
Tens-121-TM3

• 2 utgångar med 16 program, 4 pads ingår.

• 20 styrkor, bakgrundsbelyst LCD-display

• 20 minuter standard timer kan ställas in från 10-60 minuter

• Uppladdningsbart batteri, stor kapacitet litiumbatteri

Lider  du  av  smärta,  muskelspänningar,  stress  eller  dålig

cirkulation?

Denna produkt kan snabbt behandla spända muskler och lindra

smärta, Det är den senaste bio-elektrisk teknoligin och är utformad

för att ge avkopplande, djupa utjämning förnimmelser i  områden

där du behöver lättnad. Slappna av, må bra och föryngra din kropp

och  själ,  inte  leva  med  ohälsosamma  fysiska  och  mentala

spänningar längre.

Läs instruktionerna noggrant innan du använder proukten.



Detta TENS EMS / PMS Enheten drivs med ett uppladdningsbart

litiumbatteri och kan tillämpa 4pads. Det lindrar mindre nerv och

muskelvärk.   Behandlingen  består  av  två  huvudkomponenter,

nämligen  trans  kutan  elektronisk  nervstimulator  och  elektronisk

muskelstimulator  som  genererar  de  erforderliga

stimuleringssignalerna,  och 2 uppsättningar  leder ledningar med

elektroderna  .För  att  användas  av  tillfällig  lindring  av  smärta  i

samband med ömma och värkande nerver och muskler i  nedre

delen  av  ryggen,  övre  extremiteterna  (arm)  och  nedre

extremiteterna (ben) på grund av påfrestningar från motion eller

normala hushållsarbetsmoment.

Användning:

1.  Hitta  den  exakta  smärtpunkten,  sätt  padsen  på  det

området.  Akupunktur  diagramet  kan också  fungera  som en

guide för pad placering.

2. Ställ in intensiteten gradvis. Det är mer effektivt att nå den

högsta intensitetsnivå om du stegvis ökar styrkan.

3.  Rekommenderad  användningstid  är  2-3  gånger  per  dag

och 40-60 minuter per applikation, över en 10 dagars period.

4. Pads kan placeras på två sätt:

Två Mode-med 2 kuddar bredvid varandra på samma sida av

kroppen och i närheten.



På var sin sida Mode-med de 2 kuddar på en liknande plats, men

på båda sidor av kroppen, dvs framsidan och baksidan axel.

Ingår i rutan:

• styrenhet x 1st

• Stor elektrod pad x 2st

• Små elektrod pad x 2st

• Elektrod med 2 leder x 2st

• USB-kabel och nätadapter x 1set

• Akupunkturpunkt diagram x 1st

• Bruksanvisning x 1 st

• Pads hållare x 1 st

Illustrationer av anordningen och tillbehör

1 

Två utgångar 8. Tidsinställning

2. USB-port 9. A / B-kanal (låsknappen)



3. LCD-skärm 16. Pads- fastnar bräda

4. Batteriindikator 11. Charger

5. ON / OFF 12. USB-kabel

6. Intensitetsjustering 13. Pads

7. Lägesväljaren 14. Pad sladdar

Lägen Beskrivning:

Det finns 10 lägen att välja mellan, det finns:

1.Tuina 2.Acupuncture 3.Tapping 4.Kneading 5. Djup massage

6.Cupping  7.Guasha  8.Viktminskning  9.Muskeluppbyggnad

10.Kombination

Bruksanvisning:

1. Anslut padsen till kabeln genom att knäppa fast dom och

ta bort skyddsfilmen.

Obs: Att tillsätta några droppar vatten på padsen kommer att öka

deras livslängd.

2. Placera padsen där behandlingen önskas, och koppla in en av

portarna på enheten.

För  ytterligare  effekt,  använd  den  andra  porten  och  upprepa

proceduren för att sätta på ytterligare två pads.

Se till att båda padsen på huden inte överlappar. Se till att huden

är fri från smuts, olja eller lotion.



