
CS  Masážní přístroj EMS na nohy Vital Legs 
Návod k použití .................................2

SK  EMS masážny prístroj na nohy Vital Legs 
Návod na obsluhu ...........................18

FM 250



2

ČESKY

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější 
použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které 
jsou v něm uvedené.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro 
vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, 
tělesné teploty, srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu, péče o krásu i o dítě.
S pozdravem
váš tým Beurer

Obsah balení
Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před 
použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození 
a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte 
se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

• 1x stimulátor prokrvení EMS
• 2x manžeta na bérce
• 1x síťový adaptér
• 2x připojovací kabel

• 1x dálkové ovládání
• tento návod k použití
• 2x baterie AAA pro dálkové ovládání
• 4x baterie AA pro stimulátor prokrvení EMS

Obsah
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Vysvětlení symbolů
V návodu k použití a na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:

VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohro-
žení zdraví

POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/pří-
slušenství.

Upozornění Upozornění na důležité informace.

Používejte pouze v uzavřených prostorech.

Příložná část typu BF

Značka CE potvrzuje shodu se základními požadavky směrnice 93/42/EHS 
pro zdravotnické prostředky.

Dodržujte návod k použití.

Sériové číslo

IP 21 Ochrana proti vniknutí cizích těles ≥ 12,5 mm a proti svisle kapající vodě.  

IP 22 Ochrana proti vniknutí cizích těles ≥ 12,5 mm a proti kapající vodě ve sklonu 15°

Zelený bod: německý duální systém likvidace odpadu

Stimulátor prokrvení EMS nepoužívejte, pokud máte implantované elektrické 
přístroje (např. kardiostimulátory).

Storage

Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při skladování

Operating

Přípustná provozní teplota a vlhkost vzduchu

Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zaříze-
ních (OEEZ)

Přístroj může vysílat průměrné výstupní hodnoty 10 mA v intervalu po 5 sekun-
dách.

Výrobce
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1. K seznámení
Stimulátor prokrvení EMS Vital Legs beurer je elektrostimulační přístroj. Stimulátor prokrvení 
EMS zajišťuje elektrickou stimulaci svalové tkáně (EMS) chodidel a bérců.
Stimulátor prokrvení EMS byl vyvinut speciálně pro tyto účely: 

•	zmírnění otoků nohou a kotníků
•	uvolnění při pocitu unavených a těžkých nohou
•	zlepšení prokrvení

Jak funguje elektrostimulace?
Princip účinnosti elektrostimulačních přístrojů je založen na napodobování přirozených tě-
lesných impulzů, které jsou pomocí elektrod přenášeny přes pokožku k nervovým, resp. 
svalovým vláknům. Elektrické impulzy jsou bezpečné a prakticky bezbolestné. Pociťujete 
pouze mírné mravenčení nebo vibrace. Elektrické impulzy vysílané do tkáně ovlivňují přenos 
vzruchu do nervových vláken a uzlin i do svalových skupin v oblasti aplikace.
Elektrická svalová stimulace (EMS) je rozšířenou a všeobecně uznávanou metodou a používá 
se již mnoho let ve sportovní a rehabilitační medicíně.

2. Použití v souladu s určením
Tento přístroj je určen výlučně k elektrostimulaci chodidel a bérců lidí. Přístroj je určen pouze 
pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely. Nemůže nahradit lékařské ošetření. 
Nepoužívejte přístroj, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných upozornění. 
Pokud si nejste jisti, zda je tento přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře.  Použí-
vejte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto 
návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné! Výrobce neručí za škody vzniklé 
neodborným nebo nevhodným používáním.

3. Bezpečnostní pokyny
Pečlivě si přečtěte tento návod k použití! Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit 
škody na zdraví nebo věcné škody. Použití přístroje nenahrazuje lékařskou konzultaci a léčbu. 
Konzultujte vždy proto nejdříve každý druh bolesti nebo nemoci se svým lékařem!

  VAROVÁNÍ
•	Přístroj a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí uškrcení připojo-

vacím kabelem a nebezpečí udušení následkem spolknutí malých dílů.
•	Tento přístroj není určen k používání osobami s omezenými fyzickými, smyslovými 

(např. ztráta citlivosti) nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností 
a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu své 
bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají 
přístroj používat.

•	Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
•	Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
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Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:
•	Nepoužívejte přístroj, jestliže máte voperovaný kardiostimulátor nebo jiné 

implantáty, např. inzulinovou pumpu či jiné kovové implantáty.
•	Nepoužívejte přístroj u osob s hlubokou žilní trombózou.
•	Nepoužívejte přístroj u osob s arteriální či žilní trombózou nebo tromboflebi-

tidou. Hrozí zbytkové riziko, že by při elektrické stimulaci cév mohlo dojít k vytvoření 
krevních sraženin a vzniku embólie. Proto přístroj nepoužívejte u osob s trombózou, 
i když k onemocnění došlo již před mnoha lety.

•	Nepoužívejte přístroj u osob s kovovými implantáty.
•	Nepoužívejte přístroj u osob s inzulínovou pumpou.
•	Nepoužívejte přístroj při vysoké horečce (např. > 39 °C).
•	Nepoužívejte přístroj v případě známých nebo akutních poruch srdečního rytmu a jiných 

poruch stimulace a oběhových poruch srdce.
•	Nepoužívejte přístroj při záchvatových nemocích (např. epilepsie).
•	Nepoužívejte přístroj v době těhotenství.
•	Nepoužívejte přístroj při onemocnění rakovinou.
•	Nepoužívejte přístroj na maligních ranách nebo kolem nich.
•	Nepoužívejte přístroj na zlomených kostech, aby nedošlo k neúmyslnému posunu.
•	Nepoužívejte přístroj po operacích, po nichž by zvýšené svalové kontrakce mohly 

narušit léčebný postup.
•	Nepoužívejte přístroj na kůži s akutním nebo chronickým onemocněním, poraněním ne-

bo zánětem (např. při bolestivých i nebolestivých zánětech a zarudnutí, vyrážce, zánětu 
žil, arteriální trombóze, žilní trombóze, tromboflebitidě, křečových žilách, alergiích, na 
popáleninách, pohmožděninách, otocích a otevřených nebo hojících se ranách nebo 
operačních jizvách). Používejte pouze na zdravé a čisté kůži.

•	Nepoužívejte přístroj na tkáni se sklonem ke krvácení.
•	Neumísťujte elektrody na oči nebo do tělních otvorů.
•	Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v koupelně nebo při koupání 

či sprchování.
•	Nepoužívejte přístroj po konzumaci alkoholu.
•	Nepoužívejte přístroj při současném připojení k vysokofrekvenčnímu chirurgickému 

přístroji.
•	Nepoužívejte přístroj při akutních nebo chronických onemocněních žaludku a zažíva-

cího traktu.
•	Nepoužívejte přístroj v blízkosti elektronických monitorovacích zařízení (např. srdečních 

monitorů nebo elektrokardiogramů)
•	Nepoužívejte přístroj v blízkosti přístrojů, které bez ochrany vysílají elektromagnetickou 

energii.
•	Nepoužívejte přístroj v blízkosti srdce. Zde by použití mohlo zvýšit riziko fibrilace sr-

dečních komor a vyvolat zástavu srdce.
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Před použitím přístroje se poraďte se svým lékařem v případě:
•	akutních onemocnění, zejména při podezření nebo diagnóze vysokého krevního tlaku, 

při poruchách srážlivosti krve, sklonu k tromboembolickým onemocněním a rovněž 
v případě výskytu zhoubných novotvarů,

•	všech kožních onemocněních,
•	nevyjasněných chronických bolestí, nezávisle na části těla,
•	diabetu,
•	všech poruch senzibility se sníženým vnímáním bolesti (např. poruch látkové výměny),
•	současně probíhajícího lékařského ošetření, 
•	výskytu potíží při stimulační léčbě, 
•	trvalého podráždění kůže z důvodu dlouhodobé stimulace elektrodou na stejném místě.

 VAROVÁNÍ
•	Nepřibližujte přístroj ke zdrojům tepla a nepoužívejte ho v blízkosti (~1 m) krátkovln-

ných nebo mikrovlnných zařízení (např. mobilů), neboť by mohly vzniknout nepříjemné 
proudové rázy. 

