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Electrical Muscle stimulation Massager – Active Max Foot Massager 

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη αγοράζοντας το Electrical Muscle Stimulation 

Massager. Διαβάζοντας το εγχειρίδιο θα μάθετε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του 

προϊόντος. Η συσκευή χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά σήματα για να βελτιώσει την 

κυκλοφορία του αίματος μέσω των πελματιαίων μυών και των σημείων βελονισμού.  

Σας βοηθάει να ανακουφιστείτε από την κούραση και τους πόνους στα πόδια και το σώμα. 

Τα πόδια είναι το πιο ευαίσθητο και πολύπλοκο τμήμα του σώματος. Στο ανθρώπινο σώμα, 

υπάρχουν 12 κύρια συστήματα αγγείων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα ανθρώπινα 

πόδια. Τα μισά συστήματα αγγείων υπάρχουν στα πόδια. Κάτω από το επίπεδο του 

αστραγάλου, υπάρχουν 60 σημεία βελονισμού που συνδέονται στενά με 5 σταθερά και 6 

κοίλα όργανα του ανθρώπινου σώματος. 

Το πέλμα έχει διαχωριστεί σε διάφορα σημεία και το καθένα αντιπροσωπεύει τμήματα και 

όργανα του ανθρώπινου σώματος. Είναι ευρέως γνωστή ως ρεφλεξολογία ποδιών. 

Οι ζώνες ρεφλεξολογίας ποδιών σχηματίζουν ένα μικρόκοσμο του σώματος στο οποίο 

εστιάζονται μεγάλος αριθμός νευρικών σημείων.  

Ακόμα και οι γιατροί αναγνωρίζουν και κάνουν διάγνωση ασθενειών μέσω των 

ασυνήθιστων συμπτωμάτων που υπάρχουν στο σύστημα ρεφλεξολογίας. Αυτό καθιέρωσε 

την πρωταρχική θέση του ποδιού να είναι η δεύτερη καρδιά του ανθρώπινου σώματος.  
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Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά 

Το Electrical Muscle Stimulation Massager είναι η καινοτομία στην τεχνολογία υγείας. Η 

τεχνολογία χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς παλμούς που συμπληρώνουν την παραδοσιακή 

Κινέζικη Ιατρική Θεωρία του βελονισμού, όπου το ασφαλές ρεύμα διέρχεται μέσω ενός 

ελεγχόμενου από υπολογιστή προσομοιωτή που επηρεάζει άμεσα τα ανθρώπινα νεύρα 

που βρίσκονται στη βάση των ποδιών. Υπάρχουν 50 ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί που είναι 

χρήσιμοι για ολόκληρο το σώμα . Η θεραπεία θα περάσει από μια σειρά 25 ευεργετικών 

ρυθμίσεων ή μπορείτε να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο τύπο ρυθμίσεων με χειροκίνητο 

τρόπο.  H ένταση του ηλεκτρομαγνητικού παλμού μπορεί να οριστεί από το επίπεδο 1 

(χαμηλότερο) έως το επίπεδο 99 (υψηλότερο) για να ταιριάζει στις διαφορετικές 

προσωπικές προτιμήσεις. 

Η συσκευή από μόνη της διαθέτει 2 θύρες προέκτασης  για διαφορετικά εξαρτήματα, για 

παράδειγμα η ζώνη μέσης, ηλεκτρόδια με καλώδια, για να χρησιμοποιηθεί ως άμεση 

εφαρμογή παλμών. 
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1. Ο σχεδιασμός της συσκευής  είναι εργονομικός και μοντέρνος. 

2. 25 είδη Βιο-μαγνητικών κυμάτων. 

3. 1-99 επίπεδα έντασης. 

4. Θεραπευτικά pads βιο-μαγνητικών κυμάτων. 

5. Λειτουργία υπέρυθρης θέρμανσης. 

6. Θεραπεία παλμών και θέρμανσης μέσω σημείων σώματος για τη βελτίωση της 

κυκλοφορίας του αίματος. 

 

Εξαρτήματα και απεικόνιση λειτουργίας 

Αυτόματο , Χειροκίνητο, Θέρμανση με υπέρυθρες, διακόπτης ON/OFF, οθόνη, Διακόπτης 

Μείωσης, Διακόπτης Ελάττωσης, Διακόπτης αλλαγής Πέλματα / Σώμα, Χρόνος. 

