
 
Paingone Easy bruksanvisning 

Paingone Easy bruksanvisning 
Tack för att du valde Paingone Easy. Läs denna bruksanvisning 
noggrannt före användningen.  
KONTRAINDIKATIONER  
1. Konsultera en läkare före användningen av apparaten om du är 
gravid, din hud är känsligare än normal hud, du har hjärtsjukdom, 
blodtryckssjukdom, elakartad växt, allvarlig cerebrovaskulär sjukdom 
eller akut sjukdom eller om du har någon annan medicinsk vård. 2. 
Använd inte på barn eller på en person som inte kan uttrycka sina 
kännedomar. 3. Använd inte apparaten på områden nära hjärtat, 
huvudet, munnen eller könsorgan, inte heller på skadad hud. 4. 
Använd inte apparaten om du har en elektronisk implant, som t.ex. 
pace maker, om du inte har skilt godkännande av läkare. 
Tack för att du har valt Paingone Easy apparaten. Denna lätt 
användbara apparaten hjälper dig att dämpa din känsla av smärta 
och att bibehålla ett aktivt liv. Denna bruksanvisning råder dig hur du 
tar apparaten i bruk samt hur du utnyttjar den allra bäst. 
Vad är Paingone Easy?  
Paingone Easy är en TENS terapiapparat (Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation). Apparaten sätts fast på huden och den 
producerar kontrollerade elimpulser. Paingone Easy är snabb och 
bekväm att använda eftersom apparaten inte har sladdar eller 
invecklade inställningar. 
Användingssyfte  
Paingone Easy är ämnad för temporär smärt lindring 
Apparatens översikt  
 
 
 
 
Före du använder apparaten för första gången.  
Lägg i ett batteri. Batteriets lock är på baksidan av apparaten. Använd 
apparatens eget batteri lock. Vrid batteriluckans lock motsols med 
hjälp av verktygen som medföljer i förpackningen. Pricken som syns 
på locket flyttas mot det öppna lås märket. Vrid tills locket öppnas. 
Lägg i 1 x CR2032 batteri så att "+" märket blir 
synligt mot dig. Installera batterilocket 
tillbaka med hjälp av verktyget ämnat för det, 
vrid locket medsols tills pricken på locket är 
vid "stängda låset". OBS: I apparat 
förpackningen medföljer 2 x CR2032 batterier, 
varav det andra är reservbatteri. Sätt fast en 
elktroddyna i kontrollenheten med hjälp av 
tryck knappen.  
Ta bort skyddsplastet som är på elektroddynan. Apparaten är nu 
färdig för användning. 
Hur använda Paingone Easy apparaten  
Sätt Paingone Easy elektroddynan på det ställe du önskar. Försäkra 
dig om att dynan är ordentligt fast mot huden. Dålig fastsättning 
inverkar på apparatens funktion. Tryck kort på "ON/+" knappen för 
att aktivera apparaten. Apparaten ger ett signalljud och det gröna 
ljuset börjar lysa. För att hitta den lämpliga vårdstyrkan för dig, tryck 
på "ON/+" knappen  för att öka på elimpulssernas styrka. Om styrkan 
är för stark, tryck på "OFF/-" knappen för att minska på elimpulsernas 
styrka. Apparaten ger ett signalljud varje gång man ökar eller minskar 
på styrkan. Apparaten har 12 olika styrkograder.  
Byte av vårdprogram  
Då apparaten är i bruk kan man byta mellan tre oliko vårdprogram. 
För att byta, tryck länge på "ON/+" knappen. 
• Program 1 - mjuka impulser.  
• Program 2 - Starka impulser.  
• Program 3 - kombination av mjuka och starka impulser.  
Då du byter program, sänks vårdstyrkan automatiskt till nivå 1. För 
att öka på styrkan på nytt bör du använda "ON/+" knappen 
Avstängning av apparaten  
Apparaten går automatiskt igenom ett på förhand inställt program av 
terapi impulser. Detta program varar 15 minuter. Efter programmet 
stängs apparaten av automatiskt. Du kan stänga av apparaten mitt i 
programmet genom att trycka på "OFF/-" knappen i 3 sekunder. 
Apparaten ger ett signalljud och det gröna ljuset slocknar. Du kan 
börja ett nytt vårdprogram med att trycka på "ON/+" knappen. 
Rekommenderad maximal användningstid är 60 minuter. Om 
apparaten inte är ordentligt fast i huden, stängs apparaten av 
automatiskt efter en minut för att spara batteri. 
 
