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۳. الصيانة 

المواصفات  ٤-۳ 

منبه األعصاب اإللكترونيوصف المنتج
E2 ELITE (HV-F127-E)رمز الطراز
تيار مستمر قوة ۳ فولت (من خالل بطاريتي ألكالين أو منجنيز مقاس AAA )مصدر الطاقة

العمر االفتراضي لبطارية األلكالين ثالثة أشهر تقريًبا (عند استخدامها باستمرار بمعدل ۱٥ دقيقة يومًيا).العمر االفتراضي للبطارية
مالحظة: البطاريات الموجودة مع الجهاز لتجربته فقط. قد تستهلك هذه البطارية في غضون ثالثة أشهر.

ما بين ۱ و۱۲۰۰ هرتز تقريًباالترددات المتولدة عن الجهاز
٤۰ مللي أمبير تقريًبااستهالك الطاقة

 U ۹۰ فولت (عند حمل ۱ كيلو أوم)أقصى جهد كهربي خارج 
 I ۱۰ مللي أمبير (عند حمل ۱ كيلوأوم)أقصى تيار خارج

۱۰ إلى ٤۰ درجة مئوية، و۳۰ إلى ۸٥٪ رطوبة نسبيةدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة التي يعمل بها الجهاز
ـــ۲۰ إلى ٦۰ درجة مئوية، وما بين ۱۰ إلى ۹٥٪ رطوبة نسبيةدرجة الحرارة ومستوى الرطوبة للتخزين

٦۰ مم (العرض) x ۱٥٤ مم (االرتفاع) x ۲۱ مم (العمق)أبعاد الوحدة األساسية
۱۲۰ جم تقريًبا (شامل البطاريات)الوزن

المستلزمات المتوافرة وقطع الغيار:
۱. وسائد القطب الكهربي (وسائد متينة) مع الحامل  رقم الطلب: 4928818-7
۲. سلك القطب الكهربي (مزود بقابس أمان)  رقم الطلب: 3027801-6
۳. حامل وسادة القطب الكهربي  رقم الطلب: 1614950-5

BF نوع =

= تحذير تحذير: اقرأ دليل االستخدام بعناية

يجب االلتزام بالقوانين التي تنظم التخلص من المنتجات اإللكترونية في 
بلدك عند التخلص من هذا المنتج والبطاريات المستخدمة.

يجب أال يستخدم األفراد المزروع لهم أجهزة طبية؛ مثل جهاز تنظيم 
ضربات القلب، والقلب الصناعي أو الرئة الصناعي أو األجهزة الطبية 

األخرى التي تساعد على بقاء المريض على قيد الحياة؛ هذا الجهاز.

قد يتم تغيير مواصفات المنتج من أجل تحسينه دون إخطار المشترين.  *
هذا المنتج مطابق ألحكام معيار المفوضية األوروبية رقم EEC/93/42 الخاص باألجهزة الطبية.  *

أنتجت شركة OMRON هذا المنتج وفقا لنظام الجودة الصارم الخاص بشركة   *
.OMRON HEALTHCARE Co., Ltd باليابان.  
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(EMC) معلومات هامة حول التوافق الكهرو مغناطيسي
والهواتف  الشخصية  الحواسب  مثل  اإللكترونية  األجهزة  عدد  في  المطردة  الزيادة  مع 
المحمولة (الخلوية)، قد تتعرض الجهزة الطبية المستخدمة للتداخل الكهرومغناطيسي من 

أجهزة أخرى. 
وقد يؤدي التداخل الكهرومغناطيسي إلى عمل الجهاز الطبي بصورة غير صحيحة مما قد 

ينجم عنه مواقف تخل باعتبارات السالمة.
كما يجب أيًضا أال تتداخل األجهزة الطبية هي األخرى مع األجهزة األخرى.

آمنة  غير  مواقف  أي  حدوث  ومنع  الكهرومغناطيسي  التوافق  متطلبات  تنظيم  أجل  ومن 
عند استخدام المنتجات، تم مراعاة تبيق معيار EN60601-1-2:2007 حيث يحدد هذا 
المعيار مستويات المقاومة للتداخالت الكهرومغناطيسية، باإلضافة إلى المستوات القصوى 

لالنبعاثات الكهرومغناطيسية لألجهزة الطبية.

المعيار  هذا  مع   OMRON Healthcare شركة  أنتجته  الذي  الجهاز  هذا  ويتوافق 
EN60601-1-2:2007 من حيث المقاومة واالنبعاثات.

ومع ذلك، فإن هناك احتياطات خاصة أخرى يجب مراعاتها: 
أو  كهربي  مجال  عنها  ينتج  أجهزة  أي  أو  (الخلوية)  المحمولة  الهواتف  تستعمل  ال 

كهرومغناطيسي قوي بالقرب من األجهزة الطبية. 
فقد يؤدي هذا إلى خلل في عمل الجهاز الطبي وقد ينتج عن ذلك مواقف تخل باعتبارات 

السالمة. 
والمسافة الموصى بتركها بين هذه األجهزة والجهاز الطبي هي سبعة أمتار كحد أدنى، 

ولذا يجب عليك التأكد من عمل الهاز بصورة سليمة إذا كانت المسافة أقصر من ذلك.

كما تتوافر لدى شركة OMRON Healthcare Europe في عنوانها الموضح في 
.EN60601-1-2:2007 هذا الدليل المزيد من الوثائق وفقا لمتطلبات معيار

ويمكن الحصول على هذه الوثائق أيًضا من على الموقع اإللكتروني 
.www.omron-healthcare.com

األسلوب السليم للتخلص من هذا المنتج 
(نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية) 

به  الخاصة  واألدلة  الكتيبات  أو  المنتج  على  العالمة  هذه  وضع  يعني 
ضمن  لالستخدام  صالحيته  مدة  انتهاء  بعد  منه  التخلص  عدم  يجب  أنه 
أو  بالبيئة  ضرر  أي  حدوث  احتمال  ولمنع  المعتادة.  المنزلية  المخلفات 
بالصحة نتيجة التخلص غير المنم من النفايات، يُرجى فصل هذا الجهاز 
إعادة  أيضا  يُرجى  كما  منه،  التخلص  عند  األخرى  المخلفات  أنواع  عن 

تدويره لتشجيع إعادة استخدام الموارد بما يحقق التنمية المستدامة.

ويجب على مستخدمي الجهاز في المنازل االتصال بتاجر التجزئة الذي اشتروا منه هذا 
المنتج أو مكتب حكومتهم المحلي للتعرف على األماكن التي يمكنهم التخلص فيها من هذا 

المنتج بحيث يمكن إعادة تدويره دون اإلضرار بالبيئة.

