
Shoda s předpisy （ČERVENÉ）

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd tímto prohlašuje, že 

rádiové zařízení typu JPD-ES100 odpovídá směrnici 2014/53 / EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové 

stránce:

příjem, který lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, se uživateli 

doporučuje pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 

opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen 

přijímač.

- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika

- Toto zařízení a jeho anténa (antény) nesmí být společně umístěny nebo 

provozovány ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Vzhled produktu

Rozsah použití:
Použitelné pro podporovanou léčbu bolestí zad, obrny nervů, 
bolesti svalů a dalších bolestí a Bi syndromů
Vlastnosti produktu

1. Má 5 režimů léčby, přepínatelných na terapeutickém zařízení Mini 
TENS.
2. Je napájen lithiovou baterií, která nevyžaduje žádnou výměnu baterie, což 

je pohodlné při nabíjení.

3. Může kdykoli upravit sílu ošetření.
4. Vydá poplach, když elektrodová podložka spadne, a v takovém případě 
bude léčba automaticky pozastavena.
5. Automaticky se vypne, pokud nebude v provozu po dobu 5 po sobě jdoucích 

minut, takže je energeticky úspornější.

6. Je krásný a malý vzhled, lehký a přenosný.
7. Má alarm nízké spotřeby, který vám připomene včasné nabíjení.

8. Lze jej použít při připojení k APP, snadno ovladatelný.

Magnetický
přezka

Obrázek 3: Zadní strana hostitele

Příslušenství:

Lepicí elektrodová podložka (φ60mm a φ90mm, vždy dvě)1

➁ USB kabel

Uživatelský manuál Informace a prohlášení o RF vystavení:

Toto zařízení splňuje limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření FCC 

stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 

následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat 

škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, 

včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Výrobce není odpovědný za žádné rádio

rušení televizoru způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. 

Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím 

omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto 

limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před 

škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje 

použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není 

nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé 

rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při 

konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje 

škodlivé rušení rádia nebo televize

Mini TENS terapeutické zařízení Obsah balení:
Mini TENS terapeutické zařízení × 1 Velká 

elektrodová podložka × 2

Uživatelská příručka × 1

Propojovací kabel
Malá elektrodová podložka × 

2 USB kabel × 1Klíč pro sílu
pokles

Stažení a instalace APP
Požadavek na vybavení: Mobilní telefony 
verze IOS 7 a vyšší a verze Android 4.3 a 
vyšší. Uživatelé zařízení iPhone a Android 
mohou naskenovat následující QR kód a 
stáhnout a nainstalovat JUMPER Health.

Model: JPD-ES100

Tlačítko zapnutí / vypnutí

Představení produktu:
Terapeutické zařízení Mini TENS může přechodně koncentrovat a rozptýlit 
energii výkonového spektra podle určitých modulačních charakteristik, 
aby simulovalo skutečný pocit lidského bušení zad, bití, masáže, 
manipulace, akupunktury a baňkování realisticky. Časté plánované 
používání terapeutického zařízení Mini TENS na poledníku může hrát roli 
léčby a pomocnou roli při zmírnění bolestí. Po nebo během práce můžete 
také použít terapeutický přístroj Mini TENS k masáži pro pohodlí těla i 
mysli.

Indikátor světla

Klíč pro sílu
zvýšit

Elektrodová podložka USB

Obr.1: Vzhled produktu Spárované připojení Bluetooth
➀ Stisknutím klávesy po dobu asi 1 s spustíte systém (bzučák vydá jedno dlouhé 

pípnutí a rozsvítí se zelená kontrolka);

Hostitel: Struktura a složení produktu:
Produkt se skládá z hostitele terapeutického zařízení TENS, propojovacího 
kabelu, samolepicí elektrodové podložky a kabelu USB.

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku Hostitel 1 Hostitel 2

Zamýšlené použití:

Je určen k použití pro ošetření nízkofrekvenčním elektrickým pulsem v 

akupunkturním bodě člověka.
Datum přípravy: 2017-09 Verze: A / 0

Obr. 2: Přední strana hostitele ➁ Kliknutím na nainstalovanou aplikaci přejděte na domovskou stránku programu
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registrace uživatele a přihlášení. Podložky. Připevněte sponu elektrodové podložky magnetickou sponou 
terapeutického zařízení Mini TENS, odstraňte ochrannou fólii elektrodové 
vložky, nalepte povrch na místo ošetření, např. Krční obratel, a udržujte 
elektrodovou podložku v těsném kontaktu s pokožkou; po použití vložte 
zpět ochrannou fólii pro pozdější použití.