•	Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
•	Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí. 
•	Nikdy přístroj nevkládejte do vody nebo jiných kapalin.
•	 Přestane-li přístroj správně fungovat, dostaví-li se nevolnost nebo bolesti, okamžitě 

aplikaci přerušte.
•	Přístroj je vhodný pro soukromé použití.
•	Před sejmutím nebo přemístěním elektrod nejprve vypněte přístroj, resp. příslušný kanál, 

aby bylo zabráněno nechtěným impulzům.
•	Přístroj nijak neupravujte.
•	Elektrody nijak neupravujte (např. seříznutím). Mohla by se tím zvýšit proudová hustota, 

což by mohlo být nebezpečné (max. doporučená výstupní hodnota pro elektrody: 9 mA/
cm², efektivní proudová hustota vyšší než 2 mA/cm² vyžaduje zvýšenou pozornost).

•	Nepoužívejte přístroj během spánku, při řízení motorového vozidla nebo současné 
obsluze strojů.

•	Na ovládání tlačítek nepoužívejte ostré předměty, např. špičku tužky nebo kuličkového 
pera.

•	Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných elektrických přístrojů nebo mezi 
nimi. Pokud tomu nelze zabránit, musíte před použitím zkontrolovat, zda přistroj v za-
mýšleném umístění řádně funguje.

•	Tento přístroj podléhá speciálním bezpečnostním opatřením z hlediska elektromagne-
tické kompatibility a musí se instalovat a spouštět odpovídajícím způsobem.

•	Přístroj byl důkladně testován a vyzkoušen, aby byl zaručen jeho řádný výkon a fun-
gování.

•	V blízkosti přístroje nepoužívejte žádná vysokofrekvenční komunikační zařízení nebo 
systémy RFID.

•	Přístroj nepoužívejte při činnostech, při kterých by mohla nastat nepředvídaná a nebez-
pečná reakce (např. zvýšená svalová kontrakce navzdory nízké intenzitě).

•	Dbejte na to, aby se během stimulace nedostaly žádné kovové předměty do kontaktu 
s elektrodami. Jestliže máte v oblasti aplikace nějaký šperk nebo piercing, musíte ho 
před použitím přístroje odstranit, jinak by mohlo dojít k bodovým popáleninám.

•	Nenechávejte přístroj v dosahu dětí, abyste předešli případnému nebezpečí.
•	Nezaměňujte připojovací kabely s elektrodami a kontakty se sluchátky nebo jinými 

přístroji a nepropojujte manžety s jinými přístroji. 
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•	Nepoužívejte tento přístroj současně s jinými přístroji, které do těla vysílají elektrické 
impulzy.

•	Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů, kyslíku nebo oxidu dusnatého.
•	Nepoužívejte nabíjecí akumulátory, vždy použijte stejný typ baterií.
•	Nepoužívejte žádné mastné krémy nebo masti na ošetření kůže před použitím přístroje. 

Mohlo by dojít k nepříjemným proudovým rázům. Pro lepší kontakt mezi nohou a elek-
trodou můžete použít vodu nebo vodivý gel na elektrody.

Bezpečnostní opatření
•	Přístroj používejte pouze u člověka.
•	Používejte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným 

v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné!
•	Přístroj je určen jen k vnějšímu použití.
•	Dlouhodobé účinky chronické elektrické stimulace nejsou známé.
•	Elektrické stimulační přístroje nemají léčivý účinek.
•	U citlivých osob se mohou elektrostimulace nebo elektrody vyvolat podráždění kůže.
•	Používejte pouze manžety na bérce dodávané společně s přístrojem. Nepoužívejte 

přístroj s manžetami nebo elektrodami jiných výrobců.

Možné vedlejší účinky
•	Možnými vedlejšími účinky jsou podráždění kůže, záněty a popáleniny pod elektrodami.

Úraz elektrickým proudem (při použití s adaptérem, bez baterií)

 VAROVÁNÍ
Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento stimulátor prokrvení EMS opatrné a 
rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto
•	používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a pod napětím, které je uvedeno 

na adaptéru,
•	nepoužívejte nikdy, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady,
•	nepoužívejte při bouřce.

Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám, a odpojte ho od 
sítě. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout adaptér ze zásuvky. 
Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi 
napájecím kabelem a teplým povrchem přístroje. Napájecí kabel nikam neupínejte, nelámejte 
ho, ani ho nezamotávejte. Do přístroje nezapichujte žádné špendlíky nebo špičaté předměty.
Zajistěte, aby se přístroj, síťový adaptér a napájecí kabel nedostaly do kontaktu s vodou, 
párou nebo jinými kapalinami. Používejte přístroj proto jen v suchých vnitřních prostorách 
(např. nikdy ve vaně, sauně).
Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. 
Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady.
Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
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Poškození

 POZOR
•	Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mo-

hou být pro uživatele velmi nebezpečné. Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se 
na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

•	V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uve-
denou adresu zákaznického servisu.

•	Přístroj by neměl spadnout na zem nebo se rozebírat, aby bylo zajištěno jeho účinné 
fungování.

•	Kontrolujte přístroj, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. V případě opo-
třebení, poškození nebo nesprávného používání přístroje je třeba jej před opětovným 
použitím nechat zkontrolovat u výrobce nebo prodejce.

•	Okamžitě přístroj vypněte, pokud je poškozený nebo objeví-li se nějaká porucha.
•	V žádném případě se nepokoušejte přístroj otevřít a/nebo opravit sami. Opravy nechte 

provádět pouze v zákaznickém servisu nebo u autorizovaného prodejce. V případě 
nedodržení těchto pokynů záruka zaniká. 

•	Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Nebezpečí požáru

 VAROVÁNÍ 
Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování tohoto návodu 
k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!
Přístroj proto
•	nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem, …
•	nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých materiálů.

Manipulace

 POZOR
Přístroj je třeba vypnout a vytáhnout ze zásuvky po každém použití a před každým 
čištěním.

Likvidace

 POZOR
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvi-
dovat spolu s domácím odpadem. 
Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. 
Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zaříze-
ních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má 
na starosti likvidaci.Použité, zcela vybité baterie musíte likvidovat prostřednictvím speciálně 
označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotech-
niky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.
Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.
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Pokyny pro zacházení s bateriemi
•	Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, 

opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
•	  Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie 

proto uchovávejte mimo dosah dětí!
•	Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (−).
•	Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie 

suchou utěrkou.
•	Chraňte baterie před nadměrným teplem.
•	  Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
•	Baterie se nesmí nabíjet nebo zkratovat.
•	V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.
•	Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií. 
•	Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
•	Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
•	Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

4. Popis přístroje

1
7
6
8
10

1312

11
9
5
4
2
3

14

1516 17

1. Stupeň intenzity vpravo  
(chodidlo/bérec)

2. Stupeň intenzity vlevo 
(chodidlo/bérec)

3. Zbývající doba stimulace v mi-
nutách

4. Symbol intenzity
5. Režim stimulace chodidel
6. Režim stimulace chodidel a bér-

ců
7. Symbol doby stimulace
8. Symbol různých režimů stimu-

lace
9. Symbol ukazatele nabití baterie
10. Zvýšení/snížení stupně intenzity 

(chodidlo/bérec vpravo)
11. Zvýšení/snížení stupně intenzity 

(chodidlo/bérec vlevo)
12. Nastavení doby stimulace
13. Vypínač 
14. Plocha s elektrodami pro chodi-

dlo
15. Připojovací zdířka pro pravou 

manžetu na bérec
16. Připojovací zdířka pro levou man-

žetu na bérec
17. Boční podpěra pro funkci kroků
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18

19 20

21 22

18. Vypínač 
19. Stupeň intenzity pro levou nohu
20. Stupeň intenzity pro pravou nohu
21. Tlačítko režimu (mode) pro výběr 

jedné z 15 variant impulzů
22. Tlačítko časovače

5. Uvedení do provozu 

 Upozornění
Přístroj můžete používat s dodávaným síťovým adaptérem nebo s bateriemi. 
Doporučujeme používat síťový adaptér z důvodu zachování dlouhé životnosti přístroje.

Vložení baterií
Při používání přístroje s bateriemi musíte nejdříve do stimulá-
toru prokrvení EMS vložit baterie. Postupujte takto:
1. Otevřete kryt přihrádky na baterie na spodní straně stimu-

látoru prokrvení EMS.
2. Vložte čtyři baterie typu AA (1,5 V) do přihrádky. Dbejte na 

to, aby byly baterie vloženy se správným pólováním ( + / −) 
podle označení v přihrádce na baterie.

3. Poté přihrádku na baterie uzavřete tak, aby slyšitelně a vi-
ditelně zapadla do správné polohy.
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Vložení baterií do dálkového ovládání
Při používání dálkového ovládání musíte nejdříve do ovladače vložit baterie. 
Postupujte takto:
1. Otevřete kryt přihrádky na baterie na spodní straně dálkového ovládání 

tak, že pomocí ostrého předmětu zatlačíte uzávěr dozadu, aby se uvol-
nilo zajištění krytu. 

