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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

PRZED UŻYCIEM, UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ! 

 

 

Drogi Kliencie, 

Dziękujemy za wybór urządzenia perfect BEAUTY. TensCare oznacza wysoką jakość, rzetelną 

kontrolę produktów przeznaczonych do delikatnej elektroterapii, tonowania mięśni, czy uśmierzania 

bólu, w tym bólu podczas porodu.   

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość, aby móc 

sięgnąć po zawarte w niej informacje.   

 

Z wyrazami szacunku, 

Zespół TensCare 
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Pamiętaj, aby wybrany program oraz rodzaj elektrod był właściwie dobrany do części ciała 

podlegającej elektrostymulacji.  

Podłącz elektrody do 

urządzenia 

Nalep elektrody na miejsca, gdzie 
będzie wykonywany zabieg  

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
, aby włączyć urządzenie 

 

Ustaw intensywność stymulacji za 
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WYKORZYSTYWANE SYMBOLE 

 

Uwaga! Prosimy o postępowanie zgodne z instrukcją obsługi. 

 

Oznacza, że urządzenie elektryczne posiada części izolowane typu BF. Zapewnia 
stopień ochrony przed porażeniem prądowym i posiada kontakt przewodzący z 
użytkownikiem końcowym.  

 

Symbol ten oznacza: “Sprawdź to w instrukcji obsługi”. 

 

Oznaczenie optymalnej temperatury przechowywania i transportu urządzenia 
medycznego. 

 

Wskazanie na nr partii produktu. 

 

Informacja o względnej wilgotności w warunkach przechowywania i transportu w miejscu 
stosowania urządzenia i akcesoriów. 

 

Numer seryjny urządzenia. 

 

Symbol recyklingu dotyczy urządzeń, które nie powinny być wyrzucane do zwykłych 
śmieci komunalnych. Wymagają prawidłowego pozbywania się w celu ochrony 
środowiska naturalnego. Postępuj zgodnie lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki 
odpadami lub skontaktuj się z firmą zbierającą odpady lub ze sprzedawcą. 

 

Numer katalogowy, który identyfikuje produkt u producenta. 

 

To urządzenie nie jest wodoodporne i powinno być chronione przed wszelkimi płynami. 

 

Informacja o ciśnieniu atmosferycznym w warunkach przechowywania i transportu w 
miejscu stosowania urządzenia i akcesoriów. 

 

Wskazanie na datę produkcji. Jest zawarte w numerze seryjnym na obudowie urządzenia 
(zwykle w komorze baterii), jako “E/Rok/Numer” (RR/123456) lub “E/Miesiąc/Rok/Numer” 
(MM/RR/123456). 

 

To urządzenie medyczne posiada wskazania do stosowania w domu. 

 

 

Stopień ochrony na wodę. Pierwsza cyfra 2:    ochrona przed dostępem do części 
niebezpiecznych palcem oraz ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm 
i większej. 

Druga cyfra 2: ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o 
dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę. 

 

LOT 

S/N 

REF 

IP22 
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1. Wprowadzenie 

Opis urządzenia i zasada działania 

Perfect BEAUTY jest zasilanym bateryjnie stymulatorem mięśni stosowanym w celu tonowania i 

formowania mięśni oraz w celu redukcji zmarszczek. 

Urządzenie wysyła delikatne impulsy prądowe (podobne do Twoich naturalnych bodźców 

nerwowych) bezpośrednio do mięśni poprzez elektrody nalepiane na skórze, aby wymusić skurcze 

mięśniowe, dzięki czemu Twoje ciało stanie się bardziej jędrne i napięte, co pozwoli utrzymać 

bardziej młody wygląd.  

Urządzenie oferuje specjalnie opracowane programy dedykowane na określone obszary ciała: 

twarz, brzuch, pośladki, biodra, uda, biust, ręce oraz łydki. 

 

2. PRZEZNACZENIE 

Perfect BEAUTY jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do stosowania w 

warunkach domowych w celu poprawy napięcia i masy mięśniowej, a także w celu 

ograniczenia oznak starości.  Jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdej osoby zdolnej do 

obsługi urządzenia oraz rozumiejącej instrukcję obsługi. 

Nie używaj urządzenia do innych celów, niż opisanych powyżej. 

Uwaga: Urządzenie nie może być stosowane u dzieci bez nadzoru medycznego.   

 

3. CECHY PERFECT BEAUTY 

• Dwa kanały stymulacji 

Urządzenie posiada dwa kanały do stymulowania w tym samym czasie dwóch różnych obszarów 

za pomocą w sumie czterech elektrod. 

• Komfortowa stymulacja 

Siła stymulacji zwiększa się stopniowo w 90 krokach co 1 mA, co poprawia ogólne odczucia 

podczas stymulacji i pozwala na jej lepszą kontrolę. 

• 8 preinstalowanych programów  

Gotowe programy na twarz, brzuch, pośladki, biodra, uda, biust, ręce oraz łydki.  

• Pamięć 

3 funkcje: pamięć ostatniego programu (automatycznie uruchamia się następnym razem), liczba 

zabiegów oraz łączny czas trwania zabiegów.  

• Wykrywanie otwartego obwodu 

Gdy nastąpi przerwa w przepływie prądu, np. w wyniku złego kontaktowania elektrod, urządzenie 

automatycznie wyzeruje intensywność. 

• Automatyczna blokada klawiatury 

Zapobiega przypadkowemu naciśnięciu klawiatury i zmianie ustawień.  

• Zdejmowalny klip na pasek 

Pozwala na noszenie urządzenia na pasku. 
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• Duży ekran LCD 

Wyraźnie uwidacznia działanie urządzenia i bieżące parametry stymulacji.  

• Unikalne elektrody na skórę 

Na twarz: Prosta i bezpieczna stymulacja w różnych miejscach na twarzy. 

Na biust*: Duże elektrody zapewniające komfortową stymulację.  

*sprzedawane oddzielnie 

Uwaga: Elektrody powinny być nalepiane bezpośrednio na skórę przed włączeniem 

urządzenia lub podniesieniem intensywności od zera. Jeśli urządzenie wykryje jakieś 

przerwy w obwodzie elektrycznym (np. luźne elektrody), wtedy intensywność zostanie 

automatycznie wyzerowana. Funkcja ta zapobiega nieprzyjemnym doznaniom (szarpnięciom) 

podczas emisji impulsów prądowych.. 

  

4. Jak działa EMS? 

E.M.S. oznacza elektryczną stymulację mięśni i jest powszechną oraz ogólnie uznaną metodą, 

która jest wykorzystywana od lat w sporcie i rehabilitacji medycznej. EMS wywołuje intensywne i 

skuteczne skurcze mięśniowe pod wpływem impulsów elektrycznych. 

W sporcie i fitness zastosowanie EMS jest uzupełnieniem konwencjonalnych metod ćwiczeń 

mięśni, np. podczas rozgrzewki oraz generalnie w celu zwiększenia wydajności grup mięśniowych 

i dostosowania proporcji do pożądanych efektów estetycznych. 

EMS ma dwa główne zastosowania. Po pierwsze, w celu wzmocnienia mięśni, poprawy ich siły, 

wytrzymałości oraz masy (aplikacja aktywacyjna) i po drugie - relaksujące, aby osiągnąć efekt 

odpoczynku (aplikacja relaksacyjna). 

EMS jest uzupełnieniem innych fizykalnych zabiegów leczniczych i zawsze powinien być łączony z 

aktywnym treningiem. 

Zalety EMS 

Stosowanie EMS pomaga uzyskać lepsze napięcie i kształt ciała poprzez wymuszanie skurczów 

określonych grup mięśniowych. Jest to szczególnie korzystne dla tych obszarów ciała, które utraciły 

swój kształt oraz twardość, jak np. ramiona czy twarz.  

Elektryczna stymulacja mięśni jest sprawdzoną metodą poprawy lokalnego krążenia oraz rozmiaru 

włókien nerwowych. 

Jak działa stymulacja EMS? 

Aktywność mięśniowa jest wywoływana przez centralny i obwodowy system nerwowy, który 

przenosi bodźce elektryczne do mięśni naszego ciała. EMS wykorzystuje zewnętrzne impulsy 

elektryczne, które poprzez skórę dochodzą do nerwów motorycznych obsługujących określone 

grupy mięśni. Prąd ten dochodzi następnie do płytek motorycznych kontrolujących wybraną część 

mięśnia zmuszając go do skurczu. Innymi słowy, EMS sztucznie uaktywnia mięśnie, zmusza je do 

wykonywania pracy i tym samym jeśli jest stosowany regularnie, to rozbudowuje ich siłę oraz 

napięcie. 

