
 ELEKTROSTYMULATOR DO CIAŁA +KLAPKI 
MODEL: AG471

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup urządzenia.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje podstawowe

Elektro-stymulator mięśni - bardzo skutecznie urządzenie do łagodzenia dolegliwości 
bólowych po forsownym wysiłku oraz po przebytych kontuzjach, ogranicza stres i pozwala 
na lepszy sen, posiada właściwości odprężające i antystresowe.

Cechy produktu:

• Nowoczesne urządzenie do elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej.
• Działa w oparciu o przezskórną stymulację elektryczną.
• Doskonałe uzupełnienie tradycyjnego treningu sportowego dla osób aktywnie 

uprawiających sport, w tym również dla kulturystów. Także przy przetrenowaniu w 
celu zachowania formy fizycznej.

• Dla osób odchudzających się - elektrostymulacja powoduje pracę mięśni w celu 
spalenia nadmiaru tkanki tłuszczowej.

• Przejrzysty układ funkcji na wyświetlaczu LCD pozwala na szybkie i proste 
wybieranie trybów pracy oraz ich ustawień.

• Urządzenie mobilne umożliwia przeprowadzenie zabiegów w domu jak i podczas 
podróży.

• W zestawie wygodne klapki (25cm długości) do eletrostymulacji stóp.
• URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO - NIE JEST TO 

PRODUKT MEDYCZNY.
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Specyfikacja:

• 3 kanały 
• 8 trybów elektrostymulacj 
• 2 częstotliwości: [1-330Hz]; średnia/niska 
• 15 poziomów intensywności 
• 3 poziomy mocy grzania termopadu 
• Timer: 15minut 
• Zasilanie: 4x bateria AAA 1,5V lub zasilacz sieciowy 
• Duży wyraźny LCD o przekątnej 2,2 cala 
• Podświetlenie LCD: niebieskie 
• Wymiary kontrolera: 165 x 75 x 30mm 

W zestawie:

• Elektrostymulator z wyświetlaczem LCD 
• 4 pady żelowe 
• 4 elektrody(kabelki) 120cm 
• 1 termopad 
• Kapcie do elektrostymulacji stóp/refleksoterapii 
• Zasilacz sieciowy 

Przeciwwskazania

1. Urządzenie nie powinno być stosowane do leczenia lokalnego bólu objawowego, gdy 
jego etiologia nie została ustalona i gdy nie zostały zdiagnozowane syndromy bólowe.

2.Urządzenie nie powinna być stosowane na obszarach ciała, na których występują 
zmiany nowotworowe.

3.Stymulacja nie powinna być stosowana na obszarach ciała, na których występują:

opuchlizna, infekcja, stan zapalny lub wykwity skórne (np. zapalenie żył, zakrzepowe 
zapalenie żył, żylaki itp.).

4. Elektrody nie mogą być aplikowane na miejsca, w których może dojść do przepływu 
prądu w rejonie zatoki szyjnej (tętnicy szyjnej) lub w poprzek głowy. Nigdy nie zakładaj 
elektrod na miejsca, gdzie skóra jest podrażniona lub okaleczona.

5.Nie używaj tego urządzenia w sytuacjach, gdy pacjent posiada rozrusznik serca „na 
żądanie” lub inny implantowany defibrylator.

6. Urządzenie nie powinno być stosowane w miejscach o słabym unerwieniu.

7.Epilepsja.

8. Poważne problemy z krążeniem tętniczym w kończynach dolnych.

9. Przepuklina brzuszna lub pachwinowa.

10. Nie używaj tego urządzenia przy chorobach serca bez konsultacji z lekarzem.

11. Nie używać w czasie ciązy.

2. Przygotowanie do pracy

Podłączenie elektrod

Podłącz wtyczki przewodów do łącza elektrod. Elektrody muszą być połączone parami. 
Drugi konieć przewodu podłącz do wolnego gniazda w urządzeniu (kanał1/2/3). 
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Urządzenie może obsłużyć maksymalnie do 3 par elektrod.

Zakładanie elektrod na skórę

Przed zastosowaniem elektrod, zadbaj o to, aby skóra w miejscu palikacji elektrody była 
czysta i sucha. Odklej białą osłonkę od elektrody i przyklej elektrodę do wybranej partii 
ciała. Po skończonym zabiegu delikatnie odklej elektrody od skóry i przyklej je do szarych 
plastikowych płytek.

Zakładanie termopadu

Podłącz wtyczki przewodów do  dwóch wybranych łącz termopadu. Drugi konieć przewodu
podłącz do środkowego gniazda w urządzeniu (kanał 3). Odklej białą osłonkę od 
elektropadu i przyklej go do wybranej partii ciała.

Podłączanie klapek do elektrostymulacji

Przed zastosowaniem elektroklapek, zadbaj o to, aby skóra stóp była czysta i sucha. 
Podłącz wtyczki przewodów do klapek, a drugi konieć przewodu podłącz do wolnego 
gniazda w urządzeniu (kanał1/2/3).

Przygotowanie urządzenia do pracy

Włóż do środka urządzenia 4 baterie AAA 1,5V. Zwróć uwagę na odpowiednią polaryzację 
baterii. Nie mieszaj baterii alkalicznych z akumulatorkami. Możesz też skorzystać z 
dołączonego zasilacza sieciowego. Nie wkładaj baterii do środka urządzenia jeżeli chcesz 
korzystać z zasilacza sieciowego.

Uwaga: funkcja grzania termopadu wymaga użycia zasilacza sieciowego.

3. Obsługa
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1. Kanały (1/2/3) elektrod
2. Wybrany tryb stymulacji elektrycznej. Możliwe jest do wybrania 8 trybów pracy.
3. Timer – odlicza czas (15minut) do końca zabiegu. Aby  zresetować uruchom 

urządzenie ponownie.
4. Wybrany poziom intensywności grzania termopadu (1/2/3/off).
5. Przycisk zmiany częstotliwości elektrostymulacji (niska/średnia)
6. Przycisk wyboru trybu elektrostymulacji (8 trybów możliwych do wyboru).
7. Przycisk wyboru trybu grzania (1/2/3/off).
8. Wybrana częstotliwość elektrostymulacji
9. Wskaźnik poziomu intensywności (15 poziomów).
10.Włącznik/wyłącznik urządzenia.
11. Przycisk zwiększania intensywności
12.Przycisk zmniejszania intensywności

Po poprawnym przygotowaniu zestawu do pracy,(po podłączeniu i naklejeniu elektrod i 
uruchomieniu urządzenia) wybierz preferowany tryb pracy i częstotliwość a następnie 
zwiększaj intensywność aż do uzyskania wymaganej siły elektrostymulacji. Urządzenie 
będzie pracować 15minut. Aby wystartować urządzenie ponownie naciśnik włącznik 
urządzenia.

Informacja: każda zmiana trybu pracy ustawia poziom intensywności na 0.

Uwaga: nieużywane urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 sekundach.

4. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i 
prawidłowej eksploatacji.

UWAGA !
PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ 
ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO 
ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

• Aparat jest zasilany napięciem z sieci. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy
zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne
uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru.

• Używaj zasilacza o napięciu 18V i wydajności prądowej minimum 0.6A.
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
• Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
• Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie używaj urządzenia dłużej niż 60minut w jednej sesji.
• Elektrody czyść pod bieżącą ciepłą wodą beż użycia agresywnych środków 

czystości. Elektrody mogą być wymienione na nowe gdy przestaną przylegać do 
ciała.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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