أما بالنسبة لمستخدمي هذا الجهاز من الشركات والمؤسسات فيجب عليهم الرجوع إلى 
مع  يوضع  أال  يجب  الجهاز  هذا  بأن  علما  الراء.  عقد  شروط  ومراجعة  الجهاز  مورد 

المخلفات التجارية عند التخلص منه. 

ال يحتوي هذا المنتج على أي مواد خطرة.

البطاريات  من  للتخلص  المنظمة  للقواعد  وفقا  المستهلكة  البطاريات  من  التخلص  يجب 
في دولتك.
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استكشاف المشكالت وإصالحها  ۳-۳

الحلالسببالمشكلة
تعذر تشغيل الجهاز.  .البطاريات غير مركبة على نحو سليم  .ركب البطاريات وفقا للتعليمات الموضحة  

الجهاز يطفئ بعد فترة   
قصيرة جًدا.  

الجهاز يتحول إلى وضع   
اإليقاف أثناء استخدامه.  

الوسائد غير مثبتة جيًدا على الجلد.  
الوسائد انفصلت عن الجلد.  

البطاريات مستهلكة أو نفدت تماًما.  
الجهاز ينطفئ تلقائًيا بعد خمس عشرة دقيقة.  

سلك القطب الكهربي مقطوع.  

أعد تثبيت الوسائد جيًدا على الجلد. (وإال فسينطفئ الجهاز تلقائًيا).  
أطفئ الجهاز قبل إزالة الوسائد من على الجلد.  

استبدل البطاريات بأخرى جديدة متبًعا اإلرشادات الموضحة.  

استبدل سلك القطب الكهربي بآخر جديد.  

الوسائد ال تثبت على الجلد.  

أنت لم تزل الطبقة البالستيكية الرقيقة الموجودة على السطح   
الالصق للوسادة.  

السطح الالصق للوسادة متسخ.  
الوسادة المستخدمة مغسولة لتوها.  

السطح الالصق للوسائد تالف.  

انزع الطبقة البالستيكية الموجودة على الوسادة.  

نظف الوسائد، باتباع التعليمات الموضحة.  
اترك الوسادة لفترة كافية بعد غسلها لتجف.  

استبدل الوسائد بأخرى جديدة.  

ال أشعر بتأثير النبضات   
المنبهة.  

ربما وضعت الوسائد على مكان مبتل بالعرق.  
ربما غسلت الوسائد لمدد طويلة أو على فترات متقاربة جًدا.  
ربما تركت الوسائد في درجة رطوبة أو حرارة عالية أو في   

مكان معرض ألشعة الشمس المباشرة.  
الوسائد غير مثبتة جيًدا على الجلد.  

الوسائد مثبتة لكنها متشابكة.  
سلك القطب الكهربي غير مثبت جيًدا.  

شدة النبضات مضبوطة على مستوى منخفض جًدا.  
البطاريات مستهلكة أو فارغة تماًما.  

السطح الالصق للوسائد تالف.  

احفظ الوسائد في الثالجة لليلة واحدة.  

أعد تثبيت الوسائد جيًدا على الجلد.  
أعد تثبيت الوسائد على الجلد مع التأكد من عدم تشابكها.  

صل سلك القطب الكهربي بإحكام.  
زد من مستوى شدة النبضات.  

استبدل البطاريات بأخرى جديدة مع اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل.  
استبدل الوسائد بأخرى جديدة.  

الجلد مصاب باالحمرار.  
أشعر بتهيج في الجلد.  

لقد استخدمت الجهاز لمدة طويلة أكثر من الالزم.  
الوسائد غير مثبتة جيًدا على الجلد.  

السطح الالصق للوسائد متسخ أو جاف.  
السطح الالصق للوسائد تالف.  

ال تتجاوز الوقت المبرمج لجلسة العالج وقدره ۱٥ دقيقة.  
أعد تثبيت الوسائد جيًدا على الجلد.  

نظف الوسائد باتباع التعليمات الموضحة.  
استبدل الوسائد بأخرى جديدة.  

.OMRON إذا لم تعمل الوحدة بعد اتباع الخطوات السابقة، فاتصل بأقرب موزع  *
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الصيانة  .۳
إذا وجدت صعوبة في تثبيت الوسائد  ۱-۳

اغسل الوسائد إذا وجدت أن السطح الالصق اتسخ وأصبح من الصعب تثبيتها.
اغسل الوسائد كل ثالثين مرة الستخدامها. وتتحمل الوسائد الغسل عشر   –

مرات تقريًبا.  
تعد الوسائد من المواد المستهلكة. لذا فبادر بشراء وسائد جديدة بمجرد   –

تلف السطح الالصق للوسائد القديمة. (انظر صفحة ۱۷.)  
تختلف مدة صالحية الوسائد لالستخدام باختالف تكرار مرات الغسل، وحالة   *

الجلد، وظروف التخزين.  

أطفئ الجهاز، وأزل سلك القطب الكهربي من الوسادة.  .۱
اغسل الوسادة برفق بأطراف   .۲

أصابعك بالماء الجاري لعدة ثوان.  

كيفية تنظيف الجهاز وتخزينه  ۲-۳
كيفية تنظيف الجهاز

حافظ على نظافة الجهاز باستمرار.  •
تأكد من إطفاء الجهاز وفصل سلك   •

القطب الكهربي من الوحدة الرئيسية قبل   
تنظيف الجهاز.  

امسح أي بقع على الوحدة الرئيسية   •
باستخدام قطعة قماش ناعمة.  

أما إذا كانت الوحدة شديدة االتساخ   •
فامسحها بقطعة قماش مبللة بالمياه أو   
منظف. ثم جففها بقطعة قماش جافة.  

احترس بحيث ال تدخل المياه إلى الوحدة الرئيسية.  *

جفف الوسائد جيًدا واترك السطح   .۳
الالصق ليجف في الهواء.  

ورقي  بمنديل  الالصق  السطح  تمسح  ال   *
أو قطعة قماش. أما إذا التصق منديل ورقي   
نزعه.  تحاول  فال  الالصق  بالسطح  عرًضا   
وعندها  الماء  من  قليل  بقدر  المنديل  بلل  بل   

يمكنك نزعه بسهولة.  

ثبت الوسائد برفق على حامل القطب الكهربي   .٤
لتخزينها. (انظر صفحة ۱۳.)  

مالحظات بشأن العناية بالجهاز وتخزينه
ال تستخدم البنزين أو مرقق القوام (التنر)، أو   •

بنزين السيارات لتنظيف الجهاز.   
ال تحفظ الجهاز في درجة حرارة عالية أو رطوبة   •
عالية أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر   

أو في مكان مترب أو يحتوي على غاز يسبب   
التآكل.  

احفظ الوحدة بعيدًا عن متناول األطفال.  •
انزع البطاريات من الجهاز إذا كنت   •

ستتوقف عن استخدامه ألكثر من ثالثة   
أشهر.  