Różne częstotliwości impulsów stymulacji dają zupełnie odmienne efekty. Niska (1-10 Hz) 

częstotliwość w połączeniu z większą szerokością impulsu ma działanie oczyszczające i 

relaksujące przy poszczególnych skurczach, przy czym jednocześnie w leczonym mięśniu poprawia 

się krążenie krwi i usuwane są produkty przemiany materii za sprawą drenażu limfatycznego. 

Poprawia się zaopatrzenie mięśni w tlen.  
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W przeciwieństwie do tego, średnie częstotliwości (20-50 Hz) dzięki powodowaniu szybkich skurczy 

(fibrylacji), mogą wytworzyć wysoki poziom napięcia mięśnia, co sprzyja rozbudowie ich struktury. 

 

5. PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

W tej instrukcji obsługi:  

Ostrzeżenie dotyczy tych zapisów instrukcji, które przy niewłaściwym stosowaniu mogą 

zakończyć się poważnym urazem lub śmiercią.  

Uwaga dotyczy tych zapisów instrukcji, które przy niewłaściwym stosowaniu mogą 

doprowadzić do małego lub średniego urazu, albo do uszkodzenia urządzenia lub innego 

przedmiotu. 

Informacja dotyczy tych zapisów instrukcji, które służą wyjaśnieniu czegoś lub zaleceniom.  

 

 

PRZECIWWSKAZANIA 

 

• NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA jeśli posiadasz rozrusznik serca (lub masz jakikolwiek problem z 

rytmem serca) lub inne implantowane lub podłączone urządzenie elektryczne. Stosowanie 

urządzenia razem z elektronicznymi urządzeniami elektrycznymi może spowodować ich 

nieprawidłowe działanie. Stymulacja w bezpośredniej bliskości urządzeń implantowanych może 

mieć wpływ na niektóre modele. Stymulacja w rejonie zatoki szyjnej (tętnicy szyjnej) może mieć 

wpływ na rytm serca lub spadek ciśnienia krwi. Bardzo silna stymulacja w poprzek klatki 

piersiowej może wywołać dodatkowe rytmy serca. 

• NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA w miejscach po przebytej operacji w pierwszych 6 tygodniach po 

operacji. Stymulacja może zakłócić proces gojenia.   

• NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA podczas ciąży. Nie wiadomo, jaki wpływ na rozwój płodu może 

mieć EMS. Przy stymulacji na brzuchu mogą wystąpić nieoczekiwane skurcze. 

• NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA jeśli występuje padaczka w wywiadzie lub podejrzenie padaczki. 

 

 

OSTRZEŻENIA  

 

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA podczas jazdy, obsługi maszyn lub podobnych działań, które 

wymagają precyzyjnej kontroli. Luźne elektrody samoprzylepne, uszkodzone przewody lub nagłe 

zmiany w kontaktowaniu mogą  spowodować krótkie mimowolne ruchy mięśni. 

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA w przypadku występowania niezdiagnozowanego bólu. Może to 

opóźnić diagnozę postępującego stanu chorobowego. 

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA na obszarach podlegających leczeniu: wykryte lub podejrzane stany 

nowotworowe lub niezdiagnozowane bóle w przebiegu choroby nowotworowej. Stymulacja miejsc 

dotkniętych nowotworem złośliwym może stymulować rozwój komórek rakowych, dlatego należy jej 

bezwzględnie unikać.  
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występują krwawienia, gdyż stymulacja 

może zwiększyć poziom krwawienia.  

• Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku padaczki. Przy epilepsji, stymulacja może mieć 

wpływ na próg napadowy. 

• Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w czasie elektroterapii jest stosowany jeszcze 

elektryczny sprzęt monitorujący ze swoimi elektrodami umieszczonymi na skórze. Może to 

doprowadzić do wzajemnej interferencji obu urządzeń. 

• Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania sprzętu 

chirurgicznego wysokiej częstotliwości, gdyż może to doprowadzić do poparzeń i uszkodzenia 

stymulatora. 

• Źródła silnego pola elektromagnetycznego (np. kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe) 

mogą zakłócać pracę urządzenia. Gdy to wystąpi, oddal je od miejsca wykonywania zabiegu. 

• Nie dopuszczaj do stosowania urządzenia przez osoby niezdolne do zrozumienia instrukcji 

obsługi lub o ograniczonej zdolności poznawczej (np. Alzheimer, demencja starcza itp.). 

• Trzymaj urządzenie z dala od dzieci poniżej 5 roku życia. Długi przewód stwarza ryzyko 

uduszenia u noworodków. 

• Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku stosowania silnej intensywności stymulacji. 

Dłuższe stosowania silnej stymulacji może doprowadzić do urazu mięśniowego lub stanu 

zapalnego tkanek. Urządzenie może w ciągu jednej sekundy zwiększyć wartość skuteczną 

prądu średnio o 10 mA (lub 10 V). 

 

Informacja: Nie stwierdzono żadnych poważnych długotrwałych skutków ubocznych 

związanych z EMS. W sporadycznych przypadkach zaobserwowano średnie reakcje 

uboczne, takie jak: ból mięśniowy, skurcze, podrażnienia i krwawienia, czy mrowienie w 

nogach.  Jeśli wystąpią u Ciebie powyższe reakcje, zaprzestań stosowania urządzenia. Po 

ustąpieniu symptomów, powróć do zabiegów, ale z mniejszą intensywności stymulacji.  

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU ELEKTROD 

• Nie umieszczaj elektrod naskórnych: 

o Na skórze, która nie posiada normalnego czucia. Jeśli skóra jest odrętwiała, zbyt duża 

moc impulsu może prowadzić do oparzeń. 

o Na uszkodzoną skórę, gdyż może to sprzyjać infekcji. 

o Na przedniej części szyi i w rejonie zatoki szyjnej. Może to spowodować trudności w 

oddychaniu lub nagły spadek ciśnienia krwi (reakcja wazowagalna). 

o Nad oczami. Może to wpłynąć na wzrok lub wywołać bóle głowy. 

o Z przodu oraz w poprzek głowy. Nie wiadomo, jaki jest wpływ prądu na mózg, szczególnie 

u osób po udarze mózgu, czy przy napadach drgawkowych. Możliwe są zawroty głowy 

lub utrata równowagi. 

o W poprzek klatki piersiowej. Może to wpłynąć na pracę serca. 

• Nie ignoruj wszelkich reakcji alergicznych pojawiających się przy stosowaniu elektrod: Jeśli 

podrażnienie skóry rozwija się, nie stosuj elektrod i pozwól skórze się wygoić. Jeśli problem 

nadal występuje, spróbuj użyć elektrod innego producenta lub wymień elektrody na nowe. 

Spróbuj zmienić pozycję elektrody każdego dnia o szerokość elektrody. Możesz też spróbować 

użyć specjalnych elektrod na skórę wrażliwą (np. E-696-SS). 
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• Nie używaj tego urządzenia z elektrodami lub przewodami niezalecanymi przez producenta 

urządzenia. Wydajność elektrod jest różna u różnych producentów. Elektrody o zbyt małych 

rozmiarach mogą powodować podrażnienia skóry. 

• Elektrody samoprzylepne są elektrodami wielokrotnego użytku, ale są przeznaczone tylko dla 

jednego pacjenta.  

• W celu uzyskania najlepszego przewodnictwa elektrod, zawsze upewnij się, czy są one w 

dobrym stanie i czy są lepkie.  

 

Informacja: Po zabiegu, zawsze umieść elektrody z powrotem na folii ochronnej i schowaj 

do zamykanej plastikowej torebki. Elektrody najlepiej trzymaj w lodówce. 

Dostarczone wraz z urządzeniem elektrody nie posiadają mierzalnej zawartości lateksu. 

 

ABY UTRZYMYWAĆ URZĄDZENIE W DOBREJ SPRAWNOŚCI, ZWRÓĆ UWAGĘ NA 

DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

• Nie zanurzaj urządzenia lub elektrod w wodzie oraz nie umieszczaj ich blisko źródeł ciepła, 

grzejników a także blisko źródeł wilgoci, takich jak nawilżacze, czajniki. Może to spowodować, 

że przestaną działać prawidłowo. 

• Chroń urządzenie przed światłem słonecznym. Długie wystawienie urządzenia na światło 

słoneczne może pogorszyć stan gumowych elementów obudowy. 

• Trzymaj urządzenie z dala od jakiegokolwiek kurzu, gdyż może to negatywnie wpłynąć na 

kontaktowanie gniazd połączeniowych i styków baterii. 

• Zapewnij odpowiednie warunki pracy, przechowywania i transportu (patrz rozdział 18). 

• Nigdy nie próbuj otwierać i naprawiać urządzenia. Może to wpłynąć na bezpieczeństwo 

użytkowania i naruszy warunki gwarancji. 

