk of gezondheidsproblemen veroorzaken.

Gebruik dit instrument niet in de buurt van het hart, boven 
de hals, op het hoofd, rondom de mond of op aangetaste 
huid.
Kan een ongeluk of gezondheidsproblemen veroorzaken.
- Het aanbrengen van elektroden in de buurt van de thorax 

kan leiden tot een verhoogd risico op hartfibrillatie

Gebruik dit instrument niet gelijktijdig met een ander the-
rapeutisch apparaat en ook niet in combinatie met zalven 
of zalven in sprayvorm.
Kan een onbehaaglijk gevoel of gezondheidsproblemen veroor-
zaken.
- Als de patiënt tegelijkertijd ook is aangesloten aan een 

hoogfrequent chirurgisch apparaat kan dit leiden tot verbran-
dingen aan de elektroden van de STIMULATOR en mogelijk 
tot schade aan de STIMULATOR.

- Gebruik in de buurt van (tot ca. 1 meter) een kortegolf of 
microgolf therapieapparaat kan leiden tot instabiliteit in de 
capaciteit van de STIMULATOR.

Gebruik dit instrument alleen voor doeleinden die in deze 
gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
Kan leiden tot een ongeluk, problemen of onjuiste werking van 
het instrument.

Steek de stekker van de elektrodekabel uitsluitend in de 
bus voor de elektrodekabel op de hoofdunit.
Kan een elektrische schok of een ongeluk veroorzaken.

Dit instrument mag niet worden gedemonteerd of omge-
vormd.
Kan vuur, problemen of een ongeluk veroorzaken.
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LET OP
Wanneer het instrument niet goed werkt of wanneer u 
een onbehaaglijk gevoel ervaart, moet u direct stoppen 
met het gebruik van het instrument.
Wanneer u problemen ondervindt met uw lichaam of uw 
huid moet u een arts raadplegen en zijn/haar aanwijzingen 
opvolgen.
Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u tij-
dens de behandeling de elektrodepad wilt verplaatsen 
naar een andere plaats op uw lichaam.
Wanneer u dit niet doet kunt u een sterke elektrische schok 
krijgen.
Probeer de pads niet tijdens de behandeling op iemand 
anders te bevestigen.
U kunt dan een sterke elektrische schok krijgen.
Begin niet met de behandeling wanneer u een elektro-
nisch apparaat draagt.
De instellingen en tijdsaanduiding van het apparaat kunnen 
worden beïnvloed.
Gebruik dit instrument niet bij kinderen of bij personen 
die hun intenties niet duidelijk kunnen maken.
Kan een ongeluk of gezondheidsproblemen veroorzaken.

Gebruik dit instrument niet op erg vochtige plaatsen 
zoals in de badkamer, of wanneer u een bad of douche 
neemt.
U kunt dan een sterke elektrische schok krijgen.
Gebruik dit instrument niet tijdens uw slaap.
De hoofdunit kan problemen geven of de pad kan verschui-
ven naar een onverwachte plaats en gezondheidsproblemen 
veroorzaken.
Gebruik dit instrument niet terwijl u een auto bestuurt.
Wanneer u plotseling een sterke prikkel krijgt kan dit leiden 
tot een verkeersongeval of andere problemen.
Laat de elektrodepad na de behandeling niet op de huid 
zitten.
Wanneer de pad langdurig vastzit kan dit huidirritatie of een 
infectie tot gevolg hebben.
Zorg ervoor dat metalen voorwerpen, zoals een halsket-
ting of gesp van een riem, tijdens de behandeling niet in 
contact kunnen komen met de elektrodepad.
U kunt dan een sterke elektrische schok krijgen.
Gebruik geen mobiele telefoon of andere elektronische 
apparatuur in de buurt van dit apparaat.
Gebruik dit instrument niet om één plaats gedurende 
lange tijd te behandelen (meer dan 30 minuten).
De spieren van het behandelde gebied kunnen uitgeput 
raken. Dit kan leiden tot een slechte lichamelijke conditie.
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4. Namen en functies van de onderdelen
Bus voor de elektrodekabel

Regio-indicator
Het knipperende lampje 
geeft de massage-regio 
aan.
Het patroon waarmee het 
lampje knippert komt overeen met het gekozen 
intensiteitsniveau.