لن تستطيع شركة OMRON أن تقبل   *
المسئولية عن جودة أداء الوحدة إذا لم   

تلتزم بالمالحظات المذكورة سابقا   
واستخدام اوحدة على نحو سليم.  
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إرشادات عامة من OMRON بخصوص التعامل مع الوسائد
ال تستخدم ماء ساخنـًا، أو منظفات، أو مواد كيميائية مثل مرقق القوام   •

(ما يعرف في بعض البالد باسم التنر) أو البنزين.  
ال تخدش السطح الالصق بأظافرك أو بفرشاة.  •

ال تغسل الوسائد لمدة طويلة أو تكرر غسلها على فترات متقاربة.  •
ال تحفظ الوسائد في درجة حرارة عالية، أو رطوبة عالية، أو في مكان معرض   •

لضوء الشمس المباشر.  
قد تتعرض الوسائد للتلف، أو يعّجل ذلك بتلفها.  *

إذا أصبح السطح الالصق لزًجا أو خرجت الوسادة من موضعها، فضع الوسادة   *
في الثالجة لليلة واحدة (ال تضعها في درج اتجميد). حيث إن هذا قد يساعد على   

استعادة الوسادة لقوة لصقها.  

 

ELECTRONIC NERVE STIMULATOR

غازولني
تنر
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بعد االنتهاء من العالج ــــ تخزين الوحدة  ٦-۲ 

يؤدي عدم االهتمام بالحفاظ على الوسائد إلى اتساخها أو تدهور قدرتها على االلتصاق 
بالجلد. ولذا عند انتهائك من ستخدام الجهاز، ضع الوسائد في حامل القطب الكهربي 

للحفاظ عليها.

أطفئ الجهاز ثم افصل سلك القطب   .۱
الكهربي من الوحدة الرئيسية.  

أزل الوسائد من على الجلد.  .۲
أمسك بالمقبض إلزالة الوسائد دون   *

لمس السطح الالصق.  

ثبت الوسائد برفق على حامل القطب الكهربي.  .۳
الكهربي  القطب  سلك  ترك  يمكنك   *

متصال بالوسائد كما هو.  
حامل  على  بقوة  الوسائد  تضغط  ال   *
يؤدي  قد  ذلك  ألن  الكهربي.  القطب   

إلى تلف السطح الالصق.  
القطب  حامل  نظافة  على  حافظ   *

الكهربي.  

حول  الكهربي  القطب  سلك  بلف  قم   .٤
حامل القطب الكهربي.  

قم بلف السلك لفات فضفاضة.  *

القطب  وحامل  الرئيسية  الوحدة  ضع   .٥
الكهربي في الكيس الناعم.  

مثال: عندما تكون الوسادة مثبتة على الكتف
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طريقة االستخدام

 معالجة منطقة معينة باستخدام زر 

عندما ترغب في تسكين ألم حاد بسرعة

اضغط زر التسكين السريع.  .۱
هذا الزر يشغل برنامج للتنبيه باستخدام   
يسكن  هرتز   ۱۲۰۰ يبلغ   ٍ عال  تردد   

األلم بسرعة.  
لتوضيح  أصفر  وميض  يضيء   *

الوظائف المستخدمة.  

 معالجة منطقة معينة باستخدام زر 

عندما ترغب في تسكين ألم حاد بسرعة

اضغط زر اختيار موضع العالج.  .۱
موضع  اختيار  زر  على  تضغط  عندما   
وباطن  الكتف،  أزرار  تضيء  العالج   

القدم، والساق، والخصر بالترتيب.   
اختر الموضع المثبت عليه الوسائد.  .۲

مثال،  الكتف  على  الوسائد  ثبّت  فإذا   
بتشغيل  الجهاز  وسيقوم  الكتف.  فاختر   

أفضل برنامج لعالج الكتف.  
لتوضيح  أصفر  وميض  يضيء   *

الوظائف المستخدمة.  
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الجهاز عند اختيار وضع الكتفين

معالجة منطقة معينة باستخدام البرنامج المناسب من وضع التسكين، أو اختيار موضع العالج، أو التدليك

P

كيفية استخدام الوضع الخاص
عندما  الوضع  هذا  استخدام  يمكنك 
تريد ضبط التنبيه للوضع الذي تفضله 

حسب درجة التيبس واأللم.
بالتزامن  النمط  هذا  استخدام  ويمكن 

مع أي برنامج أوتوماتيكي.
عند اختيارك ألحد األزرار يضيء   *

على هيئة وميض.  
اخترتها،  التي  الوظيفة  وإليقاف   *

اضغط الزر مرة أخرى.  

ماذا تفعل إذا شعرت بتهيج:  
استخدم الوضع الخفيف.  

تعمل الوحدة في هذا الوضع 
بلطف  التيبس  تخفيف  على 
باستخدام التنبيه الخفيف الذي 

ال يسبب أي تهيج.

ماذا تفعل إذا كنت تريد االقتصار على   
استخدام وضع التنبيه المفضل لك:

استخدم وضع التكرار.  
يكرر  الوضع،  هذا  في  العمل  أثناء 

الجهاز نمط التنبيه المفضل لديك.

S

ماذا تفعل إذا كنت تريد تسكين الكتفين بشكل مكثف وشامل:  
.Point اختر وضع التركيز   

أسفل  منطقة  مثل  منطقة  من  كبيرة  مساحة  تدليك  تريد  كنت  إذا  تفعل  ماذا   
الظهر:  

.Wide اختر الوضع الواسع  
الجانب  من  لكل  التنبيه  من  مختلفة  أنواع  استخدام  تريد  كنت  إذا  تفعل  ماذا   

األيمن واأليسر وفقا لدرجة التيبس:  
اختر الزر األبيض أو األحمر.  

وضع التركيز والوضع الواسع وضبط الموازنة (التبديل 
بين الزرين األحمر واألبيض)

في هذه الحالة يختلف التنبيه الذي تقدمه كل وسادة. (لمعرفة 
تفاصيل استخدام هذا الوضع، انظر صفحة ٦.)

SPECIAL
MODE
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۲. كيفية استخدام الجهاز 

ضبط شدة نبضات التنبيه.  .۳
اختر مستوى شدة النبضات الذي   
تفضله من بين المستويات ۱ إلى   
شدة  ضبط  زر  بإدارة  وذلك   ۱۰  

التنبيه/اإليقاف والتشغيل.  
مدة العالج القياسية.  

المدة: من عشر دقائق إلى خمس   
كل  في  منطقة  لكل  دقيقة  عشرة   

جلسة عالج.  
عدد مرات العالج: مرة أو  

مرتان يومًيا.   
شدة النبضات: أعلى مستوى   

تشعر فيه بارتياح.  

