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Mélyen tisztelt ügyfelünk!  
Köszönjük, hogy a StimaWELL® EMS mellett döntött. Segítségével a transzkután elektromos izomstimulációhoz a legfejlettebb rendszert vásárolta meg. Orvostechnikai eszközként a StimaWELL® EMS terméket szigorú irányelvek szerint fejlesztették és a sport területén mind az izom edzésére, mind pedig az izom orvosi stimulációjára szánták. Ennek következtében a felhasználók páciens és sportolók is. Az egyszerű olvashatóság kedvéért úgy döntöttünk, hogy a jelen használati utasításban „sportolókról” fogunk beszélni, ebbe természetesen a páciensek is beletartoznak. A következő oldalakon a StimaWELL® EMS termék üzemeltetésével kapcsolatban minden fontos információt megtalál. Amennyiben mégis kérdése merülne fel vagy hiányolna valamit, bátran vegye fel velünk a kapcsolatot. Szívesen segítünk Önnek!  Itt érhet el minket: MAGYARORSZAG AMED-TECH Kft Magyarorszag H-8400 Ajka I Teglagyari Ut 21. E-mail: info@amedtech.hu Tel.: +36 88 214 230 www.amedtech.hu    Az AMED-TECH Kft. sok sikert kíván a StimaWELL® EMS rendszerhez.   Bernd J. Kreutner 
Ügyvezető igazgató Amed-Tech Kft.   Dr. Roger Pierenkemper         Dr. med. Bertram Disselhoff 
A schwa-medico ügyvezetője         A schwa-medico orvosi vezetője       
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Általános információk 
1.1 A cél meghatározása 
A StimaWELL® EMS készüléket a textilből készült elektródaöltözék formájában használt speciális elektródával végzett transzkután elektromos izomstimulációhoz fejlesztették ki. A jelen készüléket ne használja egyéb célra. 
A célcsoport a felnőtteket és fiatalokat foglalja magába. Az utasításnak megfelelően a készüléket egy tájékozott terapeuta vagy edzésvezető, illetve egy tájékozott felhasználó üzemeltetheti. 
A StimaWELL EMS készüléket beltéri, orvosi ellátást nyújtó intézményekben, fitnesz - masszázsszalonokban vagy wellness részlegekben való használatra szánták. 
1.2 Biztonsági tudnivalók 
A StimaWELL® EMS a legfejlettebb termék, melynek gyártása a minőség folyamatos ellenőrzése mellett történik. Ennek ellenére néhány biztonsági óvintézkedést mindig figyelembe kell venni. 
Az egészségügyi zavarok komolyan veendő betegségekre utalhatnak. Kétség esetén a StimaWELL® EMS használata előtt a felhasználók kérjék ki az orvos véleményét. 
A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Őrizze meg későbbi utánolvasás céljából!  
1. Soha ne használja a terméket, ha hibásan működik vagy megrongálódott. Kerülje az éles vagy hegyes tárgyak behatolását a StimaWELL szalagelektródába vagy a stimulációs öltözékbe vagy a csatlakozókábelbe. Amennyiben a működési hibák vagy zavarok ismételten fellépnek, vegye fel a kapcsolatot a szerviztechnikusainkkal. A biztonság és a garancia fenntartása érdekében a szervizelést és a javításokat kizárólag feljogosított szakemberek végezhetik el (a címet a függelékben találja). Figyelmeztetés: A termék módosítása esetén a további biztonságos használat biztosítása érdekében megfelelő vizsgálatokat kell végezni.  
2. Vigyázat: Az ingert kiváltó árammal végzett kezelés a fej felett és a fejen 

keresztül közvetlenül a szemen a száj letakarása mellett, a nyak első részén (különösen a carotis sinus-nál) vagy a mellkason és a felső háton vagy a szíven keresztben felhelyezett elektróda felületekkel kizárólag az orvossal történt előzetes egyeztetést követően szabad használni. Figyelmeztetés: Az elektróda felületek a mellkas közelében való felhelyezése esetén megnövekedhet a szívkamralebegés kockázata. A mellkasi részen elektródás berendezéseknél intenzív magasabb frekvenciás stimuláció esetén (körülbelül 15 Hz felett) a stimuláció idején légzészavar fordulhat elő. 
3. A készüléket tartsa távol a víztől és egyéb folyadéktól, mivel előre nem várt áramfolyás léphet fel és megrongálódhat a készülék. A StimaWELL® EMS szalagelektródák és a stimulációs öltözékben található elektródák vízzel benedvesíthetők. 
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4. A termék kizárólag eredeti tartozékokkal használható. 

Figyelmeztetés: Egyéb tartozékok használata hibás működéshez vezethet. 
5. Figyelmeztetés: A hordozható kommunikációs eszközök (rádiókészülékek, mobiltelefonok) (beleértve azok tartozékait is, például az antennakábelt és a külső antennát) nem használhatók a StimaWELL EMS készülékhez (illetve annak tartozékaihoz) 30 cm-nél (illetve 12 hüvelyknél) közelebbi távolságban. A figyelmen kívül hagyás a készülék teljesítményének csökkenéséhez és hibás működéshez vezethet. 
6. Figyelmeztetés: Kerülendő a jelen készülék közvetlenül más készülékek melletti 

vagy egyéb készülékekkel együtt osztott formában történő használata, mivel ez hibás működést eredményezhet. Amennyiben mégis szükséges az előzőekben leírt módon történő használat, akkor figyelje a jelen és a többi készüléket, hogy meggyőződjön azok előírásszerű működéséről. 
7. A készülék hálózati csatlakozójának és vagy a dugaszolóaljzatnak üzem közben könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzet esetén gyorsan leválasztható legyen a tápellátó hálózatról. 8. Figyelem: A rövidhullámú vagy mikrohullámú terápiához használt ME készülék közvetlen közelében (például 1 m) történő üzemeltetés a termék kimeneti értékeinek ingadozását okozhatja, melynek fájdalmasak lehetnek. A 2 mA/cm² feletti áramsűrűség az elektróda felületeknél a kezelőtől nagyobb figyelmet követelhet. 9. Figyelem: A páciens ME (orvosi-elektromos) készülékre való egyidejű csatlakoztatása nagyfrekvenciás sebészet esetén a termék elektróda felületei alatt égési sérüléseket és az ingert kiváltó árammal működő készülékek sérülését okozhatja.  
10. A terméket ne ejtse el vagy kezelje szakszerűtlen módon.  Kizárólag 10°C és 40°C közötti hőmérséklet, 30% és 70% közötti relatív páratartalom és 70 kPA és 106 kPA közötti nyomás mellett használja. Ezért ne használja a készüléket például a fürdőszobában vagy hasonlóan nedves környezetben. Figyelmeztetés: Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes és/vagy éghető anyagok vagy gőzök környezetében! Figyelem: Amennyiben a terméket a hőmérséklet hidegről melegre történő hirtelen változásának teszi ki, először csak akkor kapcsolja be, ha elérte a környezettel megegyező hőmérsékletet, amelyben azt használni fogja; várjon legalább 30 percet. Ellenkező esetben a készülék belsejében keletkező kondenzáció áramütéshez, tűzhöz, a készülék sérüléséhez és/vagy személyi sérüléshez vezethet. 11. A termék kizárólag egy felhasználóra csatlakoztatható. 12. Figyelem: Különösen figyeljen, ha a felhasználási területen érzékelési és érzelmi zavarokkal küzdő személyek tartózkodnak. 13. Különös figyelmet igényel, ha a terméket gyermekek közelében használják. 14. A StimaWELL® EMS készülék helyzetének módosítása előtt fejezze be a stimulációt, kapcsolja ki a készüléket és először húzza ki a StimaWELL® EMS készülékből az elosztó csatlakozódugó dugaszát.  15. A sérülés és szennyeződés elleni védelem érdekében a terméket eredeti csomagolásban tárolja. 16. Németországban ipari használat esetén az üzemeltető az orvosi eszközökről szóló irányelv 11. § alapján köteles rendszeres és megfelelő időközönként elvégezni a termék ellenőrzését biztonságtechnikai szempontból. A gyártó a termék biztonságtechnikai 
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ellenőrzését 24 hónapos időközönként javasolja. Vegye figyelembe az adott országban érvényes törvény szerinti rendelkezéseket.    
1.3 A StimaWELL® EMS orvosi javallata 
Az izomtömeg, az erő és kitartás megtartása vagy felépítése a törzs, felkar vagy felsőcomb területén a következő esetekben:  
 A hát és ízületek területén jelentkező panaszok, amelyek az izomzat hiányára vagy gyengeségére vezethetők vissza  
 Izomzat előkészítése műtétre az ízületi készüléknél, valamint az ízületi készüléken az izomzat helyreállítása műtétet követően 
 A vázizomzat helyreállítása hosszabb ideig tartó mozgáskorlátozást vagy immobilitást követően  
 Izom diszbalancia kiegyenlítése  
 Medencefenék gyengeség 
1.4 Ellenjavallat 
A következő esetekben a StimaWELL® EMS nem vagy kizárólag az orvossal való egyeztetést követően használható: 
 Elektromos implantátumok előfordulása esetén, például szívritmusszabályozó vagy szivattyúk 
 Koszorúér katéter előfordulása 
 Kozmetikai implantátumok (például mellimplantátum) esetén a felhasználási területen 
 Szívritmus zavarok esetén 
 Terhesség alatt 
 Rohamokkal járó rendellenességek (epilepszia) esetén 
 Nyílt bőrmegbetegedések és sebek esetén az elektródák felhasználási területén 
 Meg nem gyógyult műtétek esetén a felhasználási területen 
 Gyulladt megbetegedések esetén a felhasználási területén, például porckorong, csontok, erek és lágyéki gyulladás 
 Rosszindulatú megbetegedések esetén a felhasználási területen 
 Friss porckorong sérülés vagy egyéb instabilitás, például törés (például lágyéksérv, köldöksérv) esetén a felhasználási területén 
 Meg nem gyógyult csonttörések esetén a felhasználási területen 
 Véralvadék (trombózis) esetén a felhasználási területen 
 Csontmegbetegedések esetén a felhasználási területen, amelyek a csonttörés megnövekedett kockázatával járnak, például megnövekedett oszteoporózis (csontritkulás)  
 Magasabb fokú vérzés kockázata esetén 
 Láz és általános megbetegedések esetén, amelyek a testi terhelés hatására rosszabbodhatnak 
 Sportolási szempontból nem egészséges felhasználók 
 Használat gyerekeknél vagy korlátozott kommunikációs és reakcióképességgel rendelkező személyek esetén 
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1.5 Mellékhatások 
Amennyiben az edzés alatt vagy azt követően mellékhatások jelentkeznek a további edzés előtt egyeztetni kell az orvossal. Ide tartoznak a következők: 
1.5.1 Testi kimerüléses reakciók A teljes testre ható elektromos stimuláció intenzív edzést tesz lehetővé. Ehhez kapcsolódik a testi túlterhelésének veszélye, amely edzett felhasználók esetén is jelentkezhet. Ez az edzés során keringési problémák, izomfájdalom és további panaszok formájában jelentkezhet. A túlterhelés leggyakoribb következményei az izomzat fájdalma (izomláz). Nagyon erős edzés esetén előfordulhat a szalagok, inak, ízületek és csontok irritációja vagy károsodása. Ritkán előfordulhat az izomzat további károsodása és reakciója, ami a vérben az izomenzim nagymértékű megnövekedése miatt szervi károsodást idézhet elő, például a veséjét. 
Az edzés miatti túlterhelés és az egészségügyi károk elkerülése érdekben kövesse a következő javaslatokat:  
 A felhasználónak ismernie kell a túledzés vagy túlterhelés veszélyét és lehetséges következményeit. 
 A felhasználó maga állítja be a stimuláció intenzitását kellemes erősségre és szükség esetén maga szabályozza után. Ehhez fontos az az információ, hogy az egyének az áramintenzitását és egyes helyzetekben különbözőképpen érzékelik és ez edzésről edzésre eltérő lehet. A stimuláció és az edzés sosem lehet fájdalmas. 
 Az edzést követő erősebb izomláz a túlterhelés jele és ez esetben csökkenteni kell az edzés intenzitását vagy gyakoriságát. 
 A teljes testre ható elektromos stimuláció alatt vagy után jelentkező panasz vagy fájdalom esetén meg kell szakítani a használatot és ki kell kérni az orvos véleményét. 
1.5.2 Bőrreakciók A bőrreakciók függhetnek az áramtól és az elektróda anyagával szembeni összeférhetetlenségtől. Bőrreakció esetén meg kell szakítani a használatot és ki kell kérni az orvos véleményét.  
1.6 Tudnivalók az izom túlterhelésére, az izom- és egészségkárosodásra vonatkozóan a teljes testre ható EMS esetén 
A TT-EMS (teljes testre ható EMS) intenzív izomedzést tesz lehetővé. Az első edzés alatt és azt követően még az egészséges és edzett izomzat is gyorsan a terhelhetőség határára juthat. Ennek következménye lehet az izomfájdalom, ritka esetekben az izom szétesése (rhabdomyolysis).           
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Az izom terhelése során enzimek (például kreatin-kináz) és fehérjék (például mioglobin) szabadulnak fel; erős izomterhelés vagy izom szétesés esetén ez olyan mértékű lehet, melynek következtében a belső szervek is sérülhetnek, például a vesék. Ez különösen ez első edzés esetén fordulhat elő; a rendszeres edzés során ezeknek az anyagoknak a felszabadulása jelentősen csökken. Az izmok és az egészség károsodásának elkerülése érdekében vegye figyelembe a következő tudnivalókat: 
1.6.1 Edzés előtt 
 Kizárólag abban az esetben eddzen, ha fittnek és kipihentnek érzi magát 
 Ne eddzen, ha lázas vagy egyéb olyan tünete van, amelyek korlátozzák az Ön testi terhelhető képességét. Krónikus, hosszabb ideje tartó megbetegedés esetén az edzés megkezdése előtt ki kell kérni az orvos véleményét és engedélyezni kell az edzést. 
 Vegye figyelembe az ellenjavallatokat és a készülék használati utasításában szereplő biztonsági tudnivalókat. 
 Edzés előtt tilos kábítószer vagy egyéb stimuláló szer bevétele  
 A vese működésének segítése érdekében edzés előtt/alatt igyon például 2 pohár vizet 
 A vércukor leesésének elkerülése érdekében ne eddzen éhgyomorra, hanem edzés előtt 1 -2 órával étkezzen egy keveset 
1.6.2 Edzés a hozzászoktatási szakaszban 
 Az edzést a TT-EMS-tet illetően tapasztalt edző utasítása mellett kell végezni. Az edzés kezdetekor kellő időt kell adni az izomzatnak, hogy hozzászokjon a terheléshez. Ez érvényes az edzett izomzatra is. Az első két kezelés során kizárólag könnyű edzés hajtható végre körülbelül 10 percen keresztül az izom rövid megfeszítési szakaszai mellett, és az izom előzetes terhelése nélkül. A készülék ettől hosszabb programjait ez időt követően meg kell szakítani. 
 A következő 8 edzés során az edzés intenzitása lassan akár a kitűzött teljes terhelésig és az edzés 20 perces időtartamáig növelhető. 
 Az edzés során nem jelentkezhet izomfájdalom, az izomzat folyamatos megfeszítése kerülendő. Az edzés heti egy alkalomnál gyakrabban nem végezhető. 
 Panaszok, rosszullét vagy izomfájdalom esetén meg kell szakítani az edzést és orvoshoz kell fordulni. 
1.6.3 Edzés a hozzászoktatási szakaszt követően 
 Az edzés időtartama az edzések alkalmával nem lépheti túl a 20 percet. Az edzés során nem jelentkezhet izomfájdalom, az izomzat folyamatos megfeszítése kerülendő. A kellő regenerációhoz az újabb TT-EMS előtt az edzés legalább 4 napig tartó szüneteltetése szükséges. 
 Panaszok, rosszullét vagy izomfájdalom esetén meg kell szakítani az edzést és orvoshoz kell fordulni.     
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1.6.4 Edzést követően 
 Az edzést követő erősebb izomfájdalom a túlterhelés jele és ez esetben csökkenteni kell az edzés intenzitását vagy gyakoriságát. Kétség esetén forduljon orvoshoz, úgymint az egyéb jelentkező panaszok esetén is, amelyek kapcsolatban lehetnek a TT-EMS-sel. 
 A vese működésének segítéséhez az edzést követően meg kell inni például 1-2 pohár vizet. 
1.7 A képjelek leírása 

 Figyelem, vegye figyelembe a kísérő dokumentumokat, különös tekintettel a használati utasításra! 
  

