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Voorwoord 
In deze handleiding wordt Relegs® beschreven; een apparaat om 
onrustige benen (RLS) te behandelen. In overeenstemming met  
de Wet op de Medische Hulpmiddelen is Relegs® geclassificeerd 
als een klasse IIa medisch hulpmiddel. Deze handleiding voorziet 
u van informatie over veiligheidsaspecten, een beschrijving van 
Relegs® en werkprincipe evenals instructies, bediening en 
onderhoud. Er zal worden gewezen op de potentiële gevaren en 
aanwijzingen om deze gevaren te voorkomen. Het is van belang 
deze handleiding zorgvuldig door te lezen om te leren hoe Relegs® 
moet worden bediend en hoe deze moet worden onderhouden.  
Door deze handleiding te lezen en te volgen wordt u geholpen om 
Relegs® op de juiste wijze te gebruiken zodat persoonlijk letsel  
en beschadigingen van het apparaat kunnen worden voorkomen. 
Relegs BV besteedt veel aandacht aan veiligheid.  
 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en  
voor het tijdig verzorgen van onderhoud aan het apparaat. 

RELEGS BV behoudt zich het recht voor om deze handleiding te allen tijde en  
zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren en aan te passen. Wijzigingen  
kunnen echter in nieuwe edities van deze handleiding worden gepubliceerd.
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 SYMBOOL BETEKENIS

Waarschuwing/gevaar! Bij onjuist gebruik bestaat 
het gevaar van ernstig letsel, schade en zelfs lev-
ensgevaar. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!

Waarschuwing/gevaar! het apparaat  
mag niet gebruikt worden door mensen  
met een pacemaker.

Bevat een Lithium batterij.

Symbool voor gescheiden inzameling van  
elektrische en elektronische apparatuur. 

Toegepast deel van type F conform IEC 60601-1  
dat een hogere bescherming 
biedt tegen elektrische schok.

 

 

1. Wat betekenen de symbolen

De veiligheidssymbolen die in deze gebruikershandleiding worden 
getoond zijn aanwijzingen voor het correcte gebruik van Relegs® en 
dienen ter bescherming van uw veiligheid.
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2. Produktomschrijving

Relegs® is een draadloze miniatuur elektrostimulator die is ontworpen 
om met een elektrodepleister op de kuit te worden geplaatst.  
Relegs® wordt eenvoudig bediend door er op te tikken. Het kan onder 
de kleding worden gebruikt. Voor veilig gebruik in bed heeft Relegs® 
een uniek peel-off detectie systeem.  

2.1. BEDOELD GEBRUIK 

Relegs® is bestemd voor mensen met onrustige benen, ook wel 
restless legs syndroom (RLS) genoemd. Relegs® kan worden gebruikt 
als een op zichzelf staande behandeling voor RLS en als aanvulling  
op andere behandelingen, waaronder geneesmiddelen. 

RLS is een neurologische aandoening die veel voorkomt.  
De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het wordt gekenmerkt door 
een onrustig gevoel in de benen en de onweerstaanbare drang om 
deze te bewegen. RLS klachten ontstaan in rust, als je in bed ligt en 
wilt gaan slapen, maar ook als je voor langere tijd zit; thuis op de bank, 
op het werk, tijdens een avondje uit (bioscoop, theater), op reis in 
auto, bus of vliegtuig. Relegs® is makkelijk toepasbaar in alle situaties 
dat RLS zich voordoet.  

2.2. WERKING

Relegs® geeft onschuldige elektrische pulsen, die via een 
elektrodepleister door de huid worden geleid om de zenuwen te 
stimuleren. Dit zorgt voor contrastimulatie in de kuit en geeft direct 
een verlichting van de onrustige benen en vermindert de drang om 
deze te moeten bewegen. Voor een positief effect kiest u de hoogst 
aanvaardbare intensiteit onder uw pijndrempel. Het moet een sterk 
maar comfortabel gevoel geven. Relegs® neemt niet de oorzaak  
van RLS weg.
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3. Veiligheid  

3.1. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

•  In het geval van een defect mag Relegs® niet door u zelf 
gerepareerd, gebruikt of veranderd worden. Door onjuist gebruik 
kan de elektrostimulatie leiden tot pijn, letsel of verbrandingen.