Aan/Uit-knop
Wanneer de knop wordt ingedrukt, 
start de laagfrequente massage.

Massage-regioknop
Met deze knop kunt u het massagege-
bied van uw keuze selecteren, samen 
met het specifieke massageprogramma 
voor dat gebied.

Intensiteitsregeling
In te stellen naar behoefte op 5 verschil-
lende niveaus.
Druk  voor een hogere intensiteit.
Druk  voor een lagere intensiteit.
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 Verwijder de batterijdeksel aan de achterzijde.  Let goed op dat de  tekens overeenkomen bij het
plaatsen van de batterijen.

 Plaats de batterijdeksel terug. 

5. Het plaatsen van de batterijen

Vervang wanneer u batte-
rijen vervangt beide batte-
rijen door nieuwe.
Voer de gebruikte batte-
rijen af volgens de plaatse-
lijke richtlijnen.
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■ Het aansluiten van de 
kabel

• Buig of trek niet aan het uit-
einde van de kabel.

• Houd, wanneer u de kabel uit 
het apparaat trekt, de stekker 
vast en trek daaraan.

• Vervang de kabel wanneer 
deze gebroken of beschadigd 
is.

 Zorg ervoor dat het
apparaat UIT staat.

 Verbind de elektrodeka-
bel met de elektrode-
pads.

 Steek de kabelstekker in
de bus.

6. Gebruik

 Elektrodekabel1
Aan/Uit

Kabelstekker Kabelstekker

Bus
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Raadpleeg deze afbeeldingen 
voor de juiste plaatsing van de 
pads op de aangegeven gebie-
den.

Bevestig de 
Jumbo-pads op 
het gebied dat u 
wilt masseren

Verwijder vóór 
het eerste 
gebruik de 
doorzichtige 
folielaag.
Buig of vouw de 
pads niet.

2 Schouder
massage

Taille
massage

Voetzool
massage
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Wanneer het apparaat wordt
aangezet, staat de intensiteit
op het laagste niveau inge-
steld. U kunt dit aanpassen
aan uw persoonlijke voorkeur.

Schakel de unit 
AAN en selecteer 
de massage-
regio

3

Aan/Uit

Massage-
Regio
selecteren

Intensiteits-
instelling 

Selecteer 
Schouder-

modus
Dit programma geeft een effec-
tieve massage van de schou-
der.
● Het wisselt ook tussen 

kloppen en kneden.
● De snelheid verandert auto-

matisch.

Het lampje van de schouder-
modus gaat branden

Selecteer 
Taille-
modus

Dit programma geeft een effec-
tieve massage van de taille. 
● Het wisselt ook tussen kne-

den en duwen.
● De snelheid verandert auto-

matisch.

Het lampje van de taille-modus 
gaat branden

Selecteer 
Voetzool-

modus
Dit programma geeft een effec-
tieve massage van de voet-
zool. 
● Het massageprogramma 

Kneden wordt toegepast.
● De snelheid verandert auto-

matisch.

Het lampje van de voetzool-
modus gaat branden

Het laatste door u geselecteerde programma wordt auto-
matisch geactiveerd wanneer u de unit AAN zet.

De intensiteit moet bij het begin in de laagste 
stand staan.
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Wanneer de 
Massage-
regioknop-
wordt inge-
drukt, 
verandert de 
modus elke keer dat u op de 
knop drukt.

Druk op de AAN/
UIT-knop om het 
apparaat UIT te 
zetten

Schouder

Voet-
zoolTaille

4
Beëindigen van de massage

De massage stopt automatisch na 15 minuten.
Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, gaat de intensiteit omlaag. Vervang de batterijen door nieuwe, vol-
gens de aanwijzingen hoe u de batterijen moet verwisselen.

Intensiteitsregeling
De intensiteit kan worden aangepast in 5 stappen, aangegeven 

door een knipperend lampje.

Druk  voor een hogere intensiteit.
Druk  voor een lagere intensiteit.