 Sorozatszám 
   

 Rendelésszám 
 Kövesse a használati utasítást 
  A BF típus alkalmazott része 
  Gyártó 
  Gyártás dátuma 

     Biztosíték 
   

  Védőszigetelés; II. védelmi osztályba tartozó termék 
   

  Kimenet 
   Környezetvédelem A készüléket az élettartam végén ne helyezze a normál háztartási hulladékot közé. Újrahasznosítás céljából vigye hivatalos gyűjtőközpontba. Ily módon segíti a környezet                 megóvását. 
     A CE jelölés felhelyezésével a gyártó elismeri, hogy a termék megfelel a figyelembe veendő EK-irányelvek megfelelő követelményeinek és sikeresen befejeződött a termékre vonatkozóan előírt megfelelőségértékelési eljárás. A CE jelölést után meg kell adni a megfelelőségértékelési eljárás végrehajtásában részt vett bejelentett szervezet azonosító számát.        
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2 Műszaki leírás 
2.1 Műszaki adatok 
Üzemi feszültség 12 VDC külső hálózati egységen keresztül 
Maximális áramfelvétel  kb. 8,3 ADC 
Maximális teljesítményfelvétel kb. 100 W 
Külső hálózati egység bemeneti feszültsége: Áramfelvétel, hálózati frekvencia 100-240 V 1,2 A 50/60 Hz 
Maximális kimeneti feszültség RL 500 Ω terhelés esetén 65 Vss  
Kijelző Kapacitív érintőképernyő 
Méret 7 colos TFT 
Felbontás 800 x 480 képpont 
Színek száma 262K 
Alap frekvencia  
Impulzusforma kétfázisú, szimmetrikus négyzetforma 
Frekvencia  2 kHz - 6 kHz, eltérés < 1% 
Alacsony frekvenciás moduláció  
Impulzusforma kétfázisú, szimmetrikus négyzetforma 
Frekvencia 1 - 100 Hz 
Modulációs mélység fokozatmentesen beállítható 0 - 100 % között 
Küszöb moduláció  
Emelkedési idő, lefutási idő 0,1 – 2,5 másodpercenként 
Működési idő, szünetelési idő 0 – 25 másodpercenként 
Modulációs mélység fokozatmentesen beállítható 0-100 % között 
Csatornák száma 12 
Méret (M x Sz x M)   
Alapkészülék 195 x 285 x 245 mm 
Tömeg   
Alapkészülék kb. 5 kg 



STIMAWELL® EMS HASZNÁLATI UTASÍTÁS                      HU 13 
 
Működési feltételek   
Hőmérséklet-tartomány 10 °C és 40 °C között 
Relatív páratartalom 30 % és 70 % között 
Légnyomás 700 hPa és 1060 hPa között 
Tárolási feltételek  
Hőmérséklet-tartomány -10 °C és 55 °C között 
Relatív páratartalom  30 % és 90 % között 
Légnyomás 500 hPa és 1060 hPa között 

Megjegyzés: A mindenkori tűrés értéke 15%, ha nincs más megadva.  

1. kép: Alap frekvencia 
 

2. kép: Alacsony frekvenciás moduláció  
 

3. kép: Küszöb moduláció 

4. kép:  Az alacsony frekvenciás moduláció és a küszöb moduláció kombinációja 
 
2.2 Osztályozás  
A StimaWELL® EMS készülék az orvostechnikai eszközökről szóló EK-irányelv IX. függeléke (9. szabály) szerint a IIa osztályba tartozik. 
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2.3 A termék leírása 
2.3.1 A StimaWELL® EMS készülék első oldala felőli nézete 1. Kijelző (érintőképernyő) 2. Forgó-/nyomó szabályozógomb 3. USB aljzat 4. Chipkártya nyílás  
2.3.2 A StimaWELL® EMS készülék hátoldala felőli nézete 5. Feszültségellátás csatlakozója 6. Be-/kikapcsoló gomb 7. Csatlakozó a távvezérlő dugaszához 8. Csatlakozó a StimaWELL® EMS  elektródaöltözék dugaszához 9. Tartó a távvezérlőhöz        
2.3.3 Távvezérlő  10. Gomb az intenzitás növeléséhez 11. Gomb az intenzitás csökkentéséhez 12. Szünet gomb     
2.3.4 Tartozék          

5 6 

8 

7 

9 

10 
11 
12 
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3 Felállítás és üzembe helyezés 
A továbbiakban a StimaWELL® EMS felállításáról és üzembe helyezéséről olvashat. 1. A StimaWELL® EMS készüléket az előírásszerűen működő védőérintkezős csatlakozódugón keresztüli használatra szánták; a PE védővezető a kezelő statikus elektromos töltésének levezetésére szolgál funkcionális földelésként. 2. Helyezze el a StimaWELL® EMS készüléket egy sima, sík felületen. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltakarva. 3. Ügyeljen arra, hogy a StimaWELL® EMS és egyéb készülékek ne közvetlenül egymás mellett vagy egymáson legyenek elhelyezve, mert így elkerülhető, hogy befolyásolják egymást. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a készülék rendeltetésszerű működésének biztosításához üzem közben figyelni kell az adott készülék működését. 4. A távvezérlő (külön megrendelhető tartozék) csatlakoztatása: Csatlakoztassa a távvezérlőt a StimaWELL® EMS készülék hátoldalán található csatlakozóra. Ennek során ügyeljen a csatlakozódugón és a kapcsolóhüvelyen a fehér jelölésekre. A távvezérlő csatlakozóhüvelyről való lehúzásához a csatlakozódugót kizárólag a dugaszháznál fogja meg. Soha ne húzza a kábel mentén! 5. Csatlakoztatás a tápfeszültségre: A csatlakozó a külső tápegység számára a StimaWELL® EMS készülék hátoldalán található. Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség és frekvencia megegyezik-e a típustáblán szereplő adatokkal. Ezt követően először a készüléket a hálózati kábellel kösse össze, és utána csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját a dugaszolóaljzatba. 6. Ezután nedvesítse be az öltözék elektródáit. Most az Önnél lévő sportoló vegye fel a StimaWELL® EMS elektródás öltözéket. 7. Az elosztó érintkezőit nyomja az öltözék érintkezőire. (Az elosztó érintkezői a felvétel előtt is felcsatlakoztathatók.) 
  Ügyeljen arra, hogy mind a 24 érintkező megfelelően össze legyen kapcsolva egymással! 

 8. Helyezze fel a szalagelektródákat (kar- és lábelektródákat). Kösse össze ezeket az összekötő kábel segítségével az öltözéken található csatlakozókkal. Ezek a vállnál és a láb végénél találhatók. A vállnál a belső, feketével jelölt nyomógombok a felkarokhoz valók. A láb végénél a belső, feketével jelölt nyomógombok az alsó combhoz valók. 9. Kösse össze a StimaWELL® EMS készüléket az elosztó csatlakozókábel segítségével az öltözékre csatlakoztatott elosztóval. Az elosztóra való csatlakoztatáskoz ügyeljen a csatlakozódugó megfelelő színére. 10. Most kapcsolja be a StimaWELL® EMS készüléket a be-/kikapcsoló gombbal. Ez a készülék hátoldalán található. 
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11. A StimaWELL® EMS készülék bekapcsolását követően körülbelül 2 másodperccel megjelenik a kezdőképernyő. Az indítási folyamat kb. 15 másodpercig tart. Kérjük, legyen némi türelemmel. 12. A kijelzőn a főmenü megjelenésekor a StimaWELL® EMS készülék üzemkész. 13. Szükség esetén helyezze be a kártyanyílásba a rendszergazda kártyát vagy az érvényes edzéskártyát. Ha az „Edzés csak kártyával” üzemmód van beállítva, akkor a StimaWELL® EMS készülék egyéb módon nem kezelhető. 
4 Kezelés 
A StimaWELL® EMS készülék kezelése, illetve menüjének vezérlése a beépített érintő képernyőn keresztül zajlik. Egyszerűen koppintson az ujjával arra a kívánt párbeszédelemre, amelyeket ki kíván választani vagy szerkeszteni kíván. A lista nézetet úgy tolhatja el, ha az ujjával a listára koppint és ujjával azt felfelé vagy lefelé eltolja. A csúszkás szabályozóra szintén rákoppinthat az ujjával és eltolhatja a kívánt beállításra. Ehhez alternatívaként a lista nézetben a kiválasztást a forgó/nyomó szabályozóval is elvégezheti, és a szabályozóra koppintva megerősítheti. Az edzés intenzitásának szabályozása általában a forgó-/nyomó szabályozógombbal vagy a távvezérlővel történik.  
5 A főmenü 
A StimaWELL® EMS készülék elindítását követően közvetlenül a főmenübe jut. Innen végezhet el minden fontos beállítást és vezérelheti az edzést a StimaWELL® EMS készülékkel. A továbbiakban először a kijelző elemeket írjuk jel: 
 

