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Κωδ: ΒΑΚΡΙ 
FOREVER BACK PAIN RELIEF SYSTEM 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
 

Προτεινόµενη Χρήση  
Το προϊόν προτείνεται για προσωρινή ανακούφιση από τον πόνο που σχετίζεται µε πονεµένους µυς της µέσης, οι οποίοι έχουν 
προκληθεί από άσκηση ή φυσιολογικές οικιακές ή εργασιακές δραστηριότητες. 
 

Σχετικά µε την Τεχνολογία TENS  
Η ∆ιαδερµική Ηλεκτρική ∆ιέγερση των Νεύρων (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation – TENS) ανακουφίζει από τον πόνο 
στέλνοντας µικρές ηλεκτρικές ωθήσεις µέσω ηλεκτρόδιων τοποθετηµένων στο δέρµα στις νευρικές ίνες. Η TENS πιστεύεται ότι 
δρα µε δύο διαφορετικούς µηχανισµούς. Αρχικά, η ηλεκτρική διέγερση των νευρικών ινών µπορεί να εµποδίσει ένα σήµα πόνου 
από το να φτάσει στον εγκέφαλο. Αν το σήµα εµποδίζεται, ο πόνος δεν γίνεται αντιληπτός. ∆εύτερον, το σώµα διαθέτει το δικό 
του µηχανισµό καταπίεσης πόνου. Αυτό το κάνει, απελευθερώνοντας φυσικά χηµικά στον εγκέφαλο που ονοµάζονται 
ενδορφίνες, τα οποία δρουν ως αναλγητικά. Η TENS µπορεί να ενεργοποιεί αυτό το µηχανισµό. 
 

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
∆ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν την χρήση και συµµορφωθείτε µε αυτές. Η αποτυχία συµµόρφωσης προς τις 
οδηγίες µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό του χρήστη ή βλάβη της συσκευής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει θέµατα στα οποία µπορεί να προκύψει τραυµατισµός ή βλάβη σε αντικείµενα. 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει το τι δεν µπορείτε να κάνετε µε τη συσκευή. 
Παρακαλούµε διαβάστες τις ακόλουθες πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν. 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
• Μην χρησιµοποιείτε αυτό το σύστηµα αν έχετε βηµατοδότη, εµφυτευµένο απινιδωτή ή άλλες εµφυτευµένες µεταλλικές ή 

ηλεκτρονικές συσκευές. 
• Μην χρησιµοποιείτε αυτό το σύστηµα αν έχετε διαγνωσθεί µε χρόνιο πόνο. 
• Αν ακολουθείτε κάποια θεραπεία, συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το σύστηµα. 
• Μην το χρησιµοποιείτε κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
• Μην τοποθετείτε τα επιθέµατα πάνω ή κοντά στην καρδιά σας. 
• Μην τοποθετείτε τα επιθέµατα γύρω ή κοντά στο λαιµό σας. Μην εφαρµόζετε τη συσκευή στο λαιµό. Μπορεί να συµβεί 

σοβαρός σπασµός των µυών και οι συσπάσεις µπορεί να είναι αρκετά δυνατές ώστε να κλείσουν τον αεραγωγό ή να 
προκαλέσουν δυσκολία στην αναπνοή. Η διέγερση στο λαιµό µπορεί επίσης να έχει ανεπιθύµητα αποτελέσµατα στον καρδιακό 
σας ρυθµό ή την αρτηριακή πίεση. 

• Μην εφαρµόζετε τη συσκευή γύρω από το στήθος σας, γιατί η εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος στο στήθος µπορεί να 
προκαλέσει αρρυθµίες, οι οποίες µπορεί να είναι θανατηφόρες. 

• Μην τοποθετείτε τα επιθέµατα πάνω ή γύρω από το κεφάλι σας. Τα αποτελέσµατα της διέγερσης στον εγκέφαλο είναι 
άγνωστα. 