 

6. UWAGI DOTYCZĄCE PARAMETRÓW PROGRAMÓW 

Każdy program posiada swoją własną kombinację dwóch kluczowych parametrów stymulacji za 

pomocą impulsów prądowych: częstotliwości impulsów oraz ich szerokości. Każda kombinacja 

tworzy odmienne wrażenia i odmiennie oddziałuje na różne obszary ciała. 

• Częstotliwość (mierzona w Hz – liczba impulsów na sekundę) 

Niska (1-10 Hz) częstotliwość ma działanie oczyszczające i relaksujące przy poszczególnych 

skurczach. 

Średnie częstotliwości (20-50 Hz) mogą wytworzyć wysoki poziom napięcia mięśnia, co sprzyja 

rozbudowie ich struktury. 

• Szerokość impulsów (mierzona w μs - mikrosekundy) 

Urządzenie oferuje szerokość impulsów od 80 do 600 μs. Szerokość impulsu określa głębokość 

(„agresywność”) penetracji prądu. Ogólnie, większa masa mięśniowa wymaga większej szerokości 

impulsu. Większa szerokość impulsu w połączeniu z większą intensywnością (amplitudą) stymulacji 

zwiększa jednak prawdopodobieństwo pobudzenia nerwów czuciowych odpowiedzialnych za ból, 

dlatego należy znaleźć równowagę pomiędzy maksymalną stymulacją mięśni a tolerowanymi 

odczuciami. 

• Parametry czasowe (mierzone w sekundach) 

Stymulacja nerwowo-mięśniowa EMS jest podzielona na okresy kilkusekundowej pracy (Work) i 

kilkusekundowego odpoczynku (Rest), dzięki czemu mięsień ma możliwość odpocząć po dłuższym 
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skurczu. Impulsy prądowe emitowane są wyłącznie w okresie pracy (Work). Aby zwiększyć komfort 

stymulacji, amplituda kolejnych impulsów podczas fazy pracy narasta i opada stopniowo (Ramp). 

Cały program jest serią cykli praca/odpoczynek (Work/Rest) a każda faza cyklu jest na ekranie 

oznaczona jako W i R. 

Każdy program jest zrównoważonym połączeniem efektów tonowania, wzmacniania i formowania 

mięśni specjalnie opracowanych dla odpowiedniej grupy mięśni. 

  

Wszystkie programy, za wyjątkiem FACE1, składają się z siedmiu faz, które zostały 

zoptymalizowane pod kątem każdego rodzaju efektu opracowanego dla danego obszaru ciała, co 

opisane jest poniżej. 

• Kapilaryzacja (od 3 Hz do 8 Hz) 

Zabieg wykonany przy tych częstotliwościach impulsów znacząco zwiększa przepływ tętniczy na 

danym obszarze. Jest to użyteczne działanie jako odnowa po intensywnym wysiłku, które poprawia 

lokalne mikrokrążenie krwi. 

• Elastyczność tkanek (od 5 Hz do 15 Hz) 

Stymuluje powierzchniowe włókna mięśniowe. Częstotliwości te pomagają w usuwaniu substancji 

zgromadzonych na powierzchni i poprawiają dynamiczny wygląd skóry.  

• Mikrolifting (od 12 Hz do 20 Hz)  

Napinanie mięśni twarzy, aby poprawić zarówno wygląd skóry, jak i dynamikę mięśni twarzy.  

• Modelowanie (od 12 Hz do 30 Hz) 

Kombinacja kapilaryzacji oraz impulsów napinających, co pomaga zmobilizować tłuszcz tam, gdzie 

ma on tendencję do gromadzenia się.  

• Wzmacnianie (od 20 Hz do 30 Hz)  

Wzmacnia mięśnie poprzez oddziaływanie głównie na włókna wolno-kurczliwe.   

• Lipoliza (od 30 Hz do 40 Hz) 

Ten zakres częstotliwości jest wykorzystywany w zabiegach elektrolipolizy, aby poprawić wygląd 

skóry.   

• Tonowanie (40 Hz to 50 Hz)  

Ujędrnia mięśnie poprzez oddziaływanie głównie na włókna szybko-kurczliwe.  

• Definicja i masa mięśni (od 60 Hz do 100 Hz) 

Poprawia twardość, zarysowanie oraz masę mięśni ramion a także kształt biustu oddziałując na 

włókna odpowiedzialne za siłę eksplozywną. Powiększa rozmiar mięśni. 

 

Dla wszystkich programów, za wyjątkiem FACE 1, postępuj następująco, aby ustawić właściwą 

intensywność stymulacji. 

Faza 1 - Przygotowanie: zwiększaj intensywność stopniowo, aż poczujesz przerywane mrowienie.  

Fazy od 2 to 6 - Aktywacja: zwiększaj intensywność, aż poczujesz bardzo łagodne napięcie pod 

elektrodami,   powinny być widoczne lekkie poruszenia skóry. 

Przy pierwszym zabiegu zastosuj niską intensywność, aby dowiedzieć się, jak działa urządzenie. 

Podczas trwania programu oraz przy kolejnych sesjach zabiegowych możesz stopniowo podnosić 

intensywność, aby wytworzyć bardziej wyraźne, ale niebolesne skurcze mięśni.  

Faza 7 - Schładzanie: Zacznij stopniowo zmniejszać intensywność, aż poczujesz średnie pulsujące 

mrowienie.  



10 

 

W przypadku programu FACE 1, który posiada tylko jedną fazę, zwiększaj intensywność do takiego 

poziomu, przy którym zobaczysz ruchy mięśni.   

 

Uwaga: Stymulacja przez cały czas powinna pozostawać przyjemna i relaksująca. 

 

 

7. PROGRAMY

7.1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW 

 

Uwaga: Stosowanie powyższych programów powinno być połączone ze zdrową dietą i 

regularną aktywnością fizyczną. 

 

 Program Grupa mięśni Opis Uwagi 

1 FACE 1 Szybkie 
tonowanie 
twarzy 

Pomaga napiąć, wzmocnić i podnieść 
miękką skórę twarzy, przeciwdziałając 
oznakom starości. 

Intensywność 
ograniczona do 40 mA. 

Zastosuj elektrody na 
twarz (kod E-CM3050). 

2 FACE 2 Głębokie  
tonowanie 
twarzy 

Aby nadać skórze młody wygląd, 
mięśnie twarzy oraz skóra mogą być 
również stymulowane pod kątem 
poprawy lokalnego mikrokrążenia, 
poprzez aktywację fibroblastów, które 
wytwarzają kolagen oraz elastynę, co 
może również napiąć zwiotczałe i 
wybrzuszone mięśnie.  

Intensywność 
ograniczona do 40 mA. 

Zastosuj elektrody na 
twarz (kod E-CM3050). 

3 ABS Brzuch Odpowiednie dla osób, które pragną 
napiąć i lepiej uformować swoje ciało, 
aby uzyskać bardziej szczupłą sylwetkę 
i poprawić ogólną kondycję. 

 

4 HIP Pośladki i 
biodra 

5 THIGH Uda 

6 BUST Biust/Mięśnie 
piersiowe 

Dla kobiet, które mają obwisłe mięśnie 
oraz złogi tłuszczu wokół piersi i w 
okolicach paska stanika. 

Można zastosować 
specjalne elektrody na 
pierś* (kod E-
CMR60130), aby 
poprawić komfort 
stymulacji.  
*sprzedawane oddzielnie. 

7 ARM Ramiona Nasze ramiona często mają niewielki 
kształt, co zwykle jest spowodowane 
brakiem ruchu i rzadką pracą mięśni. 
Program ten jest przeznaczony do 
rozbudowy mięśni ramion i ich masy. 

Program zwiększa lokalne 
krążenie, aby poprawić 
napięcie skóry i jej wygląd. 