Διακόπτης ON/OFF, θύρα ηλεκτροδίων τύπου Jack, Θύρα ρεύματος, Περιοχή 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από τα πέλματα.  

Εξαρτήματα / Αναλώσιμα 

Μετασχηματιστής  Ηλεκτρόδια (4ζευγάρια) Καλώδια Ηλεκτρόδιων. 

 

Θεραπεία ηλεκτρομαγνητικών παλμών 

Η θεραπεία ηλεκτρομαγνητικών παλμών είναι μέρος της Κινέζικης παραδοσιακής 

εξωτερικής θεραπείας. Μπορεί να ξεμπλοκάρει τα αιμοφόρα αγγεία, προωθεί το 

σχηματισμό νέων αιμοσφαιρίων, μειώνει τη φλεγμονή και τον πόνο, ενισχύει την φυσική 

δύναμη των οστών και των μυών και ισορροπεί τα βιο - ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Ταυτόχρονα, βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα με καλύτερη ικανότητα αυτό-θεραπείας, 

ενισχύει τα νευροϋποδοχικά κύτταρα και πολλά άλλα. 

Η θεραπεία ηλεκτρομαγνητικών παλμών χρησιμοποιεί 9V που διαπερνά το τσιπ ελέγχου IC 

για τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού παλμού που ταιριάζει στο ανθρώπινο σώμα. 

Ανάλογα με τις διαφορετικές ασθένειες ή απαιτήσεις, τα διαφορετικά σημεία του σώματος, 

με διαφορετικές ρυθμίσεις παλμών. Συνήθως η κανονική χρήση απαιτεί από 30 

δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά και τα αποτελέσματα μπορούν να είναι αισθητά μέσα σε αυτό 

το χρονικό διάστημα. Παρακάτω αναφέρονται μερικά πλεονεκτήματα αυτής της θεραπείας.  

 Μέσω της ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας παλμών κατευθείαν μέσω του δέρματος στο 

κύτταρο, θα προωθήσει τη διάσπαση των τοξικών στοιχείων στο σώμα, καθώς και τη 

διάσπαση των επιπλέον λιπαρών δομών στα κύτταρα. 

 Μέσω της θεραπείας, η τοξικότητα του σώματος θα μειωθεί και η επιστροφή του 

δέρματος θα βελτιωθεί δραματικά. 

 Ανώδυνη εφαρμογή. Δεν είναι βλαβερή για το ανθρώπινο σώμα και είναι απόλυτα 

ασφαλής, γιατί έχει διαφορετική ποικιλία εφαρμογών για διαφορετικά προβλήματα. 

 Βελτιώνει τις σημαντικές λειτουργίες των οργάνων, με πρόσθετα οφέλη από την 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την επούλωση. 

 Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα. 

 Μειώνει την κόπωση και τον μυϊκό πόνο.  

 Βοηθάει στη μείωση των πόνων που προκαλούνται από ρευματισμούς. 
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 Χαλαρώνει τους τεντωμένους μύες, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου για τους 

ανθρώπους που πάσχουν από αυπνία. 

 Βοηθάει στην ανακούφιση της έντασης και μειώνει τον πόνο στον αυχένα, τους ώμους 

και τις αρθρώσεις των μυών. 

 Βοηθάει στην ανακούφιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. 

 Βοηθάει στη μείωση των επιπτώσεων των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς 

και της παράλυσης των νεύρων. 

 Αυξάνει τη ροή της λέμφου και  την παραγωγή κολλαγόνου. 

 Βελτιώνει την επιδερμίδα. 

 Χτίζει μύες και βοηθάει στη δυσκοιλιότητα.  

Λειτουργία Θερμικής Θεραπείας 

Υπάρχουν τρία βασικά οφέλη της Θερμικής Θεραπείας για το ανθρώπινο σώμα – άμεσα, 

συντονισμός, απορρόφηση και ισχυρή διείσδυση. Οι λειτουργίες είναι οι παρακάτω:  

 Βελτιώνει την παραγωγή κυττάρων, έτσι ώστε ο συντονισμός των σωματιδίων νερού να 

γίνεται πιο γρήγορα, αυξάνοντας τον όγκο του οξυγόνου.  

