EMS STIMULATOR ZA NOGE

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
EMS stimulator je revolucionarna naprava, ki pospešuje prekrvavitev nog, s tem pa zmanjšuje nabiranje vode,
otekanje ter bolečine v nogah. Uporablja se lahko za nego stopal, masažo akupunkturnih točk, aktiviranje ven
in lajšanje utrujenosti nog.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

PAKET VSEBUJE

1x blazina za stopala
1x daljinski upravljalnik
1x navodila za uporabo
1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

-

Ime produkta: EMS Foot Massager
Kapaciteta baterije: polimerna baterija 240mAh
Velikost izdelka: 32,5 cm x 32,5 cm
Material: PU usnje, srebrna pasta, bombažna pena
Barva: črna
Masažni način: 6 vrst
Intenzivnost masaže: 10-stopenjska gradientna moč
Tehnologija EMS: Električna mišična stimulacija (EMS), znana tudi kot nevromuskularna električna
stimulacija (NMES), z uporabo električnih impulzov spodbuja krčenje mišic. Impulzi posnemajo
akcijski potencial, ki prihaja iz centralnega živčnega sistema, zaradi česar se mišice krčijo. EMS je
učinkovito proaktivno orodje za krepitev mišic.

GLAVNE FUNKCIJE
•

-

-

Z uporabo daljinskega upravljalnika lahko izbirate med šestimi različnimi načini masaže.
Preklapljanje med različnimi načini omogoča tipka PROGRAME.
Masažni načini so na daljincu prikazani s štirimi rdečimi lučkami. Ko je prižagana prva lučka,
stimulator deluje v prvem načinu. Ko je prižgana druga lučka, stimulator deluje v drugem načinu. Ko
sta prižgani prvi dve lučki, stimulator deluje v tretjem načinu. Ko je prižgana tretja lučka, stimulator
deluje v četrem načinu. Ko je prižgana četra lučka, stimulator deluje v petem načinu. Ko sta prižgani
zadnji dve lučki, stimulator deluje v šestem načinu.
Ko izberete ustrezen masažni način, za začetek masiranja pritisnite na tipko ON/INC.
Po 12ih minutah delovanja, se naprava avtomatsko ugasne.
•

-

Šest masažnih načinov:

Izbira intenzivnosti masaže:

Na daljinskem upravljalniku lahko izbirate med desetimi nivoji intenzivnosti masaže, ki jih ponuja
vseh šest masažnih načinov.
Najprej s tipko izberite enega izmed šestih programov. Potem s pritiski na tipko ON/INC izberete še
stopnjo intenzivnosti. Vsak pritisk pomeni povišanje intenzivnosti.
Pri prvi uporabi je priporočeno, da izberete najmanjšo intenzivnost. Ob prvi uporabi naj bo torej
intenzivnost nastavljena na 1-2 stopnji za 10 minut, šele potem priporočamo višjo intenzivnost.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred uporabo si obrišite stopala. Če med uporabo začutite mravljinčenje ali nelagodje, je morda vzrok
v presuhih stopalih. Prosimo vas, da v tem primeru namočite stopala v vročo vodo, ter jih nato obrišete
in ponovno istočasno položite na blazino.
2. Blazino za stopala razgrnite in položite na tla.
3. Pritrdite daljinski upravljalnik na blazino.
4. Bosa stopala istočasno položite na blazino. Ta naprava vsebuje EMS mikro pulzno tehnologijo. Za
pravilno delovanje stimulatorja, je potrebno obe stopali na blazino položiti kar se da istočasno.
5. Za vklop pritisnite in držite gumb ON/INC približno 2 sekundi.

6. Po vklopu lahko začnete z masažo. S pritiskom na gumb PROGRAME prilagodite način in intenzivnost,
ki ju potrebujete.
7. Med uporabo bo lučka utripala s hitrostjo intenzivnosti masiranja.
8. Ko želite napravo izklopiti, pritisnite in pridržite stikalo OFF/DEC za približno 2 sekundi.

OPOZORILO!

-

-

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
Pred prvo uporabo napolnite daljinski upravljalnik EMS stimulatorja. Podrobnosti si lahko preberete
pod točko Polnjenje.
Izdelek ni vodoodporen, zato ga ne umivajte pod vodo. Poleg tega ga ne uporabljajte v vlažnih
prostorih, kot je na primer kopalnica.
Naprava ne sme priti v kontakt s kovinskimi predmeti, kot so na primer nakit in zanka na pasu.
V primeru rane na območju masiranja, naprave do popolnega zaceljenja rane ne uporabljajte.
Stimulatorja ne smejo uporabljati nosečnice, bolniki s srčnimi boleznimi, bolniki s povišanim krvnim
pritiskom, bolniki z globoko vensko trombozo (DVT) in bolniki z vsadnim kardiovertnim
defibrilatorjem.
Naprava je namenjena zgolj za fizično terapijo. V primeru nediagnosticirane bolečine, naprave ne
uporabljajte v namen odpravljanja tovrstne bolečine.