8 CALF Łydki Brak wyćwiczonych mięśni łydek często 
nas niepokoi. Program w prosty sposób 
przeprowadza izolowany trening mięśni 
łydek. 
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7.2. PARAMETRY PROGRAMÓW 

PROGRAM 1 (FACE 1):  Szybkie tonowanie twarzy 

Faza  1 2 3 4 5 6 7 Razem 

Czas zabiegu (min) 20       20 

Stymulacja (praca) (s)  0*        

Odpoczynek (s)  1        

Częstotliwość (Hz)  70        

Szerokość impulsów (µs) 100        

Narastanie/opadanie (s) 1/1        

* – tylko narastanie i opadanie (fala trójkątna) 

 

PROGRAM 2 (FACE 2):  Głębokie tonowanie twarzy 

Faza  1 2 3 4 5 6 7 Razem 

Czas zabiegu (min) 2 3 2 2 2 2 2 15 

Stymulacja (praca) (s)  2 4 3 6 3 4 1.2  

Odpoczynek (s)  2.5 4 3.5 4 3.5 2 .3  

Częstotliwość (Hz)  100 10 50 4 40 4 100  

Szerokość impulsów (µs) 140 200 140 220 140 220 80  

Narastanie/opadanie (s) .5 .5 .5 .5 .5 .5 .2  

 

PROGRAM 3 (ABS): Brzuch 

Faza  1 2 3 4 5 6 7 Razem 

Czas zabiegu (min) 5 5 10 8 7 8 2 45 

Stymulacja (praca) (s)  2 4 8 10 6 4 1.2  

Odpoczynek (s)  2.5 4 6 1 4 4 .5  

Częstotliwość (Hz)  90 50 10 4 30 65 100  

Szerokość impulsów (µs) 200 300 500 600 360 300 80  

Narastanie/opadanie (s) .5 .5 .9 1.3 .6 .5 .2  

 

PROGRAM 4 (HIP):  Pośladki i biodra 

Faza  1 2 3 4 5 6 7 Razem 

Czas zabiegu (min) 5 5 5 5 5 3 2 30 

Stymulacja (praca) (s)  3 6 8 4 3 5 1.2  

Odpoczynek (s)  2 5 4 4 4 5 .5  

Częstotliwość (Hz)  100 65 10 50 75 45 100  

Szerokość impulsów (µs) 200 300 500 300 260 260 80  

Narastanie/opadanie (s) .5 .7 .9 .5 .5 .5 .2  
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PROGRAM 5 (THIGH) : Uda 

Faza  1 2 3 4 5 6 7 Razem 

Czas zabiegu (min) 5 5 5 5 5 3 2 30 

Stymulacja (praca) (s)  5 3 1 10 6 4 1.2  

Odpoczynek (s)  4 4 .7 1 4 4 .5  

Częstotliwość (Hz)  10 65 100 4 45 8 100  

Szerokość impulsów (µs) 400 300 260 500 360 500 80  

Narastanie/opadanie (s) .9 .5 .3 .9 .6 .5 .2  

 

PROGRAM 6 (BUST):  Biust/Mięśnie piersiowe 

Faza  1 2 3 4 5 6 7 Razem 

Czas zabiegu (min) 5 5 5 5 5 3 2 30 

Stymulacja (praca) (s)  3 4 5 1 4 5 2  

Odpoczynek (s)  3 2.5 3 .3 4.5 6 .5  

Częstotliwość (Hz)  90 60 10 4 45 65 90  

Szerokość impulsów (µs) 150 150 220 300 200 200 80  

Narastanie/opadanie (s) .3 .5 1.3 .9 .6 .5 .2  

 

PROGRAM 7 (ARM): Ramiona 

Faza  1 2 3 4 5 6 7 Razem 

Czas zabiegu (min) 5 5 5 5 5 3 2 30 

Stymulacja (praca) (s)  3 4 8 4 6 4 1.2  

Odpoczynek (s)  2.5 3 3 8 4 4 .5  

Częstotliwość (Hz)  70 60 10 50 10 65 100  

Szerokość impulsów (µs) 200 200 300 220 300 220 80  

Narastanie/opadanie (s) .3 .5 .9 .9 .6 .5 .2  

 

PROGRAM 8 (CALF): Łydki 

Faza  1 2 3 4 5 6 7 Razem 

Czas zabiegu (min) 5 5 5 5 5 3 2 30 

Stymulacja (praca) (s)  1 5 4 6 8 4 1.2  

Odpoczynek (s)  1 4 3.5 4 4 4 .5  

Częstotliwość (Hz)  100 40 50 10 4 25 100  

Szerokość impulsów (µs) 200 220 200 300 300 220 80  

Narastanie/opadanie (s) .3 .5 .5 .5 .9 .5 .2  
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7.3. STOSOWANIE PROGRAMÓW 

PROGRAMY DO TWARZY: 

Programy FACE 1 oraz FACE 2 są rozwiązaniem, które w sposób nieinwazyjny pomaga podnieść 

i/lub naprężyć tkanki miękkie twarzy, poprawić napięcie mięśniowe i ograniczyć oznaki starzenia.   

 

Zalecane użycie: jeden zabieg dziennie, 5 dni w tygodniu przez 12 tygodni.  

Pewne pozytywne efekty mogą być zauważone już po pierwszym zabiegu, ale w typowych 

przypadkach, znacząca różnica powinna być widoczna po 6 tygodniach wykonywania zabiegów.  

Podczas regulacji intensywności zachowaj wysoką ostrożność, gdyż mięśnie twarzy są szczególnie 

wrażliwe. Zwiększaj intensywność stopniowo, zaczynając stymulację od bardzo niskiego poziomu 

intensywności (tuż powyżej progu odczuwania) i zwiększaj ją powoli, aż osiągniesz dobry poziom 

stymulacji charakteryzujący się wyraźną aktywnością mięśni.  

W przypadku twarzy, nie ma żadnej potrzeby osiągania poziomu intensywności powodującego 

nieprzyjemne odczucia! Korzystne i znaczące efekty będą uzyskane dzięki konsekwencji i 

cierpliwości. 

 

Uwaga: Programy do twarzy stosuj wyłącznie ze specjalnymi elektrodami nalepianymi na 

twarz, które są w zestawie (kod E-CM3050). Są to podwójne elektrody zaprojektowane 

specjalnie na twarz, aby zminimalizować wszelkie ryzyka wynikające z przepływu prądu 

na twarzy. Możliwe jest wystąpienie pewnych efektów ubocznych, ale będą one krótkotrwałe. 

 

Ostrzeżenie: Utrzymuj minimalny dystans 3 cm między elektrodami a gałką oczną.  

 

 

Informacja: Po wykonaniu zabiegu, na skórze mogą się pojawić niegroźne 

zaczerwienienia, które powinny zaniknąć po 10-20 minutach. 

 

Informacja: W niektórych bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpił dłuższe następstwa 

stymulacji twarzy w postaci drgania powiek, które powinny zniknąć w ciągu kilku dni. 

 

PROGRAMY NA BRZUCH, POŚLADKI I UDA (ABS, HIP, THIGH): 

Programy te pomagają poprawić napięcie ciała i jego kształt poprzez wytwarzanie biernych skurczy 

mięśniowych w wybranym obszarze. 

Dzięki rozbudowie mięśni możesz poprawić swój ogólny poziom sprawności i osiągnąć bardziej 

szczupłą sylwetkę. 

 

Zalecane użycie: generalnie, 3 zabiegi na tydzień przez okres 4-6 tygodni powinny przynieść 

pierwsze efekty związane z poprawą kształtu ciała, napięciem skóry, czy regeneracją po treningu 

sportowym lub w ramach rehabilitacji.    
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PROGRAM NA BIUST (BUST): 

Stymulacja elektryczna może rozbudować i wzmocnić mięśnie piersiowe, które podtrzymują biust, 

dzięki czemu biust może się lekko ponieść a ciało w tym miejscu będzie bardziej jędrne. Jest to w 

pełni naturalna metoda ćwiczenia i masażu w celu poprawy rozmiaru i kształtu Twoich piersi. 

 

Zalecane użycie: generalnie, 3 zabiegi na tydzień przez okres 4-6 tygodni powinny przynieść 

pierwsze efekty związane z poprawą kształtu ciała, napięciem skóry, czy regeneracją po treningu 

sportowym lub w ramach rehabilitacji.    

 

Uwaga: Większy komfort stymulacji biustu można uzyskać, jeśli zostaną zastosowane 

specjalne elektrody dedykowane na piersi, które można zakupić oddzielnie (kod E-

CMR60130).  

Jeśli stosujesz klasyczne elektrody naskórne, zachowaj ostrożność i pamiętaj, aby tak 

rozmieścić elektrody, żeby prąd nie przepływał w poprzek klatki piersiowej. 

 

 

PROGRAM NA RAMIONA (ARM): 

Często, szczególnie wśród kobiet, występuje zjawisko zwiotczenia skóry w tylnej części ramion, co 

jest konsekwencją m.in. zwiotczenia mięśnia trójgłowego (triceps). Napinanie tej grupy mięśni 

sprawia zwykle problem, a „obwisłe ramiona” są odbierane przez wiele kobiet jako brak wdzięku i 

coś kłopotliwego.   

Urządzenie Perfect BEAUTY pomaga napiąć, wzmocnić i podnieść mięsień trójgłowy (triceps) i 

dwugłowy (biceps) ramienia poprzez zmuszenie ich do regularnych skurczów wywołanych 

impulsami elektrycznymi zgodnie z programem opracowanym specjalnie dla tej grupy mięśni. 

 

Zalecane użycie: generalnie, 3 zabiegi na tydzień przez okres 4-6 tygodni powinny przynieść 

pierwsze efekty związane z poprawą kształtu ciała, napięciem skóry, czy regeneracją po treningu 

sportowym lub w ramach rehabilitacji. 