2. Vložte dvě baterie typu AAA (1,5 V) do přihrádky. Dbejte na to, aby byly 
baterie vloženy se správným pólováním ( + / −) podle označení v přihrád-
ce na baterie.

3. Zavřete přihrádku na baterie dálkového ovládání tak, slyšitelně a viditelně 
zapadla do správné polohy.

Připojení síťového adaptéru
Abyste mohli používat přístroj s dodávaným síťovým adaptérem, musíte nejdřív připojit síťový 
adaptér ke stimulátoru prokrvení EMS. Postupujte takto:
1. Připojte kabel síťového adaptéru k přípojce stimulátoru prokrvení EMS.
2. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky.
3. Do přístroje nevkládejte žádné baterie, pokud ho chcete používat jen se síťovým adap-

térem.

VAROVÁNÍ Nebezpečí zakopnutí! Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl 
zakopnout.

6. Použití

 Upozornění
•	Se stimulátorem prokrvení EMS můžete stimulovat nejen chodidla, ale i bérce.
•	Stimulátor prokrvení EMS používejte max. 90 minut denně. Při delším používání může 

nadměrná stimulace svalů vést k jejich napětí místo k uvolnění.
•	Stimulátor prokrvení EMS se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne.

VAROVÁNÍ
•	PPoužívejte stimulátor prokrvení EMS pouze vsedě. Nikdy nepoužívejte stimulátor 

prokrvení EMS vestoje!

6.1  Stimulace nohou
Při spuštění stimulace nohou postupujte takto:

Krok 1: Umístění přístroje na zem
•	Postavte stimulátor prokrvení EMS na rovný a pevný podklad. 

Židli postavte tak daleko od stimulátoru prokrvení EMS, abyste 
na něj vsedě pohodlně dosáhli nohama.  

VAROVÁNÍ Nebezpečí zakopnutí! Nikdy nepoužívejte 
stimulátor prokrvení EMS vestoje..
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Krok 2: Položení obou nohou na přístroj
•	Položte nohy (bosé) na plochy pro chodidla stimulátoru prokrvení 

EMS. Dbejte na to, aby klenba nohy doléhala k vyvýšené ploše. 
Nezáleží přitom na tom, jestli máte větší nebo menší nohy, než 
je plocha pro chodidla stimulátoru prokrvení EMS. 

POZOR Dbejte na to, aby nohy v kolenou svíraly 
přibližně úhel 90 stupňů.

Funkce kroků
Stimulátor prokrvení EMS má doplňkovou funkci kroků. S funkcí 
kroků můžete během elektrostimulace pohybovat chodidly dopředu 
a dozadu. Pohyby hlezenního kloubu podporují prokrvení a mohou 
přispět ke zmenšení otoků. Pro dosažení nejlepších výsledků do-
poručujeme při elektrostimulaci využívat i funkci kroků.
•	Při používání funkce kroků vytáhněte boční podpěry na přístroji. 

Plochy pro chodidla se nyní mohou naklápět dopředu a dozadu. 
•	Pokud je vám funkce kroků nepříjemná nebo ji chcete ukončit, 

zatlačte boční podpěry do přístroje tak, aby slyšitelně zapadly do 
správné polohy. Plochy pro chodidla můžete zajistit v horizontální 
poloze nebo naklopené směrem dopředu.

Krok 3: Zapnutí přístroje
•	Stimulátor prokrvení EMS zapněte stisknutím vypínače  na 

přístroji nebo na dálkovém ovládání. Na začátku je na pravé 
i levé straně nastaven stupeň intenzity 00.

Krok 4: Nastavení délky stimulace
•	Tlačítkem  na přístroji nebo na dálkovém ovládání nastavte 

požadovanou délku stimulace. Můžete nastavit délku stimulace 
od 5 do 90 minut (v krocích po 5 minutách).
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Krok 5: Zahájení stimulace / nastavení stupně intenzity
•	Zvolte tlačítky +/- na přístroji nebo na dálkovém ovládání poža-

dovaný stupeň intenzity vždy pro levou a pravou nohu. Můžete 
nastavit stupně intenzity od 1 do 99. Pokud krátce stisknete tlačít-
ko +/-, můžete postupně zvyšovat intenzitu. Podržte tlačítko +/- 
stisknuté, abyste rychleji nastavili požadovaný stupeň intenzity.

POZOR Začněte nejdříve s nižším stupněm intenzity, abyste si 
na přístroj postupně zvykli.

•	Pokud elektrostimulaci téměř necítíte, můžete lehce navlhčit 
chodidla vodou. Zlepší se tím vodivost elektrického proudu. 
Nepoužívejte pleťové krémy ani mléka, ale jen vodu nebo gel 
na elektrody na vodní bázi.

 Upozornění
•	Během stimulace se ve smyčce střídá 15 různých variant im-

pulzů vždy po dobu jedné minuty. Pokud chcete trvale nastavit 
některou z variant impulzů, stiskněte tlačítko M na dálkovém 
ovládání. Pokud chcete opět spustit různé varianty impulzů, zno-
vu stiskněte tlačítko M.

Detekce odlehčení
•	Pokud sejmete nohy na méně než 5 sekund z ploch pro chodidla 

stimulátoru prokrvení EMS, zazní na přístroji tři krátká pípnutí. 
Jakmile položíte nohy opět na plochy pro chodidla, opět se na-
staví dříve nastavený stupeň intenzity.

•	Pokud sejmete nohy na více než 5 sekund z ploch pro chodidla 
stimulátoru prokrvení EMS, nastaví se stupeň intenzity na 0. Po-
kud bude chtít pokračovat se stimulací, zvyšte opět stupeň inten-
zity na stimulátoru prokrvení EMS nebo na dálkovém ovládání..

Krok 6: Vypnutí přístroje
•	Stimulátor prokrvení EMS vypněte stisknutím vypínače  na 

přístroji nebo na dálkovém ovládání.
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6.2 Stimulace bérců 
Pokud chcete kromě chodidel stimulovat současně také bérce, postupujte takto:

Krok 1: Navlhčení manžet
•	Vyjměte obě manžety z obalu. Navlhčete obě manžety vodou 

nebo gelem na elektrody na vodní bázi. Zlepší se tím vodivost 
elektrického proudu. Nepoužívejte pleťové krémy ani mléka, ale 
jen vodu nebo gel na elektrody na vodní bázi.

Krok 2: Propojení připojovacího kabelu a manžety
•	Podle obrázku připojte připojovací kabel k patentnímu knoflíku 

na manžetě. Ujistěte se, že je připojovací kabel správně pro-
pojený s manžetou.

Krok 3: Propojení připojovacího kabelu a přístroje

VAROVÁNÍ 
Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.

•	Zapojte připojovací kabely do připojovacích zdířek L a R na 
přední straně přístroje. 

Krok 4: Nasazení manžet na bérce
•	Podle obrázku nasaďte manžety na bérce. Elektroda by měla 

přiléhat k lýtku a může být podle obvodu nohy až na holeni.
•	Dbejte na to, aby manžety přiléhaly těsně, ovšem musíte se 

vždy cítit příjemně. Položte připojovací kabely tak, abyste mohli 
pohybovat nohama na plochách pro chodidla nahoru a dolů.

Krok 5: Spuštění stimulace bérců
•	Při spuštění stimulace bérců dodržujte kroky 1 až 6 podle ka-

pitoly „6.1 Stimulace nohou“.

7. Čištění a uložení
Čištění

 VAROVÁNÍ
•	Před čištěním vždy odpojte adaptér od sítě i od přístroje.
•	Před každým čištěním vyjměte baterie ze stimulátoru prokrvení EMS.
•	Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se do přístroje 

nebo jeho příslušenství nesmí dostat žádná tekutina.
•	Očistěte plochy s elektrodami stimulátoru prokrvení EMS a manžety po každém pou-

žití utěrkou nebo vlhkou houbičkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující 
rozpouštědla.
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•	Nechejte stimulátor prokrvení EMS uschnout při pokojové teplotě a chraňte ho před 
horkem a slunečním zářením.

•	Stimulátor prokrvení EMS znovu použijte, až když bude úplně suchý.