• Mochten zich tijdens het gebruik van Relegs® veranderingen aan  
de huid, pijn, zwellingen of andere onregelmatigheden voordoen, 
dan stopt u onmiddellijk met het gebruik en raadpleegt u uw arts. 

• Mochten zich tijdens het gebruik onregelmatigheden voordoen aan 
het apparaat dan dient het gebruik onmiddellijk te worden gestopt. 
Neem contact op met het servicecentrum (service@relegs.com) 
indien het apparaat niet naar behoren werkt. 

• Bewaar deze gebruikershandleiding voor de levensduur van dit 
apparaat voor het geval u later nog vragen heeft, en overhandig  
deze bij het doorgeven van het apparaat aan derden.  
Stel de gebruikershandleiding ook aan derden beschikbaar.  
De gebruikershandleiding vormt een onderdeel van Relegs®. 

• Misbruik, en gebruik anders dan waar het apparaat voor bedoeld  
is, moet worden vermeden.

• Gebruik Relegs® uitsluitend met de bijgeleverde elektrodepleisters, 
welke kunnen worden bijbesteld via de website www.relegs.com. 
Andere elektroden kunnen elektrische eigenschappen hebben  
die niet aangepast zijn aan de stimulator.

• Voorkom dat de elektrodepleister een metalen voorwerp raakt  
die zich op uw lichaam bevindt, (bv. sieraden, riem, horloge).

• Alle ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in  
verband met Relegs® moeten worden gemeld aan Relegs BV  
(service@relegs.com) en de bevoegde autoriteit van de  
lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd. 
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3.2. TOEPASSINGSGEBIED RELEGS®  

• Relegs® is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik  
(toepassing op de huid) bij mensen, met als doel elektrische 
stimulatie van de zenuwen. 

• Behandeling van RLS met Relegs® is puur van symptomatische 
aard. Het kan verlichting geven van RLS klachten.  
Voor therapeutische vragen raadpleegt u uw arts. 

• Relegs® heeft een vooraf ingestelde behandeltijd van  
30 minuten. Afhankelijk van de ernst van de RLS aanval  
kan de behandelduur worden verkort of verlengd..

• De ervaring van intensiteit hangt beslist af van de gesteldheid 
op een bepaalde dag. De intensiteit kan worden bijgesteld  
naar gelang de individuele behoefte op dat moment. 

• Het kan soms gebeuren dat er tijdens gebruik met Relegs® 
kramp of een pijnlijk prikkend gevoel in de kuit ontstaat.  
De intensiteit moet dan naar beneden toe worden bijgesteld. 
Soms kan het ook helpen om de elektrodepleister op een 
andere positie op de kuit aan te brengen. 

• Relegs® is niet ontworpen om een ziekte te diagnosticeren  
of te genezen. Raadpleeg eerst uw arts als u RLS heeft. 

 

3.3. WANNEER MAG RELEGS® NIET GEBRUIKT WORDEN?   

• Tegelijkertijd met andere medisch elektrische apparatuur  
van welke aard dan ook. 

• Tijdens het besturen van een motorvoertuig of bedienen  
van machines. 

• Tijdens het douchen, zwemmen, baden, in de sauna of  
in een andere omgeving met een hoge luchtvochtigheid. 

• In de buurt van licht ontvlambare stoffen en gassen  
of in de buurt van explosieven. 
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3.4. VOOR WIE IS RELEGS® NIET GESCHIKT?  

• In de volgende situaties mag u Relegs® niet gebruiken:  
a) bij een pacemaker, defibrillator of ander elektronisch implantaat 
(transdermale afgiftesystemen voor medicijnen, pompjes)  
b) tot 6 maanden nadat de diagnose van diepe veneuze trombose 
(DVT) is gesteld (kan tot een longembolie en dood leiden).