  

 
 
Efter användningen  
Lägg skyddsplastet tillbaka på elektroddynorna. Förvara apparaten på 
torrt och luftkonditionerat ställe. 
Byte av elektroddynor 
 Varje elektroddyna kan användas ca 80 gånger (detta är baserat på 
på två användningsgånger per dag, ca 15minuter per gång). Då 
elektroddynan har förlorat helt sin klibbighet, bör dynan bytas ut till 
en ny.  
ANVÄND ENDAST URSPRUNGLIGA PAINGONE EASY ELETRODDYNOR 
TILL DENNA APPARAT. Man skall inte sätta andra elektroddynor i 
apparaten. ANVÄND ENDAST ETT PAR DYNOR PER ANVÄNDARE AV 
APPARATEN. För att köpa bytes elektroddynor tag kontakt…. E-post: 
Byte av batteri  
Ett CR2032 batteri räcker ca 8 timmar. Då batteriet är slut byt ett nytt 
batteri. 
Andra användningsobservationer  
Om Paingone Easy inte är fast i huden skickar apparaten inga 
elimpulser. Vårdstyrkan kan inte justeras om elektroddynan är dåligt 
fast i huden. 
Rengöring och underhåll  
Håll elektroddynornas yta ren. Undvik damm, oljiga eller viskosiga 
ämnen. Dessa kan förorsaka försämring av elektroddynornas limyta. 
Elektroddynorna kan tvättas för att återställa limytan. Ta bort 
elektroddynorna från apparaten före tvätt. Låt dynorna torka väl 
innan du sätter dem tillbaka på apparaten. Apparaten kräver inget 
underhåll eller kalibrering. Försök inte öppna apparaten av någon 
orsak. Om du misstänker att apparaten är sönder, tag kontakt med 
försäljaren. Ta bort batteriet ifall du inte använder apparaten på en 
lång tid. 
Förvaring  
• Håll apparaten utom räckhåll från barn  
• Förvara inte apparaten i direkt solljus, i het eller fuktig miljö.  
• Förvara apparaten på ett torrt och luftkonditionerat ställe. 
Förstörning av apparaten  
För att undvika miljöförorening, förstör apparaten enligt lokala 
miljölagen. Man får inte lägga apparaten i hushållsavfall utan den bör 
förstöras som elektronikavfall. 
Felsituationer 
Problem Analys Lösning 
Apparaten startar inte Batteriet är fel placerat.  Använd CR2032 knapp 

batterier. Försäkra dig om 
att batteriet är rätt placerat, 
med "+" sidan uppåt och "-" 
sidan neråt.  

Batteriet är slut. Byt batteri. 

Knappen är sönder. Tag kontakt med 
försäljaren. 

Knapparna fungerar inte Batteriet är slut eller nästan 
slut.  

Byt batteri.  

Knapparna är sönder. Tag kontakt med 
försäljaren. 

Apparatens signalljud 
fungerar inte 

Apparatens högtalare är 
sönder 

Tag kontakt med försäljaren 

Apparaten producerar 
inte elimpulser eller 
impulserna känns svagt 

Batteriet är nästan slut eller 
slut.  

Byt nytt batteri.  

Elektrodynan är skadad 
eller smutsig, dom fastnar 
inte ordentligt eller dom är 
dåligt fastsatta på huden. 

Byt ny elektroddyna. 

Huden är för fet. Rengör huden med en våt 
handduk eller med alohol. 
Låt huden torka ordentligt 
före användningen av 
apparaten. 

Apparaten är sönder. Tag kontakt med 
försäljaren. 