3. Slå på enheten genom att trycka på / av-knapp på ovansidan av

enheten. Enheten kommer nu att aktiveras.

4.  Tryck  på  knappen  för  att  prova  annat  läge.  Tryck  sedan på

mittknappen för att välja vågorna i det valet.

Kom ihåg  styrkan  som standard  till  den  lägsta  inställningen  av

varje läge val.

Obs: mittenknappen kan också användas som ett lås.

Tryck och håll in den i 3 sekunder för att låsa skärmen, 3 sekunder

igen för att låsa upp skärmen.

5. När du väljer ett läge, gradvis öka intensiteten genom att trycka

på knappen +; minska den genom att trycka på - knappen.

Obs: Tryck på mittknappen för att ändra AB kanaler.

5. Rekommenderad behandling är 10-60 minuter. Öka 10 minuter

med varje knapptryck. Den återstående tiden börjar då automatiskt

räkna ner. Enheten stängs av automatiskt när tiden är slut.

Elektrod Riktlinjer:

1. Använd endast elektroderna från tillverkaren.

2. Använd inte elektroderna på olika människor. Varje användare

måste ha sin egen uppsättning.

3.  Stäng  alltid  av  strömmen innan du  tar  bort  eller  omplacerar

padsen.



4.  Tvätta  huden  noggrant  och  sedan  torka  innan  du  använder

padsen.

5.  Applicera hela paden mot huden. Använd inte pads som inte

fastnar ordentligt på huden eller endast delvis fastnar på huden.

6. Vid hudrodnad under padsen efter stimulering, använd inte på

samma område om hudrodnaden  fortfarande är kvar.

7. Det rekommenderas att använda större pads för större områden

såsom axel, midja, mage och ben muskler. Använd små pads på

mindre områden som underarm muskler, leder etc.

Ladda batteriet:

• Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri som kan

laddas via ett vanligt vägguttag eller via USB-porten på datorn.

• Enheten  kan  också  behöva  laddas  om  skärmen  är  mörk,

förnimmelserna är svag eller om inget visas på skärmen  när den

slås på.

• Det tar normalt cirka 1 timme att ladda batteriet.

Förvaringsförhållanden:

Förvaringstemperatur:

-20  till 60 , -4  till 140 ℃ ℃ ℉ ℉
Max relativ luftfuktighet: 80%

Atmosfäriskt tryck: 80KPa till 105Kpa

Undvik  lagring i  höga temperaturer,  hög luftfuktighet  eller  direkt



solljus.

Underhåll och skötsel

1. Se till att din hud är fri från smuts, olja eller lotion.

2.  Innan applicering  av  padsen,  Lägg  några  droppar  vatten  på

fingrarna och gnugga dem på båda padsen. Det hjälper padsen att

behålla sin fuktighet. 

3. Ta bort padsen.

4. Sätt tillbaka skyddsfilmen på padsen eller placera padsen på

hållaren.

5.  Ta ut kablarna ur enheten och lägg tillbaka dom tillsammans

med enheten för nästa användning.

6. Förvara enheten på en sval och torr plats.

Några fördelar:

• Snabb  hastigheten  och  graden  av  svar  varierar  för  individer,

många  användare  rapporterar  positiva  resultat  efter  10-20

minuters användning.

• Det finns inga droger eller kemikalier som är inblandade i denna

effektiva form av smärtbehandling. Du har tillgång till smärtlindring

24 timmar om dygnet, och du kan använda enheten så ofta du vill.

• Den är bärbar och det gör det möjligt att du kan få behandling

när som helst det passar dig.

• Kostnadseffektiv-Enheten kommer att spara tid och pengar samt



förbättra vardagen.

• Enkel  att  använda,  användarvänlig  enhet  som  är  enkel  att

använda.

• Alla som lider av muskelspänningar av några sort kan använda

produkten.

• Effektiv Relief-Enheten ger effektiv resultat. Teknologin sänder ut

flera  förinställda  elektriska,  terapeutiska  vågor  genom

elektroderna.    