طريقة االستخدام

 معالجة منطقة معينة باستخدام زر 

عندما ترغب في عالج موضع معين وفقا لألعراض التي تشكو منها باختيار 
إحدى طرق التدليك: التدليك بأطراف األصابع، لتدليك براحة اليد، التدليك 

بالضغط، والتدليك بالحك.

.(M) اضغط زر التدليك  .۱
موضع  اختيار  زر  على  تضغط  عندما   
بأطراف  التدليك  أزرار  تضيء  العالج   
األصابع، والتدليك براحة اليد، والتدليك   

بالغط، والتدليك بالحك بالترتيب.   
اختر طريقة التدليك المفضلة لديك وفقا   .۲

لألعراض التي تعاني منها.  
التدليك  أنواع  بين  التبديل  يمكنك   

بالضغط على زر التدليك.  
لتوضيح  أصفر  وميض  يضيء   *

الوظائف التي اخترتها.  

أطفئ الجهاز عند االنتهاء من استخدامه.  .٤
التنبيه/  شدة  ضبط  زر  أدر   
عندما  ألعلى.  واإليقاف  التشغيل   
تسمع صوت نقرة فهذا يعني أن   
وضع  في  أصبح  الجهاز   

اإليقاف.  
عن  تلقائًيا  الجهاز  سيتوقف   *
دقيقة   ۱٥ غضون  في  العمل   
استخدامه.  بدء  من  تقريًبا   
الجهاز  يتوقف  عندما  وحتى   
زر  ضع  العمل،  من  تلقائًيا   
التنبيه/التشغيل  شدة  ضبط   
اإليقاف.  وضع  في  واإليقاف   
ستنفد  البطاريات  فإن  وإال   

أسرع من المعتاد.  
تخزين الوحدة  .٥

يؤدي ترك الوسائد كما هي إلى اتساخها أو تدهور قدرتها على االلتصاق بالجلد.   *
ولذا عند انتهائك من استخدام الجها، ضع الوسائد في حامل القطب الكهربي للحفاظ   

عليها. (انظر صفحة ۱۳.)  

P

M

SPECIAL
MODE

S

ELECTRONIC NERVE STIMULATOR

1

2

6 7 8 9

5

3 4

P

M

POINT

WIDE

R SPECIAL
MODE

REPEAT

SOFT

1

W

ELECTRONIC

NERVE STIMULATOR

M

1

2

6 7 8 9

6 7 8 9

5

43
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۲. كيفية استخدام الجهاز 

ربلة الساق (العضلة الخلفية للساق)
الدم  احتقان  إلى  بها  بالتعب  والشعور  للساق)  الخلفية  (العضلة  الساق  ربلة  تورم  يرجع 
وتجمع الشوائب الناتجة عن اإلهاد في هذه المنطقة.  ثبت الوسائد على أعلى ربلة الساق 

(العضلة الخلفية للساق) وأسفلها.

طريقة االستخدام  ٥-۲
يوضح هذا القسم خطوات استخدام الجهاز في العالج، وجميع خطوات التشغيل 

بدًءا بتشغيل الجهاز وانتهاء بتخزين الوحدة.
يوفر الجهاز ثالث طرق للعالج. اختر طريقتك المفضلة من بينها.

استخدم زر التسكين السريع  –
عندما ترغب في تسكين ألم حاد بسرعة.  

استخدم زر اختيار موضع العالج  –
عندما ترغب في عالج الكتفين، أو باطن القدم، أو ربلة الساق (العضلة الخلفية   

للساق)، أو أسفل الظهر (الخصر) باستخدام أفضل برنامج.  
استخدم زر التدليك  –

عندما ترغب في عالج المنطقة وفقا لألعراض التي تشكو منها باختيار أحد طرق   
التدليك: التدليك بأطراف األصابع، التدليك براحة اليد، التدليك بالضغط، والتدليك   

بالحك.  

هل وصلّت سلك القطب الكهربي؟ (انظر صفحة ۸.)
هل ثبّت الوسائد على المواضع التي تريد عالجها؟ (انظر صفحة ۹.)

الخصر (أسفل الظهر)
هناك العديد من األسباب آلالم الظهر. ويمكن استخدام العالج بالتردد المنخفض في عالج 

آالم الظهر الناتجة عن تيبس أسفل الظهر أو آالم العضالت أو آالم األعصاب. 
ضع الوسائد على المواضع التي تؤلمك على مسافة متساوية من العمود الفقري.

ضع الجهاز في وضع التشغيل.  .۱
التنبيه/  شدة  ضبط  زر  أدر   

التشغيل واإليقاف ألسفل.  
فهذا  نقرة  صوت  تسمع  عندما   
وضع  في  الجهاز  أن  يعني   

التشغيل وبدء العالج.  
ألول  الجهاز  تستخدم  عندما   *
الكتف  زر  سيضيء  مرة،   
كلمة  الشاشة  على  وستظهر   
المرات  في  أما   .WIDE  
التي  األزار  فستضيء  التالية،   

استخدمتها آخر مرة.  

اختر طريقة العالج  .۲
(انظر صفحة ۱۱.) – استخدام زر التدليك 
(انظر صفحة ۱۲.) – استخدام زر التسكين السريع 
(انظر صفحة ۱۲.) – استخدام زر اختيار موضع العالج 

فعالة،  نتائج  على  للحصول 
الساق  ربلة  على  الوسائد  ثبت 
على  للساق)  الخلفية  (العضلة 

المواضع المظللة في الرسم.

نتائج  على  للحصول 
الوسائد  ثبت  فعالة، 
على  الظهر  أسفل  على 
في  المظللة  المواضع 

الرسم.
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إذا انفصلت الوسائد عن الجلد
عندما تنفصل الوسائد عن الجلد، يتوقف الجهاز تلقائًيا عن العمل في غضون ۷ ثواٍن. 
في هذه الحالة، أطفئ الجهاز، وأد تثبيت الوسائد على نحو سليم، ثم أعد تشغيل الجهاز 

مرة أخرى.



۹

۲. كيفية استخدام الجهاز 

تثبيت وسائد القطب الكهربي  ۳-۲
ثبت كل وسادة على موضع األلم دون ثنيها.

*  قد تجد صعوبة في تثبيت الوسائد على ظهرك (عند 
تثبيتها على األكتاف مثال أو أسفل الظهر). ويمكنك في 

هذه الحالة أن تطلب من شخص آخر مساعدتك.

أمثلة الستخدام الجهاز  ٤-۲ 
الكتفين

يرجع تيبس الكتفين عادة إلى احتقان الدم في العضلة شبه المنحرفة التي تحرك الكتفين، 
أو ضغط المواد الناتجة عن اإجهاد على األعصاب، أو ضعف الدورة الدموية في األنسجة 

الواقعة تحت الجلد مثل العضالت.
في  يكون  بحيث  الفقري  العمود  من  متساوية  مسافة  على  الكتفين  على  الوسائد  ضع 

المنتصف.