Zwak

Sterk

Het patroon waarmee het 
lampje knippert komt 
overeen met het gekozen 
intensiteitsniveau.
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■ Reinigen van het apparaat
Reinig met een licht vochtige doek (of een doek met een
neutraal reinigingsmiddel) en veeg voorzichtig schoon.

Gebruik geen chemicaliën (zoals thinner, benzeen).
Zorg dat er geen water in het apparaat komt.

■ Jumbo-pad
Wanneer de Jumbo-pad vies wordt, kan hij de huid aantasten. Veeg hem in 
dat geval voorzichtig schoon met een natte doek. De plaklaag zal tijdelijk her-
steld worden. Gebruik niet te veel water.
Het is per persoon verschillend wanneer de Jumbo-pads vervangen moeten 
worden, maar in het algemeen is dit na ongeveer 30 maal gebruik.
Wanneer de pads beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen door nieuwe 
Jumbo-pads of door OMRON Long-Life pads (E plus). 

■ Opbergen

■ Bewaren
• Bewaar de Jumbo-pads en het apparaat uit de buurt van 

direct zonlicht, hoge temperatuur, een vochtige omge-
ving, vuur, trillingen of schokken.

• Bewaar het buiten bereik van kinderen.
• Wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden, 

dient u voordat u het apparaat opbergt de batterijen te ver-
wijderen, om te voorkomen dat er vloeistof uit lekt.

7. Reinigen en bewaren  Wanneer u het appa-
raat opbergt, moet u 
de kabelstekker uit de 
bus trekken.

 Laat de gebruikte 
Jumbo-pads verbon-
den met de kabel en 
bevestig ze op de elek-
trodehouder (één aan 
elke kant).

 Wikkel de kabel om de 
pads.
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8. Problemen oplossen

Probleem Oorzaak Oplossing

U kunt de 
intensiteit niet 
voelen. 
Zeer laag 
intensiteitsni-
veau

Zijn beide Jumbo-pads 
bevestigd op het lichaam?

Bevestig beide op het 
lichaam.

Heeft u de doorzichtige 
folielaag van de Jumbo-
pads verwijderd?

Verwijder de door-
zichtige folielaag.

Zijn de Jumbo-pads op 
elkaar geplaatst?

Plaats de pads niet 
op elkaar.

Is de kabel goed aangeslo-
ten?

Duw hem goed in de 
bus.

Staat de intensiteitsrege-
ling zwak?

Druk op de  knop.

Zijn de batterijen bijna 
leeg?

Vervang de batte-
rijen.

De huid wordt 
rood.
De huid jeukt.

Is de massageduur te 
lang?

Gebruik 10-15 min.

Zijn de 2 Jumbo-pads goed 
bevestigd op het lichaam?

Bevestig ze alletwee 
goed.

Is het oppervlak van de 
Jumbo-pad schoon en 
droog?

Veeg het voorzichtig 
af met een nat 
doekje.

Is het oppervlak van de 
Jumbo-pad versleten?

Vervang ze door 
nieuwe.

Geen stroom
De polen van de batterij 
(+ en -) zijn verkeerdom 
geplaatst.

Plaats de batterijen in 
de juiste positie.

Er is geen 
stroom

De stroom valt 
weg tijdens 
het gebruik.

Zijn de batterijen bijna 
leeg?

Vervang de batte-
rijen.

Is de kabel gebroken? Vervang de kabel.
Het apparaat stopt auto-
matisch telkens na 15 min.

Neem, wanneer bovengenoemde maatregelen niet werken, contact op met 
uw dichtstbijzijnde OMRON-leverancier voor controle of reparatie.
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Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Door het gestegen aantal elektronische apparaten, zoals pc’s en
mobiele telefoons, kan bij het gebruik van medische apparatuur
elektromagnetische interferentie van andere apparaten optreden. 
Elektromagnetische interferentie kan ertoe leiden dat het medi-
sche apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situ-
atie ontstaat.
Medische instrumenten mogen zelf ook geen andere apparaten
storen.