Rekomendationer:

ANVÄND INTE enheten om du har något av följande medicinska

tillstånd:

1.  En  implanterad  pacemaker,  defibrillator  eller  någon  annan

implanterad metalliska eller elektronisk anordning.

2. Varit gravid i 37 veckor.

3. Har epilepsi.

Det rekommenderas att du rådfråga din läkare innan användning

om du:

1. Har fått diagnosen cancer.

2. Har lidit akut trauma eller en ny operation.

3. Har hjärtproblem eller hjärtsjukdom.

4. Ha venös trombos.

Denna enhet är avsedd att användas av vuxna, men användning



på barn är möjligt, men bör endast ske med vuxen tillsyn.

varningar:

1. Stimulering bör inte appliceras direkt över hjärtat.

2.  Applicera padsen endast på ren hud. Bör inte tillämpas över

öppna sår eller över svullna eller infekterade områden.

3. Använd aldrig enheten medan du kör.  

4. Använd inte apparaten i badet eller duschen.

5. Sänk aldrig enheten i någon vätska.

6. Använd aldrig enheten medan du sover.

7.  Denna  enhet  bör  endast  användas  med  de  tillbehör  som

tillhandahålls av tillverkaren.

Negativa reaktioner:

Om  du  upplever  hudirritationer,  bränner  under  padsen  efter

applicering på huden eller  andra biverkningar  ska behandlingen

stoppas omedelbart. Du bör rådgöra med din läkare om ytterligare

användning av anordningen.

Felsökning:

1.Enheten är inte påslagen eller jag kan inte se något på skärmen:

• Se till att enheten är fulladdad.

2.Enhet verkar inte vara laddad:

• Se till att USB-kabeln sitter ordentligt i enheten på ena sidan och



är ansluten till nätadaptern till eluttaget på den andra sidan.

• Isolera  om  det  finns  ett  problem  med  USB-kabeln  eller

nätadaptern  genom att  ansluta  USB-kabeln  från enheten  till  en

USB-port på en dator.

3.Enheten är på, men jag känner inte något .

• Kontrollera  att  sladden  är  ordentligt  i  porten  på  enheten  och

stadigt fäst vid padsen.

• Se till att du använder 2 pads för en sladd och att de är i närhet

till varandra, inte på olika extremiteter eller för långt ifrån varandra.

4. Enheten är på, men jag känner ingen känsla.

• Du kan behöva ställa in enheten till en mycket högre nivå för att

känna känsla i fötterna, speciellt om du har dålig cirkulation eller

nervskada.

5.Bara en port på enheten fungerar:

• Isolera  problemet  genom  att  försöka  använda  en  annan

anslutningskabel och en uppsättning av pads som du vet fungerar.

6. En pad känns starkare än den andra:

• Detta  är  normalt  eftersom  olika  delar  av  kroppen  reagerar

annorlunda så länge padsen har bra kontakt.

7.Under användning smärtar och svider huden.

• Se till att klister gelen på padsen ansluter sitter mot huden.

• Kontrollera att padsen  inte är alltför torra.



Program:

 Massage

1. Mjukare program som jobbar med låg frekvens.

2. Nervstimulering med pulsering. Hög frekvens.

3. Kraftfull stimulering för ländrygg och stora muskelgrupper.

4. Vattenfallskänsla med låg frekvens.

 Akupunktur

1. Pickande känsla för nerver och små muskler.

2. Kraftfull akupunktur för djupgånende höga frekvenser.

3. Låga frekvenser för cirkulation.

 EMS/ Magmuskulatur

1. Placera pads på magen vid graviditet för att lindra värk.

2. Högfrekevent.

3. Lågfrekevent ihållande träning.

 Lågfrekevent

1. Mjuka impulser för t.ex. Migrän.

2. Snabba mjuka impulser.



 Foten

1. Långa djupa impulser för knä.

2. Snabbare djupa impulser.

 Migrän

1. Stimulerar  tinning med låga frekvenser  för  t.ex.  Migrän

och huvudvärk.

2. Låga frekvenser men snabba.


