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                                       Vitalflex Legs  EMS Foot Massager 
 
Ένα καλό εργαλείο για την κυκλοφορία του αίματος. 
EMS  - Ρυθμίσεις LED  - 6 Επίπεδα Έντασης  - 12 Λεπτά αυτόματης απενεργοποίησης  - ΑΑΑ 
μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) 
Προτεινόμενη χρήση: Μία φορά την ημέρα από 2 εώς 15 λεπτά. 
Απενεργοποιείτε αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα εάν ΔΕΝ τοποθετήσετε τα πόδια σας. 
 
Γνωρίστε το EMS Foot Mat 
 
 
 

                                                                                              
 
Κύρια συσκευή (μπροστινή όψη) Κύρια συσκευή (οπίσθια όψη) 
 

 
 
Πατάκι Ποδιών 
 
Περιλαμβάνει: 
Την Κύρια Συσκευή 
Οδηγίες Χρήσης 
Πατάκι Ποδιών 
 
Τί είναι η EMS τεχνολογία? 
Η Ηλεκτρική Διέγερση Μυών (EMS), είναι επίσης γνωστή και ως νευρομυϊκή ηλεκτρική διέγερση 
(NMES), προκαλεί συσπάσεις των μυών μέσω ηλεκτρικών παλμών. Οι παλμοί μιμούνται τις 
ενέργειες του κεντρικού νευρικού συστήματος προκαλώντας τη συστολή των μυών. Η EMS έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ενίσχυσης των μυών.  
 
Που χρησιμεύει η EMS? 
 Ενδυνάμωση μυών 
 Σκοπούς αποκατάστασης 
 Πρόληψη ατροφίας των μυών 

Αύξηση κυκλοφορίας του αίματος 
Χαλάρωση μυών 
Αισθητική τόνωση μυών 
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Σημαντικό 
Χρησιμοποιείτε μόνο όπως περιγράφετε. Δεν είναι ιατρική συσκευή. Οι πληροφορίες που σας 
παρέχονται εδώ είναι για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν σκοπεύουν να υποκαταστήσουν 
οποιαδήποτε συμβουλή σας δίνεται από το γιατρό ή τον θεραπευτή σας. 
H συσκευή είναι απολύτως ασφαλής γιατί λειτουργεί με τη χρήση μπαταριών και δεν υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  
 
Πως λειτουργεί 
 
 

 
 
 
Χρώμα φωτός που δείχνει τις ρυθμίσεις : Κόκκινο 
 
 

                                         
 Αρχάριος  Μεσαίος Προχωρημένος Επαγγελματίας Δύναμη Αντοχή 
Λειτουργία A B C D E F 

 
Όταν τo κουμπί  On  / Inc είναι πατημένο, η λυχνία ένδειξης θα γίνει έντονη. 
Όταν το κουμπί OFF / DEC είναι πατημένο, η λυχνία θα είναι ξεθωριασμένη. 
Τα κουμπιά On  / Inc και OFF / DEC είναι χωρισμένα σε 10 επίπεδα. 
Το κουμπί για την ρύθμιση λειτουργίας: έχει επιλογή 6 ρυθμίσεων (A-F) 
Το καπάκι της μπαταρίας βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Τοποθετήστε μπαταρίες. 
 
Βήματα χρήσης. 

                             

  1) Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας από τη συσκευή. 
 

  2) Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ σωστά(Δεν περιλαμβάνονται). 
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   3) Κουμπώστε την Κύρια Συσκευή στο Πατάκι ποδιών. 
 

 4)  Καθίστε αναπαυτικά και τοποθετήστε τα πόδια σας στο Πατάκι (γυμνά) 
 

   5) Πατήστε το κουμπί On  / Inc για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
 

  6) Πατήστε το κουμπί Program για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις. 
 

 7) Πατήστε το κουμπί On  / Inc για να αυξήσετε την ένταση ή το κουμπί OFF / DEC για 
να την μειώσετε. 
 

8) Χαλαρώστε και απολαύστε. 
 
 
Προειδοποιήσεις :  
Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα παρακάτω μέρη του σώματος γιατί υπάρχει 
κίνδυνος τραυματισμού της περιοχής ή του δέρματος. 
 Στις άνω περιοχές του σώματος όπως στήθος και ώμοι (κεφάλι, πρόσωπο κτλ.) 
 Πάνω σε πληγές και στα μάτια, το στόμα, γεννητικά όργανα κτλ. 
 Μέρη του σώματος που έχουν μεταλλικά και πλαστικά εμφυτεύματα. 
 Σπονδυλική στήλη. 
 Σε περιοχές με τατουάζ. 
 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
Αυτή η συσκευή EMS δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ για πόνους που δεν έχουν διαγνωστεί. 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε για την θεραπείας 
οποιονδήποτε συμπτωμάτων πόνου. Για την ασφαλή και σωστή χρήση του προϊόντος παρακαλούμε 
διαβάστε πρώτα τις οδηγίες. 
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Προφυλάξεις 
 Χρησιμοποιήστε την χαμηλότερη ένταση και τον συντομότερο χρόνο κατά την πρώτη χρήση για 

να αποφύγετε την υπερδιέγερση. 
 Κρατήστε μακριά από παιδιά και κατοικίδια. 
 Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Μην το βάζετε μέσα στο νερό και μην το καθαρίζετε με νερό. 
 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχετε διάστρεμμα ή πληγή στα πόδια, τα πέλματα, τον 

τένοντα της φτέρνας ή της γάμπας. 
 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε όρθια θέση, η χρήση της πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ σε 

καθιστή στάση. 
 
Λοιπές σημαντικές οδηγίες προφύλαξης 
1. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή με σκοπό μόνο την φυσική θεραπεία. 
2. Μην χρησιμοποιείτε μαζί με άλλη συσκευή ή εξαρτήματα εκτός από αυτά που σας παρέχονται 

με το Πατάκι Ποδιών. 
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία όπως το μπάνιο. 
4. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε από την πηγή ενέργειας και επικοινωνήστε 

με το τμήμα σέρβις. Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας την συσκευή γιατί αυτό θα 
ακυρώσει την εγγύηση. 

5. Μην επιτρέπετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα όπως πόρπες ζωνών 
ή κοσμήματα. 

 
 
Οι παρακάτω κατηγορίες ανθρώπων δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσουν το προϊόν: 
Όποιος διαθέτει βηματοδότη ή αυτόματο εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή (AICD). 
Έγκυες γυναίκες. 
Όποιος έχει υψηλή πίεση. 
Όποιος πάσχει από καρδιακά προβλήματα. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Λειτουργία Ηλεκτρική Διέγερση 
Μυών (EMS) 

Ρυθμίσεις Λειτουργίας A-F (6 ρυθμίσεις) 
Επίπεδα Έντασης 10 Επίπεδα 
Τάση DC 3V 
Απόδοση Μέγιστο 9.8mA 
Προτεινόμενη θερμοκρασία 
κατά την διάρκεια της χρήσης 

Μεταξύ 15-35ο C 

Αυτόματη απενεργοποίηση 12 λεπτά 
Συχνότητα 1-100 Hz 
Τύπος μπαταρίας 2 ΑΑΑ αλκαλικές 

μπαταρίες 
Μέγεθος 77*60*22 Κύρια Συσκευή 

31*30 Πατάκι ποδιών 
Εξαρτήματα  1*Κύρια Συσκευή 

1*Πατάκι ποδιών 
1*Εγχειρίδιο χρήσης 

 
Made in China 