 H απορρόφηση συντονισμού σώματος λόγω υπέρυθρης θερμότητας, βελτιώνει την 

παραγωγή κυττάρων, σε κατάσταση υψηλής ενέργειας, το ένζυμο που απαιτείται για 

την επιτάχυνση της σύνθεσης πρωτεϊνών και άλλων βιολογικών μακρομορίων που 

ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, ενισχύουν το ανοσοποιητικό, επιδιορθώνουν τις βλάβες 

στα κύτταρα, βελτιώνουν την αναγέννηση των ανθρώπινων βιολογικών κυττάρων και 

ιστών. Το νερό αποτελεί περίπου το 70% του ανθρώπινου σώματος και αποτελεί ένα 

σημαντικό συστατικό του κυττάρου. Οι υπέρυθρες ακτίνες μπορούν να κάνουν το σώμα 

να παράγει συντονισμό των μορίων του νερού, έτσι ώστε τα μεγάλα μόρια του νερού 

να διασπώνται και να αναμορφώνονται σε μικρότερα μόρια νερού. Σε αυτή την 

διαδικασία, η βρωμιά που απορροφάτε από την επιφάνεια των μεγάλων μορίων 

μπορεί να καθαριστεί, η περιεκτικότητα σε οξυγόνο αυξάνεται, η κινητική ενέργεια 

αυξάνεται. Έτσι μπορεί να μειωθεί το επιπλέον λίπος και να αφαιρεθούν οι τοξίνες. 

Ενίσχυση μικροκυκλοφορίας 

 Η βασική λειτουργία της μικροκυκλοφορίας είναι να μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και 

οξυγόνο στα κύτταρα. Εάν αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί, θα υπάρχουν διάφορες 

ασθένειες όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, παράλυση των άκρων, υπέρταση, 

καρδιαγγειακές παθήσεις, συμφυτική θυλακίτιδα, ισχιαλγία, καταρράκτης και άλλες 

εκφυλιστικές ασθένειες.  

 Οι υπέρυθρες ακτινοβολίες μπορούν να παράγουν θερμικά αποτελέσματα υποδόριου 

ιστού, σε συνδυασμό με τα μόρια νερού που συντονίζονται, μπορούν να επεκτείνουν τα 

αιμοφόρα αγγεία, να αυξήσουν τη ροή του αίματος και να αποκαταστήσουν τη 

μικροκυκλοφορία. 

Eπιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος, προάγει το μεταβολισμό 

Η υπέρυθρη θερμότητα μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία και να καθαρίσει τους 

μεσημβρινούς (σημείο που αφορά τα τσάκρα) , να προωθήσει την κυκλοφορία του αίματος, 

τους ιστούς του σώματος και να απομακρύνει τις τοξίνες. 

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ανθρώπινα κύτταρα – Η θεωρία της αναγέννησης των 

κυττάρων. 
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 Το κύτταρο είναι θεμελιώδης μονάδα του ανθρώπου και των ζώων. Ο πυρήνας είναι η 

χημική σύνθεση πρωτεΐνης, λίπους,  ζάχαρης, φωσφόρου, ασβεστίου και νερού. Αυτή η 

θεωρία είναι δυσνόητη, ακόμα και οι επιστήμονες δεν την έχουν καταλάβει απόλυτα. 

Αυτές οι ενώσεις παράγουν μία χημική αντίδραση και μια φυσιολογική λειτουργία.  – 

Βιο-ηλεκτρομαγνητική. 

 Σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ερευνητές, τα νέα κύτταρα είναι στρόγγυλα, τα 

παλιά είναι τριγωνικά, και τα γερασμένα κύτταρα είναι τριγωνικά με μικρές φούσκες. 

Οι πολλές φούσκες δηλώνουν περισσότερη εξασθένηση και δείχνουν το φαινόμενο 

ξηρασίας. 

 Η δραστηριότητα του κυττάρου οφείλεται στην ικανότητα των ηλεκτρονίων, έτσι η 

κινητικότητα των κυττάρων εξαρτάται από τον αριθμό των ηλεκτροδίων. Τα στρόγγυλα 

κύτταρα περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτροδίων, τα τριγωνικά κύτταρα περιέχουν 

λιγότερα ηλεκτρόδια ενώ τα τριγωνικά με τις φούσκες περιέχουν τον λιγότερο αριθμό 

ηλεκτροδίων. 