 

PROGRAM NA ŁYDKI (CALF): 

Większość ludzi z nadwagą stara się odchudzić swoje nogi a zarazem rozbudować mięśnie nóg w 

taki sposób, aby zachować ponadto odpowiednią równowagę pomiędzy rozmiarem ud a rozmiarem 

łydek. Łydki są często albo zbyt chude posiadając niewielką masę mięśniową albo zbyt duże, z dużą 

masą mięśniową rozciągającą się jeszcze wokół kostki. 

Celem tego programu jest napięcie, lepsze ukształtowanie i podniesienie mięśni łydek, aby uzyskać 

bardziej smukłe nogi  z wyraźniejszym zarysowaniem mięśni przy jednoczesnym wyszczupleniu 

nad kostkami. 

 

Zalecane użycie: generalnie, 3 zabiegi na tydzień przez okres 4-6 tygodni powinny przynieść 

pierwsze efekty związane z poprawą kształtu ciała, napięciem skóry, czy regeneracją po treningu 

sportowym lub w ramach rehabilitacji. 
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PORADY OGÓLNE: 

Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie urządzenia perfect BEAUTY co drugi dzień na każdy 

mięsień z jednodniową przerwą na odpoczynek. Możliwa jest jednoczesna praca nad parą mięśni, 

na przykład mięśniami ud oraz brzucha, gdzie jednego dnia wykonujemy program na uda a drugiego 

dnia na brzuch.  

 

Uwaga: Stymulacja zbyt wielu mięśni w tym samym czasie nie jest zalecana. 

 

Gdy zostaną już osiągnięte pierwsze widoczne efekty, liczba zabiegów może być ograniczona do 

jednego lub dwóch na tydzień, aby utrzymać optymalny kształt swojego ciała. 

 

8. ELEKTRODY 

8.1. UMIEJSCOWIENIE ELEKTROD 

Elektrody zawsze są stosowane parami (jedna para na jeden kanał), tak aby tworzyć zamknięty 

przepływ prądu od jednej elektrody do drugiej poprzez skórę. 

 

Uwaga: Elektrody dedykowane na twarz są elektrodami podwójnymi. Dwa krótkie 

przewody wychodzące z elektrody podłącz zawsze do tego samego kanału (Ch1 lub Ch2). 

 

Właściwe rozmieszczenie elektrod przy stymulacji EMS jest bardzo istotne dla osiągnięcia 

skutecznych efektów.   

Umieść dwie elektrody nad mięśniem (przy jego zasadniczej części), tak aby jedna elektroda była 

nad punktem motorycznym mięśnia. Punkt motoryczny jest punktem na skórze, który znajduje się 

najbliżej nerwu motorycznego prowadzącego do mięśnia i jest odpowiedzialny za jego skurcz – 

około 1/3 odległości mięśnia w dół od kręgosłupa. Jest to miejsce, w którym najłatwiej jest pobudzić 

mięsień za pomocą zewnętrznego impulsu elektrycznego. 

Zalecamy samemu poeksperymentować z właściwą lokalizacją elektrod, aby znaleźć punkt 

zapewniający najbardziej wyraźny skurcz mięśniowy. W przykładach podanych w rozdziale 8.3, 

elektrody zostały oznaczone jako + (czerwone) oraz - (czarne), co odpowiada podłączeniu do 

przewodu czerwonego lub czarnego. Jedna z tych elektrod powinna znajdować się nad punktem 

motorycznym. 

Większe grupy mięśniowe wymagają zastosowania dwóch kanałów stymulacji, co oznacza 

zastosowanie jednocześnie czterech elektrod. 

Ćwicząc małe mięśnie, zwróć uwagę, aby wolno zwiększać intensywność stymulacji, gdyż nerwy 

motoryczne mogą być bardziej wrażliwe. Ponadto, jeśli stosujesz elektrody o małym rozmiarze, to 

zwiększa się wtedy gęstość prądu (natężenie na cm2), co jeszcze bardziej zwiększa wrażliwość na 

stymulację. 

Możesz poczuć większe wrażenia na jednej elektrodzie, niż na drugiej, co jest normalne i zależy od 

tego, jak daleko dana elektroda jest oddalona od nerwów. 
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W przypadku większości obszarów, wystarczy stosować standardowe elektrody kwadratowe 5x5cm 

(kod E-CM5050), za wyjątkiem twarzy, gdzie obowiązkowo trzeba stosować wyłącznie elektrody 

dedykowane do twarzy (kod E-CM3050). 

W przypadku stymulacji piersi, w celu uzyskania większego komfortu, zalecamy używać 

specjalnych elektrod zaprojektowanych do stymulacji na piersi (kod E-CMR60130). 

 

Przed każdym założeniem i zdjęciem elektrod ze skóry, zawsze sprawdź, czy urządzenie jest 

wyłączone. 

Urządzenie automatycznie wyzeruje siłę stymulacji jeśli wykryje odłączenie przewodów lub 

odklejenie elektrod od skóry. Zapobiegnie to nagłym i nieprzyjemnym zmianom w 

odczuciach, kiedy połączenie zostanie ustanowione ponownie. 

 

8.2. PORADY DOTYCZĄCE ELEKTROD 

 

• Dostarczone elektrody są wielokrotnego użytku (12-25 aplikacji), ale jeden komplet jest 
przeznaczony tylko dla jednej osoby. 

• W celu uzyskania najlepszego przewodnictwa, zawsze upewnij się, czy są one w dobrym stanie 
i czy zachowują lepkość. 

• Przed użyciem upewnij się, czy skóra jest czysta i sucha. 

• Zdejmij elektrodę z folii zabezpieczającej lekko ciągnąc za narożnik. NIE ciągnij za przewód. 

• Po użyciu elektrod nalep je z powrotem na folię zabezpieczającą i umieść w torebce foliowej. 

• Jeśli elektrody wyschną, dokup pakiet nowych elektrod. W wyjątkowych przypadkach możliwe 
jest przywrócenie kleistości podłoża elektrody poprzez dodanie kropelki wody. Dodanie zbyt dużo 
wody sprawi, że elektrody będą zbyt miękkie. W celu przywrócenia lepszej przylepności, zaleca 
się umieścić elektrody w lodówce na kilka godzin. Niedokładne przyleganie elektrody do skóry 
może być nieprzyjemne w odczuciach podczas stymulacji i może podrażnić skórę.  

• W bardzo wysokiej temperaturze otoczenia elektrody mogą stać się zbyt miękkie. W takich 
przypadkach, umieść je w lodówce, aż osiągną normalny stan. 

• Dostarczone elektrody nie zawierają lateksu. 

• Żywotność nieotworzonych elektrod wynosi zwykle 2 lata. Okres ten może ulec skróceniu w 
wyniku oddziaływania zbyt dużej temperatury i/lub zbyt niskiej wilgotności powietrza. 

 

 

Uwaga ogólna: Staraj się przechowywać elektrody w lodówce, co przy dłuższym 

przechowywaniu zapobiegnie rozmnażaniu się drobnoustrojów na warstwie żelu.   
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8.3. DIAGRAMY ROZMIESZCZENIA ELEKTROD 

Rozmieszczenie elektrod oraz ich typ zależy od stosowanego programu. Prosimy o zapoznanie się 

z poniższymi rysunkami i wskazówkami. 

 

UWAGA: Elektroda oznaczona na rysunku jako “+” powinna być podłączona do wtyczki o 

kolorze czerwonym, natomiast “-” do wtyczki czarnej. 

Chodzi o to, aby para wtyczek wychodząca z jednego przewodu obsługiwała tylko jedną elektrodę 

podwójną na twarz. Zawsze do każdej elektrody podwójnej należy podłączyć jedną wtyczkę 

czerwoną i jedną czarną od tego samego przewodu.  