• In de volgende situaties moet u alvorens Relegs® in gebruik  
te nemen met uw arts overleggen: a) bij een stoornis in de 
pijnbeleving in de benen b) bij epileptische aanvallen  
c) bij ernstige ziekte.

• Relegs® is niet bedoeld te gebruiken door personen met 
psychische emotionele storingen of verminderde mentale 
vermogens. Ze kunnen de gebruikershandleiding misschien niet 
goed begrijpen en kunnen geïrriteerd raken door de behandeling.  

3.5. GEBRUIK DOOR KINDEREN EN JONGEREN 

• Kinderen mogen niet met Relegs® behandeld worden.
• Relegs ® dient zo bewaard te worden dat kinderen en jongeren 

onder de 18 er geen toegang tot hebben.
• Zorg dat Relegs® niet in de handen van kinderen valt. Kleine 

onderdelen kunnen door kinderen ingeslikt worden en tot 
verstikking leiden. Bij het gebruik van Relegs® kunnen kinderen  
zich verwonden.  
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3.6. GEBRUIK VAN RELEGS® 

• Relegs® bevat geen aan/uit knop en werkt door er op te tikken.  
Het beste tikt u in het midden van de stimulator. Door twee keer  
op de stimulator te tikken gaat deze aan of uit. Met 1 keer tikken 
verandert uw de sterkte van de puls (intensiteit). 

• Relegs® en de bijgeleverde elektrodepleisters mogen alleen  
met elkaar worden gebruikt.

• De elektrodepleisters zijn voor persoonlijk gebruik.  
• Relegs® is klinisch getest om met de elektrodepleister op de kuit  

te worden bevestigd. RLS klachten kunnen zeer verschillend 
worden ervaren. Plaats de elektrodepleister daar waar u de 
(meeste) klachten ervaart. Soms is er sprake van een triggerpoint 
van waaruit de klachten iedere keer ontstaan. Plaats dan  
de elektrodepleister op het triggerpoint.

• Breng de elektrodepleister met lichte vingerdruk aan over de 
gehele elektrodepleister om goed contact te krijgen met de huid. 

• Ieder individu reageert anders op elektrische stimulatie.  
De plaatsing van de elektrodepleister kan daarom voor  
iedereen verschillend zijn. Plaats de elektrodepleister daar  
op de kuit/been waar u de beste reactie heeft en waar  
u het als meest prettig ervaart.

• Wanneer de intensiteit van stimulatie voor u te hoog of  
te laag is, dan kunt u deze eenvoudig zelf aanpassen in 
de kalibratie stand (zie 8.1).

• Wanneer u Relegs® aanbrengt op de elektrodepleister of deze  
er weer afhaalt dan moet het apparaat uitgeschakeld zijn. 

• Mocht u tijdens het gebruik de elektrodepleister opnieuw in  
positie willen brengen, dan dient u eerst Relegs® uit te zetten.  

• De kleefkracht van de elektrodepleister hangt af van de 
huidkwaliteit, de opslag en het aantal keren gebruik. Als de 
elektrodepleister niet langer over het hele oppervlak aan de huid 
plakt dan moet deze worden vervangen door een nieuwe. 

• Mocht de elektrodepleister niet goed meer plakken, dan is het 
mogelijk om iets van de kleefbaarheid te herstellen door er enkele 
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druppels water over te verspreiden (zorg dat elektrodepleister 
losgekoppeld is van Relegs®).

• Mocht de elektrische stimulatie een prikkend gevoel geven,  
dan kan het helpen om de elektrodepleister vochtig te maken  
met enkele druppels water (zorg dat de elektrodepleister is 
losgekoppeld van Relegs®). 

• Vermijd tijdens gebruik het aanraken van de geleidende  
hydrogel op de elektrodepleister. 

• Indien zich tijdens het gebruik storingen voordoen aan het 
apparaat, of u wilt het gebruik onmiddellijk beëindigen, dan  
tikt u twee keer op de stimulator om deze direct te stoppen. 