 Η ίδια θεωρία εφαρμόζεται επίσης και αλλού όπως στα κύτταρα του αίματος και στους 

μύες, στα κύτταρα του μυελού των οστών, συνεπώς τα κύτταρα που περιέχουν 

περισσότερα ηλεκτρόδια προωθούν την ανανεώσιμη ενέργεια, λιγότερο πιθανό στους 

ηλικιωμένους. 

 Η ηλεκτρομαγνητική μπορεί να κάνει τα ίδια τα κύτταρα να παράγουν ηλεκτρόνια για 

τη διατήρηση της κυτταρικής δραστηριότητας. Επομένως, η μαγνητοποίηση 

ανθρώπινων κυττάρων για την προώθηση της ζωτικότητας είναι η μεγαλύτερη 

δημιουργία της ιατρικής επιστήμης. 

Χρήσιμες Εφαρμογές και Αντενδείξεις 

Χρήσιμες Εφαρμογές: 

 Μειώνει τον πόνο που έχει προκληθεί από οξύ διάστρεμμα, μυϊκή θλάση, 

νευροπαθητικό πόνο, αυχενική σπονδυλίτιδα, συμφυτική θυλακίτιδα, ρευματοειδή 

αρθρίτιδα, κράμπες και οστεοαρθρίτιδα. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

φαρμακευτική αγωγή, θα μειώσει επίσης τις επιπτώσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης, 

υψηλής χοληστερίνης και χρόνια γαστρίτιδα. 

 Είναι ο γκουρού της Φροντίδας Υγείας – ιδιαίτερα κατάλληλη για την ένταση και το 

στρες του αστικού πληθυσμού, των μεσηλίκων όπως επίσης σε όσους ασχολούνται με 

τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης. 

   Αντενδείξεις Χρήσης 

 Από ανθρώπους με σοβαρή καρδιακή νόσο και άτομα με καρδιακό βηματοδότη. 

 Από ανθρώπους με εμφυτεύματα που περιέχουν μεταλλικά εξαρτήματα, όπως τεχνητά 

μέρη σώματος. 

 Από γυναίκες σε εγκυμοσύνη ή κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως. 

 Από νευροπαθείς ή από ανθρώπους που υποφέρουν από σοβαρή ασθένεια και σοβαρή 

απώλεια δύναμης. 
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Εφαρμογή  

Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στην πλαϊνή πλευρά της 

συσκευής. Έπειτα συνδέστε το μετασχηματιστή στην πρίζα. Η οθόνη θα ανάψει. Πατώντας 

το κουμπί «Power» η οθόνη θα σβήσει. Πατώντας το κουπί «Auto» η συσκευή θα αρχίσει 

να λειτουργεί. Πατώντας το κουμπί «MODE» για να ρυθμίσετε τη χειροκίνητη λειτουργία, η 

οθόνη θα αλλάξει  την ένδειξη από «Auto» σε «01». Πατώντας «+» ή «-» επιλέγετε το 

αντίστοιχο πρόγραμμα (25 προγράμματα συνολικά). Πατώντας το κουμπί «Time» και η λέξη 

TIME θα λάμψει, έπειτα πατώντας το «+» ή «-» ρυθμίζετε το χρόνο από 01:00- έως 25:00. 

Εάν πατήσετε το κουμπί «Sole/Body» για να γυρίσετε τη λειτουργία από «Sole» σε «Body» 

(«Πέλματα» και «Σώμα») έπειτα πατώντας το «+» ή «-» ρυθμίζετε το επίπεδο, όταν η λέξη 

«Sole» ή «Body» ανάψει. 

Πατώντας το κουμπί «Infrared Heating» (Θερμότητα με υπέρυθρές) θα ενεργοποιηθούν οι 

υπέρυθρες και θα αρχίσει να παράγεται θερμότητα πολύ γρήγορα.  

Σημείωση: ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «POWER» ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 

Μασάζ ρεφλεξολογίας ποδιών. 

1. Τοποθετήστε τα καθαρά πόδια σας πάνω στη συσκευή χωρίς τις κάλτσες. 

2. Εάν επιθυμείτε θεραπεία θερμότητας, πιέστε το κουμπί  «ςςς» που βρίσκεται πάνω στη 

συσκευή. 