ثبت الوسائد على الجلد بإحكام.
يقف الجهاز تلقائًيا عن العمل بعد سبع ثوانٍ  من انفصال الوسائد عن الجلد.  *

إرشادات عامة من OMRON بخصوص التعامل مع الوسائد
ال تضع الوسائد واحدة فوق األخرى.  •

ال تثنِ  الوسائد.  •
ال تلمس السطح الالصق بأصابعك.  •

في حالة العرق بعد االستحمام أو بعد إجراء تمرينات رياضية امسح العرق عن   •
المنطقة التي تريد تثبيت الوسائد عليها قبل تشغيل الجهاز.  

في حالة التصاق الوسادة بقطعة من القماش أو أي سطح آخر ووجود صعوبة فى  •
به  الملتصقة  السطح  أو  القماش  قطعة  ظهر  بلل  بل  بعنف  تنزعها  ال  نزعها،   

الوسادة بكمية قليلة من الماء، وستجد أنه يمكنك نزع الوسادة بسهولة.  
لتجنب  الالزمة  االحتياطات  اتخذ  االلتصاق،  على  الوسادة  قدرة  انخفاض  عند   •

انفصالها عن الجلد أثناء االستخدام.  
الوسادة  أو  الصيانة)   (۳) رقم  القسم  (انظر  مبتلة  وسادة  ستستخدم  كنت  إذا   •
بعد غسلها مباشرة، فاترك الوسادة مدة كافية حتى تجف. وينطبق هذا على وجه   

الخصوص على السطح الالصق الذي يجب تركه ليجف في الهواء.  

باطن القدم
يرجع الشعور بالبرودة عادة إلى ضعف الدورة الدموية في األطراف نتيجة عدم توازن 

األعصاب.
أما الورم وتعب القدمين فيرجع عادة إلى ضعف انعكاس الدم وسوائل الجسم. ثبت وسادة 

على باطن القدم واألخرى على ربلة الساق (العضلة الخلفية للساق).

العضلة شبه المنحرفة

بفعالية،  الكتف  تيبس  لعالج 
المناطق  على  الوسائد  ثبت 

المظللة في الرسم.

نتائج  على  للحصول 
فعالة، ثبت الوسائد على 
باطن القدم على المواضع 

المظللة في الرسم.

عند استخدام الجهاز ألول مرة
يوجد على الوسائد طبقة بالستيكية شفافة.

انزع الطبقة البالستيكية الشفافة من على الوسائد ثم 
ثبت الوسائد على الموضع الذي تريد تدليكه.

تخلص من الطبقة البالستيكية الشفافة ألنها يجب   *
عدم استخدامها مرة أخرى.  
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كيفية استخدام الجهاز  .۲
تركيب البطاريات  ۱-۲

.OFF اضبط زر ضبط شدة التنبيه/التشغيل واإليقاف على وضع اإليقاف  .۱
أزل غطاء البطارية الموجود في ظهر الوحدة الرئيسية.  .۲

أدخل البطاريات مع االلتزام بعالمات األقطاب   .۳
(+ و -) الموضحة في حجيرة البطاريات.  

أعد غطاء البطارية  .٤

توصيل سلك القطب الكهربي  ۲-۲ 
اضبط زر ضبط شدة التنبيه / التشغيل واإليقاف   .۱

." على وضع "  
أدخل قابس سلك القطب الكهربي في المقبس   .۲

الخاص به بالوحدة الرئيسية.  
صل سلك القطب الكهربي بالوسائد.  .۳

ضع الوسائد على سطح مستوى وأحكم توصيل 
سلك القطب الكهربي بالوسائد.

على الرغم من وجود قابس أحمر وآخر أبيض   *
لسلك القطب الكهربي إال أنه ال يلزم التقيد   

باللون عند توصيل الوسائد بالقوابس.  

إرشادات عامة من OMRON بخصوص التعامل مع البطاريات
البطاريات الموجودة مع الجهاز الغرض منها تجربة الجهاز فقط وقد تنفد في أقل   •

من ثالثة شهور.  
استبدل البطاريات فور نفادها.  •

انزع البطاريات من الجهاز إذا كنت ستتوقف عن استخدامه ألكثر من   •
ثالثة أشهر.  

عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة مع ترك البطاريات داخله قد يؤدي إلى تسريب   •
البطاريات.  

ال تستخدم بطاريات جديدة ومستهلكة معا أو نوعين مختلفين من البطاريات.  •
التزم بعالمات األقطاب (+ و -) عند تركيب البطاريات.  •

عند التعامل مع البطاريات تأكد من قراءة التعليمات المدونة عليها.  •
تخلص من البطاريات المستعملة وفقا للوائح المحلية واجبة التطبيق.  •

معدل تغيير البطاريات
إذا أحسست بضعف نبضات الجهاز، فقد يعني هذا أن البطاريات قد اُستهلكت. 

في هذه الحالة، استبدل البطاريات ببطاريات جديدة.

1.5V LR03 OOOOOO
SIZU'AAA'

1.5V LR03 OOOOOO
SIZU'AAA'

عند استخدام الجهاز ألول مرة
أخرج الوسائد من الكيس البالستيكي الشفاف.

ال تنزع الطبقة البالستيكية الشفافة الموجودة على الوسائد اآلن.  *

إرشادات عامة من OMRON عند التعامل مع سلك القطب الكهربي
تجنب ثني سلك القطب الكهربي أو سحبه أكثر من الالزم.  •

أمسك بقابس سلك القطب الكهربي عند نزع السلك من الوحدة الرئيسية.  •
في حالة تلف سلك القطب الكهربي أو وجود أي مشكالت به، يرجى الرجوع إلى   •

.OMRON المحل الذي اشتريت منه الجهاز أو أقرب موز لشركة  
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قابس سلك القطب الكهربي

الوحدة األساسية سلك القطب الكهربي
يصل الوحدة الرئيسية بالوسادة

مقبس سلك القطب الكهربي

البرامج األوتوماتيكية
اختر برنامًجا ألسلوب العالج، وموضع العالج، وطريقة التدليك.

زر التسكين السريع 

يعالج هذا البرنامج موضع األلم باستخدام تردد عالٍ  يبلغ ۱۲۰۰ هرتز، 
مما يساعد على تسكين اآلالم الحادة على الفور.

P زر اختيار مكان العالج 
تختار الوحدة أكثر البرامج فعالية لعالج المنطقة المختارة.

M
زر التدليك 

اختر طريقة التدليك المفضلة لديك وفقا لألعراض التي تعاني منها.