• Μην χρησιµοποιείτε αυτό το σύστηµα ενώ κοιµάστε. 
• Μην χρησιµοποιείτε αυτό το σύστηµα αν νιώθετε µουδιασµένοι. 
• Μην χρησιµοποιείτε αυτό το σύστηµα µέσα ή κοντά σε νερό. 
• Μην τοποθετείτε τα επιθέµατα πάνω ή κοντά σε καρκίνο του δέρµατος. 
• Χρησιµοποιείτε τα επιθέµατα µόνο σε κανονικό, υγιές, καθαρό και στεγνό δέρµα. Μην χρησιµοποιείτε τα επιθέµατα σε ανοιχτές 

πληγές ή εξανθήµατα, ή πάνω από πρησµένο, ερυθρό, µολυσµένο ή ερεθισµένο δέρµα.  
• Αν έχετε κάνει επέµβαση στη µέση, συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το σύστηµα. 
• Αν έχετε κάνει κάποια θεραπεία για τον πόνο της µέσης είτε µε φαρµακευτική αγωγή είτε µε φυσικοθεραπεία, συµβουλευτείτε 

το γιατρό σας πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το σύστηµα. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το γιατρό σας πριν χρησιµοποιήσετε 
αυτό το σύστηµα µετά από πρόσφατες χειροουργικές επεµβάσεις. Η διέγερση µπορεί να εµποδίσει την αποθεραπεία. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη συσκευή διέγερσης και τα επιθέµατα χωρίς τη ζώνη. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΑΝ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΙΣΧΥΕΙ 
ΓΙΑ ΕΣΑΣ: 
• Αν έχετε διαγνωσθεί ή υποπτεύεστε ότι πάσχετε από καρδιακά προβλήµατα. 
• Αν έχετε διαγνωσθεί ή υποπτεύεστε ότι πάσχετε από επιληψία. 
• Αν έχετε τάση εσωτερικής αιµορραγίας µετά από τραυµατισµό. 
• Αν κάποιες περιοχές του δέρµατός σας δεν νιώθουν τον πόνο, όπως δέρµα που µυρµηγκιάζει ή είναι µουδιασµένο. 
• Κατά τη διάρκεια της εµµήνου ρύσης. 
• Τα µακροχρόνια αποτελέσµατα του συστήµατος αυτού δεν είναι γνωστά. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Το σύστηµα προτείνεται για ατοµική χρήση για την προσωρινή ανακούφιση του πόνου της µέσης. 
• Το σύστηµα δεν είναι αποτελεσµατικό για πόνο που σχετίζεται µε Σύνδροµα Κεντρικού Πόνου, όπως πονοκεφάλους. 
• Το σύστηµα προορίζεται για πόνο ο οποίος έχει προκληθεί από πόνο µυών και θα πρέπει να τοποθετείται µόνο γύρω από µυς, 

εκεί από όπου προέρχεται ο πόνος, στη µέση. 
• Ο πόνος µπορεί να υποδεικνύει ότι έχετε κάποιο άλλο πρόβληµα υγείας. Θα πρέπει να γνωρίζετε το λόγο και την πηγή του 

πόνου σας πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το σύστηµα. Μην βασίζεστε µόνο σε αυτό το σύστηµα για τη θεραπεία από τους 
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πόνους.  
• Μερικά άτοµα µπορεί να παρουσιάσουν ερεθισµό του δέρµατος ή να νιώθουν το δέρµα τους πολύ ευαίσθητο, λόγω της 

ηλεκτρικής διέγερσης. Αν συµβεί αυτό, σταµατήστε να χρησιµοποιείτε το σύστηµα και συµβουλευτείτε το γιατρό σας. 
• Μερικά άτοµα µπορεί να παρουσιάσουν ερεθισµό του δέρµατος από το κολλητικό υλικό των αυτοκόλλητων επιθεµάτων. Αν 

συµβεί αυτό, σταµατήστε να χρησιµοποιείτε το σύστηµα. 
• Η ελαφρή ερυθρότητα κατά τη διέγερση είναι µία φυσιολογική αντίδραση του δέρµατος. ∆εν θεωρείται ερεθισµός του 

δέρµατος και φυσιολογικά θα εξαφανιστεί µέσα σε 30 λεπτά αφού αφαιρεθούν τα ηλεκτρόδια. Αν η ερυθρότητα δεν 
εξαφανιστεί µέσα σε 30 λεπτά µετά την αφαίρεση των ηλεκτρόδιων, µην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διέγερσης ξανά µέχρι 
να εξαφανιστεί η ερυθρότητα. 

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή διέγερσης, αν νιώθετε δυσφορία ή δεν σας ανακουφίζει από τον πόνο. 
• Κρατήστε το σύστηµα µακριά από παιδιά. 
• Μην χρησιµοποιείτε το σύστηµα ενώ οδηγείτε, χειρίζεστε µηχανήµατα ή ενώ κολυµπάτε. 
• Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εξαρτάται κατά ένα µεγάλο βαθµό από τη φυσική κατάσταση του κάθε ατόµου. 