 

 
Programy FACE 1 i FACE 2 (twarz) 

 

 
        Program ABS (brzuch)     układ 1          LUB      układ 2  

 
 

Specjalne elektrody 

na twarz stymulują 

jednocześnie 

wszystkie mięśnie 

twarzy 

(E-CM3050) 
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Program HIP (pośladki i biodra) 

 
 

 
        Program THIGH (uda)      układ 1                LUB       układ 2  

 
 

 
Program BUST (biust/mięśnie piersiowe) układ 1     LUB          układ 2 

  
 

Opcjonalne  

specjalne  

elektrody  

na pierś  

(E-CMR60130) 
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Program ARM (ramiona)   układ 1                   LUB     układ 2 

 
 

 
Program CALF (łydki) 

 
 

 

 

9. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

• 1 x stymulator Perfect BEAUTY 

• 2 x przewody połączeniowe (L-CPT) 

• 4 x elektrody naskórne 50x50 mm (E-CM5050)  

• 4 x podwójne elektrody naskórne na twarz 30x50 mm (E-CM3050) 

• 2 x baterie alkaliczne AA 1.5V 

• 1 x zdejmowalny klip na pasek 

• 1 x torebka do przechowywania 

• 1 x instrukcja obsługi 
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10. OBSŁUGA URZĄDZENIA 

10.1. PRZYCISKI I WYŚWIETLACZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrany 

program 

Intensywność 
kanału 2 

Pozostały czas 

Zwiększanie 

intensywności 

na kanale 2 

Wybieranie 

programu 

Zmniejszanie 

intensywności na 

kanale 2 

 
Pomiń fazę 

Zmniejszanie 

intensywności na 

kanale 1 

 

Zwiększanie 

intensywności 

na kanale 1 

Niski stan baterii 

Blokada 

klawiatury 

Intensywność 
kanału 1 

Włączanie/

Wyłączanie 

Wkaźniki 

aktywnego 

sygnału 

Faza 

programu 
Praca (Work)/ 

Odpoczynek (Rest) 

Oznaczenia na ekranie 

W = tryb pracy (Work) 

R  = tryb odpoczynku (Rest) 

   = ostrzeżenie o niskim stanie baterii 

  = aktywna blokada klawiatury 
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10.2. INSTRUKCJA STOSOWANIA 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE 

Aby włączyć, naciśnij przycisk  na górze urządzenia i przytrzymaj go przez 3-5 sekund, 

aż zaświeci się ekran. 

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 3-5 sekund, aż ekran zgaśnie. 

Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy:  

• minutnik zabiegu osiągnie wartość 0, 

• przez 5 minut była ustawiona zerowa intensywność 

Przy pierwszym użyciu lub po wymianie baterii, ekran pokaże, że urządzenie jest automatycznie 

ustawione na program FACE1 z zerową intensywnością. 

Przy kolejnych włączeniach, urządzenie automatycznie będzie miało wybrany taki program, jaki 

został wybrany przed ostatnim wyłączeniem. 

 

UWAGA: Zawsze przed założeniem/zdjęciem elektrod ze skóry, wyłącz urządzenie ( ). 

 

Podświetlenie ekranu automatycznie zgaśnie, gdy przez 10 sekund nie wciśnięto żadnego 

przycisku. 

 

Z przodu urządzenia znajduje się sześć przycisków: 

REGULACJA INTENSYWNOŚCI 

Aby ustawić natężenie prądu stymulacji, użyj przycisków: CH1+, CH1-, CH2+, CH2-. 

Po lewej stronie znajdują się przyciski CH1+ i CH1- do regulacji 

intensywności na kanale 1 (CH1). 

Po prawej stronie znajdują się przyciski CH2+ i CH2- do regulacji 

intensywności na kanale 2 (CH2). 

Jeśli chcesz zwiększyć intensywność na danym kanale, naciśnij przycisk 

CH1+ lub CH2+ i przytrzymaj go tak długo, aż osiągniesz wymaganą 

intensywność stymulacji.  

Aby zmniejszyć siłę stymulacji, użyj w analogiczny sposób przycisków CH1- i CH2-.  

Jeśli chcesz precyzyjnie zwiększać intensywność co 1 mA, naciskaj i zwalniaj przyciski CH1+ lub 

CH2+. 

Bieżący poziom intensywności jest wyświetlany na ekranie (mA). 

Przyciski regulacji intensywności nie będą działały, jeśli urządzenie nie jest dobrze 

podłączone (np. elektrody nie są właściwie naklejone). Urządzenie wykrywa brak 

zamkniętego obwodu elektrycznego i zeruje wówczas intensywność, a na ekranie wyświetla 

się ‘00’. 

 

Urządzenie posiada 90 poziomów intensywności (1-90 mA), za wyjątkiem programów do twarzy 

(FACE 1 i FACE 2), których maksymalna intensywność wynosi 40 mA (40 kroków). Jeśli wciśniesz 
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przyciski CH1+ lub CH2+ na 3-5 sekund, siła stymulacji będzie automatycznie wzrastać. Na 

początku nic nie będzie odczuwane (poniżej progu pobudzenia), ale po jakimś czasie poziom 

stymulacji osiągnie wartość, przy której stymulacja będzie odczuwana coraz silniej. Zwiększaj 

stymulację do takiego poziomu, który zapewnia wyraźne i komfortowe skurcze. Przy każdej fazie 

danego programu, intensywność automatycznie ustawi się do poprzedniego poziomu, jednakże 

jeśli w trakcie zabiegu stymulacja przestanie być odczuwana, możesz wtedy zwiększyć 

intensywność. Jeśli chcesz zmniejszyć intensywność, zastosuj przyciski CH1- i CH2-. 

Żółta dioda LED przy gniazdku wyjściowym oznacza, że jest emitowany sygnał wyjściowy, który 

przy nieprawidłowym użyciu urządzenia może być szkodliwy. Po wyjęciu wtyczki z gniazdka, ekran 

urządzenia będzie wyświetlony jeszcze przez 5 sekund.   

WYBÓR PROGRAMU 

Aby wybrać program stymulacji, naciśnij przycisk P. Urządzenie posiada 8 odmiennych 

programów fabrycznych (nie można ich modyfikować) dedykowanych do różnych celów. 

Zaraz po włączeniu urządzenia, automatycznie wybierany jest program, który był stosowany 

ostatnio, a przy pierwszym uruchomieniu, wybrany jest program FACE 1. Za każdym razem, gdy 

naciśniesz przycisk P, program zmieni się, a jego symbol zostanie wyświetlony na ekranie LCD. 

Po każdej zmianie programu, siła stymulacji zostanie automatycznie wyzerowana, co jest 

podyktowane względami bezpieczeństwa, ponieważ każdy program jest inaczej odczuwany przy 

danym poziomie intensywności stymulacji. 

 

PRZESKOCZENIE FAZY 

Wszystkie programy, za wyjątkiem FACE 1, posiadają siedem faz o zróżnicowanym charakterze 

stymulacji. Gdy rozpocznie się dana faza, na środku ekranu wyświetli się odpowiednia kolumna 

słupków: 

Faza 1 Faza 2 Faza 3  … itd. aż do 7 słupków 

 

  

Użyj tego przycisku, jeśli chcesz wymusić przejście od razu do kolejnej fazy. Naciśnij go i 

przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby wybrać kolejne fazy sesji zabiegowej. 

 

WSKAŹNIK NISKIEGO STANU BATERII 

Gdy baterie są na wyczerpaniu, na ekranie pojawi się wskaźnik niskiego stanu baterii. 

Urządzenie wyłączy się w ciągu 2 minut. Wymień wtedy baterie na nowe.  

 

BLOKADA KLAWIATURY 

Gdy żaden przycisk klawiatury nie zostanie wciśnięty przez 30 sekund, klawiatura 

zostanie zablokowana, co uchroni urządzenie przed przypadkową zmianą parametrów 

stymulacji. W celu odblokowania klawiatury, wystarczy nacisnąć przycisk CH1- lub CH2-. 

ALARM BRAKU POŁĄCZENIA 

Urządzenie monitoruje stan połączenia elektrycznego, w tym właściwego kontaktowania elektrod 

ze skórą. Gdy nastąpi taka przerwa w obwodzie, poziom sygnału zostanie automatycznie 

wyzerowany. Uchroni to użytkownika przed przykrymi odczuciami w momencie, gdy połączenie 

obwodu zostanie przywrócone.  

P 



23 

PAMIĘĆ 

Urządzenie posiada trzy funkcje związane z pamięcią:  

1). Pamięć ostatnio użytego programu. Gdy włączysz urządzenie, automatycznie zostanie wybrany 

program wybrany przed ostatnim wyłączeniem urządzenia.   

2). Pamięć stosowania. Wciśnij jednocześnie przycisk przeskoczenia fazy ( ) oraz CH2- i 

przytrzymaj przez 3-5 sekund. Na ekranie pokaże liczba wykonanych zabiegów oraz łączny czas 

stymulacji podany w godzinach. Informacja ta może być użyteczna np. dla lekarza prowadzącego 

terapię. 

Aby powrócić do normalnego trybu ekranu, wciśnij raz jeszcze te same przyciski. 

3). Zerowanie pamięci (reset). Aby wyzerować całą pamięć urządzenie, wciśnij jednocześnie 

przycisk przeskoczenia fazy ( )  oraz CH1- i przytrzymaj przez 3-5 sekund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 

11.1. INSTALACJA BATERII 

1. Usuń klips 
przesuwając go w dół. 

2. Zdejmij pokrywę komory 
baterii naciskając z góry na 
zaczep. 

 

3. Włóż baterie. Upewnij się, że 
baterie zostały włożone w odpowiedni 
sposób, jak pokazano na komorze 
baterii (+/-), a taśma jest za nimi. 