 
Menüsor 1. „Gyorskalibrálás” kapcsolófelület 
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Igazítsa az egyes csatornák intenzitásának arányát a sportoló érzékenységéhez és ezt követően azonnal indítsa el az edzést (5.2. fejezet) 2. „Szekvenciaváltás” kapcsolófelület  Leállított edzés esetén váltás a következő szekvenciára 3. „Átkapcsolások beállítása” kapcsolófelület  Állítsa át a „has” „hát felső része”, „hát alsó része”, „kar” és  „láb” területének elektróda párosításait (lásd: 5.2. fejezet) 4. „Kedvencek” kapcsolófelület Az Ön által kedvencekként megjelölt edzésprogramok előhívása  (lásd: 8. fejezet) 5. „Programok” kapcsolófelület Programcsoportok és edzésprogramok, valamint orvosi programok kiválasztása (lásd: 6. fejezet) 6. „Sportoló kezelése” kapcsolófelület Sportoló elhelyezése, valamint személyes edzéskártyák a sportoló elhelyezéséhez és kezeléséhez (lásd: 9.1. fejezet) 7. „Mentés” kapcsolófelület A végrehajtott módosítások mentése a sportolói profilban vagy az edzéskártyán 8. „Beállítások” kapcsolófelület A készülék általános beállításainak és a szoftverfrissítések végrehajtása (lásd: 13. fejezet)  Kezelőelemek 9. „Csatornák az első részen” kijelző A test első részén az elektródapárokra vonatkozóan az intenzitás arányának beállítása 10. „Csatornák a hátsó részen” kijelző A test hátsó részén az elektródapárokra vonatkozóan az intenzitás arányának beállítása 11. „Kedvencek csillag” kapcsolófelület Program felvétele a kedvencek listába/törlése a kedvencek listából 12. „Sportoló/kiválasztott edzésprogram” kijelző Váltakozva megjeleníti 3 másodpercenként a kiválasztott sportoló nevét, valamint az aktuálisan kiválasztott edzésprogramot 13. „Program menetidő” kijelző Az aktuális edzésprogram teljes menetideje 14. „Energiafogyasztás” kijelző  Az eddig elhasznált energiát jelzi ki kJ értékben 15. „Edzési mutató” kijelző A testen átfolyó teljes effektív áramra vonatkozó mutatószám 16. „Szekvencia” kijelző A kiválasztott program aktuális szekvenciaszáma, valamint a szekvencia teljes számának kijelzése – az aktuális szekvenciák frekvenciájának/modulációjának kijelzése 17. „Szekvencia menetidő” kijelző Az aktuális szekvencia fennmaradó menetideje 18. „Ismétlések” kijelző Az edzési üzemmód fennmaradó ismétléseinek száma 19. „Edzési információ” kijelző Az edzésre vonatkozó információk kijelzése 20. „Szünet” kapcsolófelület A lefutó edzés megállítása 
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21. „Leállítás” kapcsolófelület A lefutó edzés leállítása  22. „Intenzitás” kijelző A beállított fő intenzitást jeleníti meg 
5.1 Edzés a StimaWELL® EMS készülékkel 
Miután a 3. fejezetben leírtak szerint üzembe vette a StimaWELL® EMS készüléket, elkezdheti az edzést. Minden sportoló esetén ajánlott egy saját profil létrehozása, amelyben elhelyezhetők a StimaWELL® EMS készülék beállításai és dokumentálható az edzés alakulása. Amennyiben egyszer létrehoz egy sportolói profilt, az a sportoló következő látogatásánál egyszerűen újra kiválasztható. Automatikusan betöltődnek a profilban mentett beállítások, így nagyobb előkészületek nélkül kezdheti el az edzést. Ehhez alternatívaként a sportolók számára személyes edzéskártyát hozhat létre és tovább egyszerűsítheti az edzések folyamatát. A sportolói profilokkal kapcsolatban bővebb információt a 9. fejezetben talál. A sportolói profil létrehozását például a 9.3. fejezet magyarázza, az edzéskártya készítéséről bővebben a 9.3.3.3. valamint a 9.5. fejezetben olvashat. 
Az edzés az aktuálisan kiválasztott programmal kezdődik. A program módosításával kapcsolatos információt a 7. fejezetben találja. Az edzés elindításához és az intenzitás növeléséhez fordítsa el a forgó-/nyomó szabályozógombot az óramutató járásával megegyező irányba. Ha a forgó-/nyomó szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, csökken az intenzitás. Az aktuálisan beállított intenzitás az „Intenzitás” kijelzőn látható. A távvezérlőn a nyílgombok használatával az edzést végző sportoló természetesen önállóan is szabályozhatja az edzés intenzitását. 
A „Program menetidő” kijelzőn a kiválasztott program teljes menetideje látható. Az edzés elindítását követően az idő kijelző a 0 értéktől felfelé fut, és megjeleníti a már eltelt időt. Az „Energiafogyasztás” kijelzőn emellett jobbra látható, mennyi energiát használt fel az edzést végző sportoló a program indítása óta. 
Az „Edzési mutató” kiszámítása a beállított intenzitásból és a testen áthaladó áramból történik. Minél nagyobb az intenzitás és minél nagyobb az áram, annál nagyobb az edzési mutató. Az edzés ideje alatt az edzési mutató egy pillanatfeltétel; annak megfelelően változik, ha például lezajlik a munkafázisból a szünet fázisába való váltás. Az elmúlt edzésre vonatkozó átlagolt edzési mutatót megtalálja az edzés előzményei között. Erről bővebben a 9.4. fejezetben olvashat. 
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A „Szekvencia” kijelzőről megtudhatja, hány kezelésből áll a kiválasztott program és éppen melyik fut aktívan. A szekvencia időtartama az „Intenzitás” kijelzőn látható. Elindított program esetén a megjelenített idő visszafelé fut, így mindig a szekvencia fennmaradó menetideje jelenik meg. Amennyiben át kíván ugrani egy szekvenciát, leállított edzés esetén működtetheti a „Szekvenciaváltás” kapcsolófelületet és kiválaszthatja a következő szekvenciát. Sok szekvencia meghatározott számú edzési ciklusból áll, amelyek például egy munka- és egy szünet fázisból tevődnek össze. Az edzési ciklusból hátra lévő ismétlések száma az „Ismétlések” kijelzőn jelenik meg. Az ismétlések leteltét követően egy hosszabb pihenési fázis következik. 
Az „Edzési információ” kijelzőn az edzés aktuális folyamatára vonatkozó fontos információk láthatók. Itt jelenik meg például az aktuális munka- vagy szünet fázis, valamint az elektródák hiányzó érintkezője esetén a hibaüzenet. 
Hosszú munka- és szünet fázist tartalmazó szekvenciák esetén itt az előremenetel sávját és a másodperc visszaszámlálását látja, amely a mindenkori munka- és szünet fázisának aktuális állapotára és folyamatára vonatkozóan nyújt tájékoztatást. 
Amennyiben a szekvencia csak nagyon rövid küszöbmoduláció fázisokkal rendelkezik, akkor az „Edzési információ” kijelzőn az impulzus animációját látja, amely az emelkedési, a munka, a lefutási és a szünet szakaszt ebben a sorrendben ábrázolja. A mindenkori aktív fázis világoszöld színnel jelenik meg. A sávok színe ennek során a küszöbmoduláció modulációs mélységének felel meg. 
Küszöbmoduláció nélküli szekvencia esetén az „Edzési információ” kijelzőn megjelenik az impulzus animációja, amely a felmodulált alacsony frekvenciát ábrázolja. Minél magasabb a frekvencia, annál több sáv jelenik meg. A sávok színe megfelel a modulációs mélységnek. 
Az egyes fázisokról, valamint a modulációs mélységről bővebben a 12.1. fejezetben olvashat. 
A „Szünet” kapcsolófelülettel megállítja az edzést, ennek során az intenzitás 0 értékre ugrik vissza. Az edzés folytatásához elegendő az intenzitás ismételt növelése. A távvezérlő is rendelkezik Szünet gombbal, amellyel megállítható az edzés. A futó programot ezen kívül a forgó-/nyomó szabályozógomb egyszeri megnyomásával is szüneteltetheti. Ennek során vegye figyelembe, hogy az edzés szüneteltetéséhez kétszeri megnyomás („dupla kattintás”) szükséges, ha aktiválta az „Edzési opciókban” a megfelelő kiválasztási mezőt. Az edzési opciókról bővebben a 13.1.1. fejezetben olvashat. 
A „Leállítás” kapcsolófelülettel leállítja az edzést, és a programot az edzési idővel együtt a kiindulási állapotra állítja vissza. Az edzés szüneteltetésekor a programot a forgó-/nyomó szabályozógomb vagy a távvezérlő Szünet gombjának megnyomásával is leállíthatja és visszaállíthatja a kiindulási állapotra. 
A StimaWELL® EMS készülék rendelkezik „Érintkező ellenőrzés” funkcióval. Ez megakadályozza az intenzitás ellenőrizetlen emelését abban az esetben, ha egy vagy több elektróda nem, illetve nem elegendő érintkezővel rendelkezik. Amennyiben a StimaWELL® EMS készülék legalább egy csatornán nem vagy csak nem elegendő áramfolyást érzékel, lekapcsol a stimuláció és az intenzitás automatikusan 0 értékre áll.  
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Az érintett csatorna, illetve az érintett csatornák elektródái a „Csatornák az első részen” és a „Csatornák a hátsó részen” kijelzőkön piros színnel jelennek meg.  
Az érintkező ellenőrzés a 10-es abszolút csatornaintenzitástól működik. Az „Érintkezés ellenőrzés” funkció bekapcsolását illetően olvassa el a 13.1.2. fejezetet. 
Tipp: Ha a StimaWELL® EMS készülék egy vagy több csatornán nem jelez elegendő áramfolyást, akkor ellenőrizze, hogy a kábelezés a StimaWELL® EMS készülékkel és a megfelelő elektródákkal helyesen össze van-e kötve, és megfelelően be vannak-e nedvesítve az elektródák. 
5.2 Intenzitás beállítása – gyorskalibrálás 
A meghatározott áramerősség a test különböző részein különböző intenzitással érzékelhető. Ezért a StimaWELL® EMS készülék mind a 12 csatornájának intenzitása egymástól függetlenül állítható be. Ahhoz, hogy az áram edzés közben minden csatornán ugyanolyan intenzíven érezhető legyen, minden csatornához a fő intenzitás arányos intenzitás arány van hozzárendelve. Azt, hogy melyik csatorna a fő intenzitás melyik arányával működik, abból a számból határozhatja meg, amelyik a „Csatornák az első részen” és a „Csatornák a hátsó részen” nézetnél találhatók az adott csatornáknál. 
Példa: Tételezzük fel, hogy a „Karok” csatornák 30 %-os intenzitással működnek, míg a „Has” csatornák csak 15 %-os intenzitással. A 60 értékű fő intenzitás esetén a „Karok” csatornák ekkor 18-as értékű abszolút intenzitással működnek, mialatt a „Has” csatornák 9-es értékű intenzitással működnek. Ily módon biztosított, hogy az edzést a sportoló minden csatornán közel azonos intenzitásúnak érzékelje. 
Természetesen a különböző sportolók személyes érzékelése mindig különbözik egy kicsit egymástól. Ezért hasznos minden egyes sportolóra vonatkozóan egy saját sportolói profil létrehozása és a kalibrálás végrehajtása. Ennek során az egyes csatornák intenzitását optimálisan hozzáigazíthatja minden egyes sportoló érzékeléséhez. A sportolói profilok létrehozásáról bővebben a 9. fejezetben olvashat. 
Arra az esetre, ha nem kíván létrehozni sportolói profilt, vagy ha az egyes csatornák intenzitását minden alkalommal a sportoló érzéséhez kívánja igazítani, akkor használhatja a gyorskalibrálás opciót. Ehhez válasszon ki a sportoló adatbázisból egy sportolót. Ennek módjáról a 9.2. fejezetben olvashat. Amennyiben nem használ sportolói 
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profilt átugorhatja ezt a lépést. Most válasszon ki a sportoló számára egy edzésprogramot. Erről bővebben a 7. valamint a 8. fejezetben olvashat. 
Most koppintson a Gyorskalibrálás kapcsolófelületre, hogy az üzemmódban a kalibráláshoz jusson. Indítsa el a kalibrálást azáltal, hogy a forgó-/nyomó szabályozógombot lassan elfordítja az óramutató járásával megegyező irányba. Addig növelje az intenzitást, amíg a sportoló az intenzitást egy vagy több csatornán elegendően intenzívnek érzi és érezhetők ezen a csatornán, illetve ezeken a csatornákon az izomösszehúzódások. Koppintson a megfelelő csatornákra, ezek most eltűnnek. Növelje tovább az intenzitást és folytassa ugyanígy a többi csatornával. Ennek során kizárólag az aktív csatornák intenzitásának további növelése történik, az elrejtetteké nem. A csatornák melletti szám a megfelelő csatorna mindenkori abszolút intenzitását adja meg. Amennyiben korrigálni kívánja az egyik csatorna intenzitását, csökkentse addig az intenzitását, amíg egyel kisebb értékkel nem rendelkezik, mint az elrejtett csatorna. Az inaktív csatornák ebben az esetben aktívvá válnak és a többivel együtt ismét beállíthatók. 
A kalibrálás akkor ér véget, ha minden csatorna el van rejtve. Most koppintson a menüsorban a 
zöld Leállítás szimbólumra.  
Most az utoljára beállított fő intenzitással közvetlenül a beállított programba vált, így a sportoló a kalibrálást követően megszakítás nélkül elkezdi az edzést. Az egyes csatornák intenzitása a beállított fő intenzitás már nem abszolút, hanem arányos intenzitásaként jelenik meg. 
Koppintson a „Mentés” opcióra, hogy a kalibrálással meghatározott intenzitás arányának állandó mentését végrehajtsa a sportolói profilban. Amennyiben korábban másik kalibrálást is végrehajtott és elmentette a sportolói profillal, akkor ennek most megtörténik a felülírása. 
 
5.3 Intenzitás arányának kézi beállítása 
Amennyiben a sportoló a kalibrálás ellenére az áramot az egyes csatornákon túl erősnek vagy túl gyengének érzi, vagy nem kíván kalibrálást végezni, a csatornákat kiválaszthatja egyenként és beállíthatja azok intenzitásának arányát. Ehhez használja az „Intenzitás arányának kalibrálása” programot, mely a programlistában az „Aktív edzés/standard” pont alatt található. Ebben a programban a munka- és szünet fázisok relatíve rövidek, hogy a beállítás a sportoló számára lehetőség szerint kényelmesen végbemenjen. A program kiválasztással kapcsolatban közelebbit a 7. fejezetben talál. 
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Tudnivaló: Vegye figyelembe, hogy az intenzitást, valamint az intenzitás arányát a szünet fázisban nem vagy kizárólag néhány százalékkal érdemes növelni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a sportoló az intenzitást az áram bekapcsolásakor a szünetet követően túl intenzívnek találja. 
Szabályozza az intenzitást a forgó-/nyomó szabályozóval a sportoló számára kellemes értékre. Az intenzitás arányának beállításához a főmenüben koppintson a „Csatornák az első részen” kijelzőn, illetve a „Csatornák a hátsó részen” kijelzőn arra a csatornára, amelynek módosítani kívánja az intenzitási arányát. Most megjelenik a csatorna neve, például trapézizom vagy láb, valamint egy csúszkás szabályozós sáv. Eltolhatja a szabályozót azáltal, hogy az ujjával rákoppint és felfelé vagy lefelé tolja vagy a szabályozó felett vagy alatt a szabad felületbe koppint. A program lefutása közben biztonsági okokból a szabályozót egymást követően kizárólag egy százalékponttal tolhatja el. Ehhez alternatívaként a szabályozót a forgó/nyomó szabályozó elforgatásával felfelé vagy lefelé mozgathatja. 
Tudnivaló: Amennyiben az intenzitás arányát leállított edzés mellett hajtja végre, azt a szabályozóra koppintva eltolhatja bármely tetszőleges pozícióba. Minden esetre az ilyen típusú beállítás csak nagyon tapasztalt felhasználók számára ajánlott. 
A sáv alatt a narancssárga nyílra koppintva elhagyhatja a beállítási üzemmódot. Ennek során megtörténik a végrehajtott módosítások átvétele. Ha a képernyőt 10 másodpercen keresztül nem érinti meg, automatikusan véget ér a beállítási üzemmód. 
A StimaWELL® EMS alapbeállítása a test mindkét felén egymással párhuzamosan futó szimmetrikusan elrendezett csatornák közös beállítását irányozza elő. Ily módon például a kar és láb esetén választhat, hogy az intenzitás arányát a csúszkás szabályozóra koppintva vagy annak eltolásával minden csatornára vonatkozóan külön módosítja vagy a forgó-/nyomó szabályozóval mindkét csatornára együtt szabályozza. Ha nem szeretné a csatornák szimmetrikus beállítását, ezt a funkciót kikapcsolhatja a „Beállítások” pontban. Ennek a pontos módjának a 13.1.1. fejezetben olvashat után. 
Ha módosítja a sportolói profil intenzitásának arányát, akkor a módosításokat tartósan elmentheti a készülék adatbázisának profiljában vagy az edzéskártyán. Ehhez a módosítások végrehajtását követően a főmenü menüsorában koppintson a „Mentés” gombra. 
 