• Het gebruik van de elektrodepleisters kan onder bepaalde 
omstandigheden tot huidproblemen leiden. U mag Relegs®  
dan niet meer gebruiken en dient dit te overleggen met uw arts.  

 
3.7. WAAR MAG DE ELEKTRODEPLEISTER NIET WORDEN GEPLAKT?   

• Relegs® mag niet op de volgende delen van het lichaam  
worden geplaatst:  
a) op de borst en/of vlakbij het hart;  
b) op wonden, eczeem en/of huidontstekingen;  
c) op huid waar u geen normaal gevoel in heeft; 
d) op de volgende lichaamsdelen: schedel, ogen/oogleden,  
    op of in de mond, voorste halsgebied, strottenhoofd,  
    keelgebied, halsslagader; 
e) daar waar een recente inwendige bloeding heeft 

     plaatsgevonden (een oppervlakkige blauwe plek  
    valt hier niet onder);  
f) in de nabijheid van een kwaadaardige tumor; 
g) over de buik of het bekken tijdens de zwangerschap.
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4. Inhoud van de verpakking
 
Controleer de inhoud van de verpakking voor gebruik om er zeker  
van te zijn dat al het onderstaande is inbegrepen en onbeschadigd. 
Als één van de items beschadigd is of lijkt te zijn, neemt u contact  
op met service@relegs.com. 
• Relegs® device (stimulator en oplader)
• USB/USB-C kabel 
• Gebruikershandleiding 

4.1. HOOFDCOMPONENTEN 

1. Stimulator: Dichte behuizing met indicatielampjes,  
twee magneetknopen voor bevestigen van de elektrodepleister  
en twee oplaadpunten. 

2. Elektrodepleister: Pleister op beschermfolie (a) met  
vingergrepen om vast te pakken (b) en geleidende hydrogel  
(c) om op de huid te plakken.

3. Oplader: Behuizing met USB poort, twee metaalknopen voor 
bevestigen van de stimulator en twee oplaadpunten.

Figuur 1: Hoofdcomponenten Relegs®1

3

2 a

b

c

figuur 1: Hoofdcomponenten Relegs®
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5. Batterij opladen 

• Bij aanschaf van Relegs® dient u de batterij eerst op te laden.  
Het opladen haalt Relegs® uit de opslag stand. Relegs® wordt 
geleverd met een USB kabel en kan alleen opgeladen worden  
via USB. 

• Tijdens het opladen kunt u Relegs® niet gebruiken.
• Als u het apparaat langdurig niet gebruikt, dient u de batterij 

minstens elke 6 maanden op te laden om overmatige  
ontlading te voorkomen. 

• U laadt de batterij op door de stimulator in de oplader te plaatsen. 
De oplader moet via een USB-netspanningsadapter of via  
de PC op de netvoeding worden aangesloten. 

• Zorg er voor dat de stimulator in de juiste richting in de oplader 
wordt geplaatst. De oplaadpunten van de oplader moeten  
de oplaadpunten op de stimulator raken. 

• Wanneer de stimulator oplaadt gaat een groen indicatielampje 
knipperen op de stimulator; het kan tot een minuut duren voordat 
het indicatielampje gaat knipperen als de batterij erg leeg is.  
Het indicatielampje gaat continu groen branden als de batterij 
volledig is opgeladen. Wanneer de stimulator uit de oplader wordt 
gehaald gaat het groene indicatielampje uit. 

• In het geval de batterij bijna leeg is gaat een oranje indicatielampje 
6 keer knipperen op de stimulator. 

• Voor uw veiligheid, laad de batterij nooit op zonder toezicht.
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5.1. SYSTEEMVEREISTEN VOOR HET OPLADEN  
VAN DE BATTERIJ VIA USB

• USB-netspanningsadapter. Met behulp van een in de handel 
verkrijgbare USB-netspanningsadapter met een uitgangsvermogen 
van 1,5 A of 0,5 A. 

• Personal Computer met USB-poort. 