غطاء البطارية

الوحدة الرئيسية من الخلف

الوضع الخاص
يمكنك استخدام هذا الوضع عندما تريد ضبط التنبيه وفقا لبرنامجك المفضل 

حسب درجة التيبس واأللم. ويمكن استخدام هذا الوضع بالتزامن مع أي برنامج 
أوتوماتيكي.

الوضع الخفيف
تعمل الوحدة في هذا الوضع على تخفيف التيبس بلطف باستخدام  S.التنبيه الخفيف الذي ال يسبب أي تهيج

الوضع المتكرر

أثناء العمل في هذا الوضع، يكرر الجهاز نمط التنبيه المفضل لديك.

الكتف

باطن القدم

الساق

الخصر

التدليك بأطراف األصابع

التدليك براحة اليد

التدليك بالضغط

التدليك بالحك

زر ضبط شدة التنبيه/التشغيل 
واإليقاف

يُستخدم لتشغيل الجهاز وإيقافه وكذلك 
لضبط شدة التنبيه.
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أجزاء الجهاز ووظائفها  ۷-۱

قابس سلك القطب الكهربي
صل القابس األبيض أو األحمر 

بكل وسادة.

مقبض الوسادة
أمسك بالمقبض لفتح الوسادة

 Wide ووضع Point وضع 

يعالج الجهاز الجانبين األبيض واألحمر    Point
بالتبادل.   

يعالج الجهاز الجانبين األحمر واألبيض في    Wide
نفس الوقت.   

* اختر واحًدا من بين زري وضع التركيز والوضع الواسع.

ضبط الموازنة (التبديل بين الزرين األحمر واألبيض)

يجعل الجهاز يركز العالج على الجانب  الزر األحمر  
األحمر.   

يجعل الجهاز يركز العالج على الجانب  الزر األبيض  
األبيض.   

 
عند اختيار زر

 
عند عدم اختيار أي من الزرينعند اختيار زر

عند اختيار 
يركز الجهاز من حيث الشدة على 
الجانب األحمر مع تنبيه الجانبين 

بالتبادل.

يركز الجهاز من حيث الشدة على 
الجانب األبيض مع تنبيه الجانبين 

بالتبادل.
ينبه الجهاز الجانبين األبيض 

واألحمربنفس الشدة مع التبديل بينهما.

عند اختيار 
يركز الجهاز من حيث الشدة على 

الجانب األحمر مع تنبيه الجانبين في 
ذات الوقت.

يركز الجهاز من حيث الشدة على 
الجانب األبيض مع تنبيه الجانبين في 

ذات الوقت.
ينبه الجهاز الجانبين األبيض 

واألحمربنفس الشدة في ذات الوقت.
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محتويات العلبة  ٥-۱

الوحدة األساسية  .۱

P

M

SPECIAL
MODE

S

ELECTRONIC NERVE STIMULATOR

1

2

3 4

5

6 97 8

سلك القطب الكهربي حامل القطب الكهربي۲.   .٥

وسادة متنية   .۳
(يشار إليها فيما بعد باسم "الوسادة")   

طاقم يضم وسادتين.  

كيس مصنوع من نسيج ناعم  .٦

 (R03 طراز) AAA بطاريات مقاس  .٤
لتجربة الجهاز  

دليل االستخدام  .۷

ما المقصود بالتردد؟
التردد هو عدد المرات التي يتعرض فيها الجسم إلى التنبيه باستخدام الكهرباء كل ثانية، 

.(Hz اختصارها) ويعبر عن هذا بوحدة تسمى لهرتز

۱) ما المقصود بالتردد المنخفض؟
تنتج أجسامنا شحنات ضعيفة من الكهرباء في أجزاء مختلفة مثل المخ والقلب والعضالت 
واألعصاب، وإن كنا ال نالحظ هذه الشحنات. ويطلق على هذه الكهرباء مصطلح الكهرباء 
لوظائفها  أجسامنا  أداء  ف  أساسًيا  دوًرا  البيولوجية  الكهرباء  هذه  وتلعب  البيولوجية. 
الطبيعية. يتفاعل الجسم بحساسية عند تعرضه للتنبيه بالكهرباء الخارجية ويؤدي ذلك إلى 
تغيرات مختلفة. ويطلق على أسلوب عالج اضطرابات الكهرباء البيولوجية، والتي تظهر 
في صورة تيبس أو ألم، باستخدام الطريقة المذكورة سابقـًا اسم العالج الكهربائي، ويعد 

العالج بالتردد المنخفض أحد أشهر أمثلتها.
تأثيرات التنبيه بالتردد المنخفض

والتيبس  المزمن  األلم  أعراض  تخفيف  في  بالفاعلية  المنخفض  بالتردد  التنبيه  يتميز 
ن  يحسِّ أو  األلم  على  تقضي  مواد  إفراز  ينشط  إنه  المتخصصون  يقول  حيث  والتنميل. 

الدورة الدموية.

آلية عمل العالج الكهربائي منخفض التردد
- حركة العضالت الشبيهة بالمضخة -

العضالت  تنبسط  وعندما  التردد.  منخفض  التيار  سريان  مع  وتنبسط  العضالت  تنقبض 
يسري فيها قدر كبير من الدم، أما عندا تنقبض فيخرج الدم الذي يحمل الشوائب. ومع 

تكرار هذه الحركة، ينساب الدم بسالسة أكبر وتتحسن الدورة الدموية.
قطع إشارات األلم

عندما يسري التيار منخفض الكثافة إلى موضع األلم، فإنه يؤثر على آلية نقل األلم.
ولذا يقال إن التيار منخفض التردد يقلل نقل اإلحساس باأللم إلى المخ.

۲) ما هو التردد العالي؟
- على النحو المستخدم في وظيفة التسكين السريع -

يتميز التنبيه باستخدام التردد العالي بالفعالية في التغلب على األلم (ألم األعصاب)، وتتضح 
فائدته أكثر ما تتضح في اإليقاف الفوري إلشارات نقل األلم مقارنة بالتنبيه بالتيار منخفض 

التردد.

مدة العالج القياسية
قد يؤدي العالج لمدة طويلة والتنبيه القوي إلى إجهاد العضالت وقد يؤدي إلى آثار غير 
مرغوب فيها.  ومن أجل تجنب المبالغة في مدة العالج، ُصمم هذا الطراز بحيث يفصل 

التيار الكهربائي تلقائًيا بعد ۱٥ دقيقة.

تحتوي العلبة على األجزاء التالية.
يرجى االتصال بأقرب موزع OMRON لديك في حالة عدم وجود أي من هذه األجزاء.

