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Kiedy nie można używad 1st Choice EMS? 

 

1. Nie używaj 1st Choice EMS gdy masz rozrusznik serca. 

2. Jeżeli cierpisz na epilepsje, choroby serca, masz metalowe implanty lub cierpisz na ból 

niewiadomego pochodzenia - skonsultuj się z lekarzem o możliwośd stosowania urządzenia. 

3. Jeśli jesteś w ciąży pamiętaj, że EMS/TENS nie wolno używad przed 37 tygodniem. 

4. Jeśli jesteś w ciąży pamiętaj, że nie wolno umieszczad elektrod na brzuchu. 

 

 

 
Generalne środki ostrożności 

 
1. Nie używad urządzenia bez zapoznania się z instrukcją Obsługi. 

2. Nie zanurzad  1st Choice EMS w wodzie lub innym płynie. 

3. Nie kłaśd urządzenia blisko źródeł ciepła. 

4. Nie upuszczaj urządzenia na twardą powierzchnię. 

5. Nie używad urządzenia w obecności  gazów łatwopalnych.  

6. Nie otwierad obudowy urządzenia. 

7. Używad wyłącznie zgodnych z instrukcją baterii oraz elektrod. 

8. W przypadku uszkodzenia, nie używad. 

9. Wyciągad baterie kiedy urządzenie jest nieużywane. 

10. Nie używad urządzenia w czasie jazdy lub obsługi potencjalnie niebezpiecznych urządzeo. 

11. Trzymad z dala od dzieci. 

12. Nie umieszczad elektrod na, bądź w pobliżu oczu, w ustach, z przodu czy po bokach szyi, 

wokół głowy, serca ani na skórze zranionej, przeciętej, w stanie zapalnym itp. 

13. Nie używad w przypadku gruźlicy, raków złośliwych, bardzo niskiego bądź bardzo wysokiego 

ciśnienia krwi, epilepsji ani chorób zapalnych (chyba że pod nadzorem medycznym). 
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Opis poszczególnych elementów urządzenia 

 
1st Choice EMS jest dwukanałowym urządzeniem EMS (Electrical Muscle Stimulator – Elektroniczny 
Stymulator Mięśni). Dwa kanały pozwalają na to, by do urządzenia podłączyd dwie pary elektrod. 
 

 
 

 
W górnej części urządzenia znajdują się dwa pokrętła do zmiany intensywności impulsów. Pozwalają 
one użytkownikowi na kontrolę intensywności impulsów w każdym z obu kanałów. 
 
Pod panelem przednim po lewej stronie znajduje się kontrolka częstotliwości impulsów, która 
pozwala na zmianę częstotliwości impulsów w obu kanałach. Po prawej stronie znajduje się regulator 
czasowy, służący do ustalenia czasu trwania danego cyklu gdy używa się cyklicznego bądź 
„wzajemnego”  trybu pracy urządzenia. Jeżeli regulator czasowy ustawiony jest na 0 urządzenie 
pracowad będzie w trybie „ciągłym”. 
 
Pokrętła częstotliwości impulsów i regulatora czasowego osłaniane są panelem przednim. Panel ten 
otwiera się poprzez delikatne przyciśnięcie kciukiem żeberkowanego trójkąta i zsunięcie panelu w 
dół. Suwak służący do zmiany trybu pracy urządzenia znajduje się pomiędzy pokrętłami częstotliwości 
impulsów i regulatora czasowego. Pozwala on na zmianę trybu pracy urządzenia. Urządzenie 
wyposażone jest w 4 tryby pracy: 
 
Tryb cykliczny (Cycle Mode – „Cy”) 
W regularnych odstępach czasu następuje włączanie a następnie wyłączanie impulsów. 
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Tryb skurczowy (Contraction Mode – „Ct”) 
Doprowadza do skurczów mięśni i ich rozluźnienia. 
 
Tryb wzajemny (Reciprocal Mode – „Rc”) 
Zmienna stymulacja w kanałach 1 i 2. Do tego trybu należy wykorzystad oba kanały. 
 
Tryb ciągły włącza się poprzez ustawienie regulatora czasowego na 0. Podczas tego trybu pracy 
urządzenia emitowany jest stały sygnał. 
 
Z tyłu urządzenia zamontowany jest zaczep do paska. Przegroda na baterie (9V PP3) znajduje się z 
przodu urządzenia pod pokrętłami częstotliwości impulsów i regulatora czasowego. 
 
 
 

 

Zawartośd opakowania 

 
Sprawdź czy twoje opakowanie 1st Choice EMS zawiera poniższe elementy: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Podłączanie elektrod 

 

 
 

 

 

1 x urządzenie 1st Choice EMS 
1 x pakiet 4 samoprzylepnych elektrod kwadratowych (50x50mm) 
1 x bateria 9V PP3 
2 x przewód elektryczny 
1 x instrukcja 
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Jak używad 1st Choice EMS? 