A „Csatornák az első részen” és a „Csatornák a hátsó részen” nézetben az összekötő vonalak jelölik, hogy melyik két elektróda alkot együtt egy csatornát. Így az áram az edzés során átfut a 
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testen. Meghatározott csatornák esetén módosítható az elektródák párosítása. Így a „Has” két csatornája a függőleges helyett vízszintes áramfolyásra kapcsolható át. A „Felkar” és „Alkar” csatornák átkapcsolás esetén „Bal karrá” és „Jobb karrá” válnak. A vízszintesen futó „Felső comb” és „Alsó comb” csatornák szintén átkapcsolhatók vízszintes lefutásra. Ekkor „Bal lábbá” és „Jobb lábbá” válnak. A függőlegesen szimmetrikusan futó „Hát fent” csatornák a két vízszintesen futó „Trapézizommá” és „Széles hátizommá” kapcsolhatók át. A két vízszintesen futó „Oldalsó hát” és „Alsó hát” csatornák átkapcsolás esetén függőlegesen futó „Alsó hát” csatornákká válnak. 
Az elektródák párosításának módosításához, illetve átkapcsolásához a főmenü menüsorában koppintson az „Átkapcsolások beállítása” kapcsolófelületre. Most a kiválasztási mezőre koppintva beállíthatja, hogy melyik „Has”, „Felső hát”, „Alsó hát”, „Kar” és „Láb” csatorna legyen átkapcsolva. Függőleges áramfolyás irány esetén 
megjelenik az „Átkapcsolás szimbólum . Az „OK” gombbal megerősíti a kiválasztást és visszatérhet a főmenübe, a „Mégse” gombbal módosítások végrehajtása nélkül hagyja el az ablakot. 
Ha kiválasztott egy sportolót, koppintással megjelölheti a „Beállítások mentése” kiválasztási mezőt. Ebben az esetben az OK” kapcsolófelület megerősítésével az átkapcsolás tartósan elmentődik a sportoló profiljában. A sportolói profil létrehozásáról a 9. fejezetben olvashat.  
Tudnivaló: Ha a „Lassú hullám”, „Gyors hullám” vagy „Expressz hullám” programok („Aktív edzés/masszázs hullámok” programcsoport) egyikét választotta ki, akkor a csatornák átkapcsolásai automatikusan igazodnak a megfelelő programhoz. Ebben az esetben végbemennek az átkapcsolásoknál elvégzett módosítások átvétele. 
6 Programok és programcsoportok 
A StimaWELL® EMS rendszer programjai hat programcsoportba osztottak: 
 Aktív edzés 
 Statikus edzés 
 Zsírégetés 
 Orvosi edzés 
 KRIKUM 
 Felhasználói programok  Továbbá a „Paraméter” menüponton keresztül közvetlenül beállítható minden modulációs paraméter, hogy például a felhasználói programok programozásához tesztelni lehessen a különböző paramétereket. A felhasználói programokról bővebben a 12. fejezetben olvashat. 
Kérésre a KRIKUM programok elrejthetők. Erről bővebben a 13.1.1. fejezetben olvashat. 
A StimaWELL® EMS készülék minden programja egy vagy több szekvenciából épül fel, amelyek egymás után futnak. Ha a program lefutása során vált a szekvencia, ezt egy rövid hangjelzés 
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jelzi. Amennyiben ezt nem szeretné, kikapcsolhatja a jeladót. Erről pontosabbat a 13.1.2. fejezetben olvashat. 
7 Programok kiválasztása 
Vegye figyelembe, hogy általában az edzésprogram kiválasztása kizárólag akkor lehetséges, ha nem edzenek a StimaWELL® EMS készülékkel, azaz nem fut edzésprogram.  
A főmenü menüsorában koppintson a „Programok” kapcsolófelületre. Most megnyílik a programcsoportok kiválasztására szolgáló menü. Koppintson a kívánt programcsoportra. Most a kiválasztott programcsoporton belül megjelenik a programok listája. Amennyiben egy programcsoport további alcsoportokra tagolt, a lista csak a megfelelő alcsoport kiválasztását követően jelenik meg. 
Jelölje meg a kívánt programot arra koppintva vagy válassza ki a forgó-/nyomó szabályozó elfordításával. A megjelölt program átvételéhez a következő edzéshez erősítse meg a bevitelt az „OK” gombbal vagy nyomja meg a forgó-/nyomó szabályozógombot. A „Home” gombra koppintva program kiválasztása nélkül jut a főmenübe. 
 
 
A „Felhasználói programok” programcsoporton belül létrehozható vagy előhívható néhány program. Ennek a pontos módjának a 12. fejezetben olvashat után. 
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8 Kedvencek 
A StimaWELL® EMS készülékben kezelheti a kedvencek listáját, amelyhez hozzárendelheti a gyakran használt vagy különösen kedvelt edzésprogramokat. 
Bármely program felvételéhez a kedvencek listába vagy eltávolításához a listából a kiválasztott program esetén koppintson a „Kedvencek csillag” kapcsolófelületre bal oldalt a „Sportoló/kiválasztott edzésprogram” kijelző mellett. Amennyiben a program a kedvencek listájában van, a „Kedvencek csillag” mellett megjelenik egy kék pipa. A pipa hiánya esetén a program nem része a kedvencek listájának. A kedvencek listájába felhasználói programokat is felvehet. 
A kedvencek listájának behívásához egyszerűen koppintson a menüsorban a „Kedvencek” kapcsolófelületre. Vegye figyelembe, hogy a kedvencek listája csak akkor nyitható meg, ha legalább egy program meg van jelölve kedvencként. Amennyiben még nem jelölt meg kedvencként programot, akkor a „Kedvencek” kapcsolófelület nem aktív. 
Ha meg kíván jelölni egy kedvenc programot, koppintson a listában a megfelelő programra. Amennyiben a megjelölt programot el kívánja távolítani a Kedvencekből, koppintson a „Törlés” opcióra. Az „OK” gombbal kiválasztja a programot az edzéshez, a „Mégse” gombbal elhagyja a menüt módosítások végrehajtása nélkül. 
Ha kiválasztott egy sportolót, amelynek a profilja tartalmaz programlistát, a „Kedvencek” kapcsolófelületre való koppintást követően kiválaszthatja, hogy a StimaWELL® EMS készülék Kedvenceit vagy a sportoló programlistáját kívánja behívni. Amennyiben a kettőből csak egy helyen találhatók programok, tehát csak kedvencek vannak elhelyezve a kedvencek listájában vagy csak programok a sportolói profilban, akkor az adott programlista behívása közvetlenül történik.  
Tudnivaló: Edzéskártyák esetén kizárólag azokat a programokat hívhatja be, amelyek szintén el vannak helyezve a kártyán. A „Kedvencek” kapcsolófelület ebben az esetben nem aktív. 
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9 Sportolói profilok 
A StimaWELL® EMS készülék lehetőséget nyújt arra, hogy minden sportolóhoz személyes profilt hozzon létre. Ebben a sportolói profilban tárolódnak az egyedi személyes adatok, a kalibrált vagy kézzel beállított intenzitás arányai, a csatorna opcionális átkapcsolásai, valamint az akár 20 programot tartalmazó programlista. Az egyedi személyes adatok tartalmazzák a nemet, a születési évet, a tömeget, a testmagasságot, az edzettségi szintet és a testtípust. Ha egyszer létrehozott egy sportolói profilt, akkor a következő kezelésnél kényelmesen visszanyúlhat hozzá. Vegye figyelembe, hogy az energiafogyasztás kijelzéséhez, valamint az edzés előzményének kijelzéséhez is sportolói profil szükséges. A sportolói profil elmenthető a StimaWELL® EMS belső adatbázisában, vagy az edzéskártyán. 
9.1 Sportoló kezelése 
Új sportoló elhelyezéséhez, egy fennálló sportolói profil kiválasztásához vagy szerkesztéséhez, vagy az edzéskártya létrehozásához, vagy szerkesztéséhez koppintson a főmenü menüsorában a sportoló kezelése opcióra. Most megnyílik a „Sportoló kezelése” menü. Vegye figyelembe, ez a funkció kizárólag abban az esetben érhető el, ha éppen egy edzésprogram sem fejeződött be. 
Most kiválaszthat egy sportolót az edzéshez, elhelyezhet egy új sportolót, szerkesztheti a sportoló adatait vagy törölhet egy sportolót. Továbbá itt módosíthatja vagy törölheti az edzéskártyán a sportoló adatait. 
 
 
9.2 Sportoló kiválasztása az edzéshez 
A főmenüben a sportoló kezelése opció kiválasztását követően koppintson a „Sportoló kiválasztása az edzéshez” menüpontra, hogy behívja ABC sorrendben a már meglévő sportolói profilokat tartalmazó listát. Amennyiben még nem hozott létre sportolói profilt, akkor csak az „Alapbeállítások” profilt látja, amely már el van mentve a StimaWELL® EMS készüléken és mindig a lista első helyén áll. Ebben a profilban találhatók az intenzitás arányainak alapbeállításai. 
A sportoló nevére koppintva válasszon ki egy sportolót és erősítse meg a kiválasztást az „OK” gombbal. A „Mégse” gombbal visszatér a sportoló kezelése menübe. 
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9.3 Új sportoló elhelyezése 
Az új sportolói profil létrehozásához a sportoló kezelése opcióban koppintson az „új sportoló elhelyezése” kapcsolófelületre. Az új sportolói profilok létrehozása mindig az intenzitás arányának alapbeállításával történik. A kiválasztást követően a képernyőn megjelenő utasítások végigvezetik Önt a teljes folyamaton. 
9.3.1 Személyes adatok bevitele Az „Új sportoló elhelyezése” kapcsolófelület működtetését követően megnyílik a menü a személyes adatok beviteléhez.  
Koppintson a fehér mezőbe a „Név” vagy a „Keresztnév” mellé. Most a képernyőn a billentyűzetmezővel írja be a sportoló vezetéknevét, illetve keresztnevét. 
A balra és jobbra „Átkapcsolás” kapcsolófelülettel a nagy- és kisbetűk között vált. A „Vissza” kapcsolófelületre koppintva törlődik az utolsó karakter. Erősítse meg a bevitelt az „OK” gombbal vagy vesse el a „Mégse” gombbal.  
A megfelelő mezőre koppintva válassza ki a sportoló nemét.  
A születési dátum beírásához a beviteli menü megnyitásához koppintson a fehér mezőbe. Itt beírhatja a teljes születési dátumot NN.HH.ÉÉÉÉ (nap.hónap.év) formátumban, a nap és a hónap után a pontot a rendszer automatikusan elhelyezi. Ha a napnál a 4-es vagy annál nagyobb, illetve a hónapnál a 2-es vagy annál nagyobb számot ír be, a megfelelő szám elé automatikusan egy 0 kerül. Ha a hónap utáni pont után ily módon beírja az évet, a rendszer az 1-es vagy 2-es gomb beírásakor automatikusan beírja a 19, illetve 20 értéket, ezt követően elegendő beírni az év utolsó két számjegyét. A 3 és 9 közötti számok beírása esetén a rendszer automatikusan beírja a 19-es számot és végül az Ön által beírt számjegyeket, például 198, ezt követően már csak az utolsó számjegyet kell beírni. A 
„Törlés”  kapcsolófelületre koppintva törlődik az utolsó számjegy. Az „OK” gombbal megerősíti a bevitelt, a „Mégse” gombbal módosítások végrehajtása nélkül hagyja el a beviteli menüt. 
A tömeg a tömeg kijelző bal és jobb oldalán a nyíl kapcsolófelülettel állítható be a 30 és 255 kg közötti tartományban. A méret 130 és 255 cm között választható ki. Használja ehhez is a méret kijelző bal és jobb oldali nyíl kapcsolófelületét. Az edzés során megjelenített energiafogyasztás kiszámításához fontosak a személyes adatok, például a méret és a tömeg. 
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Ha a testtípus kijelzőre koppint, megjelenik egy olyan lista, amelyben kiválasztható a sportoló testfelépítése. Válassza ki a „Nagyon karcsú”, Karcsú”, „Normál”, Túlsúlyos” és „Nagyon túlsúlyos” bevitelek egyikét és erősítse meg a kiválasztást az „OK” gombbal. A „Mégse” gombbal elhagyja a listát módosítások végrehajtása nélkül. 
Az edzettségi szint a sportoló testi fittségét írja le. Itt a „Nagyon alacsony“, „Alacsony“, „Közepes“, „Magas“ és „Nagyon magas“ opciók közül választhat. Koppintson az edzettségi szint kijelzőre. Megnyílik a lista, amelyből kiválaszthatja a megfelelő szintet. Koppintással válassza ki az öt edzettségi szint egyikét, és vegye át az „OK” gombbal. A „Mégse” gombbal elhagyja a listát módosítások végrehajtása nélkül. 
A következő lépéshez jutáshoz a személyes adatok beírását követően megerősítheti a bevitelt az „OK” gombbal. A „Mégse” gombbal elveti a bevitt adatokat és visszajut a sportoló kezelése menübe. 
9.3.2 Kalibrálás végrehajtása A személyes adatok bevitelét követően a kalibrálási üzemmód kiválasztásának menüjébe jut. A kalibrálásnak biztosítania kell, hogy a sportoló az áramot lehetőség szerint minden izomcsoporton azonos intenzitással érezze. 
Válassza ki koppintással az „Egyszerű kalibrálás végrehajtása” vagy a „Részletes kalibrálás átkapcsolással” opciót. Amennyiben kalibrálás nélkül kívánja folytatni, koppintson a „Kalibrálás átugrása” opcióra. Azonban ez az eljárásmód nem ajánlott. 
A „Vissza” kapcsolófelületre koppintva ismét a sportoló személyes adatainak beviteléhez jut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STIMAWELL® EMS HASZNÁLATI UTASÍTÁS                      HU 29 
 
9.3.2.1 Részletes kalibrálás átkapcsolással A részletes kalibrálás átkapcsolással opciónál nem csak az edzéshez alapértelmezettként szánt csatornák kalibrálása folyik, hanem számos lehetséges elektródapárosítás is. A kalibrálás előnye, hogy az elektródapárosítás (átkapcsolás) utólagos módosítása 
esetén is messzemenően egyenletes stimuláció érzés biztosítható. Ezért ezt itt először ismertetjük. 
 
A megfelelő kalibrálási üzemmódra váltáshoz koppintson a „Részletes kalibrálás átkapcsolással” opcióra. 
 