4. Załóż pokrywę baterii oraz zaczep do paska. 

 

Gdy na ekranie pojawi się wskaźnik niskiego stanu baterii, jak najszybciej wymień baterie 

na nowe. 

 

Akumulatory 

Urządzenie może pracować z akumulatorami, ale jasność ekranu może być wtedy nieco mniejsza. 

Akumulatory ulegają też szybszemu rozładowaniu w porównaniu z dobrej jakości bateriami. Można 

je jednak zawsze naładować za pomocą ładowarki.  

Przy intensywnym stosowaniu, oddzielnie można zakupić np. 4 akumulatorki wraz ładowarką, tak 

aby 2 akumulatorki były zawsze w urządzeniu a 2 w ładowarce i po jakimś czasie przełożone. 

Liczba wykonanych 

zabiegów 

Łączny czas stosowania w godzinach 
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Czas życia baterii 

Baterie powinny działać około 18 godzin przy pełnej mocy. 

Nieużywane baterie mają nominalną trwałość 3 lata, ale zwykle trwa to dłużej. 

Przechowywanie 

Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi okres. 

Niektóre typy baterii mogą spowodować wylanie swojej zawartości. 

 

Uwagi: 

• Nie otwieraj baterii i nie trzymaj ich w wilgotnym środowisku. Nie zanurzaj nigdy w wodzie. 

• Nie narażaj baterii na wysokie temperatury, powyżej 60°C. Nie trzymaj ich w pobliżu źródeł 

ciepła, na silnym świetle słonecznym, w urządzeniach ciśnieniowych, w piekarniku lub kuchence 

mikrofalowej. 

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

• Jeśli nastąpi wyciek z baterii i wchodzi on w kontakt ze skórą lub oczami, przemyć dokładnie 

dużą ilością wody. 

• Nigdy nie zwieraj styków baterii. 

 

Środki ostrożności 

• Nie próbuj ładować baterii alkalicznych. Grozi to eksplozją! 

• Nigdy nie mieszaj jednocześnie baterii różnego typu, różnych producentów itp.  

 

11.2. PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW I ELEKTROD 

Włóż wtyczki przewodów doprowadzeniowych do gniazdek u podstawy urządzenia.   

 

Na drugim końcu przewodów podłącz elektrody naskórne. Wtyczki szpikowe (pin) od przewodów 

włóż mocno do otworów od przewodów elektrod. 

Zwróć uwagę, aby nie uszkodzić przewodów. Nie ciągnij ich na siłę, szczególnie przewodów od 

elektrod. 

 

KOLORY WTYCZEK: Wtyczki przewodów posiadają kolory czarne oraz czerwone, co ma 

zastosowanie w niektórych rodzajach stymulacji. W większości przypadków, biegunowość wtyczek 

nie ma jednak znaczenia. W przypadku aparatu Perfect BEAUTY, ważne jest natomiast, aby jeden 

kanał stymulacji był podłączony do właściwej pary elektrod, w szczególności do tej samej elektrody 

podwójnej dla programów do twarzy (aby uniknąć przepływu prądu w poprzek twarzy).  
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11.3. PRZYGOTOWANIE DO SESJI ZABIEGOWEJ 

1) Przed założeniem elektrod upewnij się, czy skóra jest czysta i sucha. W przypadku programów 

na twarz (FACE), delikatnie oczyść skórę z resztek makijażu, olejku czy kremu, aby zapewnić 

właściwe przyklejenie się żelowych elektrod do skóry. Po zabiegu możesz zastosować krem 

łagodzący, np. aloesowy Aloe Vera, aby zminimalizować ewentualne podrażnienia skóry. 

2) Zdejmij elektrody z folii ochronnej (zachowaj tą folię) i nalep je na skórze. Patrz rozdział 8.3. 

3) Jeśli chcesz stosować urządzenie podczas ruchu, zamocuj je na pasku za pomocą klipu lub 

zawieś na szyi wykorzystując oddzielny rzemyk (brak w zestawie). Dla bezpieczeństwa, możesz 

zastosować nitkę lub wełnę, aby łatwo chwycić urządzenie, jeśli o coś zahaczy. 

4) Możesz ostrożnie przycisnąć elektrody, co zmieni odczucia. 

 

Uwaga: Przed założeniem elektrod, urządzenie musi być wyłączone. 

 

 

11.4. WYKONANIE SESJI ZABIEGOWEJ 

 

1) Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie prze 3-5 sekund przycisku . 

2) Przy pierwszym włączeniu urządzenia, ekran pokaże, że urządzenie jest automatycznie 

ustawione na program FACE1. Przy kolejnych włączeniach, urządzenie automatycznie będzie 

miało wybrany taki program, jaki został wybrany przed ostatnim wyłączeniem. 

3) Wybierz jeden z 8 dostępnych programów.  Pomocny opis programów znajduje się w rozdziale 7. 

4) Upewnij się, czy wybrany program odpowiada lokalizacji nalepionych elektrod i oraz ich rodzajowi 

(szczególnie na twarzy i na piersi) – patrz rozdział 8.3. 

5) Zacznij za pomocą przycisków CH1+ oraz CH2+ zwiększać intensywność, aż poczujesz 

komfortowy poziom stymulacji na każdym kanale. Na ekranie będzie wyświetlane dla każdego 

kanału aktualne natężenie prądu.  

 

Uwaga: Jeśli zabieg będzie nieprzyjemny, zmniejsz intensywność za pomocą przycisków 

CH1- i CH2-.  

 

11.5. PO ZAKOŃCZENIU ZABIEGU 

Gdy minutnik osiągnie wartość 0, zabieg zakończy się i urządzenie wyłączy się. 

1)  Sprawdź, czy urządzenie jest rzeczywiście wyłączone. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk  tak 

długo, aż urządzenie się wyłączy. Następnie delikatnie zdejmij elektrody ze skóry, zaczynając od 

dowolnego rogu. Nie ciągnij za cienkie przewody. 

2) Nałóż elektrody na oryginalną folię ochronną i schowaj do plastikowego woreczka. Elektrody 

najlepiej przechowuj w lodówce. 

 

Uwaga: Podczas zdejmowania elektrod, NIE CIĄGNIJ ZA PRZEWODY, gdyż może to 

doprowadzić do ich uszkodzenia i konieczności wcześniejszej wymiany. 
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12. CZYSZCZENIE 

Obudowę oraz przewody można czyścić przynajmniej raz w tygodniu za pomocą wilgotnej szmatki 

nasączonej roztworem mydła z wodą. Dokładnie wytrzyj do sucha. 

• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. 

• Nigdy nie stosuj innych czynników czyszczących niż woda z mydłem. 

 

Okres przydatności 

• Okres przydatności nierozpakowanych elektrod żelowych wynosi ok. 2 lata od daty produkcji i 

może ulec skróceniu z powodu zbyt wysokiej temperatury lub zbyt niskiej wilgotności. 

• Samo urządzenie nie ma ustalonego okresu przydatności. 

 

13. ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC) 

Silne pola elektromagnetyczne (kuchenki mikrofalowe / elektrochirurgia / telefony komórkowe) 

może mieć wpływ na poprawność działania urządzenia, dlatego trzymaj urządzenie z dala od tego 

rodzaju sprzętu, w odległości przynajmniej 3,3 m.  

(Uwaga. Jak określono to w tabeli 6 specyfikacji  IEC 60601-1-2:2007 dla sprzętu przenośnego, 

typowe telefony komórkowe o mocy maksymalnej 2W wymagają odległości  d = 3,3 m dla poziomu 

odporności 3 V/m). 

 

Uwaga: W przypadku zastosowań szpitalnych, dokładna specyfikacja EMC jest dostępna 

na żądanie. 

 

 

14. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM 

 Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/CE urządzenia elektryczne lub 

elektroniczne nie powinny być traktowane jak odpady i nie można ich wyrzucać do 

zwykłych śmieci. Aby przypomnieć o tej dyrektywie, wszystkie produkty są obecnie 

oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci. Zgodnie z wymogami tej 

Dyrektywy, stary aparat do elektroterapii powinien zostać dostarczony do producenta w celu jego 

utylizacji. Gdy zajdzie taka konieczność wyślij paczką urządzenie z kartką ZWROT DO UTYLIZACJI 

na adres dostępny na stronie www.diamedica.pl. 
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15. AKCESORIA 

Oczekiwany okres eksploatacji 

• Urządzenie powinno zachować sprawność przez okres ponad 5 lat, ale gwarancja producenta 

obejmuje okres 2 lat. Akcesoria (przewody, elektrody i baterie) nie są objęte gwarancją. 

• Żywotność przewodów zależy zwykle od sposobu użytkowania. Zalecamy regularną wymianę 

przewodów co 6 miesięcy. 

• Elektrody samoprzylepne przewidziane są do stosowania przy 12-20 zabiegach, w zależności 

od stanu skóry i wilgotności otoczenia. 