Μπορεί να µην είναι πάνατα αποτελεσµατικό για κάθε χρήστη. 
• Καθαρίστε τυχόν υπολείµµατα κολλητικού υλικού που έχουν µείνει στο δέρµα µε σαπουνόνερο. Μην χρησιµοποιείτε στο δέρµα 

σας καθαριστικά προϊόντα µε βάση το οινόπνευµα ή διαλυτικά. 
• Αν νιώθετε ότι το δέρµα κάτω από τα επιθέµατα είναι ερεθισµένο αφού χρησιµοποιήσατε τη συσκευή διέγερσης για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, χρησιµοποιείτε τη συσκευή διέγερσης για µικρότερο χρονικό διάστηµα. 
• Χρησιµοποιείτε τη συσκευή διέγερσης µόνο µε τα επιθέµατα, καλώδια και εξαρτήµατα που προτείνονται από τον 

κατασκευαστή. 
• Πριν αφαιρέσετε τη ζώνη και τα επιθέµατα, βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε και τους δύο µοχλούς για να αποφύγετε τυχόν 

δυσάρεστη διέγερση. 
• Αν ο πόνος σας δεν βελτιώνεται, δεν γίνεται πιο ήπιος ή αν συνεχίζει για τέσσερις έως έξι µέρες, σταµατήστε να χρησιµοποιείτε 

το σύστηµα και συµβουλευτείτε το γιατρό σας. 
 

Ανεπιθύµητες Ενέργειες 
Ερεθισµός του δέρµατος και εγκαύµατα κάτω από τα επιθέµατα έχουν αναφερθεί από ορισµένα άτοµα που έχουν εφαρµόσει 
ηλεκτρονικές συσκευές διέγερσης στο δέρµα τους. 
 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ 
Το σύστηµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα εξαρτήµατα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ζώνη Στήριξης 

Καλώδιο (1 ζευγάρι) 

Συσκευή ∆ιέγερσης 
(περιλαµβάνεται µπαταρία 9V) 
Μοντέλο: GM320PP 

Αυτοκόλλητα Επιθέµατα 
(4 τεµ.) BK0018 
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Μέρη της συσκευής διέγερσης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώς λειτουργεί το σύστηµα: 
Η κύρια λειτουργία της ανακούφισης από τον πόνο προέρχεται από το συνεχόµενο παλµό διέγερσης, ο οποίος παράγεται από το 
διπλό κανάλι διέγερσης. ∆εν µπορούµε να σας βεβαιώσουµε ότι η ανακούφιση από τον πόνο είναι 100% για όλους. Παρόλα 
αυτά, όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να είναι ένας ασφαλής, µη-εθιστικός, µη-επιθετικός τρόπος 
ανακούφισης από τον πόνο της µέσης. 
 

Καταστάσεις που µπορεί να επηρεάσουν το σύστηµα 
Εφόσον η συσκευή διέγερσης είναι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα που λειτουργεί µε µπαταρίες, η αποδοτικότητά του και η ασφάλεια 
µπορεί να επηρεάζεται κατά µεγάλο βαθµό όταν υπάρχει πολλή υγρασία. Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σηµαντικό να κρατάτε τη 
συσκευή διέγερσης στεγνή, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια και την αποδοτικότητά της. 
 

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω απλά βήµατα για να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα: 
Βήµα 1. Εισάγετε την µπαταρία 9V στη συσκευή διέγερσης. 
Βήµα 2. Ετοιµάστε τη ζώνη στήριξης. 
Βήµα 3. Εφαρµόστε τα ηλεκτρόδια στη ζώνη. 
Βήµα 4. Συνδέστε τα καλώδια. 
Βήµα 5. Προσαρµόστε το µήκος της ζώνης στήριξης. 
Βήµα 6. Φορέστε τη ζώνη προσέχοντας να τοποθετήσετε τα αυτοκόλλητα επιθέµατα (που είναι προσαρτηµένα στη ζώνη πλέον) 
έτσι ώστε να βλέπουν το γυµνό δέρµα της µέσης του χρήστη. Ασφαλίστε τη ζώνη, χρησιµοποιώντας το γάντζο και τη θηλειά. 
Βήµα 7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή διέγερσης, ρυθµίζοντας το επίπεδο της διέγερσης. 
Βήµα 8. Επιλέξτε τη µέθοδο θεραπείας. 
Βήµα 9. Επιλέξτε τον χρόνο διέγερσης. 
Βήµα 10. Απολαύστε τα οφέλη. 
Βήµα 11. Απενεργοποιήστε τη συσκευή διέγερσης. 
Βήµα 12. Κλειδώστε και ξεκλειδώστε τις ρυθµίσεις της συσκευής διέγερσης. 
Βήµα 13. ∆είτε το χρονόµετρο θεραπείας. 
 

Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία του προϊόντος, παρακαλούµε δείτε τις ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας. 
 

Περιγραφή Λειτουργίας ∆ιάγραµµα 
Βήµα 1 – Εισάγετε την µπαταρία 9 Volt στη συσκευή  
Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο µοχλοί της συσκευής είναι στο OFF. 
Για να εισάγετε την µπαταρία, γλιστρίστε το µπροστινό 
κάλυµµα προς τα κάτω µέχρι να βγει από τη θέση του, 
σπρώχνοντας το πάνω µέρος και µε τους δύο αντίχειρες. 
Εισάγετε µία µπαταρία 9 Volt σύµφωνα µε το διάγραµµα στο 
διαµέρισµα των µπαταριών. Βάλτε το κάλυµµα στη θέση του. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να τοποθετήσετε την µπαταρία 
σύµφωνα µε τη σωστή πολικότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CH1 Υποδοχή Εξόδου 

CH1 ON/OFF και Έλεγχος Επιπέδου ∆ιέγερσης 

CH2 ON/OFF και Έλεγχος Επιπέδου ∆ιέγερσης 

CH2 Υποδοχή Εξόδου 

Οθόνη LCD 

Πλήκτρα 

Κάλυµµα  

 

Λωρίδα µπαταρίας 

∆ιαµέρισµα µπαταριών 
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Βήµα 2 – Προετοιµάστε τη ζώνη στήριξης  
Απλώστε τη ζώνη σε µια επίπεδη επιφάνεια µε την πλευρά των 
ηλεκτροδίων προς τα πάνω. Θα δείτε τέσσερα σηµειωµένα 
τετράγωνα για τα αυτοκόλλητα επιθέµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βήµα 3 – Εφαρµόστε τα ηλεκτρόδια στη ζώνη  
Τα ηλεκτρόδια µεταφέρουν τους παλµούς διέγερσης µέσω του 
δέρµατός σας στα νεύρα της µέσης σας. Τα ηλεκτρόδια είναι 
σχεδιασµένα να τοποθετούνται µέσα στα τέσσερα σηµειωµένα 
τετράγωνα της ζώνης στήριξης. Ανοίξτε τη συσεκυασία των 
τεσσάρων ηλεκτροδίων. Αφαιρέστε το επίθεµα διπλής όψης 
από το πλαστικό και τοποθετήστε το στη ζώνη µε την πλευρά 
που κολλάει προς τα κάτω. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 
και γα τα άλλα τρία ηλεκτρόδια. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφήστε το µεγάλο πλαστικό τοποθετηµένο πάνω 
στην άλλη πλευρά των ηλεκτροδίων µέχρι το βήµα 5. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάθε ηλεκτρόδιο θα πρέπει να τοποθετείται 
ακριβώς στο σηµειωµένο τετράγωνο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να χρησιµοποιείτε το σύστηµα µε όλα τα 
ηλεκτρόδια τοποθετηµένα στη θέση τους. 

 

Βήµα 4 – Συνδέστε τα καλώδια  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βήµα 5 – Ρυθµίστε το µήκος της ζώνης στήριξης  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μικρό πλαστικό  