A képernyőn megjelennek a kalibrálás során való eljárásmenetre vonatkozó tudnivalók. Kövesse az utasításokat. A stimuláció elindításához fordítsa el lassan jobbra a forgó-/nyomó szabályozógombot. A „Vissza” kapcsolófelülettel leállított stimuláció esetén ismét a kalibrálási üzemmód kiválasztása menübe jut. A „Tovább” kapcsolófelületre koppintva leállított stimuláció esetén a kalibrálás további részét átugorja. 
Úgy állítsa be az intenzitást, hogy a sportoló számára valamennyi csatornán érezhető legyen enyhe izomösszehúzódás. A jobb oldali nyíl kapcsolófelület működtetésével az egyes izomcsoportok intenzitásának hozzáigazításához jut. 
Állítsa be minden izomcsoport intenzitását úgy, hogy az izomösszehúzódás megfeleljen a másik izomcsoporténak. A jobb oldali nyíl kapcsolófelület működtetésével a következő izomcsoportra vált. A bal oldali nyíl kapcsolófelülettel ismét az előző izomcsoporthoz jut. 
Az izomcsoportok beállítását követően a jobb oldali nyíl kapcsolófelület működtetésével a következő menübe jut. 
9.3.2.2 Egyszerű kalibrálás végrehajtása Az egyszerű kalibrálás alapvetően pontosan úgy működik, mint a részletes kalibrálás átkapcsolással. Itt azonban kizárólag a normál csatornák kalibrálása folyik. A kalibrálás e formája a legtöbb esetben elegendő. 
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9.3.3 Sportolói profil elkészítése A személyes adatok bevitelét és a kalibrálás végrehajtását követően elvégezheti a befejező beállításokat az újonnan létrehozott sportolói profilon. A sportoló számára összeállíthat egy programlistát és elhelyezheti a profiljában. Ehhez itt alternatívaként saját programlista nélkül mentheti el a sportoló adatkészletét. A személyes edzéskártya készítése is itt lehetséges. 
9.3.3.1 Programlista összeállítása a sportoló számára A sportolói profillal együtt akár 20 különböző programot is elmenthet. Ennek során egy program többször is hozzáadható a listához. Ha később kiválasztja a sportolót az edzéshez, az elhelyezett programokat egészen egyszerűen előhívhatja a „Kedvencek” kapcsolófelületen keresztül (lásd még: 8. fejezet). Amennyiben a sportolói profilhoz fix programokat kíván hozzárendelni, koppintson a „Programlista összeállítása a sportoló számára” opcióra.  
A listához egy edzésprogram hozzáadásához, koppintson a „Beszúrás” gombra. Először megjelenik a kiválasztáshoz rendelkezésre álló programcsoportokat tartalmazó menü. Ennek során a programokat a felhasználói programokból is kiválaszthatja. 
Koppintson a kívánt programcsoportra. Megnyílik a menü a program kiválasztásához. Amennyiben egy programcsoport további alcsoportokra tagolt, a választható program csak a megfelelő alcsoport kiválasztását követően jelenik meg. Jelölje meg a kívánt programot és vegye át a listába az „OK” gombbal. A „Vissza” gombbal elhagyja a választható programokat és visszatér a „Programcsoport kiválasztása”, illetve az „Alcsoport kiválasztása” menübe. A „Home” gombra koppintva program kiválasztása nélkül tér vissza a programlista összeállításának menüjébe. 
Amennyiben az listából törölni kíván egy edzésprogramot, akkor koppintással jelölje ki, és erősítse meg a „Törlés” kapcsolófelülettel. A „Mentés” gombbal a programlista mentése a sportolói profillal együtt végbemegy. Megjelenik a főmenü és az edzéshez az éppen elhelyezett sportoló van kiválasztva. A programlista elhagyásához és a főmenübe való visszatéréshez koppintson a „Bezár” gombra. A sportolói adatok ebben az esetben is mentettek, és a sportoló ki van választva az edzéshez. A sportolói profilban, ebben az esetben nincsenek elhelyezve programok. 
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9.3.3.2 Mentés Amennyiben a StimaWELL® EMS készüléken a programok hozzárendelése vagy az edzéskártya létrehozása nélkül kívánja elmenteni a sportolói profilt, a személyes adatok bevitelét követően koppintson a „Mentés” gombra. Megjelenik a főmenü és az edzéshez az éppen elhelyezett sportoló van kiválasztva. 
9.3.3.3 Edzéskártyák létrehozása Minden sportolóhoz egyedi chipkártyát, úgynevezett edzéskártyát hozhat létre, amelyen tárolható a sportoló neve, valamint személyes adatai Ezen kívül elhelyezheti a beállított intenzitás arányokat, valamint szükség esetén a csatornák átkapcsolásait és akár 20 edzésprogramot is. 
Amennyiben a sportolóhoz edzéskártyát kíván létrehozni, ezt közvetlenül a személyes adatok bevitelét követően megteheti. Ehhez helyezzen be a StimaWELL® EMS készülék kártyanyílásába egy üres edzéskártyát. Az erre való felhívás az utolsó menüpont alatt is megjelenik. Megnyílik a menü az edzéskártyák programozásához. 
Az edzéskártyán a külön programok elhelyezéséhez, koppintson a „Beszúrás” kapcsolófelületre. Egy program ennek során többször is előfordulhat a listán. Először megjelenik a kiválasztáshoz rendelkezésre álló programcsoportokat tartalmazó menü.  
Koppintson a kívánt programcsoportra. Megnyílik a menü a program kiválasztásához. Amennyiben egy programcsoport további alcsoportokra tagolt, a választható program csak a megfelelő alcsoport kiválasztását követően jelenik meg. Jelölje meg a kívánt programot és vegye át a listába az „OK” gombbal. A „Vissza” gombbal elhagyja a választható programokat és visszatér a „Programcsoport kiválasztása”, illetve az „Alcsoport kiválasztása” menübe. A „Home” gombra koppintva program kiválasztása nélkül tér vissza az edzéskártya programozásának menüjébe. 
Amennyiben a kártyáról törölni kíván egy edzésprogramot, akkor koppintással jelölje ki, és erősítse meg a „Törlés” kapcsolófelülettel. A „Vissza” gombbal visszatér az előző menübe.  
Az edzéskártya érvényességének meghatározásához koppintson a „Tovább” gombra. A „Pontokat tartalmazó kártya” és az „Előfizetés” között választhat. 
 
A „Pontokat tartalmazó kártya” kiválasztási mezőben a kártyához 1 és 100 között hozzárendelhet egy értéket, ahol egy pont egy 
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edzésnek felel meg. Amennyiben a sportoló edzései elérték a megadott számot, akkor a kártyával már nem lehet edzeni.  
Az edzéskártya érvényességi időtartamának meghatározásához koppintson az „Előfizetés” opcióra. Ez idő alatt a kártya tetszőleges gyakorisággal használható, tehát tetszőleges számú edzésen való részvételre van lehetőség. Az érvényességi időtartam leteltét követően a kártyával már nem lehet edzeni. 
A lejárt edzéskártya ismételt feltöltésével kapcsolatban olvassa el a 9.5.1. fejezetet. 
A megtett beállítások és szükség esetén a kiválasztott edzésprogramok edzéskártyán való mentéséhez koppintson a „Mentés” kapcsolófelületre. Ebben az esetben a StimaWELL® EMS készülék úgy viselkedik, mintha éppen egy már beprogramozott edzéskártyát helyezett volna a kártyanyílásba (lásd: 11. fejezet). A „Vissza” gombbal visszatér az előző menübe. 
A csatornák átkapcsolásának módosításához és a kártyán való elhelyezéshez létre kell hozni az edzéskártyát, és az adatokat el kell menteni a kártyán. Most kiválasztotta a sportolót az edzéshez. A főmenü menüsorában most koppintson az „Átkapcsolások beállítása” kapcsolófelületre. Válassza ki azokat a csatornákat, amelyeket át szeretne kapcsolni. Az „OK” gombbal átveszi az átkapcsolásokat arra az időközre, amíg az edzéskártya a készülékben marad, a „Mégse” gombbal módosítások végrehajtása nélkül hagyja el az „Átkapcsolások beállítása” menüt. Amennyiben az átkapcsolást tartósan át kívánja venni a sportolóhoz, az átkapcsolások kiválasztását követően koppintással kapcsolja be a „Beállítások mentése” kiválasztási mezőt. Az „OK” gombbal az átkapcsolások tartósan elmentődnek az edzéskártyán. 
9.4 Sportolói adatok szerkesztése vagy törlése 
Miután a főmenü menüsorában kiválasztotta a „Sportoló kezelése” opciót, koppintson a „Sportolói adatok szerkesztése vagy törlése” menüpontra. Megjelenik a StimaWELL® EMS készüléken tárolt összes sportoló listája. Jelöljön ki egy sportolót úgy, hogy a listában rákoppint egy névre vagy kiválasztja a forgó-/nyomó szabályozógomb elfordításával. 
A képernyő jobb oldalán kiválaszthatja, melyik módosítást kívánja végrehajtani a kijelölt sportolói profilon. 
A név vagy a személyes adatok, például a tömeg vagy az edzettségi szint módosításához jelölje ki a megfelelő sportolót és koppintson az „Adatok” opcióra. Most beállíthatja a sportoló nevét, valamint az adatait a 9.3.1. fejezetben leírt módon. Az „OK” gombbal átveszi a módosításokat és visszatér a „Sportoló szerkesztése” menübe. A „Mégse” gombbal módosítások végrehajtása nélkül hagyja el a „Sportoló személyes adatai” menüt. 
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A kalibrálás ismételt végrehajtásához koppintson a kalibrálásra. Most kiválaszthatja a kalibráló üzemmódot. 
A megfelelő kalibrálási üzemmód kiválasztásához koppintson az „Egyszerű kalibrálás végrehajtása” vagy a „Részletes kalibrálás átkapcsolással” opcióra. A kalibrálás pontosan ugyanúgy működik, mint a sportolói profil létrehozásánál. Erről bővebben a 9.3.2. fejezetben olvashat. Ismételt kalibrálás végrehajtása nélkül a „Sportoló szerkesztése” menübe való visszatéréshez koppintson a bezár gombra.  
Amennyiben a sportolói profilhoz további programokat kíván hozzáfűzni vagy módosítani, illetve törölni kívánja a programokat, a sportoló kijelölését követően koppintson a „Programok” kapcsolófelületre. Most elvégezheti a programlista szerkesztését. Ez pontosan a 9.3.3.1. fejezetben leírtak szerint működik. Az „OK” gombbal átveszi a módosításokat és visszatér a „Sportoló szerkesztése” ablakra. A „Mégse” gombbal elhagyja a listát a módosítások átvétele nélkül. 
Az „Előzmények” kapcsolófelületre koppintva behívhatja a kijelölt sportoló edzési jegyzőkönyvét. Egy kronologikusan elrendezett listában a sportoló minden edzése megjelenik. A lista minden bejegyzése tartalmazza az edzéshez használt program nevét, a dátumot és a pontos időt, amikor az edzés lezajlott, az edzés időtartamát, az elhasznált energiát kcal értékben kifejezve, valamint az edzés mutatószámát. 
A „Törlés” gombra koppintva a teljes edzési jegyzőkönyv törlődik. A „Bezár” gombbal elhagyja az edzési előzményeket és visszatér az előző menübe. A „Mentés” kapcsolófelülettel az edzési előzményeket elmentheti egy USB eszközre. Ehhez helyezze be az USB eszközt a StimaWELL® EMS készülék első oldalán található USB aljzatba. Legyen némi türelemmel, mivel eltart néhány másodpercig, amíg a StimaWELL® EMS készülék felismeri az USB eszközt és a „Mentés” kapcsolófelület aktívvá válik. 
 
A más meglévő sportolói profil edzéskártyára történő mentéséhez helyezzen be a StimaWELL® EMS készülék kártyanyílásába egy üres edzéskártyát. Jelölje ki a kívánt profilt és koppintson a „Mentés” kapcsolófelületre. Ez kizárólag akkor aktív, ha az edzéskártya a kártyanyílásban található. Amennyiben egy már írott edzéskártyát helyez be és a „Mentés” opcióra koppint, akkor felülírja a kártyán található régi profilt az új adatokkal. 
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A sportolói profil minden adata mentődik a behelyezett edzéskártyán és tetszés szerint szerkeszthető. Ez pontosan úgy működik, mint az új edzéskártya létrehozásánál (lásd: 9.3.3.3. fejezet). A „Vissza” gombbal módosítások végrehajtása nélkül tér vissza a „Sportoló szerkesztése” menübe. 
A sportolói profil törléséhez jelölje ki a sportolót és koppintson a „Törlés” gombra. Még egyszer megkérdezi a rendszer Öntől, hogy valóban törölni kívánja-e a sportolót. A sportoló a StimaWELL® EMS készülék adatbázisából való törléséhez koppintson az „Igen” opcióra. A „Nem” opcióval a kijelölt sportoló törlése nélkül tér vissza a „Sportoló szerkesztése” menübe. 
Az „OK” gombra koppintva átveszi a kijelölt sportolót az edzéshez. A „Vissza” gombbal visszatér a sportoló kezelése menübe. 
9.5 Edzéskártyák szerkesztése vagy törlése 
A sportoló kezelése főmenü kiválasztását követően módosíthatja vagy törölheti a már beprogramozott edzéskártyákat. Helyezzen be a StimaWELL® EMS készülék kártyanyílásába egy edzéskártyát, hogy módosítsa vagy törölje annak adatait. 
Tudnivaló: Itt nem programozhatók újra az üres edzéskártyák. Üres edzéskártya behelyezése esetén a rendszer figyelmezteti Önt arra, hogy üres kártyát helyezett be. Az üres kártya programozásával kapcsolatban olvassa el a 9.3.3.3. és 9.4. fejezetet. 
Most eldöntheti, hogy a kártyán a sportolói adatokat vagy a személyes adatokat kívánja módosítani, hogy megjelenjenek-e az edzési előzmények vagy kívánja-e törölni a kártyán szereplő adatokat. 
9.5.1 Programok és az edzéskártya érvényességének módosítása Koppintson a „Programok és az edzéskártya érvényességének módosítása” menüpontra. Megnyílik az edzéskártya programozásának menüje. Most elvégezheti a mentett programok módosítását. Ezt követően koppintson a „Tovább” opcióra, hogy szükség esetén beállítsa a kártya érvényességét (például a kártya ismételt feltöltéséhez) és elmenthesse az elvégzett módosításokat. 
Az edzéskártyák módosítása pontosan úgy történik, mint az edzéskártya létrehozása. Erről bővebben a 9.3.3.3. fejezetben olvashat. 
Ha az adatok módosítását követően a „Mentés” kapcsolófelületre koppint, a főmenübe jut. A rendszer átveszi az edzéskártya beállításait és megtörténik a sportoló kiválasztása az edzéshez. A „Mégse” gombbal a módosítások átvétele nélkül tér vissza az előző menübe. 
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9.5.2 Személyes adatok szerkesztése Az adatok, például a név, születési idő, tömeg vagy edzettségi szint módosításához koppintson a „Személyes adatok szerkesztése” kapcsolófelületre. Vegye át a módosításokat az „OK” gombbal vagy vesse el a „Mégse” gombbal. 
9.5.3 Edzési előzmények megjelenítése A kijelölt sportoló edzési jegyzőkönyvének behívásához koppintson az „Edzési előzmények megjelenítése” opcióra. Egy kronologikusan elrendezett listában a sportoló minden edzése megjelenik. 
A lista minden bejegyzése tartalmazza az edzéshez használt program nevét, a dátumot és a pontos időt, amikor az edzés lezajlott, az edzés időtartamát, valamint az elhasznált energiát kcal értékben kifejezve, és az edzés középső mutatószámát. A „Törlés” gombra koppintva a teljes edzési jegyzőkönyv törlődik. A „Bezár” gombbal elhagyja az edzési előzményeket és visszatér az előző menübe. A „Mentés” kapcsolófelülettel az edzési előzményeket elmentheti egy USB eszközre. Ehhez helyezze be az USB eszközt a StimaWELL® EMS készülék első oldalán található USB aljzatba. Legyen némi türelemmel, mivel eltart néhány másodpercig, amíg a StimaWELL® EMS készülék felismeri az USB eszközt és a „Mentés” kapcsolófelület aktívvá válik. 
9.5.4 Adatok törlése az edzéskártyáról Válassza ki az „Edzéskártya minden adatának törlése” menüpontot. A rendszer megkérdezi Öntől, hogy valóban törölni kívánja-e az edzéskártyát. Erősítse meg a kérdést az „Igen” opcióval, a kártya most üres. Amennyiben nem kívánja törölni az adatokat, koppintson a „Nem” opcióra.  
10 Chipkártyák 
A StimaWell® EMS készülékhez kétfajta chipkártya létezik. A rendszerrel kap egy „StimaWELL® Admincard“ rendszergazda kártyát, amely a StimaWELL® EMS rendszer minden Ön által beállítható funkciójához nyújt jogosultságot Önnek. Továbbá létezik a „StimaWELL® Personal Card“ edzéskártya. Lehetősége nyílik a sportoló adatainak az edzéskártyán történő elhelyezésére. A sportoló nevének és személyes adatainak elmentése mellett elmenthet akár 20 programot, az intenzitási arányok személyes beállításait, valamint a sportoló által könyvelt pontok számát vagy az előfizetés időtartamának tárolását az edzéskártyán. Az edzéskártya létrehozásával kapcsolatban olvassa el a 9.3.3.3. és 9.4. fejezetet. 
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11 Edzés edzéskártyával 
Zárjon be minden megnyitott menüt és lépjen a főmenübe. Ezután helyezze be a StimaWELL® EMS készülék kártyanyílásába a sportoló edzéskártyáját. Megjelenik az üdvözlő képernyő a sportoló nevével és a fennmaradó pontokkal vagy az előfizetés időtartamával. 
 