Uložení
Pokud stimulátor prokrvení EMS nebudete delší dobu používat, doporučujeme ho uložit v 
originálním obalu v suchém prostředí, ničím ho nezatěžujte. Uchovávejte přístroj mimo dosah 
dětí, domácích zvířat a škůdců. Na stimulátor prokrvení EMS nestavte žádné předměty. Vy-
jměte baterie ze stimulátoru prokrvení EMS a dálkového ovládání. Dbejte na to, aby v místě 
uložení byly dodrženy podmínky skladování.

8. Co dělat v případě problémů?

Problém Příčina Odstranění

Stimulátor prokrvení 
EMS nelze zapnout.

Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie ve stimulátoru prokr-
vení EMS.

Baterie nejsou správně 
vloženy.

Ujistěte se, že jsou baterie správně 
vloženy. Dbejte na označení polarity 
plus (+) a minus (−).

Stimulátor prokrvení 
EMS není správně 
zapojen.

Propojte síťový adaptér se stimu-
látorem prokrvení EMS a vhodnou 
zásuvkou.

Dálkové ovládání nere-
aguje.

Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.

Baterie nejsou správně 
vloženy.

Ujistěte se, že jsou baterie správně 
vloženy. Dbejte na označení polarity 
plus (+) a minus (−).

Stimulátor prokrvení 
EMS je zapnutý, ale 
není cítit žádná elekt-
rostimulace.

Máte příliš suché 
nohy.

Navlhčete spodní stranu nohou. Pří-
padně zvyšte stupeň intenzity.

Elektrostimulace je 
příliš slabá.

Nastavený stupeň 
intenzity je příliš nízký. Zvyšte stupeň intenzity.

Elektrostimulace je 
nepříjemná.

Nastavený stupeň in-
tenzity je příliš vysoký. Snižte stupeň intenzity.

Stimulátor prokrvení 
EMS se nepoužívá 
podle pokynů v tomto 
návodu na použití.

Před použitím přístroje si přečtěte 
návod na použití.

Po skončení stimulace 
bolí lýtka a chodidla.

Nastavený stupeň in-
tenzity je příliš vysoký. 
Svaly jsou přetížené.

Snižte stupeň intenzity. Před jednot-
livými stimulacemi si udělejte dosta-
tečnou přestávku, aby se svaly mohly 
zregenerovat.
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Stimulace byla přeru-
šena.

Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie ve stimulátoru prokr-
vení EMS. 

Stimulátor prokrvení 
EMS se po uplynutí 
nastavené doby auto-
maticky vypne.

Stimulátor prokrvení EMS se opět 
zapíná stisknutím vypínače  .

9. Technické údaje
Typ FM 250
Tvar výstupní křivky bifázické obdélníkové impulzy
Frekvence impulzů 10 Hz~ 36 Hz
Trvání impulzu 250 μs
Výstupní napětí 0 ~ 80 Vpp (na 500 Ω)
Napájení 
stimulátoru prokrvení EMS

vstup síťového adaptéru: 100–240 V~; 50/60 Hz 0,2 A;
výstup: DC 6,0 V; 300 mA; 
nebo
DC 6,0 V; 4x baterie AA

Napájení dálkového 
ovládání

DC 3,0 V; 2x baterie AAA

Životnost baterií 1 týden (při každodenní stimulaci po 30 minutách)
Kanály 2 kanály
Programy 1 program s 15 různými opakujícími se variantami impulz-

ních vln
Délka stimulace 5–90 minut (v krocích po 5 minutách) 
Stupně intenzity 1–99
Provozní podmínky 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F) při relativní vlhkosti vzduchu 

30–75 %; 700 hPa – 1 060 hPa
Podmínky pro uložení 
a přepravu

−10 °C – 55 °C (14 °F – 131 °F) při relativní vlhkosti vzduchu 
10–90 %; 700 hPa – 1 060 hPa

Rozměry Stimulátor prokrvení EMS: 
cca 283,3 x 372,2 x 111,4 mm 

Hmotnost 1 500 g (pouze stimulátor prokrvení EMS, bez baterií)
Sériové číslo se nachází na přístroji nebo v přihrádce na baterie.
Životnost baterií: Dodávané baterie vystačí při 500 Ω asi na 8 stimulací po 30 minutách.
Upozornění: Při použití přístroje mimo specifikaci není zaručeno jeho správné fungování! 
Technické změny v rámci zlepšování a dalšího vývoje výrobku jsou vyhrazeny.
Tento přístroj odpovídá evropským normám EN60601-1 a EN60601-1-2 (shoda s CISPR 11, 
IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 6100-4-4, IEC 61000-4-5, 
IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) a podléhá speciálním bezpečnostním opatře-
ním z hlediska elektromagnetické kompatibility. Nezapomeňte prosím, že přenosná a mobilní 
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vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou mít vliv na tento přístroj. Přesnější údaje si 
můžete vyžádat na uvedené adrese zákaznického servisu.
Přístroj odpovídá požadavkům evropské směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS, 
zákonu o zdravotnických prostředcích. Pro tento přístroj není nutná žádná funkční zkouška 
ani poučení podle § 10 vyhlášky pro provozovatele zdravotnických prostředků (MPBetreibV).

Poznámky k elektromagnetické kompatibilitě
 VAROVÁNÍ 
•	Přístroj je vhodný pro použití ve všech prostředích, která jsou uvedena v tomto návodu 

k použití, včetně domácího prostředí.
•	Přístroj lze při výskytu elektromagnetických poruchových veličin používat podle okol-

ností jen v omezené míře. V důsledku toho se mohou například objevit chybová hlášení 
nebo může dojít k výpadku displeje/přístroje.

•	Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných přístrojů nebo s přístroji nasklá-
danými na sobě, neboť by mohlo dojít k chybnému způsobu provozu. Pokud by však 
bylo použití ve výše uvedené podobě nutné, měli byste tento přístroj i ostatní přístroje 
sledovat a přesvědčit se, že pracují správně.

•	Používání jiného příslušenství, než které určil nebo poskytl výrobce tohoto přístroji, 
může mít za následek zvýšené rušivé elektromagnetické záření nebo sníženou elektro-
magnetickou odolnost přístroje a způsobit chybný způsob provozu.

•	Radiofrekvenční přístroje (včetně periferií jako anténních kabelů nebo externích antén) 
používejte minimálně ve vzdálenosti 30 cm od všech součástí tohoto přístroje, včetně 
všech kabelů dodávaných společně s přístrojem. Nerespektování těchto pokynů může 
způsobit omezení výkonu přístroje.

•	Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu přístroje.

10. Záruka/servis
Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo míst-
ní pobočku (viz seznam „Service international“).
Při zasílání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:
1.  Záruční doba produktů BEURER činí 3 roky nebo – pokud je delší – rozhodující je 

záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.  
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokla-
dem o koupi nebo fakturou.

2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.  
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 d.  Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení 

(manžeta, baterie atd.).
4.  Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je 

vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.
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SLOVENSKY

Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na ne-
skoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte 
pokyny v ňom uvedené.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné 
a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, 
telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu.
S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer

Obsah balenia
Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je 
obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevyka-
zujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade po-
chybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaz-
níckeho servisu.

• 1x EMS stimulátor prekrvenia
• 2x manžety pre predkolenie
• 1x sieťový adaptér
• 2x pripájací kábel

• 1x diaľkové ovládanie
• tento návod na obsluhu
• 2x AAA batérie pre diaľkové ovládanie
• 4x AA batéria pre EMS stimulátor prekrve-

nia

Obsah
1. Oboznámenie sa .............................. 20
2. Použitie podľa určenia ...................... 20
3. Bezpečnostné upozornenia ............. 20
4. Popis prístroja .................................. 26
5. Uvedenie do prevádzky  .................. 27

  6. Použitie .......................................... 28
  7. Čistenie a uskladnenie................... 31
  8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? 31
  9. Technické údaje ............................. 32
10. Záruka/servis ................................. 34
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Vysvetlenie symbolov
V návode na obsluhu a na typovom štítku sú použité tieto symboly

VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zra-
nenia alebo ohrozenie vášho zdravia.

POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/
príslušenstve.

Upozornenie Upozornenie na dôležité informácie.

Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.

Aplikačná časť typ BF

Symbol CE potvrdzuje súlad so základnými požiadavkami smernice 93/42/
EHS o zdravotníckych pomôckach.

Dodržujte návod na obsluhu

Sériové číslo

IP 21 Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov ≥ 12,5 mm a proti zvisle kvap-
kajúcej vode  

IP 22 Chránený proti cudzím telesám ≥ 12,5 mm a chránený proti kvapkajúcej vode 
padajúcej diagonálne až do 15 stupňov

Zelený bod: nemecký duálny systém likvidácie odpadov

EMS stimulátor prekrvenia nepoužívajte pri implantovaných elektrických prí-
strojoch (ako napr. kardiostimulátory).