 
 
 

1. Zsuo przedni panel urządzenia poprzez delikatne naciśnięcie kciukiem żeberkowanego 
trójkąta i przesunięciem go w dół. Włóż baterię do przegrody. Upewnij się ze bateria 
wkładana jest odpowiednimi biegunami plus (+) i minus (-). Wsuo przedni panel w górę. 

2. Intensywnośd impulsów w obu kanałach powinna byd wyłączona. 
3. Wyjmij dwa komplety przewodów i włóż mniejsze wtyczki do gniazdek znajdujących się przy 

elektrodach (zgodnie z ilustracją na stronie x). 
4. Przylep samoprzylepne elektrody do skóry. Uwaga! Jeśli używasz elektrod gumowych a nie 

samoprzylepnych (dołączonych do zestawu), pamiętaj że należy je zwilżyd żelem 
nawilżającym oraz odpowiednio umocowad. 

5. Wybierz pożądany tryb pracy urządzenia za pomocą suwaka do zmiany trybu pracy 
urządzenia: 

 

 Cy = Tryb cykliczny (W regularnych odstępach czasu ustawionych za pomocą 
regulatora czasowego następuje włączanie a następnie wyłączanie impulsów. Jeśli 
ustawisz regulator czasowy na 1 to przez 1 sekundę następowad będzie emisja 
sygnału, po czym przez 1 sekundę brak sygnału - i tak w kółko. Działa to na oba 
kanały jednocześnie). 

 Ct = Tryb skurczowy (Doprowadza do skurczów mięśni i ich rozluźnienia zgodnie z 
ustawieniami regulatora czasowego) 

 Rc = Tryb wzajemny (Zmienna stymulacja w kanałach 1 i 2 również zgodnie z 
ustawieniami regulatora czasowego) 

 Tryb ciągły włącza się poprzez ustawienie regulatora czasowego na 0. Podczas tego 
trybu pracy urządzenia emitowany jest stały sygnał. 

 
6. Ustaw czas trwania poszczególnych cykli za pomocą regulatora czasowego (1-30 sekund) 

zgodnie z zaleceniami lekarza. Ustawienie czasu trwania cykli możliwe jest tylko w trybie 
pracy Cy (Tryb cykliczny) i Rc (Tryb wzajemny). 

7. Ustaw częstotliwośd impulsów na zalecaną ilośd. Jeśli lekarz nie zalecił żadnej specyficznej 
wielkości - ustaw ją między 30 a 60 Hertzami. 

8. Włóż czarne (grubsze) koocówki typu Jack przewodów do gniazdek na górze urządzenia. W 
tym momencie urządzenie gotowe jest do rozpoczęcia stymulacji. 

9. Powoli przekręd lewy regulator intensywności w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara. Włącza to lewy kanał. Kręd powoli pokrętłem aż poczujesz stymulacja będzie 
odczuwana silnie, ale bez uczucia dyskomfortu. 

10. Powtórz punkt 9 dla kanału prawego jeśli używasz obu kanałów. 
11. Jeśli używasz urządzenia dłuższy czas, sprawdzaj co jakiś czas czy elektrody są odpowiednio 

nawilżone żelem. Jeśli używasz elektrod samoprzylepnych - sprawdzaj co jakiś czas czy nie 
wyschły. Jeśli tak się stało - nawilż je delikatnie. Jeśli elektrody wyschną - może to 
spowodowad lekkie podrażnienie skóry. 

12. Po skooczonej stymulacji ustaw intensywnośd impulsów w pozycji "0". 
13. Każdorazowo upewnij się, że urządzenie jest wyłączone nim odłączysz przewody. Nie ciągnij 

za przewody! Zawsze wyjmuj koocówki typu Jack przewodów z urządzenia delikatnie je 
przytrzymując. 
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Wymiana baterii 

Podczas wymiany baterii upewnij się że urządzenie jest wyłączone. Następnie zsuo przedni panel 
urządzenia, wyjmij zużytą baterię PP3 i zastąp ją nową. Następnie wsuo przedni panel w górę. 
 
 
Specyfikacja techniczna 

 

Channel: 

Dual Channel EMS 

Waveform: 

Biphasis symmetrical rectangular 

Pulse width: 

400 microseconds fixed 

Pulse rate: 

Adjustable 1-80 Hz 

Output Intensity: 

0-64 mA (on a 500 ohm load) 

Output modes: 

Four 

Timer: 

0-30 seconds 

Power source: 

9V (PP3 battery) 

Unit size: 

85 x 63 x 23mm 

Weight: 

85 g 

Output jack: 

Touchproof 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłączny dystrybutor w Polsce: 

Netradus Polska sp. z o.o. 

        Sztombergi 100 
28-200 Staszów

biuro@netradus.pl 

Tel.  724 161 010
www.bodyclock.pl 
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