 
6. Onderhoud en Reiniging 
 

6.1. ONDERHOUD  

• Relegs® is onderhoudsvrij.
• Demonteer of repareer Relegs® niet, aangezien dat tot technische 

ongelukken of lichamelijk letsel kan leiden. Waarschuwing! 
Levensgevaar! 

6.2. REINIGING EN VERZORGING  

• Relegs® kan worden gereinigd met een zachte, licht met water 
bevochtigde doek. Wrijf daarna droog. Bij grotere vlekken kan een 
mild schoonmaakmiddel gebruikt worden. Gebruik geen chemische 
reinigingsmiddelen of schuurmiddel voor het reinigen van Relegs®. 
Verzeker u ervan dat Relegs® niet is ingeschakeld bij het reinigen.

• Om redenen van hygiëne dient elke gebruiker zijn of haar eigen 
elektrodepleister te gebruiken.

• Voor het desinfecteren kan een geschikt, in de handel verkrijgbaar 
ontsmettingsmiddel gebruikt worden. Direct daarna Relegs® goed 
laten drogen.

• Dompel Relegs® niet onder water of andere vloeistoffen.
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7. Verwijdering  

7.1. VERWIJDEREN     

• Gebruikte elektrodepleisters moeten als normaal huisvuil worden 
weggegooid. 

• Relegs® bevat een lithium-batterij. Voer het apparaat en de 
componenten af volgens de geldende wettelijke voorschriften. 
Onwettige verwijdering kan milieuvervuiling veroorzaken.

• Het Besluit Beheer Electrische en Electronische Apparatuur stelt dat 
electronische producten niet als huisvuil behandeld mogen worden 
en niet simpel mogen worden weggegooid. Verwijder uw oude 
Relegs® volgens de EU-richtlijn 2012/19/EU-AEEA aangaande electro 
en oude electronische apparatuur. Vraag dienaangaande informatie 
bij uw gemeente of bij een verwijderingsbedrijf. 
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STAP III
Plak de elektrodepleister op de kuit. 
Let er daarbij op dat u niet met de 
vingers op de geleidende hydrogel 
komt. Gebruik de vingergrepen aan  
de rand van de elektrodepleister.  
  

8. Gebruikersinstructie Relegs®
 
 

STAP I
Reinig de huidregio grondig zodat deze 
vetvrij en schoon is voor het opplakken 
van de elektrodepleister. 

U gebruikt Relegs® op het been waar u de meeste klachten ervaart!

STAP II
Verwijder de beschermfolie van  
de elektrodepleister.

I

II

III
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STAP IV
Bevestig de stimulator op de elektrodepleister met behulp van de 
magnetische drukknopen. Opgelet! Relegs® mag bij  
het bevestigen op de elektrodepleister niet ingeschakeld zijn!   
 

STAP V
Schakel de stimulator in door er twee 
keer op te tikken. Relegs® heeft 4 
standen en begint altijd in de laagste 
stand. Om naar een hogere stand te 
gaan tikt u één keer op de stimulator. 
Na stand 4 komt u vanzelf weer terug 
in de laagste stand. Een indicatielampje 
dat groen knippert, geeft aan in welke 

stand u zit. Kies de hoogst aanvaardbare intensiteit. Het moet op zijn 
minst een sterk maar comfortabel gevoel geven.

STAP VI
Relegs® heeft een vooraf ingestelde behandeltijd van 30 minuten en 
schakelt dan automatisch uit. Wilt u het gebruik eerder stopzetten dan 
tikt u twee keer op de stimulator. Een oranje lampje zal dan één keer 
gaan knipperen. Dit kan vanuit elke willekeurige stand. 
 