 
 
Amennyiben már nem lennének pontok a kártyát vagy lejárt az előfizetés, akkor ebben az esetben a StimaWELL® EMS készülékkel nem lehetséges az edzés. 

 
 
Most megtörténik a StimaWELL® EMS készülék konfigurálása az edzéskártyának megfelelően. Vegye figyelembe, hogy a behelyezett edzéskártya esetén kizárólag a következő beállítások végezhetők el: 
 Az edzéskártyán elhelyezett programok egyikének kiválasztása és edzés ezzel a programmal 
 Intenzitási arányok beállítása 
 Átkapcsolások beállítása 
 Szekvencia váltása 
11.1 Program kiválasztása 
Választhat az edzéskártyán tárolt edzésprogramok közül. Az edzéskártya behelyezését követően az aktuális edzésnek megfelelő program száma van kiválasztva. Példa: A 3. edzésnél az a program lenne kiválasztva, amelyik a sportoló programlistájában a harmadik helyen áll. 
Amennyiben a sportoló másik programot kíván használni, a „Programok” kapcsolófelülettel behívhat egy olyan listát, amelyen az edzéskártyán tárolt minden program fel van sorolva. 
 
 
 

Előfizetés üdvözlő képernyője lejárt előfizetési időtartam esetén Pontokat tartalmazó kártya üdvözlő képernyője  

Pontokat tartalmazó kártya üdvözlő képernyője Előfizetés üdvözlő képernyője 
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11.2 Edzés kártyával 
Az edzésprogram indítását követően a sportoló már nem állíthatja le az edzést, kizárólag szüneteltetheti. További program nem választható ki. Amennyiben a sportoló esetén pontokat tartalmazó edzéskártyáról van szó, az edzés indításakor a kártyán egyel csökken a pontok száma. Vegye figyelembe, hogy az edzés során a kártyának a StimaWELL® EMS készülékben kell maradnia. A kártya kivételével az edzés azonnal megáll. 
A kiválasztott program lejártakor automatikusan befejeződik az edzés és megjelenik az „Edzés áttekintése” a kártya eltávolítására vonatkozó utalással. A pontok állása vagy az előfizetés lejárta mellett itt a végrehajtott edzésre vonatkozóan fel van sorolva az edzés kezdete, az edzés időtartama, az edzésprogram, az elhasznált kalória, valamint az edzés átlagolt mutatószáma. Amennyiben az edzés ideje alatt módosították az intenzitás arányát, eljött az utolsó tárolási lehetőség. 
 
Tudnivaló: Ha a sportoló idő előtt be kívánja fejezni az edzést, a forgó-/nyomó szabályozógomb kétszeri megnyomásával leállíthatja azt. A rendszer megkérdezi Öntől, hogy valóban be kívánja-e fejezni az edzést. Erősítse meg az „Igen” opcióval vagy térjen vissza a szüneteltetés üzemmódba a „Nem” opcióval. A sportoló az aktív programot tartalmazó edzést itt a forgó-/nyomó szabályozógomb elfordításával bármikor folytathatja, és a program idejének végéig tovább edzhet. 
 
 
 
 
 
 
 

Viszontlátásra (előfizetés) A módosítások végrehajtása miatt megjelenik a 
„Mentés” kapcsolófelület. 