Om de vereisten voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit) zo
toe te passen dat onveilige situaties met betrekking tot het product
worden voorkomen, is de EN60601-1-2:2007 norm geïmplemen-
teerd. Deze norm definieert de mate van immuniteit voor elektro-
magnetische interferenties en de maximale elektromagnetische
uitstralingen voor medische apparatuur.

Dit medische apparaat dat is gefabriceerd door OMRON
Healthcare voldoet aan deze EN60601-1-2:2007 norm, zowel voor
immuniteit als voor uitstralingen.

Desalniettemin dienen speciale voorzorgsmaatregelen in acht te
worden genomen:
Gebruik geen mobiele telefoons en andere apparaten die een
sterk elektrisch of elektromagnetisch veld genereren in de buurt
van dit medische apparaat. 
Dit kan ertoe leiden dat het apparaat niet goed werkt, zodat een
potentieel onveilige situatie ontstaat. 
Wij raden aan minimaal 7 meter afstand te houden. Controleer bij
een kortere afstand of het apparaat goed werkt.

Meer documentatie met betrekking tot de overeenstemming met
EN60601-1-2:2007 is verkrijgbaar bij OMRON Healthcare Europe,
op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing staat vermeld.
Documentatie is ook beschikbaar op www.omron-healthcare.com.
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Correcte verwijdering van dit product 
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende
informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het
einde van zijn gebruikdsduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen,
moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik
van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de win-
kel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente
waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leveran-
cier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten

nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander
bedrijfsafval voor verwijdering.

Dit product bevat geen schadelijke stoffen.

Verwijdering van gebruikte batterijen dient plaats te vinden over-
eenkomstig de nationale regelgeving aangaande de verwijdering
van batterijen.
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De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EG-richtlijn 
93/42/EEG (Richtlijn medische apparatuur).
Dit OMRON-product wordt geproduceerd volgens de
strenge kwaliteitseisen van OMRON HEALTHCARE Co.,
Ltd., Japan.

Accessoires/onderdelen voor vervanging
OMRON Jumbo-elektrodepads (set van 2), bestelnr.: 1098186-1 
OMRON Long-Life elektrodepads (set van 2, incl. houder),
bestelnr.: 4928818-7
Elektrodekabel, bestelnr.: 1097937-9

9. Specificaties

Productnaam: OMRON Elektronische zenuwstimulator
Model: SoftTouch (HV-F158-E)
Voeding: DC3V (2 stuks batterijen type AAA)
Levensduur batterijen: Nieuwe batterijen werken ongeveer 

3 maanden (bij een gebruik van 
15 minuten per dag, in Taille-modus met 
maximale intensiteit).
Opmerking: De meegeleverde batte-
rijen zijn voor proefgebruik. Deze batte-
rijen kunnen binnen 3 maanden leeg 
zijn.

Geleverde frequentie: ongeveer 1~100Hz
Maximale spanning: U  70 V (tijdens 1 k lading)
Maximale uitgangsstroom: I  6 mA (tijdens 1 k lading)
Intensiteitsinstelling: 5 stappen.

Werkingstemperatuurbereik: +10°C ~ +40°C
Bewaartemperatuurbereik: –20°C ~ +60°C.
Gewicht: ongeveer 60 g (incl. batterijen)
Buitenafmetingen: breedte 55 x hoogte 95 x diepte 18mm
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= Type BF

= Waarschuwing: lees de gebruiksaanwijzing zorg-
vuldig door

Het afvoeren van dit product en de gebruikte batterijen
dient te gebeuren in overeenstemming met de lande-
lijke regelgeving met betrekking tot de afvoer van elek-
tronische producten.

Dit product mag niet worden gebruikt door personen
met medische implantaten, bijvoorbeeld pacemakers,
kunstmatig hart of long of andere elektronische levens-
instandhoudingssystemen.

Fabrikant OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002 JAPAN

Vertegenwoordiging
in de EU

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND
www.omron-healthcare.com

Productiefaciliteit OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, CHINA

Dochteronderneming

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, DUITSLAND
www.omron-medizintechnik.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex
FRANKRIJK

Geproduceerd in China
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