Huden blir starkt irriterad 
/ visar märken av rödhet  

Vården har pågått för länge.  Använd vården endast i 15 
minuter.  

Styrkan är inställd alltför 
högt. 

Minska styrkan på en mer 
behagligare nivå. 

Elektroddynan är inte 
ordentligt fastsatta på 
huden. 

För att få en bättre 
hudkontakt, tryck 
elektroddynan ordentligt 
mot huden. 

Det kan vara en allergisk 
reaktion av 
elektroddynorna. 

Använd inte apparaten. 

Elektroddynan är smutsig.   Rengör elektroddynan. 

 
 

Kontrollenhet  
 ON/+ knapp 

Elektroddyna 
OFF/- knapp 
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Teknisk information 
Produktinformation 
Produktens namn Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator 
Modell KTR-230 
Strömkälla d.c.3V 30mA�CR2032� 
Säkerhet  BF typs kategori 
Produktens livslängd   ≥ 3 år 
Produktens storlek Φ51×13.5 (mm) 
Lagringstid   ≤6  månader 
Programvarans version   KTR- 230-119A-V1.0 

Miljö omständigheter 
 

Temperatur Fuktighet Barometri tryck 
Normala 
användningsomständigheter  

 +5C-+40C  15%-93%RH 700hPa-1060hPa 

Förvarings omständigheter  -25C-+70C 0-93%RH 700hPa-1060hPa 

Transport omständigheter  -10C-40C 15%-93%RH 700hPa-1060hPa 

Elprestanda 
Impuls täthet 1Hz—120Hz 
Impuls vidd  20μs~400μs 
Rak strömkomponent   0V 
Höjd impuls spänning   <60V 
Enskilda impulsens strömmängd maximal 
amplitud produktion  

 > 7μC 

Enskilda impulsens maximal energi 
produktion 

≤300mJ 

Giltigt värde för maximal amplitud 
produktion 

≤25V (50mA) 

Maximalpunktens spännings produktion då 
öppen rotations mätning   

≤500V 

Slutets öppna strömkrets och korta 
strömkretsens inverkan   

Kan tåla slutets öppna strömkrets och 
den korta strömkretsen produktion och 
prestanda skall inte försvagas. 

Justering av prouktionsamplituden  Kontinuerlig och konsistent, minimi 
produktion skall inte vara större än 2% 
av maximala produktionen. 

Uppskattad impedans belastning   500Ω med tillåten  ±10% deviation 
Terapi stimulatorns inställda tid    15 minuter med tillåten ±10% deviation 
Genomsnittlig användningstid utan 
funktionsfel  

≥1000 timmar 

Produktens programvara version nr.  KTR-230-119A- V1.0 

Säkerhetsvarningar 
• Varningstecken och symboler i denna bruksanvisning är ämnade 

för att försäkra att användaren kan använda produkten rätt och 
tryggt, samt för att förhindra skador åt användaren eller andra 
människor. 

• Varningstecken, symboler och deras betydelse: 
 

Varnings tecken Betydelse 
Fara Syns då man använder apparaten fel, kan förorsaka personlig 

skada eller allvarlig skada. 
Varning Syns då man använder apparaten fel, möjlighet för personlig 

skada eller allvarlig skada. 
Observation Syns då man använder apparaten fel, möjlighet för personlig 

skada eller allvarlig skada. 
 
              Fara 
 
Använd aldrig denna stimulator samtidigt med andra medicinska elektroniska 
stimulatorer, som pace maker, konstgjorda hjärt-lung som används för att uppehålla 
livsfunktioner och för elektrokardiografi. Kan förorsaka fara. Om användaren använder 
kirurgiska instrument av hög frekvens samtidigt med denna stimulator, då kan det 
uppstå brand på platsen där elektrodens skiva är fastlimmad eller det kan orsaka 
skador åt stimulatorn. Om man använder denna stimulator i närheten (1m) av 
apparater av kort frekvens eller mikrovåg terapi apparat, är kanske inte denna 
stimulators produktion stabil.   
              Varning 