Μεγάλο πλαστικό  
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Βήαµ 6 – Φορέστε τη ζώνη στήριξης  
Αφαιρέστε τα υπολειπόµενα πλαστικά από τα ηλεκτρόδια. 
Κρατήστε αυτά τα πλαστικά έτσι ώστε να µπορέσετε να τα 
ξανατοποθετήσετε µετά από κάθε χρήση του συστήµατος. 
Τώρα µπορείτε να φορέσετε τη ζώνη: 
1. Επιλέξτε και τοποθετήστε τη ζώνη στήριξης στην περιοχή 
που θέλετε. 
2. Αν ο πόνος σας εντοπίζεται κοντά στο ύψος της µέσης σας, 
τοποθετήστε τη ζώνη έτσι ώστε το µέσο της να βρίσκεται στη 
µέση σας. 
3. Αν νιώθετε πόνο πιο χαµηλά, τοποθετήστε τη ζώνη έτσι 
ώστε το µέσο της να βρίσκεται 5-6 εκατοστά κάτω από τη 
µέση σας. 
4. Μόλις τοποθετήσετε τη ζώνη στη θέση της, σφίξτε την 
γύρω από τον κορµό σας µε τον γάντζο, τραβώντας και τις 
δύο άκρες του ελαστικού ιµάντα. 
5. Μπορείτε να σφίξετε ή να χαλαρώσετε τη ζώνη ρυθµίζοντας 
τις άκρες του µαύρου ιµάντα στο εξωτερικό της ζώνης και να 
τις σφίξετε µε τον γάντζο τους. 

 

Βήµα 7 – Γυρίστε τη συσκευή στο ΟΝ, ρυθµίζοντας τους 
µοχλούς στην επιθυµητή ένταση 

 

Στρέψτε και τους δύο µοχλούς στο πάνω µέρος της συσκευής 
σε θέση όπου µπορείτε να νιώσετε τη διέγερση από κάθε 
κανάλι. Θα πρέπει να νιώθετε άνετα µε την ένταση της 
διέγερσης. 
Η ένταση της διέγερσης µπορεί να ρυθµιστεί ανάλογα µε τις 
ανάγκες του χρήστη. 
Η ένταση αυξάνεται καθώς στρέφετε το µοχλό προς τα δεξιά. 
1 = πιο αδύναµη 
8 = πιο δυνατή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βήµα 8 – Επιλέξτε τη µέθοδο θεραπείας  
Το αποτέλεσµα της διέγερσης µπορεί να είναι διαφορετικό για 
διαφορετικές µεθόδους θεραπείας. Μπορείτε να επιλέξετε 
µέθοδο θεραπείας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 
MODE = Επιλογή µεθόδου θεραπείας/ρύθµιση 
Με αυτά τα πλήκτρα µπορείτε να επιλέξετε µία από τις οκτώ 
λειτουργίες. Με κάθε πάτηµα πλήκτρου, επιλέγετε την επόµενη 
λειτουργία. Η επιλεγµένη λειτουργία εµφανίζεται στην οθόνη 
LED. 

 

Βήµα 9 – Επιλέξτε τον χρόνο διέγερσης  
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο ΤΙΜΕ για να ρυθµίσετε τον χρόνο 
διέγερσης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε 15 λεπτά, 30 
λεπτά και 60 λεπτά. Πιέστε το πλήκτρο ΤΙΜΕ για να αλλάξετε 
από 15, σε 30 ή 60 λεπτά ή συνεχόµενους χρόνους διέγερσης. 
Ο χρόνος εµφανίζεται στην οθόνη LED. Στη συνεχόµενη 
λειτουργία, τα σύµβολα 15 και 30 παραµένουν αναµµένα και 
το 60 αναβοσβήνει. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήµα 10 – Απολαύστε τα οφέλη  
Αφού ρυθµίσετε τη συσκευή διέγερσης, µπορείτε να καλύψετε 
τη ζώνη µε ρούχα, προσέχοντας να µην βγάλετε τα καλώδια 
από τη θέση τους. Η συσκευή διέγερσης µπορεί να 
τοποθετηθεί στη ζώνη σας για ευκολία. Η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί αυτόµατα µόλις λήξει ο χρόνος. Για να 
επανεκκινήσετε τη συσκευή διέγερσης: στρέψτε τους µοχλούς 
στη θέση OFF, περιµένετε για 7 δευτερόλεπτα και 
ενεργοποιήστε την ξανά µε τους µοχλούς ελέγχου επιπέδου 
διέγερσης.  
∆οκιµάστε τη συσκευή διέγερσης σε διαφορετικές εντάσεις, 
µέχρι να βρείτε την πιο αποτελεσµατική για εσάς. Ο καθένας 
είναι διαφορετικός. Για ορισµένα άτοµα, η συσκευή διέγερσης 
θα είναι λιγότερο αποτελεσµατική αν χρησιµοποιείται συνεχώς 
στην ίδια ένταση. Αυτό µπορεί να συµβεί αν το σώµα σας 
συνηθίσει στην ένταση της διέγερσης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της διέγερσης, τα επιθέµατα θα 
πρέπει να καλύπτουν και τα τέσσερα µεταλλικά snaps. 
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Βήµα 11 – Απενεργοποιώντας τη συσκευή διέγερσης  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Όταν ολοκληρώσετε την χρήση 
της συσκευής διέγερσης, στρέψτε και τους δύο µοχλούς στο 
OFF (αριστερόστροφα) πριν αφαιρέσετε τη ζώνη στήριξης 
προς αποφυγή δυσάρεστης διέγερσης. Τοποθετήστε τα 
πλαστικά και στα τέσσερα επιθέµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βήµα 12 – Κλείδωµα και ξεκλείδωµα των ρυθµίσεων της 
συσκευής διέγερσης 