Viszontlátásra (pontszámla) A végrehajtott módosítások miatt megjelenik a 
„Mentés” kapcsolófelület. 
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12 Felhasználói programok 
A StimaWELL® EMS készülékkel saját edzésprogramot hozhat létre vagy menthet el. Az úgynevezett felhasználói programokat összeállíthatja egy vagy több elemből, úgynevezett szekvenciákból. Minden egyes szekvenciára egyedileg összeállíthatja az edzés speciális paramétereit. 
A főmenüben koppintson a „Programok” kapcsolófelületre. Ezt követően válassza ki a „Felhasználói programok” programcsoportot. 
Megnyílik minden felhasználói program ABC-sorrendben. A felhasználói program kiválasztásához koppintással jelölje ki a megfelelő lista bevitelt. Amennyiben a következő edzéshez ki kívánja választani a felhasználói programot, erősítse meg a kiválasztást az „OK” gombbal. 
A felhasználói program elhelyezéséhez koppintson az „Új” kapcsolófelületre. Amennyiben módosítani kívánja a már meglévő felhasználói programot, jelölje ki és koppintson a „Módosít” kapcsolófelületre. A felhasználói programot úgy törölheti, hogy a listában ezt először kijelöli, majd a „Törlés” kapcsolófelületre koppint. A rendszer megkérdezi Öntől, hogy valóban törölni kívánja-e a felhasználói programot. Az „Igen” opcióval megerősíti a program törlését, a „Nem” opcióval az adatok törlése nélkül tér vissza a „Felhasználói programok” menübe. 
12.1 Új felhasználói program létrehozása vagy a felhasználói program módosítása 
Új felhasználói program elhelyezésekor a StimaWELL® EMS készülék megnevezésként a „Felhasználói program” szöveget, valamint egy folyamatos számot ad hozzá, például „Felhasználói program 1”. Ezt a szöveget saját elképzelésének megfelelően módosíthatja. Ehhez koppintson közvetlenül arra a szövegmezőre, ahol megjelenik a megnevezés. A megnyíló billentyűzeten keresztül a felhasználói programra vonatkozóan új nevet adhat meg és átveheti az „OK” gombbal. 
A felhasználói program mindig legalább egy szekvenciából áll. A felhasználói programhoz egy szekvencia hozzáadásához, koppintson a „Beszúrás” gombra. Ekkor megnyílik egy menü, ahol beállíthatók a szekvencia paraméterei. A paraméter módosításához az adott kijelzés felett vagy alatt található nyílgombokkal növelheti vagy csökkentheti annak értékét. 
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Az első kijelzőn (a) állítja be a szekvencia időtartamát percben. Ehhez 1 és 60 perc között választhat. A következő kijelzőn (2) a hordozó frekvencia értékét 2 és 6 kHz között állíthatja be. Az „NF” kiválasztási mezőre (3) koppintva választja ki, hogy a hordozó frekvencia fel legyen-e modulálva alacsony frekvenciára. A zöld pipa elhelyezése esetén a felmodulált alacsony frekvencia értékét (2) 20 és 100 Hz és a modulációs mélységet (5) 100 % és 5 % közé állíthatja be. 
Tudnivaló: A modulációs mélység megadja, hány százalékkal csökken az intenzitás a szünetekben az egyes felmodulált impulzusok között. Két példa: A 100 %-os modulációs mélység esetén az intenzitás 100 %-al visszaállítódik, vagyis 0 értékre. A 40 %-os modulációs mélység esetén az intenzitás 40 %-al csökken, vagyis 60 %-os értékre. 
Az utolsó kijelzés (6) az intenzitás beállításának értéke szekvenciaváltásnál. Amennyiben a program ideje alatt változik a szekvencia, az intenzitás a megadott százalékértékre csökken, hogy a szekvencia átmenet kellemesebb legyen a sportoló számára. 
A „küszöbmoduláció” (7) kiválasztási mezőn keresztül kiválasztható, hogy a küszöbmoduláció emelkedési, munka, lefutási és szünet szakaszban legyen-e. 
Aktív „küszöbmoduláció” esetén az első kijelzőn (8) a küszöbmodulációra vonatkozóan beállíthatja a modulációs mélységet. Ez megadja, hogy az 5 % és 100 % közötti százalékérték melyikével csökkenjen az intenzitás a szünet szakaszban. A 100 %-os küszöbmoduláció esetén a szünetben nem folyik áram, az intenzitás tehát 100 %-al csökken. A 20 %-os küszöbmoduláció esetén az intenzitás például 20 %-al csökken, vagyis az értéke 80 %. 
A következő kijelzőn beállíthatja a felfutási szakasz időtartamát (9) 0,1 és 2,5 másodperc között 0,1 másodperces léptékekben. A felfutási szakaszban az intenzitás folyamatosan nő, amíg el nem éri az edzés során beállított értéket. Így az izomzat felkészíthető a következő munkaszakaszra. 
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A munka szakaszban (10) az edzés beállított értéken folyik. Az időtartamát is másodpercben választja ki. Ennek során a beállítást 0 és 5 másodperc között 0,1 másodperces léptékekben és 5 és 25 másodperc között 1 másodperces léptékekben végezheti el. 
A lefutási szakasz (11) időtartamát éppúgy, mint a felfutási szakaszét 0,1 és 2,5 másodperc között állíthatja be 0,1 másodperces léptékekben. A lefutási szakasz alatt az intenzitás arra az értékre csökkent le, amelyet a modulációs mélységgel megadott. 
A szünet szakaszt (12) éppúgy, mint a munka szakaszt 0 és 25 másodperc közé állíthatja be. Ennek során a beállítás 0 és 2 másodperc között 0,1 másodperces léptékekben és 2 és 25 másodperc között 1 másodperces léptékekben történik. A szünet szakaszban az intenzitás a küszöbmoduláció által meghatározott értékre csökken. 
Példa: 100 % értékű küszöbmodulációt, 1,5 másodperces fel- és lefutási szakaszt, 10 másodperces munka szakaszt, valamint 5 másodperces szünet szakaszt állított be. A sportoló 25-ös fő intenzitással edz. A felfutási szakaszban az intenzitás 1,5 másodpercen belül 0 értékről 25 értékre emelkedik. A munka szakaszban 10 másodpercig folyamatosan 25 értékű intenzitással folyik az edzés. A munka szakaszt a lefutási szakasz követi. A beállított 1,5 másodpercben az intenzitás 25 értékről 0 értékre csökken. Az ezt követő szünet szakaszban a beállított 100 % értékű modulációs mélység miatt 5 másodpercig a következő munka szakaszig egyáltalán nem folyik áram. 
Tipp: Ha a munka, valamint a szünet szakaszt 0 másodpercre állítja, akkor a szekvencia csak egy fel- és egy lefutási szakaszból áll, az intenzitás tehát folyamatosan nő és csökken. Ezt a „dinamikus stimulációnak” nevezett stimuláció formát sokan kellemesnek érzik, és szívesen választják izomlazításhoz. Azért, hogy a moduláció folyamata során érezhető legyen a stimuláció, ajánlott a modulációs mélységet 50 % értékre állítani. 
Az „Oldal 2” (12) kapcsolófelületen válthat az izomcsoportok és az aktuális szekvenciához az átkapcsolások beállítására.  
A kiválasztási mezőre koppintva helyezzen el egy zöld pipát az „Izomcsoportok fókuszálása” opciónál, hogy az edzés során a fókuszt meghatározott izomcsoportokra helyezze. A megfelelő izomcsoportot most a mindenkori bal oldali kiválasztási mezőre koppintva határozhatja meg. Amennyiben egy vagy több izomcsoportra fókuszált, ezt a megfelelő kiválasztási mezőben található zöld pipáról ismeri el. 
Az „Izomcsoportok fókuszálása” alatt a nyíl kapcsolófelületekkel állíthatja be a moduláció mélységét. Ez megadja, hogy a ki nem választott izomcsoportok esetén hány százalékkal csökken az intenzitás. A 100 %-os modulációs mélység esetén az intenzitás ez alapján 100%-al csökken, a nem fókuszált csatornákon tehát nem folyik áram. A 30 %-os modulációs mélység esetén az intenzitás ezeken a csatornákon 70 %-os értékre csökken. 
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Az aktuális szekvenciákra vonatkozóan az átkapcsolások beállításához aktiválja az „Átkapcsolások beállítása” opciót. 
Tudnivaló: A „Popsi” és „Mell” csatornák esetén nincs átkapcsolás, azért itt átkapcsolások nem tehetők meg. 
A szekvencia paraméterek beállításához való visszatéréshez koppintson az „Oldal 1” opcióra. A fókuszált izomcsoportokra és átkapcsolásokra vonatkozóan megtett beállítások ennek során megmaradnak. 
Tudnivaló: Amennyiben beállította az „Izomcsoportok fókuszálása” opciót, a szekvenciaváltásnál az intenzitás igazításához alacsony értéket állítson be. Amennyiben a szekvenciaváltást követően a fókusz másik izomcsoporton van vagy minden izomcsoport egyidejű edzése folyik, bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy némely területen kellemetlennek érezhető az intenzitás. 
Az utoljára a „PARAMÉTER” programmal beállított paraméterérték átvételéhez a felhasználói program szekvenciába koppintson a „PARAMÉTER” (14) kapcsolófelületre. Ennek során vegye figyelembe, hogy az intenzitás igazítását szekvenciaváltásnál még kézzel be kell állítani. A „PARAMÉTER” programról bővebben a 12.2. fejezetben olvashat. 
Az összes paraméter beállítását követően az „OK” gombbal (15) átveszi a szekvenciát és a menetidőt a felhasználói programba. A „Mégse gombbal (16) elveti a beállított paramétert vagy visszatér az „Új felhasználói program létrehozása” ablakra. 
Így akár 40 szekvenciát is összeilleszthet egy felhasználói programhoz, a teljes menetidőt a jobb oldalon a felhasználói program neve mellett találja. Ez a szekvencia menetidők összegéből tevődik össze és az értéke legfeljebb 99 perc lehet. 
Az „Új felhasználói program létrehozása” menüben a listában minden szekvencia felsorolása megtalálható, amelyből a felhasználói program áll, az adott paraméterrel együtt. A következő adatok láthatók: Szekvencia menetidő (perc) | Hordozó frekvencia (kHz) | Felmodulált alacsony frekvencia (Hz) – Modulációs mélység (%) (ha van) | Felfutási szakasz (s) Munkaszakasz (s) Lefutási szakasz (s) Szünet szakasz (s) – Modulációs mélység (%) (ha van) | Intenzitás igazítása szekvenciaváltásnál (%). 
A szekvencia módosításához jelölje azt ki és koppintson a „Módosít” kapcsolófelületre. Amennyiben törölni kívánja a szekvenciát, a kijelölt szekvencia eltávolításához koppintson a „Törlés” opcióra. A rendszer megkérdezi Öntől, hogy valóban törölni kívánja-e a szekvenciát. Az „Igen” opcióval megerősíti, a „Nem” opcióval nincs szekvencia törlés. Az egyik szekvencia eltávolítása esetén a következő szekvenciák egy pozícióval feljebb csúsznak. 
Ha befejezte a felhasználói program létrehozását, az „OK” kapcsolófelületre koppintva elmentheti azt. A „Mégse” gombbal elhagyja a felhasználói program létrehozásának menüjét és elvet minden végrehajtott módosítást. 
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12.2 A FELHASZNÁLÓI programok paramétereinek tesztelése 
Amennyiben meghatározott paramétereket kíván tesztelni, mielőtt a felhasználói programhoz létrehoz egy szekvenciát, ehhez használhatja a „PARAMÉTER” programot. Ehhez a főmenüben válassza ki a „Programok” kapcsolófelületet. Koppintson a legalsó „PARAMÉTER” menüpontra. 
Megnyílik egy ablak, ahol beállíthatók a stimuláció paraméterei. Szekvencia váltásnál az intenzitás beállításáig az ablak megegyezik a felhasználói program szekvencia létrehozásának ablakával. Állítson be minden paramétert a kívánt módon és erősítse meg a bevitelt az „OK” gombbal. Megnyílik a főmenü, és megtörténik az edzéshez a beállított paraméter értékének kiválasztása, amely alapvetően egy programot jelent egyetlen szekvenciával. Most egészen egyszerűen tesztelheti, hogy az imént létrehozott szekvencia a kiválasztott paraméterekkel megfelel-e az elképzeléseinek és adott esetben alkalmas-e a következő felhasználói programhoz. A „Mégse” gombbal elveti a beállított paramétert vagy visszatér az programcsoportok kiválasztása opcióhoz. 
13 Beállítások 
A beállítási lehetőségek áttekintésének megnyitásához koppintson a főmenü menüsorában a „Beállítások” kapcsolófelületre. A „Pontos idő” és a „Szoftverfrissítések” menüpont minden felhasználó számára elérhető. Minden egyéb menüpont kizárólag rendszergazda kártyával érhető el. 
Ha módosítani kívánja az „Opciók”, „Dátum”, „Pontos idő” vagy „Nyelv” beállításokat, koppintson az egyes menüpontokra. A „Sportolói adatbázis” kezelése, a „Szoftverfrissítés”, valamint annak a beállítása is lehetséges ebben a menüben, hogy a StimaWELL® EMS készüléket „bérelt készülékként” használják-e. A StimaWELL® EMS készülékre telepített szoftververziókat a bal oldalon a fogaskerék alatt találja. 
Vegye figyelembe, hogy a „Beállítások”menü kizárólag akkor érhető el, ha nem edzenek a StimaWELL® EMS készülékkel. 
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13.1 Opciók létrehozása 
Az „Opciókban” igény szerint beállíthatja a StimaWELL® EMS készülék üzemi tulajdonságait. Először válassza ki, hogy az „Edzési opciókat” vagy a „Műszaki opciókat” kívánja-e módosítani. Az „Öltözet kiválasztása” menüponttal választhatja ki a használt elektródás öltözetet.  
13.1.1 Edzési opciók Koppintással válassza ki az „Edzési opciókat”. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 
Amennyiben az „Edzés kártyával” kiválasztási mezőre koppint és elhelyezi a zöld pipát, kizárólag akkor végezhető edzés a StimaWELL® EMS készülékkel, ha behelyez egy rendszergazda-, vagy egy érvényes edzéskártyát. Ebben az esetben kártya hiányában a rendszer zárolva van. 
Amennyiben a „Sportoló automatikus visszaállítása” kiválasztási mező aktív, a StimaWELL® EMS készülékkel végzett edzés befejezését követően minden paraméter visszaáll alaphelyzetbe. Ugyanez történik, ha a kiválasztott sportoló esetén 15 percig nem kezeli a készüléket. 
Ha a „Csatornák szimmetrikusan” kiválasztási mező aktív, az intenzitási arányok beállításakor azoknak a csatornáknak az intenzitását együtt állíthatja be, amelyek szimmetrikusan futnak a testen, például kar vagy láb. Valamely csatorna kiválasztásakor az intenzitási arányok beállításához ebben az esetben mindig mind a két csatorna megjelenik. Ekkor választhat, hogy az intenzitást a forgó-/nyomó szabályozógomb elfordításával mindkét csatornára vonatkozóan egyidejűleg módosítja, vagy a csatorna adott csúszkás szabályozójával állítja-e be. Amennyiben eltávolította a kiválasztási mezőnél a zöld pipát, az intenzitási arányok beállításánál mindig csak az a csatorna jelenik meg, amelyet éppen kiválasztott. 
Amennyiben az „Edzés megállítása kizárólag dupla kattintással” kiválasztó mező aktív, akkor a futó edzést kizárólag dupla kattintással szüneteltetheti, vagyis ha egymás után kétszer gyorsan megnyomja a forgó-/nyomó szabályozógombot. Ezzel ellentétben a forgó-/nyomó szabályozógomb egyszeri megnyomásakor az edzés változatlanul folyik tovább. 
Amennyiben a „KRIKUM programok elrejtése” kiválasztási menü aktív, a KRIKUM programok nem jelenek meg a programlistában. 
A „Kalóriafelhasználás növelése” kiválasztási mezővel meghatározza, hogy növelje-e a kalóriafelhasználás megjelenített értékét. Ez a változat akkor használható, ha a sportoló az edzés során kiegészítő gyakorlatokat végez és ezáltal több kalóriát használ, mint a tiszta EMS edzés esetén. Aktiválja koppintással a kiválasztási mezőt és ezt követően állítsa be a nyíl 
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kapcsolófelületekkel, hogy hány százalékkal növekedjen a kalóriafelhasználás értéke. Az értéket 5 %-os léptékekben 5 és 100 % között állíthatja be. 
Ha aktiválja a „Biztonságos intenzitás szabályozás” kiválasztási mezőt, az intenzitás a szünet szakaszok közben nem növelhető. Ezzel biztosíthatja, hogy ebben a szakaszban nem állítják be az intenzitást véletlenül túl magasra. 
13.1.2 Műszaki opciók Válassza ki a „Műszaki opciókat”. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 
Ha aktív az „Intenzitás arányának megjelenítése” kiválasztási mező, a „Csatornák az első részen” és a „Csatornák a hátsó részen” kijelzőkön megjelennek a hozzájuk tartozó intenzitási arányok értékei minden egyes csatornánál százalékban kifejezve. A mező inaktiválásával kikapcsolja ezt a funkciót. 
A „Távvezérlő” aktív kiválasztási mezővel aktiválja vagy inaktiválja a StimaWELL® EMS készülék kezelését távvezérlővel. 
Ha nincs kiválasztva az „Érintkezés ellenőrzés ki” kiválasztási mező, akkor az edzés során lezajlik annak az ellenőrzése, hogy minden elektróda áramkör zárva van-e. Amennyiben az egyik áramkör nem zárt, az intenzitás automatikusan 0 értékre kapcsol és a nem működő áramkör, illetve csatorna elektródái a „Csatornák az első részen” és a „Csatornák a hátsó részen” kijelzőkön piros színnel jelennek meg. A kiválasztási mező aktiválásakor a StimaWELL® EMS készülék nem vizsgálja ezt felül.  
Ha a „Jeladó be” kiválasztási mező aktív, a programon belül minden szekvenciaváltást rövid hangjelzés jelez. 
Ha a „Korlátozott edzési idő” kiválasztási mező aktív, az edzés ideje 10 és 20 perc közötti időre állítható be. Minden program menetideje alapértelmezés szerint 20 perc. Az edzés idejének 15 percre csökkentésekor a program utolsó 5 perce levágódik. Programtól függően egy vagy több szekvencia vagy valamely szekvencia egy része kimaradhat. 
Az „Intenzitás arányának skálázása” kiválasztási mező aktiválása esetén 50 és 90% közötti százalékos érték választható ki. Az érték meghatározza,hogy a csatorna intenzitásának aránya melyik százalékértéktől legyen beállítva a gyorsskálázást követően. A fennmaradó csatorna intenzitásának aránya a százaléknak megfelelően összehangolt. 
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13.1.3 Öltözék kiválasztása Válassza ki az „Öltözék kiválasztása” opciót. Koppintással kiválaszthatja, melyik öltözékkel végezze a sportoló az edzést. 
Az „Öltözék automatikus felismerése” kiválasztási mező kijelölésekor a StimaWELL® EMS készülék a csatlakoztatott csatlakozókábel alapján felismeri, melyik öltözék van csatlakoztatva a készülékre. A csatornák száma és pozíciója a csatlakozódugó csatlakoztatásakor automatikusan igazodik a használt öltözékhez. 
Amíg a kiválasztási mező a zöld pipával aktívként van megjelölve, nem választható ki az öltözék kézzel. 
Erősítse meg a bevitelt az „OK“ kapcsolófelülettel. A „Mégse“ gomb minden módosítást elvet. 
13.2 Pontos idő beállítása 
A pontos idő beállításához használja az óra illetve a perc kijelző felett és alatt található a nyíl kapcsolófelületeket. Az érték növeléséhez koppintson a nyíl kapcsolófelülettel az érték felé. A nyíl kapcsolófelülettel az érték alá koppintva csökken az érték. Ha folyamatosan nyomva tartja a nyíl kapcsolófelületet az értékek automatikusan addig emelkednek, illetve csökkennek, amíg el nem engedi a kapcsolófelületet.  
Erősítse meg a bevitelt az „OK“ kapcsolófelülettel. A „Mégse“ gomb minden módosítást elvet. 
13.3 Dátum beállítása 
A dátum beállításához használja a nyíl kapcsolófelületet a naphoz, a hónaphoz és az évhez tartozó érték felett és alatt (dátumformátum: NN/HH/ÉÉÉ). Az érték növeléséhez koppintson a nyíl kapcsolófelülettel az érték felé. A nyíl kapcsolófelülettel az érték alá koppintva csökken az érték. Ha folyamatosan nyomva tartja a nyíl kapcsolófelületet az értékek automatikusan addig emelkednek, illetve csökkennek, amíg el nem engedi a kapcsolófelületet.  
Erősítse meg a bevitelt az „OK“ kapcsolófelülettel. A „Mégse“ gomb minden módosítást elvet. 
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13.4 Nyelv kiválasztása 
A megfelelő kiválasztási mezőre koppintva válassza ki a rendszer kívánt nyelvét. Erősítse meg a kiválasztást az „OK“ gombbal. Vegye figyelembe, hogy a nyelv átállítása néhány másodpercet igénybe vehet. A „Mégse“ gombbal a meglévő nyelvi beállítások módosítása nélkül hagyja el a menüt. 
A beállítás zárolt, ha nem választható ki a nyelv menü. A rendszernyelvet ebben az esetben kizárólag a chipkártya nyílásba behelyezett nyelvkártyával módosíthatja. A nyelvkártyára vonatkozó további információkért forduljon értékesítési partneréhez. 
A StimaWELL® EMS készülék esetén jelenleg a következő nyelvek érhetők el: német, angol, koreai, spanyol, holland, orosz, francia és lengyel. 
13.5 Sportolói adatok kezelése 
A StimaWELL® EMS készülék sportolói adatbázisát nem exportálhatja USB eszközre, adatbázist nem importálhat USB eszközről, nem törölheti a StimaWELL® EMS készülék adatbázisát vagy a csatlakoztatott USB eszközön sem törölhet. Ehhez koppintson a „Beállítások” menüben a „Sportolói adatbázisra”. 
 
 
13.5.1 Adatbázis exportálása A StimaWELL® EMS készülék adatbázisának exportálásához csatlakoztasson egy üres USB eszközt a készülék első oldalán található USB aljzatba. Amennyiben már vannak sportolói adatok az eszközön, az „Adatbázis” menüben eltávolíthatja az eszközön lévő adatokat, ha a „Törlés az USB eszközről” menüpontra koppint. 
Tudnivaló: Amennyiben a StimaWELL® EMS készülék adatait olyan USB eszközre másolja, amelyen már vannak sportolói profilok, az az adatkészletben hibához vezethet. Ezért feltétlenül ügyeljen arra, hogy az eszközön ne legyen további sportolói adat. 
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A StimaWELL® EMS készülék sportolói adatbázisának a behelyezett USB eszközre való exportálásához koppintson az „Exportálás” menüpontra. 
Amennyiben még nem helyezett be USB eszközt, akkor az ablak szövegmezőjében megjelenik az erre vonatkozó felszólítás. A „Indítás” kapcsolófelület ebben az esetben nem aktív. 
Az export indításához és az USB eszközre való másolásához koppintson az „Indítás” opcióra. Az export befejezését követően a „Sportolói adatbázis exportálása” menü automatikusan bezáródik 
 