Storage

Prípustná skladovacia teplota a vlhkosť vzduchu

Operating

Prípustná prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elek-
tronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Prístroj môže dodávať efektívne výstupné hodnoty nad 10 mA pri spriemero-
vaní 5sekundového intervalu.

Výrobca
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1. Oboznámenie sa
EMS stimulátor prekrvenia Vital Legs od firmy beurer je elektrostimulačný prístroj. EMS stimu-
látor prekrvenia generuje elektrickú stimuláciu svalového tkaniva (EMS) v oblasti chodidla a 
predkolenia.
EMS stimulátor prekrvenia bol špeciálne vyvinutý na nasledujúce účely: 

•	Zmiernenie opuchu na chodidlách a členkoch
•	Úľava od pocitu unavených a ťažkých nôh
•	Zlepšenie prekrvenia

Ako funguje elektrostimulácia?
Princíp fungovania elektrostimulačných prístrojov je založený na imitácii telu vlastných im-
pulzov, ktoré sa prostredníctvom elektród vedú cez kožu k nervom, resp. svalovým vláknam. 
Elektrické stimuly sú neškodné a prakticky bezbolestné. Môžete pri nich pociťovať nanajvýš 
jemné mravenčenie alebo vibrácie. Elektrické impulzy odosielané do tkaniva ovplyvňujú pre-
nos vzruchov v nervových vláknach, ako aj nervové uzliny a svalové skupiny v oblasti použitia.
Elektrická svalová stimulácia (EMS) je veľmi rozšírená a všeobecne uznávaná metóda, ktorá 
sa už dlhé roky používa v športovej a rehabilitačnej medicíne.

2. Použitie podľa určenia
Tento prístroj je určený výlučne na elektrostimuláciu chodidiel a predkolení u ľudí. Prístroj je 
určený len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Prístroj nemôže 
nahradiť liečbu lekárom. Prístroj nepoužívajte, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z na-
sledujúcich výstražných upozornení. Ak si nie ste istý, či je pre vás prístroj vhodný, poraďte 
sa so svojím lekárom.  Prístroj používajte výlučne na účel, pre ktorý bol vyvinutý, a spôsobom 
uvedeným v návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné! Výrobca 
neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho použitia.

3. Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si tento návod na obsluhu pozorne! Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže 
dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Použitie prístroja nenahrádza konzul-
táciu s lekárom a liečbu. V prípade akejkoľvek bolesti alebo ochorenia sa preto vždy najskôr 
poraďte so svojím lekárom!

  VÝSTRAHA
•	Obal a prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo uškrtenia káblom 

sieťového adaptéra a nebezpečenstvo zadusenia malým časťami, ktoré môže dieťa 
prehltnúť.

•	Používanie tohto prístroja nie je určené pre osoby s obmedzenými fyzickými, senzoric-
kými (napr. vnímanie bolesti) alebo duševnými schopnosťami alebo pre osoby, ktoré 
kvôli nedostatku skúseností a/alebo vedomostí nevedia, ako používať prístroj, pokiaľ 
neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť alebo nedostali pokyny, ako 
majú prístroj používať.

•	Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
•	Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
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Aby sa predišlo škodám na zdraví, použitie prístroja sa dôrazne neodporúča 
v nasledovných prípadoch::

•	Aby sa predišlo škodám na zdraví, použitie prístroja sa dôrazne neodporúča 
v nasledovných prípadoch:

•	Nepoužívajte prístroj u ľudí s hlbokou venóznou trombózou.
•	Nepoužívajte prístroj u ľudí s arteriálnou alebo venóznou trombózou alebo 

tromboflebitídou. Existuje zvyškové riziko, že elektrická stimulácia krvných ciev na alebo 
v blízkosti krvných zrazenín môže viesť k embolizácii. Z tohto dôvodu nepoužívajte prí-
stroj u ľudí s trombózou, dokonca ani vtedy, ak mali túto chorobu pred niekoľkými rokmi.

•	Nepoužívajte prístroj u osôb s kovovými implantátmi.
•	Nepoužívajte prístroj u nositeľov inzulínovej pumpy.
•	Nepoužívajte prístroj pri vysokej horúčke (napr. > 39 °C).
•	Nepoužívajte prístroj pri známej alebo akútnej srdcovej arytmii a iných poruchách tvorby 

impulzov a vedenia srdca.
•	Nepoužívajte prístroj, ak trpíte záchvatmi (napríklad epilepsia).
•	Nepoužívajte prístroj počas tehotenstva.
•	Nepoužívajte prístroj v prípade existujúceho rakovinového ochorenia.
•	Nepoužívajte prístroj na rany rakovinového typu.
•	Nepoužívajte prístroj na zlomené kosti, aby ste predišli nežiaducemu pohybu.
•	Nepoužívajte prístroj po operáciách, pri ktorých môžu zosilnené svalové kontrakcie 

narušiť proces hojenia.
•	Nepoužívajte prístroj na nohy na pokožke s akútnym alebo chronickým ochorením 

(poškodenie alebo zápal), (napr. pri bolestivých alebo bezbolestných zápaloch, sčer-
venaniach, vyrážkach (napr. alergie), popáleninách, narazeniach, opuchoch, ranách 
a pooperačných jazvách, ktoré sú súčasťou procesu hojenia). Používajte len na zdravú 
a očistenú pokožku.

•	Prístroj nepoužívajte na tkanivách, ktoré majú tendenciu krvácať.
•	Elektródy neumiestňujte na oči ani do telesných otvorov.
•	Nepoužívajte prístroj, ak sa nachádzate v priestoroch s vysokou vlhkosťou, napr. v kú-

peľni alebo pri kúpaní alebo sprchovaní.
•	Nepoužívajte prístroj po konzumácii alkoholu.
•	Nepoužívajte prístroj, ak je súčasne pripojený k vysokofrekvenčnému chirurgickému 

zariadeniu.
•	Nepoužívajte zariadenie pri akútnych alebo chronických ochoreniach tráviaceho traktu.
•	Nepoužívajte prístroj v blízkosti elektronických monitorovacích zariadení (ako sú mo-

nitory srdca alebo elektrokardiogramy).
•	Nepoužívajte prístroj v blízkosti zariadení, ktoré nevyžarujú elektromagnetickú energiu.
•	Nepoužívajte prístroj v blízkosti srdca. V takom prípade sa môže zvýšiť riziko komorovej 

fibrilácie srdca a môže dôjsť k jeho zástave.
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Pred použitím prístroja sa poraďte s ošetrujúcim lekárom pri:
•	akútnych ochoreniach, predovšetkým pri podozrení na vysoký krvný tlak alebo doká-

zanom vysokom krvnom tlaku, pri poruchách zrážanlivosti krvi, náchylnosti na trom-
boembolické ochorenia a pri zhubných nádoroch;

•	všetkých kožných ochoreniach;
•	neobjasnených chronických bolestivých stavoch nezávisle od časti tela;
•	diabetes;
•	všetkých poruchách citlivosti so znížením vnímaním bolesti (napr. poruchy metabo-

lizmu);
•	inej, súčasne vykonávanej medicínskej liečbe;
•	problémoch vyskytujúcich sa pri stimulačnej liečbe;
•	pretrvávajúcich podráždeniach kože z dôvodu dlhodobej stimulácie na rovnakom mies-

te.

 VÝSTRAHA
•	Prístroj uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a nepoužívajte ho v blíz-

kosti (~1 m) krátkovlnných a mikrovlnných zariadení (napr. mobilné telefóny), pretože 
tieto môžu spôsobiť nepríjemné nárasty prúdu. 

•	Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
•	Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou. 
•	Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
•	 Ak by prístroj nefungoval správne alebo by spôsoboval nevoľnosť alebo bolesti, okam-

žite prerušte jeho používanie.
•	Prístroj je určený na vlastné použitie.
•	Pred odstraňovaním alebo premiestňovaním elektród najskôr prístroj, príp. príslušný 

kanál vypnite, aby ste predišli nechceným podráždeniam.
•	Prístroj neupravujte.
•	Elektródy neupravujte (napr. zastrihnutím). Ich úprava má za následok väčšiu hustotu prú-

du, ktorá môže byť nebezpečná (max. odporúčaná výstupná hodnota pre elektródy je 9 
mA/cm², efektívna hustota prúdu presahujúca 2 mA/cm² si vyžaduje zvýšenú pozornosť).

•	Nepoužívajte prístroj v spánku, pri vedení motorového vozidla alebo súčasnej obsluhe 
strojov.