 

Μπορείτε να κλειδώσετε τις ρυθµίσεις της συσκευής έτσι ώστε 
να µην µπορούν να αλλαχθούν. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
είναι ρυθµισµένη όπως θέλετε. Στρέψτε και τους δύο µοχλούς 
στο OFF. Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη, κρατήστε 
πατηµένο το ΤΙΜΕ και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η οθόνη θα 
εµφανίσει τον χρόνο θεραπείας. Αν η συσκευή δεν έχει 
χρησιµοποιηθεί, θα εµφανιστεί η ένδειξη “0 hr”. Για να 
κλειδώσετε τις ρυθµίσεις της συσκευής διέγερσης, πιέστε το 
βέλος που δείχνει προς τα πάνω. Αν πατήσετε το ίδιο πλήκτρο 
ξανά, µπορείτε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή διέγερσης. 
Απανεργοποιήστε τη συσκευή. Αν εµφανίζεται το σύµβολο 
κλειδώµατος, δεν θα µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. 

 

Βήµα 13 – Βλέποντας τον χρόνο θεραπείας  
Υπάρχει ένας ενσωµατωµένος χρονοµετρητής στη συσκευή, ο 
οποίος καταγράφει τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. 
Μπορείτε να δείτε αυτό το χρονόµετρο στρέφοντας και τους 
δύο µοχλούς στο OFF. Ενώ η συσκευή είναι 
απενεργοποιηµένη, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ΤΙΜΕ και 
ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η συσκευή θα δείξει τον χρόνο 
θεραπείας. Αν η συσκευή δεν έχει χρησιµοποιηθεί, εµφανίζεται 
η ένδειξη “0 hr”. Το χρονόµετρο µπορεί να µηδενιστεί 
πιέζοντας το βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Το χρονόµετρο 
καταγράφει µόνο τις ώρες θεραπείας. Αν η συσκευή έχει 
χρησιµοποιηθεί για λιγότερο από µία ώρα, εµφανίζεται η 
ένδειξη “0 hr”. Μετά το µηδενισµό του χρονόµετρου, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν ενεργοποιήσετε ξανά τη 
συσκευή κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο ΤΙΜΕ, η συσκευή 
θα λειτουργήσει όπως περιγράφηκε στα βήµα 7 έως 10.  

 

 

Πως να καθαρίσετε τη ζώνη στήριξης 
Πριν πλύνετε τη ζώνη, αφαιρέστε τα επιθέµατα και τοποθετήστε ξανά τα πλαστικά τους. Αφαιρέστε τα καλώδια και τη συσκευή 
διέγερσης από τη ζώνη. Πλύνετε στο χέρι τη ζώνη µε κρύο νερό. Μην πλένετε τη ζώνη στο πλυντήριο. Η ζώνη θα πρέπει να 
στεγνώσει στον αέρα. Μην τοποθετείτε τη ζώνη σε στεγνωτήριο. 
 

Καλώδια 
Αποσυνδέστε τα καλώδια από τη ζώνη και τη συσκευή διέγερσης. Μετά µπορείτε να τα καθαρίσετε µε ένα καθαρό, νωπό πανί. 
Όταν τα επανασυνδέσετε, πάρτε ένα καλώδιο και τοποθετήστε τους δύο συνδετήρες του πάνω στα µεταλλικά snaps στη µία 
πλευρά της ζώνης στήριξης. Επαναλάβετε για την άλλη πλευρά της ζώνης στήριξης. 
 

Συσκευή διέγερσης 
Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή διέγερσης µε λίγο σαπουνόνερο σε ένα καθαρό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή διέγερσης 
σε υγρά και µην την εκθέτετε σε νερό. 
 