1. Använd inte denna stimulator på platser med hög temperatur, lättantändliga 
ämnen eller elmagnetisk strålning.  

2. Använd inte denna stimulator då du badar eller sover.  
3. Modifiera inte stimulatorn, du kan få en elstöt.  
4. Andas inte in eller svälj inte små delar, detta kan leda till livsfarligt tillstånd.  
5. Utför inte service eller underhåll då apparaten är i användning.  
6. Lägg inte elektroderna nära bröstkorgen, detta kan öka risken för hjärtats 

fibralltion. 
7. Stimulatorn skall inte placeras över eller igenom huvudet, rakt på ögonen, på 

munnen, på nackens framdel (speciellt inte nära stora halspulsådern), på 
könsorganen, på skadad hud, eller placera inte elektroder på bröstet och övre 
ryggen eller över hjärtat. 

Nedmontera inte slumpmässigt, reparera eller förnya denna stimulator, annars kan det 
förorsaka funktionsfel eller elstöt olyckor. 
              Observation 

1. Flytta inte på stimulatorn under användningen. Om användaren vill byta område 
för vården, försäkra dig om att du stängt av apparaten och sen först använda den, 
annars kan det orsaka för stark stimulation.  

2. Om användaren inte känner sitt tillstånd bra p.g.a stimulatorns avvikelse, sluta 
användningen omedelbart och ta kontakt med läkare.  

3. Om stimulatorn inte används på en lång tid, ta bort batteriet för att undvika 
läckage som kan skada stimulatorn.  

4. Använd inte denna stimulator i andra situationer som är utanför 
användningsområdet.  

5. Använd eller rör inte produkten på en lång tid.  

              Kontraindikationer 
 
1. Konsultera en läkare före användningen av apparaten om du är gravid, din hud är 

känsligare än normal hud, du har hjärtsjukdom, avvikande blodtryck, elakartad 
växt, allvarlig cerebrovaskulär sjukdom, akut sjukdom eller om du för tillfället är i 
läkarens vård.  

2. Använd inte apparaten på barn eller personer som inte kan uttrycka sina 
kännedomar.  

3. Använd inte apparaten på områden nära hjärtat, huvudet, munnen eller 
könsorganen eller på områden med hudsjukdom osv.  

4. Patient som har en elektronisk apparat som implant (som t.ex. pace maker) skall 
inte använda apparaten utan läkarens godkännande. 

 

EMC utlåtande 
1. Modellerna KTR-230 behöver speciella specialåtgärder gällande 
EMC och skall installeras och lagas användningsfärdig enligt EMC 
information, vars dokument är bifogade. 2. Bärbara och 
mobilapparaters RF kommunikation kan inverka på KTR-230 
modellerna. 
Varning:  
1) Användning av tillbehör, transformatorer och kablar, andra än de 
transformatorer och kablar som är skilt specifierade som undantag av 
producenten för modellen KTR-230 som reservdelar för interna 
komponenter, kan resultera i modellen KTR-230 som ökad emission 
eller minskad tålighet.  
2) Modellen KTR-230 skall ei användas brevid eller ovanpå andra 
apparater, Anvisningen och Producentens deklaration kan ses från 
bilagan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garanti  
Förvara denna garanti ifall det behövs reparation eller underhåll efter 
köpet. Garantins villkor är följande: Under normala 
användningsomständigheter gäller garantin för denna produkt ett år 
mot produktionsfel. I det osannolika fall att produktionsfel 
förekommer under denna tidpunkt, repareras apparaten eller ersätts 
apparaten gratis. Garantin gäller från köpdatumet på kvittot. Denna 
garanti gäller inte för oavsiktlig skada eller skada föranledd av 
missbruk. 
Importör 
Terveystekniikka Valko Oy 045 6099000 
www.terveystekniikka.fi   info@terveystekniikka.fi 
 

http://www.terveystekniikka.fi/
http://www.terveystekniikka.fi/
mailto:info@terveystekniikka.fi
mailto:info@terveystekniikka.fi
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