STAP VII
Haal na gebruik de stimulator van de elektrodepleister en verwijder  
de elektrodepleister voorzichtig van de huid. Plak de elektrodepleister 
terug op de beschermfolie en bewaar deze in het hersluitbare plastic 
zakje om uitdroging te voorkomen. Let er daarbij op dat u niet met de 
vingers op de geleidende hydrogel komt. Gebruik de vingergrepen 
aan de rand van de elektrodepleister. Opgelet! Verwijder nooit de 
elektrodepleister samen met Relegs® van de huid, zeker niet als deze 
nog ingeschakeld is!   
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8.1. KALIBRATIE STAND / AANPASSEN INTENSITEIT STIMULATIE     

• Beschikbaar vanaf serienummer beginnend met 21 en hoger.  
Is de intensiteit van stimulatie voor u te hoog of te laag?  
U kunt dit zeer eenvoudig zelf aanpassen!  Als de stimulator is 
ingeschakeld (ongeacht in welke stand), tikt u drie keer op de 
stimulator. Het groene indicatielampje gaat nu continu branden en 
de stimulator staat in de kalibratie stand d.w.z. de intensiteit gaat  
uit zichzelf iedere 2 seconden wat omhoog. U kiest nu  
zelf de intensiteit die het beste bij u past door één keer (1x)  
op de stimulator te tikken. De door u gekozen sterkte wordt nu  
de middelste waarde voor 4 nieuwe intensiteit standen.

• Let op! Als u een keuze heeft gemaakt door één keer op de 
stimulator te tikken, schakelt de stimulator zichzelf uit. U moet  
dan eerst de stimulator weer aanzetten (2x tikken) alvorens u  
verder kunt. Dit geldt ook als u géén keuze heeft gemaakt en  
de hoogste intensiteit in de kalibratie stand is bereikt!  
Relegs® kiest dan de hoogste intensiteit als de gekozen sterkte.
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9. Uitleg indicatielampjes 
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INDICATIELAMPJE UITLEG

Oranje lampje  
knippert (6 x) 

Batterij bijna leeg; Relegs® schakelt zichzelf uit.  

Oranje lampje licht  
op voor enkele 
seconden

Stimulator neemt waar dat er geen goed  
contact is tussen de elektrodepleister en  
de huid; Relegs® schakelt zichzelf uit. 

Groen lampje 
knippert  
1, 2, 3 of 4 keer

Indicator, geeft stand van intensiteit aan.

Groen lampje  
knippert in oplader

De batterij laadt op.

Groen lampje continu 
in oplader

De batterij is opgeladen.

Groen lampje brand 
continu (stimulator 
niet in oplader)

De stimulator bevindt zich in  
de kalibratie stand
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10. Technische storingen 

STORING OORZAAK OPLOSSING

Relegs® schakelt 
niet aan.

De batterij heeft niet 
genoeg kracht.

Laad de batterij op.

Relegs® neemt waar 
dat de elektrode-
pleister niet goed 
contact maakt met 
de huid. 

De elektrodepleister 
vastdrukken op de 
huid.

De elektrodepleister 
is opgebruikt en moet 
worden vervangen.

Relegs® stopt tijdens 
het gebruik.

Relegs® is per  
ongeluk uitgezet. 

Zet het apparaat aan 
door er 2 keer op te 
tikken. 

De batterij heeft niet 
genoeg kracht.

Laad de batterij op.

Relegs® neemt waar 
dat de elektrode-
pleister niet goed 
contact maakt met 
de huid. 

De elektrodepleister 
vastdrukken op de 
huid.

De elektrodepleister 
is opgebruikt en moet 
worden vervangen 
door een nieuwe.

19
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11. Electromagnetische immuniteit 
 
Relegs® is geschikt voor gebruik thuis en in klinische omgevingen.  
Het is aangetoond dat, met betrekking tot EMC en elektrische veiligheid 
in de beoogde operationele omgeving, het apparaat voldoet aan alle 
toepasselijke vereisten van IEC 60601-1,  
IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10 en IEC 60601-1-11. 
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12. Technische gegevens  

ALGEMENE GEGEVENS

Modeltype Relegs®

Afmetingen stimulator (lxbxh) ca. 75x45x12 mm

Gewicht stimulator (incl. batt.) ca. 35 gram

Oppervlak elektrodepleister 1140 m2

Materiaal Kunstoffen (biocompatibel), Metalen

Essentiële prestatie Bij normaal gebruik geeft Relegs® 
veilige elektrische pulsen in de kuit. 
Als Relegs® niet naar behoren func-
tioneert vormt dit geen gevaar voor 
de gebruiker en/of omgeving.