3. Για να ρυθμίσετε την ένταση των παλμών, πιέστε το πλήκτρο «+» που βρίσκεται πάνω 

στο πάνελ για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο «-» για να την μειώσετε. Η ατομική 

ανοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, αλλά εσείς μπορείτε να επιλέξετε την ένταση που σας 

αρέσει (Ένταση από 1-99). 

(Παρατηρήσεις: Και τα δύο σας πόδια πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω στη συσκευή 

ταυτόχρονα, εάν δεν το κάνετε αυτό δεν θα νοιώσετε την διέγερση. ) 

Διεγερτικό Μασάζ Σώματος 

1. Για να ανακουφίσετε τους πόνους των μυών, χρησιμοποιήστε τα pads διέγερσης του 

σώματος με τα καλώδια. 

2. Συνδέστε τα κλιπ που υπάρχουν πίσω από τα pads, αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί 

και τοποθετήστε τα στην περιοχή που θέλετε να ανακουφίσετε. Τα διαφορετικά pads 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανακουφίσετε μεγαλύτερες ομάδες μυών. 

3. Πατήστε «+» για να αυξήσετε την ένταση ή «-» για να την μειώσετε. (Ένταση: 1-99) 

(Παρατηρήσεις: Κολλήστε τα ζεύγη των pads ταυτόχρονα, εάν δεν το κάνετε αυτό δεν θα 

νοιώσετε την διέγερση. ) 

Χρήση Ζώνης Μέσης 

1. Συνδέστε τα κλιπ των καλωδίων στις υποδοχές που υπάρχουν στη ζώνη. 

2. Για τις περιοχές χαμηλά στη μέση, την κοιλιά ή την περιοχή των κοιλιακών, τα σημεία 

επαφής της ζώνης πρέπει να είναι κατά μήκος της επιθυμητής περιοχής. 
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3. Για όλες τις παραπάνω περιοχές, ξεκινήσετε ρυθμίζοντας από το χαμηλότερο επίπεδο 

μηδέν και αυξήστε σταδιακά έως το επιθυμητό επίπεδο. 

4. Για καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι μύες συστέλλονται και δεν 

θερμαίνονται απλά. 

5. Πιέστε το πλήκτρο «+» για να αυξήσετε την ένταση ή «-» για να την μειώσετε. (Ένταση: 1-

99) 

Αυτόματη Λειτουργεία 

1. Το κουμπί «Auto/Manual» σας επιτρέπει να αλλάζετε τη λειτουργία από Αυτόματη σε 

Χειροκίνητη. 

2. Στη Χειροκίνητη λειτουργία, η συσκευή παραμένει στο ίδια ρύθμιση για 25 λεπτά. 

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση πιέζοντας το κουμπί «+» ή «-». 

3. Στην Αυτόματη λειτουργία, η θεραπεία θα περάσει από μια σειρά 25 ευεργετικών 

ρυθμίσεων, που θα αλλάζουν αυτόματα κάθε 1 λεπτό. Σας συστήνουμε αυτή την 

λειτουργία.  

Ρύθμιση Χρόνου 

1. Ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 25 λεπτά. 

2. Ο χρονοδιακόπτης 90 λεπτών αυξάνεται ανά 5 λεπτά σε κάθε ρύθμιση. Πιέστε το 

πλήκτρο «+» για να αυξήσετε ή «-» για να μειώσετε. 

3. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 25-35 λεπτά σε κάθε πρόγραμμα. 

Θερμότητα (Υπέρυθρη) 

Η υπέρυθρη Θερμότητα  χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την κυκλοφορία του αίματος στα 

πέλματα των ποδιών. Πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιηθεί η θερμότητα σε ολόκληρα τα 

πέλματα. Πιέστε το κουμπί ξανά για να απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.  

Πλεονεκτήματα Θερμότητας (Υπέρυθρη)  

1. Ενεργοποιεί τα κύτταρα, σε ζωντανά κύτταρα αυξάνει την περιεκτικότητα σε νερό και 

οξυγόνο. 

2. Βελτιώνει την μικροκυκλοφορία. 

3. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύει τον μεταβολισμό. 