•	Na stláčanie tlačidiel nepoužívajte ostré predmety, ako napr. ceruzky alebo pero.
•	Nepoužívajte prístroj bezprostredne vedľa alebo medzi inými elektrickými spotrebičmi 

Ak je to nevyhnutné, pred použitím zariadenia musíte overiť, či v zamýšľanej konfigurácii 
nastavenia funguje správne.

•	Tento prístroj podlieha osobitným bezpečnostným opatreniam týkajúcim sa EMC a musí 
byť správne nainštalovaný a uvedený do prevádzky.

•	Prístroj bol dôkladne otestovaný a odskúšaný, aby sa zabezpečil správny výkon a funkč-
nosť.

•	V blízkosti zariadenia nepoužívajte iné RF komunikačné zariadenia ani systémy RFID.
•	Prístroj nepoužívajte pri činnostiach, pri ktorých môžu byť nebezpečné nepredvídané 

reakcie (napr. zosilnené svalové kontrakcie napriek nízkej intenzite).
•	Dbajte na to, aby počas stimulácie nemohlo dôjsť ku kontaktu kovových predmetov 

s elektródami. Ak sa na mieste aplikácie nachádza šperk, musí sa pred použitím prístroja 
odstrániť, pretože v opačnom prípade hrozia bodové popáleniny.

•	Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste predišli prípadným nebezpečenstvám.
•	Pripájací kábel s kontaktmi nenahrádzajte slúchadlami alebo inými prístrojmi a elektródy 

nezapájajte do iných prístrojov. 
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•	Nepoužívajte tento prístroj súčasne s inými prístrojmi, ktoré do vášho tela vysielajú 
elektrické impulzy.

•	Nepoužívajte prístroj v blízkosti ľahko zápalných látok, plynov alebo výbušnín.
•	Nepoužívajte akumulátory a používajte iba batérie rovnakého typu.
•	Nepoužívajte mastné krémy na predošetrenie pokožky. Mohlo by to mať za následok 

ťažkú ujmu na zdraví. Na zlepšenie kontaktu medzi chodidlom a elektródou môžete 
použiť vodu alebo gél pre elektródy.

Bezpečnostné opatrenia
•	Prístroj používajte len na ľuďoch.
•	Prístroj používajte výlučne na účel, pre ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným 

v návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné!
•	Prístroj je určený iba na externé použitie.
•	Dlhodobé účinky chronickej elektrickej stimulácie nie sú známe.
•	Elektrické prístroje na stimuláciu svalov nemajú žiadny liečebný účinok.
•	U citlivých osôb môže dôjsť k podráždeniu kože elektrostimuláciou alebo elektródami.
•	Prístroj používajte len s manžetami na predkolenie, ktoré sú súčasťou balenia. Nepo-

užívajte prístroj s manžetami alebo elektródami od iných výrobcov.

Možné vedľajšie účinky
•	Možné vedľajšie účinky zahŕňajú podráždenie kože, zápal a popáleniny pod elektródami.

Zásah elektrickým prúdom (pri použití so sieťovým zdrojom, bez batérií)

 VÝSTRAHA
Ako s každým elektrickým prístrojom, aj s EMS stimulátorom prekrvenia, je potrebné 
zaobchádzať opatrne a obozretne, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým 
prúdom.

Preto
•	prístroj používajte len s dodaným sieťovým zdrojom a so sieťovým napätím uvedeným 

na sieťovom zdroji,
•	nepoužívajte prístroj alebo príslušenstvo pokiaľ sú viditeľne poškodené,
•	nepoužívajte prístroj počas búrky.

Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú poruchy, a odpojte ho z elektriny. 
Neťahajte za napájací kábel alebo za prístroj, ak chcete sieťový zdroj vytiahnuť zo zásuvky. 
Nikdy nedržte a nenoste prístroj za elektrický kábel. Dodržujte odstup medzi napájacím káb-
lom a teplým povrchom. Napájací kábel neprivierajte, nezalamujte ani netočte. Do prístroja 
nezasúvajte žiadne ihly alebo ostré predmety.
Uistite sa, že prístroj, sieťový zdroj ani napájací kábel neprichádza do styku s vodou, parou 
ani inými tekutinami. Používajte prístroj len v suchých miestnostiach (napr. nikdy nie vo vani, 
saune).
V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite sieťový 
zdroj zo zásuvky. Prístroj nepoužívajte, ak je prístroj alebo príslušenstvo viditeľne poškodené.
Prístroj nevystavujte otrasom a nenechajte ho spadnúť na zem.
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Poškodenie

 POZOR
•	Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave 

môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. Pri opravách sa obráťte na zákaz-
nícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

•	V prípade poškodenia prístroj nepoužívajte a obráťte sa na Vášho predajcu alebo na 
uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

•	Na zaručenie účinnej funkcie prístroja by ste ho nemali nechať padnúť a nemali by 
ste ho rozkladať.

•	Prístroj kontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. V prípade, 
že sa takéto známky vyskytnú, alebo ak bol prístroj nesprávne použitý, je potrebné 
ho pred ďalším použitím doručiť výrobcovi alebo predajcovi.

•	Okamžite vypnite prístroj, ak je pokazený alebo ak sa vyskytujú poruchy.
•	V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj otvoriť a/alebo opraviť samostatne. Rea-

lizáciu opravy prenechajte zákazníckemu servisu alebo autorizovanému predajcovi. 
Pri nedodržaní pokynov záruka zaniká. 

•	Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho 
použitia.

Nebezpečenstvo požiaru

 VÝSTRAHA 
V prípade použitia prístroja v rozpore s jeho určením, resp. v prípade nedodržania tohto 
návodu na obsluhu hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!
Preto
•	prístroj nikdy nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom…
•	nikdy nepoužívajte v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok.

Manipulácia

 POZOR
Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť a vytiahnuť zo zá-
suvky.
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Likvidácia

 POZOR
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie 
likvidovať s domovým odpadom. 
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej 
krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elek-
tronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ak máte 
akékoľvek otázky, obráťte sa na orgán zodpovedný za likvidáciu. Použité a úplne vybité batérie 
musia byť zlikvidované prostredníctvom špeciálne označených zberných nádob, špeciálnych 
zberných miest alebo prostredníctvom predajne s elektronickým tovarom. Zo zákona máte 
povinnosť batérie likvidovať.
Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami
•	Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto 

vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
•	  Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti by mohli batérie prehltnúť a zadusiť sa 

nimi. Z tohto dôvodu skladujte batérie mimo dosahu malých detí!
•	Dbajte na označenie polarity plus (+) a mínus (-).
•	Keď batéria vytečie, nasaďte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite 

suchou handričkou.
•	Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
•	  Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nehádžte do ohňa.
•	Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
•	Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie.
•	Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií. 
•	Batérie vždy vymieňajte naraz.
•	Nepoužívajte akumulátory!
•	Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neštiepte.
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4. Popis prístroja

1
7
6
8
10

1312

11
9
5
4
2
3

14

1516 17

1. Stupeň intenzity vpravo
(chodidlo/ predkolenie)

2. Stupeň intenzity vľavo
(chodidlo/predkolenie)

3. Zostávajúci čas aplikácie v mi-
nútach

4. Symbol intenzity
5. Režim stimulácie chodidla
6. Režim stimulácie chodidla 

a predkolenia
7. Symbol doby ošetrovania
8. Symbol meniacich sa režimov 

stimulácie
9. Symbol indikátora batérie
10. Zvýšenie/zníženie stupňa intenzi-

ty (chodidlo/predkolenie vpravo)
11. Zvýšenie/zníženie stuna intenzity 

(chodidlo/predkolenie vľavo)
12. Nastavenie doby ošetrovania
13.  Tlačidlo ZAP/VYP
14. Povrch elektródy chodidla
15. Pripojovacia zásuvka pre manže-

tu pravého predkolenia
16. Pripojovacia zásuvka pre manže-

tu ľavého predkolenia
17. Bočné vyťahovacie opierky pre 

krokovú funkciu

18

19 20

21 22

18.  Tlačidlo ZAP/VYP
19. Stupeň intenzity ľavá noha
20. Stupeň intenzity pravá noha
21. Tlačidlo režimu na výber jedného 

z 15 variantov vlny impulzov
22. Tlačidlo časovača
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5. Uvedenie do prevádzky 

 Upozornenie
Zariadenie môžete prevádzkovať s dodaným sieťovým adaptérom alebo batériami. 
Používanie sieťového adaptéra odporúčame z dôvodov trvalej udržateľnosti

Vloženie batérií
Ak chcete prístroj používať s batériami, musíte najskôr do EMS 
stimulátora prekrvenia vložiť batérie. Postupujte pritom nasle-
dovne.
1. Otvorte kryt priehradky na batérie na spodnej strane EMS 

stimulátora prekrvenia.
2. Do priehradky na batérie vložte štyri batérie typu AA (1,5 V). 

