
INSTRUKCJA ELEKTROSTYMULATOR 
MIĘŚNI I NERWÓW SYMBOL: 15833

1. Cechy:
Możesz wybrać dowolny przycisk Ramię / talia / przycisk stawu / stopa. Produkt jest 
zaprojektowany do łagodzenia bólu w mięśniach. Produkt może działać leczniczo 
szczególnie u pacjentów  cierpiących na ból szyi, pleców, lędźwi i różnych stawów. 
Specjalnie opracowany program składa się z różnych fal, dając poczucie zwykłego 
masażu dłonią. Miękki i łagodny puls może poprawić krążenie krwi i pomagać w usuwaniu 
skutków zmęczenia.

Użyj masażera pulsacyjnego kw305 do:
• Sztywności ramion 
• Porażenie nerwów 
• Odzyskiwanie zmęczenia
• Poprawianie krążenia krwi 
• Stopniowe uwalnianie bólu  

2. Dane techniczne: 
1. Napięcie: DC 3V 
2. Znamionowy czas pracy: 30min.  
3. Akcesoria: monitor Ipc/2 szt. naklejek / zestaw przewodów /2 szt.  butów 
magnetycznych/Kabel do ładowania/ Ładowarka

3. Przygotowanie i ustawienie elektrod.  
1. Prawidłowo podłącz przewód elektrody do elektrod lub butów magnetycznych.
2. Włóż wtyczkę przewodu elektrody do gniazda elektrody urządzenia.  
3. Zdejmij folię z elektrod. 
4. Za pomocą wilgotnego ręcznika przetrzyj obszar skóry, na którym będziesz przyklejać 
płatki, aby usunąć kosmetyk lub zabrudzenia. 
5. W przypadku zabrudzenia podkładek elektrod zmniejsza się zarówno ich przyczepność,
jak i liczba możliwych zastosowań. 
6. Nałóż elektrody na obszar ciała, który chcesz masować.  Urządzenie nie może działać, 
dopóki nie zostaną zastosowane oba pady z co najmniej jednej zmiany.



4. Opis przycisków: Razem 13 przycisków 
1. Przycisk "schoulder": do masażu na ramionach i plecach.  Naciśnij przycisk prędkości 
"+" / ".", aby dostosować intensywność. Prędkość jest automatycznie zmniejszana lub 
zwiększana. Wykonanie pełnego zabiegu zajmuje 30 minut. Tryb transferu na 5 minut 
(PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP)  
2. Przycisk "waist": przeznaczony do masażu talii. Stan masażu talii zostanie wyświetlony 
na ekranie, a tryb zmiany co 5 minut (PRESS-> RUB-> VIBRATE-> THUMP), naciśnij 
przycisk prędkości "+" / "-" dostosować intensywność. 
3. Przycisk „Joint”: przeznaczony do masażu stawów.  zmiana trybu co 5 minut (PRESS-
>RUB->VIBRATE->THUMP), Naciśnij przycisk prędkości „+” / „-”, aby wyregulować 
intensywność 
4. Przycisk „Hand & Foot” odpowiedni do masażu rąk i stóp.  Stan masażu dłoni i stóp 
można zmieniać co 5 minut.  Łącznie 4 tryby (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP).  
5. Przycisk „Leg”: dostosuj do masażu nóg.  Tryb masażu zmienia się co 5 minut Naciśnij 
prędkość "+" / "."  przycisk, aby dostosować intensywność.  A prędkość jest automatycznie
zmniejszana lub zwiększana. 
6. Przycisk "repeat": jest przydatny tylko w stanie powyżej 5 stanów, naciśnij ten przycisk, 
aby powtórzyć powyżej 5 różnych funkcji masażu.  
7. Czas masażu wyświetlany na ekranie 
8. Prędkość masażu wyświetlana na ekranie 
9. Prędkość i intensywność: oba zawierają przycisk wysoki (+) i niski (-).  Naciśnij wysoki 
przycisk, aby zwiększyć stopień.  Naciśnij przycisk Niski, aby zmniejszyć spadek. 
10. Przycisk „thump”: Naciśnij go, aby rozpocząć masaż " uderzenie"
11. Przycisk „vibrate”;  Naciśnij go, aby rozpocząć masaż " wibrować" 
12. Przycisk „Rub”: Naciśnij go, aby rozpocząć masaż "pocierać" 
13. Przycisk „Press”: naciśnij go, aby rozpocząć, aby nacisnąć masaż,
14. ON / OFF: włącz przycisk, aby uruchomić urządzenie, wyłącz, aby przestać działać. 
Dostępnych jest 8 stopni intensywności elektronicznej, 