13.5.2 Adatbázis importálása Ahhoz, hogy a sportolói adatbázist a StimaWELL® EMS készülékre importálja, az adatokat először másolja egy üres USB eszközre. Válassza ki az adatbázis menüben az „Importálás” menüpontot és helyezze az importálandó adatbázist tartalmazó USB eszközt a StimaWELL® EMS készülék első oldalán található USB aljzatba. 
Működtesse az „Indítás” kapcsolófelületet és várja meg az adatok teljes mértékű átmásolását a StimaWELL® EMS készülékre. Az importálás befejezését követően a „Sportolói adatbázis importálása” menü automatikusan bezáródik. 
13.5.3 Sportolói adatbázis törlése A StimaWELL® EMS készülék adatbázisának törléséhez a „Sportolói adatbázis” menüben koppintson a „Törlés a készülékről” opcióra. A rendszer megkérdezi Öntől, hogy valóban törölni kívánja-e a sportolói adatbázist. 
Erősítse meg az „Igen” kapcsolófelülettel és a StimaWELL® EMS készülék minden sportolói adatkészlete törlődik. Az adatok törlésének elvetéséhez koppintson a „Nem” opcióra.  
Tudnivaló: Vegye figyelembe, hogy a művelet nem fordítható vissza. Ha az adatokat anélkül törli, hogy azokat elmentette volna az USB eszközre, akkor azokat már nem állíthatja helyre. 
13.5.4 USB eszköz törlése Amennyiben törölni kívánja a sportolói adatbázist az USB eszközön, csatlakoztassa azt az USB aljzatba és koppintson a „Törlés az USB eszközről” menüpontra. Erősítse meg az „Igen” opcióval. Az USB eszközről törlődnek a sportolói adatok. 
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13.6 Szoftverfrissítés 
A StimaWELL® EMS készülék szoftverét önállóan is frissítheti. Ehhez másolja a szükséges adatokat egy üres USB eszközre. Helyezze be az USB eszközt a készülék első oldalán található USB aljzatba. Az erre való felhívás a „Szoftverfrissítés” menüpont kiválasztásakor automatikusan megjelenik. 
A StimaWELL® EMS készülék most önműködően megvizsgálja, hogy van-e az USB eszközön a készülékhez tartozó új szoftververzió. Ha ez az eset áll fenn az „Indítás” kapcsolófelületre koppintva indítsa el a frissítést. Megtörténik az adatok másolása a készülékre. A frissítés sikeres lezárását követően a szoftver automatikusan újraindul. 
Amennyiben szükség van a 12 csatorna vezérlésének förmver frissítésére, a frissítésre vonatkozó menü megnyílik. A frissítést még a rendszer ismételt üzemkész állapota előtt végre kell hajtania. Ehhez koppintson az „Indítás” opcióra. A frissítés körülbelül egy percig tart. A kijelző folyamatosan tájékoztatja Önt a frissítés előremeneteléről. 
14 Ápolás és tisztítás 
A StimaWELL® EMS készülékhez nincs szükség különleges ápoló- és tisztítószerre. A készülék megtisztítható egy puha, szálmentes kendővel vagy nedvesen letörölhető. Lehetséges az alkohol és aldehidmentes permetező vagy törlő fertőtlenítés is. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön nedvesség. Nagy elővigyázatosságra van szükség ebben az esetben a forgó-/nyomó szabályozógomb tisztításakor. Ha mégis behatolna a nedvesség, akkor az ismételt használat előtt a StimaWELL® EMS készüléket biztonságtechnikai szempontból meg kell vizsgálni. 
15 Új beállítások, módosítások és javítások 
A készülék biztonságáért és teljesítményéért a gyártó akkor tekinthető felelősnek, ha az új beállítást, módosítást és javítást ő maga vagy az általa meghatalmazott személyek végezték és a készüléket a használati utasításnak megfelelően használják. 
16 Biztonságtechnikai ellenőrzések 
Gazdasági vagy kereskedelmi használat esetén 24 hónapos időközönként a StimaWELL® EMS készülékre vonatkozóan (az orvosi eszközökről szóló irányelv 11.§ alapján) biztonságtechnikai ellenőrzéseket kell végezni. Ezzel kapcsolatban forduljon szerviz részlegünkhöz. 
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17 Eredeti tartozékkal való kombináció 
Orvostechnikai eszközként a CE jelölés keretében a StimaWELL® EMS készülék kizárólag a használati utasításban felsorolt tartozékokkal kombinálható. Ellenkező esetben sem a sportoló vagy a felhasználó biztonságát, sem a készülék jótállását nem tudjuk garantálni. 
18 Jótállás 
A magyar törvénykönyv alapján a törvény szerinti jótállási jogok érvényesek. 
19 Garancia 
A végső vásárló általi átvétel időpontjától számolva a gyártó a StimaWELL® EMS készülékre 24 hónap garanciát vállal. Az elektródák vezetőképességére a gyártó 12 hónap garanciát biztosít.       
20 Szállítási terjedelem 

Mennyiség Árucikk Cikksz. 
1 StimaWELL® EMS készülék 200266 
1 StimaWELL® távvezérlő  200333 
2 40 cm hosszú, CC-40-es összekötő kábel 462218 
2 60 cm hosszú, CC-60-es összekötő kábel 462219 
1 StimaWELL® EMS CON-12 elosztó 462307 
1 CC-12KMS elosztó csatlakozókábel 462216 
1 StimaWELL® EMS rendszergazda kártya 462306 
1 AHM 100 PS12 hálózati egység 450970-0036 
1 Hálózati kábel 450810-0096 
1 Használati utasítás 451600-0446 
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21 Tartozék 

Mennyiség Árucikk Cikksz. 
1 StimaWELL® személyzeti kártya   462305 
1 Kártyadoboz 451090-0192 
1 Nyomás alatt álló permetezőflakon 200319 
1 Kártyaolvasó 200214 
1 XXS méretű stimulációs öltözék 462220 
1 XS méretű stimulációs öltözék 462221 
1 S méretű stimulációs öltözék 462222 
1 M méretű stimulációs öltözék 462223 
1 L méretű stimulációs öltözék 462224 
1 XL méretű stimulációs öltözék 462225 
1 XXL méretű stimulációs öltözék 462226 
1 3XL méretű stimulációs öltözék 462227 
2 6,5 x 30 cm-es szalagelektróda 462292 
2 6,5 x 33 cm-es szalagelektróda 462293 
2 6,5 x 36 cm-es szalagelektróda 462294 
2 10 x 30 cm-es szalagelektróda 462252 
2 10 x 33 cm-es szalagelektróda 462253 
2 10 x 36 cm-es szalagelektróda 462254 
2 6,5 x 45 cm-es szalagelektróda 462193 
2 6,5 x 55 cm-es szalagelektróda 462194 
2 6,5 x 65 cm-es szalagelektróda 462195 
2 10 x 45 cm-es szalagelektróda 462267 
2 10 x 55 cm-es szalagelektróda 462268 
2 10 x 65 cm-es szalagelektróda 462269 
1 XS méretű hasi öv (szélesség=18 cm, hosszúság=70 cm) 462237 
1 S méretű hasi öv (szélesség=18 cm, hosszúság=80 cm) 462238 
1 M méretű hasi öv (szélesség=18 cm, hosszúság=90 cm) 462239 
1 L méretű hasi öv (szélesség=18 cm, hosszúság=100 cm) 462240 
1 XL méretű hasi öv (szélesség=18 cm, hosszúság=110 cm) 462244 
1 S méretű EMS funkcionális fehérnemű 462295 
1 M méretű EMS funkcionális fehérnemű 462296 
1 L méretű EMS funkcionális fehérnemű 462297 
1 XL méretű EMS funkcionális fehérnemű 462298 
1 XXL méretű EMS funkcionális fehérnemű 462299 
1 3XL méretű EMS funkcionális fehérnemű 462300 
1 4XL méretű EMS funkcionális fehérnemű 462301 
1 5XL méretű EMS funkcionális fehérnemű 462302 
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22 A StimaWELL® EMS gyártójának nyilatkozata 
Iránymutatások és gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátás 

A StimaWELL® EMS készüléket a lent megadott környezetben való üzemeltetésre szánták. A StimaWELL® EMS készülék vevőjének vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy azt ilyen típusú környezetben üzemeltetik. 

Zavarkibocsátás mérése Megfelelőség Elektromágneses környezet - útmutató 

A CISPR 11 szerinti magasfrekvenciás kibocsátások 1. csoport 
A StimaWELL® EMS készülék a magasfrekvenciás energiát kizárólag a belső működéshez használja. Ezért a magasfrekvenciás kibocsátása nagyon alacsony és nem valószínű, hogy zavarja a szomszédos készüléket. 

A CISPR 11 szerinti magasfrekvenciás kibocsátások B osztály 
A StimaWELL® EMS készülék mindenhol használható, beleértve a lakó- és hasonló területeket, amelyek közvetlenül csatlakoznak a nyilvános tápellátó hálózatra, ami azokat az épületeket is ellátja, amelyeket lakócélra használnak. 

Harmonikus frekvenciák kibocsátása az IEC 61000-3-2 alapján A osztály 

Feszültségingadozás kibocsátása / villódzás az IEC 61000-3-3 alapján Megegyezik  
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Iránymutatások és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés 
A StimaWELL® EMS készüléket a lent megadott elektromágneses környezetben való üzemeltetésre szánták. A StimaWELL® EMS készülék vevőjének vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy azt ilyen környezetben üzemeltetik. 
Zavartűrési vizsgálatok IEC 60601 - vizsgálati szint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - iránymutatás 
Statikus elektromosság kisütése (ESD) az IEC 61000-4-2 alapján 

± 6 kV érintkezési kisütés 
± 8 kV légköri kisütés 

± 6 kV érintkezési kisütés 
 
± 8 kV légköri kisütés 

A padló legyen fából vagy betonból, vagy kerámiacsempével burkolva. A szintetikus anyaggal ellátott padlónak legalább 30 %-os relatív páratartalommal kell rendelkeznie. 
Gyors, tranziens elektromos zavarok / kitörések az IEC 61000-4-4 alapján 

± 2 kV a hálózati vezetékekhez 
± 1 kV a be- és kimeneti vezetékekhez 

± 2 kV a hálózati vezetékekhez 
± 1 kV be- és kimeneti vezetékekhez 

A tápfeszültségnek meg kell felelnie az üzleti és kórházi környezetre jellemző értéknek. 

Az IEC 61000-4-5 szerinti lökőfeszültségek ± 1 kV  ellenütemű feszültség 
± 2 kV  azonos ütemű feszültség 

± 1 kV  ellenütemű feszültség 
± 2 kV  azonos ütemű feszültség 

A tápfeszültségnek meg kell felelnie az üzleti és kórházi környezetre jellemző értéknek. 

Feszültségbetörés, a tápfeszültség rövid idejű megszakítása és ingadozása az IEC 61000-4-11 szerint 

< 5 % UT (> 95 % az UT betörése) ½ periódus esetén 
40 % UT (60 % az UT betörése) 5 periódus esetén 
70 % UT (30 % az UT betörése) 25 periódus esetén 
< 5 % UT (> 95 % az UT betörése) 5 másodperc esetén 

0 % UT 10 ms esetén 
   40 % UT 100 ms esetén 
  70 % UT 500 ms esetén 
  0 % UT 5 másodperc esetén 

A tápfeszültségnek meg kell felelnie az üzleti és kórházi környezetre jellemző értéknek. Ha a StimaWELL® EMS készülék felhasználója az energiaellátás megszakításának fellépése esetén is folyamatos működést követel meg, ajánlott a StimaWELL® EMS készüléket szünetmentes áramellátásról vagy akkumulátorról táplálni 

Mágneses mező a tápfrekvenciához (50/60 Hz) az IEC 61000-4-8 szerint 
3 A/m 3 A/m A mágneses mezőknek a hálózati frekvenciánál meg kell felelniük az üzleti és kórházi környezetben megtalálható jellemző értékeknek. 

MEGJEGYZÉS  UT egy hálózati váltófeszültség a vizsgálati szint alkalmazása előtt 
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Iránymutatások és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés 
A StimaWELL® EMS készüléket a lent megadott elektromágneses környezetben való üzemeltetésre szánták. A StimaWELL EMS készülék vevőjének vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy azt egy ilyen környezetben üzemeltetik. 
Zavartűrés vizsgálat IEC 60601 - vizsgálati szint 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - iránymutatás 

Vezetett magasfrekvenciás zavarok az IEC 61000-4-6 alapján 
 
 
 
Sugárzott magasfrekvenciás zavarok az IEC 61000-4-3 alapján 

3 V eff 150 kHz és 80 MHz között 
 
 
3 V/m 80 MHz és 2,5 GHz között 

3 V eff  
 
 
 
  
3 V/m 

A hordozható és mobil rádiókészülékek nem használhatók a StimaWELL® EMS készüléktől közelebbi távolságban - beleértve a vezetékeket is - mint a javasolt biztonsági távolság, amelyet a küldő frekvenciának megfelelő egyenlet alapján számítanak ki. 
Ajánlott biztonsági távolság: 

 
 

 
 

 
P, mint a jeladó névleges teljesítménye Watt értékben a jeladó gyártójának adatai alapján és d, mint a javasolt biztonsági távolság méterben [m] 
A helyhez kötött rádióadó térerősségének 
minden frekvencia esetén a helyszínia vizsgálat 
alapján alacsonyabbnak kell lennie, mint a 
megfelelőségi szint.b 
A következő villám jellel ellátott készülékek környezetében előfordulhatnak zavarok. 

1. MEGJEGYZÉS A 80 MHz és 800 MHz esetén a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 
2. MEGJEGYZÉS Ezek az iránymutatások nem alkalmazhatók minden esetben. Az elektromágneses méret kiterjedését befolyásolja az épület, tárgyak és személyek általi elnyelés és visszaverődés 
a  A helyhez kötött jeladók térerőssége, például a mobiltelefonok bázisállomása és a mobil országos rádiókészülékek, amatőr rádióállomások, AM- és FM rádió és televízióadók elméletileg nem határozhatók meg pontosan előre. Az elektromágneses környezet meghatározásához megfontolandó a helyhez kötött jeladók tekintetében a telepítés helyének tanulmányozása. Amennyiben a telepítés helyén, ahol a StimaWELL® EMS készüléket használják, a mért térerősség túllépi a fenti megfelelőségi szintet, figyelje a StimaWELL® EMS készüléket, hogy igazolja a rendeltetésszerű működést. Szokatlan teljesítményjellemzők megfigyelése esetén további intézkedések lehetnek szükségesek, például az irány megváltoztatása vagy a StimaWELL® EMS készülék másik felállítási helye. 
b   A 150 kHz és 80 MHz frekvenciatartomány felett a térerősség legyen kisebb, mint 3 V/m. 

 

80 MHz és 800 MHz között 
800 MHz és 2,5 GHz között 

Pd 2,1
Pd 2,1
Pd 3,2
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A hordozható és mobil magasfrekvenciás telekommunikációs készülékek és a StimaWELL® EMS készülék között javasolt biztonsági távolság  
A StimaWELL® EMS készüléket olyan elektromágneses környezetben történő üzemeltetésre szánták, ahol ellenőrzöttek a magasfrekvenciás zavarok. A StimaWELL® EMS vevője vagy alkalmazója segíthet az elektromágneses zavarok elkerülésében, ha betartja a hordozható és mobil magasfrekvenciás telekommunikációs készülékek (jeladók) és a StimaWELL® EMS készülék közötti – a lent megadott kommunikációs készülékek kimeneti teljesítményétől függő – minimális távolságot. 

Jeladó névleges teljesítménye 
W 

Jeladó frekvenciájától függő biztonsági távolság m 
150 kHz és 80 MHz között 

Pd 2,1  

80 MHz és 800 MHz között 
Pd 2,1  

800 MHz és 2,5 GHz között 
Pd 3,2  

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

A fenti táblázatban meg nem adott maximális teljesítményű jeladók esetén az ajánlott d biztonsági távolság méterben (m) az adott oszlophoz tartozó egyenlettel meghatározható, ahol a P a jeladó legnagyobb névleges teljesítménye Watt értékben (W) a jeladó gyártójának adatai alapján. 
1. MEGJEGYZÉS A 80 MHz és 800 MHz esetén a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 
2. MEGJEGYZÉS Ezek az iránymutatások nem alkalmazhatók minden esetben. Az elektromágneses méret kiterjedését befolyásolja az épület, tárgyak és személyek általi elnyelés és visszaverődés 
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Jegyzetek 
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