 Fabrikant: Relegs BV
Kapteynstraat 1
2201 BB Noordwijk
Nederland

Productiedatum YYYY-MM (jaar, maand)

IP-codering Stimulator IP22
Oplader IP21

SN Serienummer
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 ELEKTRISCHE GEGEVENS

Elektriciteitsvoorziening Lithium batterij

Spanning 0-45 Volt bij 500 Ohm belasting

Pulsvorm Symmetrisch bifasisch

Frequentie 54-81 Hz (trilling per seconde)

Pulsduur 200 µs (microseconde)

Puls sterkte 0-50 mA (milliampère)

Elektrische toleranties +/- 20% bij 500 Ohm belasting

Zelf-uitschakeling Eenmaal in stand 0 schakelt Relegs® 
zich automatisch uit wanneer het  
binnen 30 minuten niet wordt  
geactiveerd.

GEBRUIKSGEGEVENS

Omgevingstemperatuur 5°C tot 40°C (graden celsius)

Max. luchtvochtigheid 
bij normaal gebruik

15% - 90% (procent) 

Atmosferische druk 700 hpa – 1060 hpa (hectopascal)

Levensduur Relegs® Apparaat met batterij gaat minimaal  
2 jaar mee.

Verwachte levensduur  
elektrodepleister

Ongeopend bewaard in hersluitbare 
plastic zakje 1 jaar. Eenmaal geopend 
max. 1 maand. Gebruik max. 10 keer.  

OPSLAG- / TRANSPORTGEGEVENS

Relegs® zal operationeel blijven na opslag-/transport in de volgende 
omgeving: -25 °C tot +5°C (graden Celsius), en +5 °C tot 35°C bij een 
luchtvochtigheid tot 90% (procent), niet condenserend ; +35 °C tot 70°C 
bij een waterdampdruk tot 50 hPa (hectopascal). 

Electrode patch opslag transport langdurig tussen 5°C tot 27°C;  
korte periodes tot 4 weken van 0°C tot 40°C.
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13. Beperkte garantie 

Het door u aangeschafte Relegs® apparaat werd met grote 
zorgvuldigheid ontwikkeld en gefabriceerd. De wettelijke 
garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum op 
materiaal- en productiefouten aangaande het product. Alstublieft uw 
kassabon bewaren als bewijs van aankoop van het Relegs® apparaat 
om een geldend beroep op de garantie te kunnen doen. 

Onder de garantie valt niet:
• Schade door onjuist gebruik;
• Gebreken die de klant reeds bekend waren bij de aankoop;
• Schade als gevolg van onbevoegde ingrepen en  

de eigen schuld van de klant;
• Elektrodepleisters zijn uitgesloten van garantie als  

het hersluitbare plastic zakje wordt geopend. 
 
In geval van technische problemen, vragen en garantieclaims  
met betrekking tot Relegs® kunt u ons op de volgende manier 
benaderen:  

INSTRUCTIES: 
Neemt u bij een klacht over Relegs® alstublieft eerst contact  
op met het servicecenter via service@relegs.com of via www.relegs.
com. Instructies voor retourneren worden u na autorisatie gegeven 
door het servicecenter; stuur nooit een apparaat terug zonder 
autorisatie. 

RELEGS BV zal apparaten vervangen waarvan is aangetoond dat  
ze anders zijn dan zoals hierboven is gegarandeerd, die onder deze 
beperkte garantie vallen en die gefrankeerd worden geretourneerd 
aan RELEGS BV. Om een   retour te initiëren, contacteer ons op 
service@relegs.com of via www.relegs.com. 
 
Als RELEGS BV een apparaat vervangt wordt de oorspronkelijke  
garantie niet verlengd.



RELEGS BV
Kapteynstraat 1
2201 BB Noordwijk  
service@relegs.com