• Baterie alkaliczne AA powinny wystarczyć na ok. 18 godzin nieprzerwanej eksploatacji, co 

zależy też od stosowanej intensywności stymulacji.  

Wymienione poniżej  akcesoria są dostępne u dystrybutora firmy TensCare. 

 

Kody akcesoriów firmy TensCare: 

E-CM3050    elektrody podwójne na twarz. Opak. 4 szt. (8 pojedynczych)   
E-CMR60130  elektrody na pierś. Opak. 4 szt.  
E-CM5050   elektrody 50x50mm do użytku zewnętrznego. Opak. 4 szt. 

E-CM50100   duże elektrody 50x100mm do użytku zewnętrznego. Opak. 4 szt. 

E-696-SS   kwadratowe elektrody hipoalergiczne. Opak. 4 szt. 
L-CPT  przewody połączeniowe o długości 1.25 m  

X- BC-PT   zapasowy klip na pasek 

X- BL-PTT   zapasowa pokrywa baterii 

 

 

16. GWARANCJA 

Urządzenie objęte jest gwarancją producenta przez dwa lata od daty zakupu. Jeśli konieczne jest 

wykonanie naprawy gwarancyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub wyślij urządzenia na adres 

dystrybutora. Gwarancja nie obejmuje baterii, elektrod oraz przewodów.  

Należy pamiętać, że gwarancja zostanie unieważniona, jeśli: 

• urządzenie zostało zanurzone w wodzie, zniszczone lub przerobione. 

• urządzenie zostało użyte niezgodnie z instrukcją obsługi. 

 

Ze względów higienicznych, prosimy o nieprzysyłanie elektrod, chyba że opakowanie nie było 

otwierane. 

Prosimy o przysłanie tylko urządzenia wraz z przewodami. 

 

Zanim wyślesz urządzenie do serwisu 

Przed odesłaniem urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji, w szczególności 

rozdziału 17. 

 

W przypadku naprawy gwarancyjnej, prosimy o  przesłanie urządzenia  na adres dystrybutora firmy 

TensCare w Polsce podany na końcu niniejszej instrukcji.  
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17. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź poniższe wskazówki: 

 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Nic nie wyświetla się na 
ekranie 

Wyładowane baterie Wymień baterie 

Baterie są źle włożone Sprawdź polaryzację +/- 

Uszkodzone 
kontaktowanie w 
komorze baterii 

Skontaktuj się ze sprzedawcą 

Symbol niskiego stanu 
baterii na ekranie 

Baterie są zbyt słabe Wymień baterie 

Przyciski urządzenia nie 
reagują 

Blokada klawiatury 

Jeśli na ekranie widoczny jest symbol kluczyka, 
naciśnij przycisk CH1- lub CH2-, aby odblokować 
klawiaturę. Jeśli na ekranie nie ma blokady, to 
wymień baterie. 

Brak jakichkolwiek odczuć 
związanych ze stymulacją 

Za mała intensywność 

Zwiększ siłę impulsów za pomocą przycisków 
CH1+ lub CH2+. Większość osób może nic nie 
czuć, gdy poziom sygnału jest mniejszy od 20 
mA. 

Nie można zwiększyć 
intensywności powyżej 
zera 

Urządzenie wykryło 
przerwę w obwodzie 
elektrycznym. 
Po dłuższej eksploatacji 
może dojść do 
złamania/przetarcia się 
przewodu, co skutkuje 
brakiem przewodzenia 
lub przerywaniem. 

Sprawdź, czy wszystkie połączenia przewodów 
są prawidłowo dociśnięte i czy elektrody zostały 
naklejone na skórę. 
Jeśli problem występuje tylko na jednym kanale, 
spróbuj zamienić wtyczki przewodów w gniazdach 
urządzenia, aby wykluczyć uszkodzenie kanału w 
urządzeniu. Jeśli doszło do uszkodzenia 
przewodu, wymień go na nowy lub wymień 
elektrody. 

Nagłe zmiany w 
odczuwaniu stymulacji 

Po rozłączeniu i 
ponownym połączeniu 
kilka minut później, 
sygnał odczuwany jest 
dużo silniej. 

Zawsze wyzeruj siłę stymulacji po odłączeniu 
przewodów lub elektrod. 

  

Urządzenie nie posiada żadnych wewnętrznych elementów, które mogą być naprawiane przez 

użytkownika i nie wymaga też żadnej kalibracji.  

 

Jeśli żadne z wyżej opisanych kroków nie pomogą rozwiązać problemu lub urządzenie wykazuje 

inne nieoczekiwane lub nieopisane tutaj zachowanie, wtedy skontaktuj się z dostawcą urządzenia 

lub z dystrybutorem firmy TensCare. 

 

  



29 

 

18. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Kształt impulsu Asymetryczny dwufazowy 

Amplituda dla programu FACE 

(przy obciążeniu 500 Ω) 

dla pozostałych programów 

(przy obciążeniu 1 KΩ) 

40mA (szczytowa), regulacja krokowa 0-40mA, +/- 10% 

 

90mA (szczytowa), regulacja krokowa 0-90mA, +/- 10% 

Funkcja kontroli zmiany ładunku 

Gniazdko wyjściowe stymulacji W pełni ekranowane, zabezpieczone przed dotykiem. 

Kanały Dwa 

Baterie 2 x AA alkaliczne lub 2 x AA NiMH (akumulatorki) 

Waga 75 g (bez baterii) 

Wymiary 120 x 60 x 20 mm 

Klasyfikacja bezpieczeństwa 
Wewnętrzne źródła zasilania. Zaprojektowane do pacy ciągłej. 

Brak ochrony przed wilgocią. 

Warunki pracy :     

     

                   

Warunki 

przechowywania: 

Temperatura: od 5 do 40°C 

Wilgotność względna: 15-93%, bez kondensacji 

Ciśnienie atmosferyczne: od 700hPa do 1060hPa 

Temperatura: od -25 do 70°C 

Wilgotność względna:  do 93%, bez kondensacji 

Ciśnienie atmosferyczne: od 700hPa do 1060hPa 

 

 

 

UWAGA: Powyższe parametry elektryczne posiadają wartości nominalne, które podlegają 

odchyleniom przynajmniej 5% związanym z typowymi tolerancjami produkcyjnymi. 
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Celem firmy TensCare jest oddanie Tobie do użytku najlepszego produktu. Słuchamy sugestii 

naszych klientów i stale próbujemy polepszać nasze produkty. Chcielibyśmy się również dowiedzieć 

jak najwięcej o sposobach wykorzystania naszych urządzeń i korzyściach, jakie przynoszą. 

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, którymi masz ochotę podzielić się z nami, prosimy o kontakt z nami 

lub z naszym dystrybutorem: 

www.tenscare.co.uk lub www.diamedica.pl  

 

Bądź z nami: 

 

 

https://www.facebook.com/diamedica  

 

https://www.instagram.com/diamedica_pl  

 

https://pl.pinterest.com/diamedica  

 

https://www.youtube.com/channel/UCn9IQJTuR19Taupsu_6Eglg  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/TensCare-Ltd  

 

https://twitter.com/TensCareLtd 

 

https://www.linkedin.com/company/tenscare-limited 

 

https://plus.google.com/+TenscareLtdEpsom  

 

https://uk.pinterest.com/TensCareLtd/ 

 

https://tenscareltd.wordpress.com/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzpik9dmLlJ3j0aHOpQ-0sg 

 

http://www.tenscare.co.uk/
http://www.diamedica.pl/
https://www.facebook.com/diamedica
https://www.instagram.com/diamedica_pl
https://pl.pinterest.com/diamedic#a
https://www.youtube.com/channel/UCn9IQJTuR19Taupsu_6Eglg
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Deklaracja zgodności 

Firma TensCare Ltd niniejszym deklaruje, że sprawdzenie system zapewniania jakości produkcji 

zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganiami krajowych regulacji Zjednoczonego Królewstwa 

zgodnie z postanowieniami Aneksu V Dyrektywy Komisji Europejskiej 93/42/EEC dotyczącej 

urządzeń medycznych. Zaświadczamy, że system jakości produkcji spełnia odpowiednie ustalenia 

wspomnianych uprzednio regulacji, co w rezultacie upoważnia organizację do stosowania 

oznakowania CE 0088 na tym produkcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytwórca i serwis:  

TensCare Ltd. 

9 Blenheim Road Epsom 

Surrey KT19 9BE, Wielka Brytania 

Tel: +44(0) 1372 723434  

 

Import/dystrybucja w Polsce: 

AP Plan Sp.J. 

Os. Wieniawa 57a, 64-100 Leszno 

TEL: 65 619 3855 

Sklep diaMedica 

www.diamedica.pl 

1.2 Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-02 