Dbajte na to, aby boli batérie vložené so správnou polaritou 
( + / −) ako je uvedené v priehradke na batérie.

3. Priehradku na batérie zatvorte tak, aby počuteľne a citeľne 
zapadla.

Vložte batérie do diaľkového ovládania
Ak chcete používať diaľkové ovládanie, musíte doň najskôr vložiť batérie. 
Postupujte pritom nasledovne.
1. Otvorte kryt priehradky na batérie na spodnej strane diaľkového ovlá-

dania tak, že pomocou špicatého predmetu zatlačíte západku smerom 
dozadu, čím ju uvoľníte. 

2. Do priehradky na batérie vložte štyri batérie typu AAA (1,5 V). Dbajte na 
to, aby boli batérie vložené so správnou polaritou ( + / −) ako je uvedené 
v priehradke na batérie.

3. Priehradku na batérie diaľkového ovládania zatvorte tak, aby počuteľne 
a citeľne zapadla.

Pripojenie sieťového adaptéra 
Ak chcete prístroj používať s dodaným sieťovým adaptérom, musíte najprv pripojiť sieťový 
adaptér k EMS stimulátoru prekrvenia. Postupujte nasledovne:
1. Pripojte kábel sieťového adaptéra k pripojovacej zásuvke EMS stimulátora prekrvenia.
2. Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.
3. Ak chcete prístroj používať len so sieťovým adaptérom, nevkladajte doň batérie.

VÝSTRAHA Nebezpečenstvo zakopnutia! Sieťový kábel uložte tak, aby nehrozilo 
zakopnutie.



28

6. Použitie

 Upozornenie
•	S EMS stimulátorom prekrvenia môžete stimulovať nielen plochy chodidiel, ale aj 

predkolenie.
•	EMS stimulátor prekrvenia používajte max. 90 minút denne. Pri dlhšom používaní 

môže priveľká stimulácia viesť k preťaženiu namiesto uvoľnenia.
•	MS stimulátor prekrvenia sa po uplynutí nastaveného času používania automaticky 

vypne.

VÝSTRAHA
•	EMS stimulátor prekrvenia používajte len v sede. EMS stimulátor prekrvenia nikdy 

nepoužívajte v stoji!

6.1 Stimulácia chodidla
Ak chcete spustiť stimuláciu nôh, postupujte nasledovne:

Krok 1: Položte prístroj na podlahu
•	EMS stimulátor prekrvenia postavte na pevný a rovný povrch. 

Umiestnite stoličku do takej vzdialenosti pred EMS stimulátor 
prekrvenia, aby ste naň v sede pohodlne dosiahli nohami.  

VÝSTRAHA Nebezpečenstvo zakopnutia! EMS 
stimulátor prekrvenia nikdy nepoužívajte v stoji..

Krok 2: Položte obe chodidlá na prístroj
•	Umiestnite chodidlá (bosé) na plochy pre nohy na EMS stimu-

látore prekrvenia. Dbajte na to, aby sa klenba vášho chodidla 
nachádzala na strednom výstupku. Nezáleží na tom, či sú vaše 
nohy väčšie alebo menšie ako plochy pre nohy na EMS stimu-
látore prekrvenia.

POZOR Dbajte na to, aby vaše kolená v sede vytvárali 
uhol približne 90 stupňov.

Kroková funkcia
EMS stimulátor prekrvenia má tiež krokovú funkciu. Kroková funkcia 
umožňuje nakláňať nohy dopredu a dozadu počas elektrostimulácie. 
Dodatočný pohyb členku podporuje krvný obeh a znižuje opuch. 
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať elek-
trostimuláciu v spojení s krokovou funkciou.
•	Ak chcete použiť krokovú funkciu, vytiahnite bočné opierky na 

prístroji. Plochy na nohy sa teraz dajú nakláňať dopredu a do-
zadu. 

•	Ak je pre vás kroková funkcia nepríjemná alebo ju chcete ukončiť, 
zatlačte bočné opierky späť do prístroja tak, aby zacvakli na svoje 
miesto. Plochy na nohy môžete pevne uzamknúť v horizontálnej 
polohe alebo naklonené dopredu.
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Krok 3: Zapnutie prístroja
•	Ak chcete zapnúť EMS stimulátor prekrvenia, stlačte tlačidlo  

pre ZAP/VYP na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní. Na za-
čiatku je na ľavej a pravej strane nastavená úroveň intenzity 00.

Krok 4: Nastavenie doby používania
•	Pomocou tlačidla na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní 

vyberte požadovanú dobu trvania aplikácie. Dĺžku aplikácie mô-
žete nastaviť na 5 až 90 minút (v 5minútových intervaloch).

Krok 5: Spustenie aplikáciu/nastavenie stupňa intenzity
•	Pomocou tlačidiel +/- na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní 

vyberte požadovaný stupeň intenzity pre ľavú a pravú nohu. Mô-
žete nastaviť stupeň intenzity od 1 do 99. Ak stlačíte tlačidlo +/- 
krátko, intenzitu môžete zvyšovať po krokoch. Ak podržíte tlačidlo 
+/- stlačené dlhšie, želaný stupeň intenzity dosiahnete rýchlejšie.

POZOR Začnite s nízkym stupňom intenzity, aby ste si pomaly 
zvykli na prístroj.

•	Ak elektrostimuláciu takmer necítite, jemne si navlhčite chodidlá 
vodou. Tým sa dosiahne lepšia vodivosť prúdu. Nepoužívajte 
krémy ani emulzie, len vodu alebo gél na elektródy na báze vody.

 Upozornenie
•	Počas aplikácie beží každá z 15 rôznych variantov vlny impulzov 

v slučke po dobu jednej minúty. Ak chcete natrvalo nastaviť je-
den z variantov vlny impulzov, stlačte tlačidlo M na diaľkovom 
ovládaní. Ak sa majú varianty vlny impulzov znovu striedať, opäť 
stlačte tlačidlo M.

Body-loose detection
•	Ak zdvihnete chodidlá z plôch na nohy na EMS stimulátore prekr-

venia na menej ako 5 sekúnd, z prístroja zaznejú tri krátke pípnu-
tia. Hneď ako opäť položíte chodidlá na plochy na nohy, znova 
sa nastaví predtým nastavený stupeň intenzity.

•	Ak zdvihnete chodidlá z plôch na nohy na EMS stimulátore 
prekrvenia na viac ako 5 sekúnd, stupeň intenzity sa nastaví 
na hodnotu 0. Ak chcete pokračovať v stimulácii, znova zvýšte 
stupeň intenzity na EMS stimulátore prekrvenia alebo na diaľ-
kovom ovládaní.
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Krok 6: Vypnutie prístroja
•	Ak chcete vypnúť EMS stimulátor prekrvenia, krátko stlačte tla-

čidlo  pre ZAP/VYP na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní.

6.2 Stimulácia predkolenia 
Ak chcete okrem chodidiel stimulovať aj predkolenia, postupujte takto:

Krok 1: Navlhčite manžety
•	Vyberte obe manžety z obalu. Navlhčite obe manžety vodou 

alebo gélom na báze vody. Tým sa dosiahne lepšia vodivosť 
prúdu. Nepoužívajte krémy ani emulzie, len vodu alebo gél na 
elektródy na báze vody.

Krok 2: Spojte pripojovací kábel s manžetou
•	Pripojte pripojovací pripojenia k tlačidlu na manžete, ako je 

znázornené na obrázku. Skontrolujte, či je pripojovací kábel 
pevne spojený s manžetou.

Krok 3: Spojte pripojovací kábel s prístrojom

VÝSTRAHA 
Skontrolujte, či je prístroj vypnutý.

•	Zapojte pripojovacie káble do zásuviek L a R na prednej strane 
prístroja. 

Krok 4: Priloženie manžiet na predkolenie
•	Položte manžety na predkolenie tak, ako je znázornené. Elektró-

da by mala ležať na lýtku a v závislosti od veľkosti nohy môže 
siahať až k holennej kosti.

•	 Uistite sa, že manžety tesne priliehajú, no zároveň sú stále 
pohodlné. Položte pripojovacie káble tak, aby ste mohli ľahko 
pohybovať nohami hore a dole na plochách pre nohy prístroja.