ثالثة تنبيهات في ثانية واحدة = ۳ هرتز۱۰۰ تنبيه في ثانية واحدة = ۱۰۰ هرتز

ثانية واحدة ثانية واحدة

معلومات حول العالج باستخدام الترددات العالية و الترددات المنخفضة  ٦-۱
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استخدامات الجهاز  ٤-۱
األغراض الطبية

الغرض من جهاز منبه األعصاب اإللكتروني هذا استخدامه كجهاز تدليك لتخفيف األلم 
(ألم العضالت)، وتيبسها، وإرهاقا. ويتم التدليك باستخدام التنبيه اإللكتروني لألعصاب 

عن طريق وضع وسائد القطب الكهربي على الجلد. ويمكنك االخيار من بين عدة برامج 
للعالج واختيار األماكن التي سيتم تدليكها.

المستخدمون المناسبون للجهاز
يرجى قراءة "مالحظات السالمة" قبل استخدام الجهاز.

(يحظر على األشخاص الممنوعين من استخدام هذا الجهاز في "مالحظات السالمة" 
استخدامه.)

البيئة
هذا الجهاز معد لالستخدام في المنزل فقط.

الفعالية
جهاز تدليك: يخفف األلم (ألم العضالت)، وتيبسها، وإرهاقها.

احتياطات االستخدام
يرجى قراءة "مالحظات السالمة" قبل استخدام هذا الجهاز.

OMRON من شركة E2 ELITE معلومات عامة عن  منبه األعصاب اإللكتروني طراز  ۲-۱
 OMRON من شركة E2 ELITE إن منبه األعصاب اإللكتروني طراز

هو جهاز عالجي إلكتروني.
يمكنك استخدامه لتقليل األلم الذي تشعر به وتخفيفه. ويعمل العالج على تخفيف آالم 

العضالت واألعصاب من خالل تنبيهها بلطف. ولكن تذكر دائًما أن األلم يلعب دوًرا هاًما 
في تنبيهنا إلى أن هناك مشكلة ما. أما إن كنت تعاني من مشكلة خطيرة، فاستشر طبيبك 

لتتأكد منه من إمكانية استخدامك لمنبه األعصاب اإللكتروني.
أما بالنسبة لألصحاء، فيقدم الجهاز تدليكا ذا تأثير مفيد لتيبس عضالت الكتف أو الرقبة. كما 

يفيد الجهاز جًدا في تخفيف اإلعياء العام وتحسين الدورة الدموية في المواضع التي يُستخدم بها.

إن األعصاب المنتشرة في جسمنا بالكامل على هيئة شبكة معقدة تؤدي مهام مختلفة ال غنى 
عنها لمواصلة أداء وظائفها على نحو سليم. فاألعصاب تنقل النبضات بين الجهاز العصبي 

المركزي واألعضاء أو أجزاء الجسم المختلفة. كما تنقل األوامر من المخ وإليه، وتنظم 
وظائف الجسم وانقباض العضالت وانبساطها. وباستخدام طريقة تنبيه األعصاب عن 

طريق الكرباء، يمكن تنشيط وظائف األعصاب الهامة بفاعلية. فالنبضات الكهربائيةـ  التي 
تشبه النشاط الكهربائي الحيوي للسم ـ تنبه آليات تخفيف األلم في الجسم. وهذا التنبيه يمنع 
انتقال األلم عبر األلياف العصبية ويؤدي إلى إفراز مود مسكنة لأللم تشبه المورفين مثل 
اإلندروفين. كما يرفع كفاءة الدورة الدموية في مواضع الجسم التي يستخدم فيها الجهاز.

خصائص المنتج  ۳-۱
• ۹ برامج أوتوماتيكية

يوفر لك الجهاز الفرصة الختيار برنامج التنبيه المفضل لك للحصول على أفضل عالج 
وفقا لألعراض التي تعاني منها واحتياجاتك.

زر التسكين السريع (آلالم العضالت)
تعمل هذه الوظيفة على تسكين األلم الحاد بسرعة باستخدام تردد عالٍ  يبلغ ۱۲۰۰ هرتز. 

وتناسب هذه الوظيفة عالج آالم سفل الظهر والمفاصل.
زر اختيار مكان العالج (٤ برامج للكتفين، وباطن القدم، وربلة الساق 

(العضلة الخلفية للساق)، وأسفل الظهر)
يعالج المنطقة المحددة باستخدام أوضاع مبرمجة من قبُل فعالة.

زر التدليك (أربعة برامج: للتدليك بأطراف األصابع، والتدليك براحة اليد، والتدليك 
بالضغط، والتدليك بالحك) 

يمكنك باستخدام هذا الزر اختيار طريقة التدليك المفضلة حسب احتياجاتك.

• ٤ أوضاع خاصة
يمكنك باستخدام هذا الزر ضبط الجهاز على إجراء التنبيه الذي تفضله.

 REPEATالخفيف" و" SOFT حيث يمكنك االختيار بين األوضاع الخاصة
"المتكرر" وPOINT "التركيز" وWIDE "الواسع" وضبط الموازنة (بالتبديل بين 

الزرين األحمر واألبيض) في ذات الوقت في ظل استخدام البرنامج األوتوماتيكي 
لتحصل على العالج بطريقة التنبيه المفضلة لديك.

• وسائد متينة طويلة األمد قابلة إلعادة الغسل
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معلومات مهمة قبل استخدام الجهاز  .۱
مالحظات السالمة   ۱-۱

الصحيح  واالستخدام  سالمتك  ضمان  هو  والعالمات  الرموز  توضيح  من  الغرض   
للمنتج، باإلضافة إلى تفادي اإلصابات أو ترض الممتلكات للتلف.  

وفيما يلي الرموز المستخدمة ومعنى كل منها:  

أمثلة للرموز
يشير الرمز  إلى المحظورات (أي تصرف يُحظر القيام به).

حيث يُشار إلى األمور التي تتضمن محظورات بوصف نصي لها أو 
بالصور في الرمز  أو قريًبا منه.

يعني الرمز الموضح إلى اليسار "محظور التفكيك".
يعني الرمز  تصرًفا إجبارًيا (أي ال بد من القيام به).

ويوضح الدليل األمور التي تتضمن بعض اإلجراءات اإلجبارية بوصفها أو 
بالصور في رمز  أو بالقرب منه.

ويعني الرمز الموضح إلى اليسار "تصرف إجباري عام".

 خطر
يجب عدم استخدام هذا الجهاز أثناء استخدام األجهزة الطبية التالية:

األجهزة الطبية اإللكترونية المزروعة في الجسم مثل منظم ضربات القلب  (۱)
المعدات اإللكترونية التي تساعد على بقاء المريض على قيد الحياة مثل   (۲)

أجهزة التنفس الصناعي  
األجهزة الطبية اإللكترونية المتصلة بالجسم مثل جهاز رسم القلب  (۳)

قد يسبب استعمال هذا الجهاز مع أجهزة طبية إلكترونية أخرى إلى خلل   
في عمل هذه األجهزة.  