Συντήρηση του συστήµατος 
1. Η συσκευή διέγερσης χρησιµοποιεί µία κοινή µπαταρία 9 Volt. Αν νιώθετε ότι η διέγερση είναι αδύναµη ή η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται, ελέγξτε την µπαταρία. Για να αντικαταστήσετε την µπαταρία, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο µοχλοί είναι στο OFF. 
Ανοίξτε το κάλυµµα, αφαιρέστε την παλιά µπαταρία και αντικααστήστε την µε µία καινούργια προσέχοντας τη σωστή 
πολικότητα.  
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα µεγάλα πλαστικά πάνω στα επιθέµατα όταν δεν χρησιµοποιείτε το σύστηµα. 
Αντικαταστήστε τα επιθέµατα όταν δεν κολλούν πλέον στη ζώνη ή στο δέρµα σας. 
3. Αν η ζώνη σας είναι νωπή µετά την χρήση, αφήστε την να στεγνώσει στον αέρα πριν την ξαναχρησιµοποιήσετε. 
4. Όταν συνδέεετε ή αποσυνδέετε ένα καλώδιο, κρατήστε το από την άκρη του και τραβήξτε. Μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο. 
Αντικαταστήστε όποιο καλώδιο έχει φθαρεί ή έχει κοπεί. 
 

Αποθήκευση του συστήµατος 
1. Αποθηκεύστε το σύστηµα σε θερµοκρασία δωµατίου σε χώρο χωρίς υγρασία, µακριά από παιδιά. 
2. Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διέγερσης για περισσότερο από µία εβδοµάδα, αφαιρέστε την µπαταρία. 
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Πότε να παραγγείλετε καινούργια επιθέµατα 
Τα επιθέµατα είναι αναλώσιµα και χρησιµοποιούν µία κόλλα που θα στεγνώσει µετά από παρατεταµένη χρήση ή αποθήκευση. Τα 
επιθέµατα θα πρέπει να αντικατασταθούν όταν δεν κολλούν πλέον ή όταν νιώσετε αλλαγή στην αίσθηση της διέγερσης. Αν 
αµφιβάλλετε για την ακεραιότητα των επιθεµάτων, αντικαταστήστε τα. 
 

Ελέγξτε το σύστηµα πριν το χρησιµοποιήσετε 
Πριν χρησιµοποιήσετε το σύστηµα, πάντα να ελέγχετε όλα τα εξαρτήµατα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. 
Βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: 
1. Η µπαταρία έχει ακόµα ισχύ και δεν είναι διαβρωµένη. 
2. Και τα τέσσερα επιθέµατα είναι στη σωστή θέση και καλύπτουν τα µεταλλικά snaps. 
3. Και τα δύο καλώδια είναι σε καλή κατάσταση. 
4. Και τα δύο καλώδια είναι σωστά συνδεδεµένα στη ζώνη και στη συσκευή διέγερσης. 
 

Οδηγός λύσεως προβληµάτων 
Αν έχετε κάποιο πρόβληµα µε το σύστηµά σας, δείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τη λύση. 
 

Πρόβληµα    Λύση 
Η συσκευή διέγερσης δεν ενεργοποιείται. Ελέγξτε την µπαταρία – βεβαωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση της. 

Ελέγξτε την µπαταρία αν χρειάζεται. 
Η συσκευή διέγερσης ενεργοποιείται και 
µετά απενεργοποιείται αµέσως. 

Α. Ελέγξτε τα καλώδια για βλάβη. Αν είναι κοµµένα, αντικαστήστε τα.  
Β. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι καλά τοποθετηµένα στη ζώνη στήριξης και 
στην υποδοχή της συσκευής διέγερσης. 

Η οθόνη είναι παγωµένη σε κάποια 
λειτουργία και έχει εµφανιστεί το σύµβολο 
κλειδώµατος. 

Είστε στη λειτουργία κλειδώµατος. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 
1. Με τη συσκευή απενεργοποιηµένη, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
ΤΙΜΕ. 
2. Με το πλήκτρο ΤΙΜΕ πατηµένο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. 
3. Πιέστε το βέλος που δείχνει προς τα πάνω µία φορά για να απενεργοποιήσετε 
το κλείδωµα. 
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 
5. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή, τώρα θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά. 

Η συσκευή διέγερσης έχει µία καινούργια 
µπαταρία 9 Volt, αλλά δεν ενεργοποιείται. 

Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. 
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