Krok 5: Spustenie stimulácie predkolenia
•	Ak chcete začať so stimuláciou predkolenia, postupujte podľa 

krokov 1 až 6 v kapitole „6.1 Stimulácia chodidla“.
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7. Čistenie a uskladnenie
Čistenie

 VÝSTRAHA
•	Pred každým čistením vytiahnite sieťový zdroj zo zásuvky a odpojte ho od prístroja.
•	Pred každým čistením vyberte batérie z EMS stimulátora prekrvenia.
•	Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva sa v žiadnom 

prípade nesmie dostať žiadna kvapalina.
•	Po každom použití vyčistite povrchy elektród EMS stimulátora prekrvenia a manžety 

handričkou alebo vlhkou špongiou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce 
rozpúšťadlá.

•	Nechajte EMS stimulátor prekrvenia vysušiť pri izbovej teplote mimo dosahu tepla a 
slnečného žiarenia.

•	EMS stimulátor prekrvenia použite opäť, až keď bude úplne suchý.

Uskladnenie
Ak EMS stimulátor prekrvenia nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho uschovať v 
originálnom balení v suchom prostredí a bez zaťaženia. Uchovávajte prístroj mimo dosahu 
detí, domácich zvierat a škodcov. Neklaďte na EMS stimulátor prekrvenia žiadne predmety. 
Vyberte batérie z EMS stimulátora prekrvenia a diaľkového ovládania. Uistite sa, že sú do-
držané podmienky skladovania v mieste uloženia.

8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém Príčina Odstránenie

EMS stimulátor 
prekrvenia sa nedá 
zapnúť.

Batérie sú prázdne. Vymeňte batérie v EMS stimulátore 
prekrvenia.

Batérie nie sú vložené 
správne.

Presvedčte sa, či sú batérie správne 
vložené. Dbajte na označenie polarity 
plus (+) a mínus (-).

EMS stimulátor 
prekrvenia nie je 
zapojený.

Pripojte sieťový adaptér k EMS 
stimulátoru prekrvenia a zapojte ho 
do vhodnej elektrickej zásuvky.

Diaľkové ovládanie 
nereaguje

Batérie sú prázdne. Vymeňte batérie v diaľkovom 
ovládaní.

Batérie nie sú vložené 
správne.

Presvedčte sa, či sú batérie správne 
vložené. Dbajte na označenie polarity 
plus (+) a mínus (-).

EMS stimulátor 
prekrvenia je zapnutý, 
ale elektrická 
stimulácia nie je citeľná

Vaše nohy sú príliš 
suché.

Navlhčite si spodnú časť chodidiel. 
V prípade potreby zvýšte stupeň 
intenzity.

Elektrická stimulácia je 
príliš slabá

Nastavený stupeň 
intenzity je príliš nízky. Zvýšte stupeň intenzity.
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Problém Príčina Odstránenie

Elektrická stimulácia je 
nepríjemná

Nastavený stupeň 
intenzity je príliš 
vysoký.

Znížte stupeň intenzity.

EMS stimulátor 
prekrvenia sa 
nepoužíva v súlade s 
pokynmi uvedenými 
v tomto návode na 
obsluhu.

Pred spustením aplikácie si prečítajte 
návod na obsluhu.

Lýtka a chodidlá sú po 
aplikácii bolestivé

Nastavený stupeň 
intenzity je príliš 
vysoký. Svaly sú 
preťažené.

Znížte stupeň intenzity. Medzi 
jednotlivými aplikáciami si urobte 
dostatok prestávok, aby sa svaly 
mohli zregenerovať.

Aplikácia bola 
prerušená

Batérie sú prázdne. Vymeňte batérie v EMS stimulátore 
prekrvenia. 

EMS stimulátor 
prekrvenia sa po 
uplynutí nastaveného 
času používania 
automaticky vypne.

Na opätovné zapnutie EMS stimulátora 
prekrvenia stlačte tlačidlo  pre ZAP/
VYP.

9. Technické údaje
Typ FM 250
Tvar výstupnej krivky Dvojfázové obdĺžnikové impulzy
Frekvencia impulzov 10 Hz~ 36 Hz
Trvanie impulzov 250 μs
Výstupné napätie 0 ~ 80 Vpp (pri 500 Ω)
Napájanie 
EMS stimulátor prekrvenia

Vstup sieťového adaptéra: 100 – 240 V~; 50/60 Hz 0,2 A;
Výstup: DC 6,0 V; 300 mA; 
alebo
DC 6,0 V; 4 x AA batérie

Napájanie diaľkového 
ovládania

DC 3,0 V; 2 x AAA batérie

Životnosť batérie 1 týždeň (pri dennom používaní 30 minút)
Kanály 2 kanály
Programy 1 program s 15 opakujúcimi sa variantami vlny impulzov
Doba aplikácie 5–90 minút (v 5minútových krokoch) 
Stupne intenzity 1–99
Prevádzkové podmienky 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F) pri relatívnej vlhkosti vzduchu 

30 – 75 %; 700 hPa – 1060 hPa
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Skladovacie a prepravné 
podmienky

-10 °C – 55 °C (14 °F – 131 °F) pri relatívnej vlhkosti vzduchu 
10 – 90 %; 700 hPa – 1060 hPa

Rozmery EMS stimulátor prekrvenia: 
cca 283,3 × 372,2 × 111,4 mm 

Hmotnosť 1500 g (len EMS stimulátor prekrvenia, bez batérií)
Sériové číslo sa nachádza na zariadení alebo v priehradke na batérie.
Životnosť batérie: S dodanými batériami pri 500 Ω je možné použiť prístroj na cca 8 aplikácií 
v dĺžke 30 minút.
Upozornenie: Pri použití prístroja mimo jeho špecifikácie nie je zaručená jeho bezchybná 
funkcia! Vyhradzujeme si právo na technické zmeny za účelom zlepšovania a ďalšieho vývoja 
výrobku.
Tento prístroja je v súlade s európskymi normami EN60601-1 a EN60601-1-2 (súlad s CISPR 
11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 6100-4-4, IEC 61000-
4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) a podlieha osobitným opatreniam 
týkajúcim sa elektromagnetickej kompatibility. Myslite pritom na to, že prenosné a mobilné 
vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu vplývať na tento prístroj. Presnejšie infor-
mácie si môžete vyžiadať na uvedenej adrese zákazníckeho servisu.
Tento prístroj vyhovuje smernici EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS a zákonu o zdra-
votníckych výrobkoch. Pre tento prístroj nie je potrebná kontrola funkčnosti ani poučenie 
podľa § 10 nemeckého nariadenia o prevádzkovaní medicínskych produktov (MPBetreibV).

Informácie o elektromagnetickej kompatibilite
 VÝSTRAHA 
•	Prístroj je navrhnutý tak, aby mohol byť prevádzkovaný vo všetkých prostrediach uve-

dených v tejto príručke, vrátane domáceho prostredia.
•	V prítomnosti elektromagnetického rušenia môže byť prístroj za určitých okolností 

používaný iba v obmedzenej miere. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť napr. chybové 
hlásenia alebo porucha displeja/prístroja.

•	Treba sa vyhnúť tomu, aby sa tento prístroj používal spolu s inými prístrojmi alebo 
s ďalšími prístrojmi v stohovanej forme, pretože to môže mať za následok chybný 
spôsob prevádzky. Ak je napriek tomu potrebné použitie popísaným spôsobom, tento 
prístroj a ďalšie prístroje je nutné sledovať, aby ste sa presvedčili, že fungujú správne.

•	Použitím iného príslušenstva ako toho, ktoré stanovil alebo zabezpečil výrobca tohto 
prístroja, môže mať za následok zvýšené rušivé elektromagnetické vyžarovanie alebo 
zníženú elektromagnetickú odolnosť zariadenia a môže viesť k chybnému spôsobu 
prevádzky.

•	Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, ako sú anténne 
káble alebo externé antény) musia byť vzdialené aspoň 30 cm od všetkých častí prí-
stroja, vrátane káblov, ktoré sú súčasťou balenia. Nedodržanie tohto pokynu môže mať 
za následok zníženie výkonu prístroja.

•	Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zníženie výkonu prístroja.
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10. Záruka/servis
V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miest-
ne zastúpenie (pozri zoznam „Service international“).
V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:
1.  Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca 

záručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.  
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného 
dokladu alebo faktúry.

2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.  
3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolaných osôb;
 c.  prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného stredis-

ka;
 d.  záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manže-

ta, batérie atď.).
4.  Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôso-

bené prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.
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