 تحذير
يجب على المرضى الذين يعانون من الحاالت التالية استشارة الطبيب قبل 

استخدام هذا الجهاز:
الحاالت المرضية الشديدة  (۱

األورام الخبيثة  (۲
األمراض المعدية  (۳

الحمل  (٤
خلل في وظائف القلب  (٥

الحمى الشديدة  (٦
ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي  (۷

اضطرابات الجلد الحسية أو مشاكل في الجلد  (۸
المرضى الذين يتلقون عالًجا طبًيا وخصوًصا من يشعرون بتعب  (۹

استخدام الجهاز في هذه الحاالت قد يتسبب في حادثة أو مشاكل صحية.  
ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من القلب، أو أعلى الرقبة، أو على الرأس، أو 

حول الفم، أو على منطقة مصابة من الجلد.
فقد يتسبب هذا في حادثة أو مشاكل صحية.

وضع القطب الكهربي بالقرب من الصدر قد يزيد من احتماالت   -
التعرض لرجفان القلب.  

ال تستخدم هذا الجهاز مع جهاز عالجي آخر أو مع مراهم، بما في ذلك 
المرهم البخاخ.

استخدام الجهاز على هذا النحو قد يسبب اضطراًبا أو مشاكل صحية. 
قد يؤدي توصيل المريض بمعدات جراحية ذات تردد عالٍ  أثناء استعمال   -

منبه األعصاب إلى حروق في مكان القطب الكهرب لمنبه األعصاب، كما قد   
يؤدي إلى تلف جهاز منبه األعصاب نفسه.  

قد يؤدي استعمال جهاز منبه األعصاب بالقرب من جهاز للعالج   -
بالموجات القصيرة أو متناهية الصغر (في حدود متر مثلً ) إلى عدم   

استقرار النبضات الصادرة عن جهاز منبه األعصاب.  

ال تستخدم هذا الجهاز لغير األغراض العالجية الموضحة في هذا الدليل.
قد يؤدي هذا إلى حوادث، أو مشكالت، أو تعطل الجهاز.

ال تدخل قابس سلك القطب الكهربي في أي مكان خالف المقبس الخاص به 
بالوحدة الرئيسية.

قد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو حادثة.

ال تفكك هذا الجهاز أو تعد تشكيله.
قد يتسبب ذلك في حدوث حريق، أو مشكالت، أو حوادث.

 احترس
توقف عن استخدام الجهاز على الفور إذا كان هناك خلل في عمل الجهاز، أو 

شعرت بأي اضطراب.
إذا شعرت بأي مشاكل في الجسم عموًما أو الجلد، فاستشر الطبيب/الطبيبة 

واتبع تعليماته.
تأكد من إطفاء الجهاز قبل تحريك وسادة القطب الكهربي إلى موضع آخر 

أثناء تلقي العالج.
قد يؤدي عدم إطفاء الجهاز إلى اإلصابة بصدمة كهربائية قوية.

ال تحاول وضع وسائد القطب الكهربي على أي مريض آخر أثناء تلقي 
العالج.

قد يؤدي ذلك إلى إصابتك بصدمة كهربائية قوية.
ال تبدأ العالج بالجهاز أثناء ارتدائك جهاًزا إلكترونًيا.

قد يؤثر هذا على إعدادات ومؤقت الجهاز.
ال تستخدم هذا الجهاز لعالج األطفال أو األشخاص الذين ال يستطيعون التعبير 

عما بداخلهم.
فقد يتسبب هذا في حادثة أو مشاكل صحية.

ال تستخدم هذا الجهاز في أماكن ذات نسبة رطوبة عالية مثل دورات المياه 
أو أثناء االستحمام.

سيؤدي ذلك إلى إصابتك بصدمة كهربائية قوية.
ال تستخدم هذه الوحدة أثناء النوم.

قد تحدث مشكلة بالوحدة الرئيسية بالجهاز، أو تتحرك وسادة القطب الكهربي 
إلى مكان غير متوقع مما يسبب مشاكل صحية.

ال تستخدم هذه الوحدة أثناء القيادة.
فقد يؤدي تلقي تنبيه قوي على حين فجأة إلى حادثة مرورية أو مشاكل على 

الطريق.
ال تترك وسادة القطب الكهربي على الجلد بعد انتهاء العالج.

فقد يؤدي وضع الوسادة على الجلد لفترات طويلة إلى تهيج الجلد أو اإلصابة 
بعدوى.

احترس من مالمسة أي جسم معدني ـ مثل إبزيم الحزام أو القالدة ـ لوسادة 
القطب الكهربي أثناء العالج.

فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك بصدمة كهربائية قوية.
ال تستخدم الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب من هذا 

الجهاز.
ال تستخدم الجهاز لعالج موضع واحدة لمدة طويلة (أكثر من ۳۰ دقيقة).
فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد أعصاب هذا الموضع مما قد يسبب ضعف الحالة 

الصحية لها.

(يرجى قراءة هذا القسم بعناية قبل استخدام الجهاز.)
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دليل االستخدام
منبه األعصاب اإللكتروني
(HV-F127-E) طراز E2 ELITE
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ELECTRONIC NERVE STIMULATOR

 OMRON E2 ELITE شكراً لشرائك منبه األعصاب من شركة  
.(HV-F127-E) طراز  

يرجى قراءة دليل االستخدام هذا بالتفصيل قبل استخدام الجهاز، ألن هذا يضمن   
استخدامك للجهاز بأمان وعلى نحو سليم.  

كما نرجو منك االحتفاظ بهذا الدليل في مكان قريب للرجوع إليه مستقبًال.  
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Manufacturer
Fabricant
Hersteller
Fabricante
Produttore
Fabrikant
Производитель
Üretici
الشركة الُمصنعة

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

EU-representative
Mandataire dans l’UE
EU-Repräsentant
Representante en la UE
Rappresentante per l’UE
Vertegenwoordiging in de EU
Представитель в ЕС
AB temsilcisi
جهة التمثيل باالتحاد األوروبي

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

Production facility
Site de production
Produktionsstätte
Planta de producción
Stabilimento di produzione
Productiefaciliteit
Производственное подразделение
Üretim Tesisi
منشأة التصنيع

OMRON DALIAN Co., Ltd.
Economic and Technical Development Zone
No.3 Song Jiang Road, Dalian 116600, China

Subsidiaries
Succursales
Niederlassungen
Empresas filiales
Consociate
Dochterondernemingen
Филиалы
Yan Kuruluşlar
الشركات التابعة

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.co.uk

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANY
www.omron-healthcare.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE
Uniquement pour le marché français:
OMRON Service Après Vente
Nº Vert 0 800 91 43 14
www.omron-healthcare.fr

 Made in China Prodotto in Cina 
 Fabriqué en Chine Geproduceerd in China 
 Hergestellt in China Сделано в Китае 
 Fabricado en China Çin'de Üretilmiştir 

صنع في الصين


