
Elektrostimulátor TEN EMS 
 

Vlastnosti: 

 

Mů žete si vybrat jakýkoli z režimů  ošetř ení (Rameno/pas/kloub/ruce a chodidla/noha)  

 

Produkt je speciálně navržen pro zmírnění bolesti svalů . Př ístroj mů že mít léč ebný úč inek zejména u pacientů  trpící

ch bolestmi šíje, zad, beder a rů zných kloubů . Exkluzivně navržený program navozuje pocit ruč ní masáže. Měkký a 

jemný pulz mů že zlepšit krevní oběh a poskytnout zvláštní úč inek na uvolnění únavy. Použijte pulzní masážní př í

stroj pro: Ztuhlost ramen, paralýza periferních nervů , obnova únavy. Zlepšuje krevní oběh a postupné uvolňování 

svalové bolesti. 

 

(2) Technické údaje: 

 

1. Napětí: 4,5V 

 

2. Jmenovitá pracovní doba: 15min 

 

3. Př íslušenství: 1x elektrostimulátor 8x tělesové elektrody 1x napájecí adaptér 230 V AC 1x propojovací kabel pro 4 

elektrody 1x propojovací kabel pro 2 elektrody 1x kabel př ipojující napájení př es USB 

 

Volitelné př íslušenství: 2ks magnetických bot/1ks masážní clony 

 

(3) př íprava a nastavení elektrod. 

 

1. Správně př ipojte kabel elektrody k elektrodovým podložkám. 

2. Zasuňte zástrč ku elektrodového kabelu do elektrodového konektoru jednotky.  

3. Sundejte film z elektrod.  

4. Navlhč eným ruč níkem otř ete oblast pokožky, na které chce př ipevnit elektřody. 

5. Pokud jsou elektrodové podložky zneč ištěné, sníží se jak jejich př ilnavost, tak poč et možných použití. 

6. Př iložte elektrody na oblast těla, kterou chcete masírovat. 

 

Popis tlačítek: Celkem 13 tlačítek 

 

 

1. Tlač ítko "Shoulder": pro masáž ramen a zad. Stiskněte tlač ítko rychlosti "+"-/"" pro nastavení intenzity. A rychlost 



se automaticky sn í ž í  nebo zvý š í . Kompletn í  o š etř en í  trv á  30 minut. Př enosový re ž im po 5 minut á ch 

(PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP). 

 

2. Tlač ítko "Waist": urč eno pro masáž pasu. Stav masáže pasu se zobrazí na obrazovce. A změňte režim po 5 minut

ách (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP), stiskněte tlač ítko rychlosti "+"/"-" pro nastavení intenzity. 

3. Tlač ítko "Joint": urč eno pro masáž kloubů , změna režimu po 5 minutách (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP), 

Stiskněte tlač ítko rychlosti "+"/"_" pro nastavení intenzity 

 

4. Tlač ítko „Hand&Foot“ vhodné pro masáž rukou a nohou. Stav masáže rukou a nohou lze měnit po 5 minutách. 

Celkem 4 režimy (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP) 

 

5. Tlač ítko "Leg": nastavení na masáž nohou. Změna režimu masáže každých 5 minut. Stisknutím tlač ítka rychlosti 

upravíte intenzitu. A rychlost se automaticky sníží nebo zvýší. 

 

6. Tlač ítko Repeat: Je užiteč né pouze ve stavu výše 5 režimů . Stiskněte toto tlač ítko pro opakování výše 5 rů zných 

funkcí. 

 

7. Doba masáže zobrazená na obrazovce 

 

8. Rychlost masáže zobrazená na obrazovce. 

 

9. Rychlost a intenzita: obě obsahují tlač ítko vysoké (+) a nízké (-). Stiskněte + tlač ítko pro zvýšení intenzity. 

Stisknutím tlač ítka – snížíte intenzitu. 

 

10. Tlač ítko "Thump" Stiskněte pro zahájení masáže „bušením“ 

 

11. Tlač ítko "Vibrate" Stiskněte pro zahájení vibrač ní masáže.  

 

12. Tlač ítko "RUB": Stiskněte pro zahájení masáže tř ení m 

 

13. Tlač ítko "Press": Stisknutím zahájíte masáž. 

 

14. ON OFF zapněte tlač ítko pro spuštění zař ízení, vypněte pro zastavení 

 