Προφυλάξεις 

1. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο έντασης είναι ρυθμισμένο 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Μην επιλέγετε επίπεδο έντασης που είναι πολύ 

δυνατό ή πολύ χαμηλό για να μπορέσετε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. 

2. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το δέρμα σας θα φαίνεται να είναι κόκκινο, στα 

σημεία που θα είναι κολλημένα τα pads, πρέπει να μειώσετε την ένταση της διέγερσης 

ή να σταματήσετε τη χρήση. 

3. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, εάν νοιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση στο δέρμα ή 

μούδιασμα, αυτό είναι φυσιολογική αντίδραση. Η ενόχληση και η αδιαθεσία θα 

εξαφανιστούν μόλις σταματήσετε τη χρήση. 
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4. Όταν χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρόδια και την ζώνη αδυνατίσματος πρέπει να τραβήξετε 

από την άκρη του ηλεκτροδίου και όχι από τα καλώδια έτσι ώστε να μην 

αποσυνδεθούν. 

5. Όταν χρησιμοποιείτε την ζώνη αδυνατίσματος, βεβαιωθείτε ότι το κεντρικό κουμπί του 

ηλεκτροδίου του ιμάντα έχει συνδεθεί με τη στρογγυλή μόνωση και αποφύγετε την 

επαφή μεταλλικών αντικειμένων με το δέρμα. 

6. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό πριν χρησιμοποιήσετε τα 

ηλεκτρόδια και βεβαιωθείτε ότι τα πέλματά σας είναι στεγνά πριν αρχίσετε την 

θεραπεία πελμάτων. 

7. Παρακαλούμε αποσυνδέστε τα καλώδια από τη συσκευή μετά τη χρήση και τον 

μετασχηματιστή από την πρίζα. 

8. Εάν χρησιμοποιούν τη συσκευή παιδιά ή ηλικιωμένοι, σας συμβουλεύουμε να την 

χρησιμοποιούν υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.  

9. Μην χρησιμοποιείτε όταν κοιμάστε. 

10. Μην χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια θεραπειών στο κεφάλι, εάν έχετε πιει, εάν 

πεινάτε, εάν κάνετε εξαντλητική δίαιτα και εάν είστε εξαντλημένοι. 

11. Παρακαλούμε σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν νοιώσετε δυσφορία και ναυτία κατά 

τη διάρκεια της χρήσης. 

12. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε για 25-35 λεπτά κάθε συνεδρία.  

Συντήρηση της συσκευής 

1. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε στεγνό πανί ή πετσέτα. Για 

μερικά από τα εξαρτήματα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα, μπορείτε  να τα 

καθαρίσετε και να τα απολυμάνετε με οινόπνευμα, αλλά μην χρησιμοποιήσετε βενζίνη 

ή οποιοδήποτε άλλο διαλυτικό για τον καθαρισμό. 

2. Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, χωρίς σκόνη, υγρασία και 

θερμότητα. 

3. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε τις 

μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. 

4. Παρακαλούμε μην συνδέετε με άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

5. Παρακαλούμε μην κάθεστε και μην στέκεστε πάνω στη συσκευή και μην την πετάτε ή 

μην την ρίχνετε κάτω. 

6. Μετά τη χρήση, πρέπει να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα. Όταν η θερμότητα 

εξαφανιστεί, μπορείτε να την βάλετε στη θήκη μεταφοράς. 

7. Μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα. 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο σέρβις για την επισκευή του. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Περιγραφή: Ηλεκτρικό μασάζ Διέγερσης Μυών. 

Ισχύς :DC9V 1.0A 

Ονομαστική Τάση: 1.0Α 

Εξωτερική Συχνότητα: 1-50 ΗΖ 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Χειρισμός 

Δεν υπάρχει 
παροχή ρεύματος. 

1. Το καλώδιο δεν είναι 
συνδεδεμένο. 
2. Το κουμπί ενεργοποίησης 
δεν έχει πατηθεί. 

1. Συνδέστε το καλώδιο στην 
πρίζα. 
2. Πατήστε το κουμπί 
ενεργοποίησης. 

Δεν λειτουργεί, 
ακόμη και όταν 
είναι 
ενεργοποιημένο. 