5. Rozwiązywanie problemów:  Sprawdzenie i naprawa problemu.
• Brak stymulacji.  

1. Czy elektrody i przewód są prawidłowo podłączone?  Sprawdź połączenie, aby upewnić
się, że jest prawidłowe.  
2. Czy elektrody są prawidłowo ustawione?  Zobacz instrukcję, jak je prawidłowo ustawić. 
3. Czy baterie są wyczerpane?  Jeśli tak, wymień je na nowe.  
4. Czy baterie są prawidłowo zainstalowane?  Zobacz w instrukcji, jak je prawidłowo 
włożyć.  

• Wyświetlacz świeci się, ale nie ma stymulacji 
1. Czy elektrody są prawidłowo ustawione?  Zasilanie podłączonego kanału wyłącza się 
automatycznie po ok. 1 godz.  10 sekund, jeśli jedna z dwóch elektrod zostanie odklejona 
od skóry. Dlatego przyłóż je blisko skóry. 
2. Na jakiej pozycji znajduje się poziom intensywności?  Naciśnij przycisk regulacji 
intensywności i zatrzymaj się w punkcie, w którym występuje umiarkowana stymulacja.  
3. Czy elektrody zachodzą na siebie?  Przymocuj podkładki tak, aby w żaden sposób nie 
zachodziły na siebie.  

• Słaba stymulacja 
1. Czy elektrody zachodzą na siebie?  Przymocuj podkładki tak, aby w żaden sposób nie 
zachodziły na siebie.
2, czy elektrody i przewód są prawidłowo podłączone?  Sprawdź połączenia, aby upewnić 
się, że są prawidłowe. 



3. Czy elektrody są prawidłowo ustawione?  Zobacz w instrukcji, jak je prawidłowo 
ustawić.  

• Ani wyświetlacz, ani lampki nie zapalają się, gdy urządzenie jest włączone
1. Czy baterie są wyczerpane? Gdy baterie się wyczerpią, urządzenie automatycznie się 
wyłącza. Wymień baterie na nowe. 
2. Czy baterie są prawidłowo zainstalowane  ?Zapoznaj się z instrukcją jak je prawidłowo 
założyć. 

• Skóra staje się czerwona. 
1. Czy czas zabiegu jest zbyt długi? Ogranicz czas zabiegu do 10-15 minut
2. Czy podkładki wyschły? Zwilż powierzchnię podkładek i spróbuj ponownie.  Jeśli to nie 
rozwiąże problemu lub jeśli elektrody są dość zabrudzone, wymień je na nowe. 
3. Czy elektrody są mocno przymocowane? Ustaw je tak, aby przylegały ściśle do skóry

6. OSTRZEŻENIE
Osoby, które cierpią na którąkolwiek z poniższych chorób lub wykazują jakiekolwiek 
objawy, nie powinny używać masażera pulsacyjnego elektrody do leczenia o niskiej 
częstotliwości:
1. Choroby serca 
2. Użytkownicy rozruszników serca 
3. Wysoka gorączka 
4. Ostre (bolesne) choroby 
5. Nieprawidłowe ciśnienie krwi 
6. Miesiączka, ciąża lub po porodzie 
7. Na skaleczeniach i/lub chorobach skóry lub wokół nich 
8. Nowotwory złośliwe 
9. Gdy ciało jest mokre od kąpieli / prysznica 
10. Choroby gruźlicze  
11. Osoby, które są pod stałą opieką lekarską , powinny skonsultować się ze swoim 
lekarzem przed skorzystaniem z produktu.

7. UWAGA 
1. Wyjmij baterie, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.  
2. Nigdy nie nakładaj elektrod na skórę przy włączonym zasilaniu;  w przeciwnym razie 
może dojść do nagłego porażenia prądem, 
3. Upewnij się, że nie przenosisz elektrod do innej części ciała lub ciała innej osoby przed 
wyłączeniem zasilania, 
4. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w jednostce głównej lub ciele, przerwij 
używanie  natychmiast.  
5. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu o dużej wilgotności ani podczas kąpieli, 
prowadzenia samochodu lub spania.
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