1 .Ο διακόπτης της συσκευής 
δεν έχει ενεργοποιηθεί. 
2. Τα pads δεν έχουν 
κουμπώσει σωστά πάτων στα 
καλώδια των  ηλεκτροδίων 

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 
2. Κουμπώστε τα pads στα 
καλώδια των ηλεκτροδίων σωστά. 

Δεν δονείται 

1. Πολύ στεγνά πόδια. 
2. Φοράτε κάλτσες ή καλσόν. 
3. Τα pads είναι κολλημένα 
πάνω σε ρούχα. 
4. Δεν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά και τα δυο πόδια στη 
σωστή θέση στη συσκευή. 
5. Τα pads δεν είναι 
κολλημένα σε 2 σημεία πάνω 
στο σώμα. 

1. Καθαρίστε και ενυδατώστε τα 
πόδια. 
2. Τα πόδια πρέπει να είναι 
γυμνά. 
3. Κολλήστε τα pads απευθείας 
πάνω στο δέρμα. 
4. Τοποθετήστε τα πόδια σας 
σωστά πάνω στη συσκευή. 
5. Τα pads πρέπει να είναι 
κολλημένα σε 2 σημεία του 
σώματος. 

 

Όταν οι παραπάνω συνθήκες ελαττώματος δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως 

παραπάνω, δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε αυτή τη συσκευή μόνοι σας. 

Επικοινωνήστε με τον αγοραστή για την επισκευή. Η εγγύηση διαρκεί ένα χρόνο. 
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Εικόνα σημείων σώματος 

Μέθη  Ωμοβραχιόνια 
περιαρθρίτιδα 

Ρευματοειδή αρθρίτιδα Ρευματοειδή 
αρθρίτιδα 

Μείωση 
Βάρους 

Aποπληξία 
ημιπαράλυση 

Aυχενική σπονδυλίωση Δυσμηνόρροια 

Υπόταση Ρευματοειδή 
αρθρίτιδα 

Μέθη  Υπόταση 

Ανικανότητα Υπέρταση  Διαβήτης Μέθη 

Δυσμηνόρροια Γαστροπάθεια Μείωση Βάρους Αποπληξία 

Μείωση 
Βάρους 

Πονόδοντος Υπόταση Ημιπαράλυση 

Ρευματοειδής 
Αρθρίτιδα 

Δυσμηνόρροια Ρευματοειδή αρθρίτιδα Δυσμηνόρροια 

Ανικανότητα Ρευματοειδή 
αρθρίτιδα 

Δυσμηνόρροια Ρευματοειδή 
αρθρίτιδα 

Δυσμηνόρροια Ανικανότητα Διαβήτης Σύνδρομο 
εμμηνόπαυσης 

Διαβήτης 
Πόνος Κοιλιάς 

Δυσμηνόρροια   

 Διαβήτης   

 Πόνος Κοιλιάς   
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Εικόνα σημείων πελμάτων και εξήγηση 

Μετωπιαίος κόλπος  Τρίδυμο νεύρο Μετωπιαίος κόλπος 

Μάτι Υπόφυση Μάτι 

Αυτί Μύτη  Αυτί 

Τραπέζιος Εγκέφαλος Τραπέζιος 

Πνεύμονας, Βρόγχος Στέλεχος εγκεφάλου, 
παρεγκεφαλίδα 

Πνεύμονας, Βρόγχος 

Αδένας Επινεφριδίων Λαιμός  Αδένας Επινεφριδίων 

Συκώτι Σπόνδυλος του τραχήλου Καρδιά 

Νεφρό Σημείο υπέρτασης Νεφρό 

Εγκάρσιο κόλον Παραθυρεοειδής αδένας Σπλήνα  

Aνιόν κόλον θυρεοειδής αδένας Εγκάρσιο κόλον 

Λεπτό έντερο Οισοφάγος Φθίνων κόλον 

Ειλεοκυτταρική βαλβίδα Στομάχι Λεπτό έντερο 

Τυφλό έντερο / 
Σκωληκοειδής απόφυση 

Πλέγμα Κοιλιοκάκη 
(ασθένεια)  

σιγμοειδές κόλον, ορθό 

 Πάγκρεας  

 Δωδεκαδάκτυλο  

 Αφαλός  

 Ουροδόχος κύστη  

 Πρωκτός  

 Σημείο αυπνίας  

 Όρχεις  (γεννητικός αδένας)  

 Ισχιακό νεύρο  

 