Bliká zeleně Bliká 

oranžově Normálně svítí 

oranžově

Normální pracovní stav

Nízký výkon

Nabíjení

dvě elektrodové podložky elektroda
magnetická spona
● Automatické vypnutí

z

podložka přezka
elektrodová podložka

● Normální

s
Pozor:
1. Při léčbě, v případě nepohodlí, okamžitě přestaňte produkt 
používat.
2. Při ošetření musí být adhezivní povrch elektrodové podložky v dobrém 

kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k propíchnutí bolesti způsobené volným 

kontaktem.

3. Během léčby bude v místě ošetření mírný pocit brnění, což je 
důsledkem spojení výstupního proudu přístroje a lidského těla, což je 
normální okolnost.
4. Uživatel, který je léčen poprvé, může v důsledku napětí vyvinout 
snížený odpor, takže intenzita proudu nesmí být příliš vysoká. 
Doporučuje se zvyšovat intenzitu pomalu od 0 do 15, spíše než příliš 
vysokou najednou. Intenzita se nastaví na stupeň přijatelný pro 
uživatele.
5. Pokud během léčby přepnete léčebný režim, intenzita automaticky 
klesne na nulu a měli byste intenzitu znovu upravit.
6. Mini TENS Therapy Device nemůže během nabíjení fungovat. 
Chcete-li jej použít, odpojte nabíječku.

➂ Vstupte do hlavního rozhraní programu a kliknutím na „Měřit“ 
pod rozhraním vyberte modul „TENS Therapy“. Zobrazí se výzva k 
aktivaci funkce Bluetooth vašeho telefonu.

Výpadek použití na
doba léčby
● Nízká spotřeba

the konec

● Před použitím nabijte
Náhlý
během
výsledný

poplach

použití,

v
pauza léčby

Výzva pulzního zvukového signálu: Vložte elektrodu
podložku v místě 
ošetřeníPípnutí

Dlouhé pípnutí
Postavení

Zapnutí nebo vypnutí
Přepínač režimu nebo síla

nastavení

Spadnutí elektrodové podložky

Krátké pípnutí

Dvě krátká pípnutí
3 krátká pípnutí

konečná síla výzva
Slabá baterie

Technické parametry :
1. Provozní napětí: dc. 3,7 V
2. Kapacita vestavěné baterie: 230mAh

3. Vstupní výkon: 1 VA

4. Provozní režim: nepřetržitý provoz
5. Maximální energie výstupního impulzu: Pro energii 

500Ω není hodnota energie větší než 300 mJ

6. Šířka impulzu: 0,110ms, chyba: ± 30%

7. Pulzní frekvence: 4-50 Hz
8. Jmenovitá impedance zátěže: 500Ω

Čištění
Čištění hostitele: Namočte měkký hadřík do malého množství neutrálního čisticího 

prostředku a otřete hostitele a připojovací kabel. Nikdy nedovolte, aby kapalina 

pronikla do přístroje. K čištění nepoužívejte benzín nebo těkavé kapaliny.

Čištění elektrodové podložky: Nečistoty na elektrodové podložce otřete vlhkým 

hadříkem nebo opláchněte čistou vodou. Vysušte na vzduchu a lze jej použít

zatěžovací odpor,

Vyberte čas ošetření na rozhraní APP, klikněte na „Start“, vyberte režim 
ošetření a pomalu zvyšujte sílu ošetření na přijatelnou míru. Pokud 
kliknete na „Pozastavit“, nelze nastavit čas a sílu léčby. Během léčby 
můžete upravit režim léčby.
Výběr režimu léčby

na rozhraní je volitelných pět režimů léčby.

➃ Vyhledejte Bluetooth a vyberte párované připojení „JPD-ES100 
XXXXXX“. Po úspěšném připojení vydá terapeutické zařízení TENS pípnutí. 
Pokud zelená kontrolka pomalu bliká, znamená to, že čeká na provoz.

opakovaně asi 30krát. 9. Maximální špička výstupního napětí při otevřeném obvodu: ≤ 500V

10. Rozsah nastavení síly léčby: 0 ~ 15, s kontrolním intervalem
11. Rozměr hostitele (D × Š × V): 44 mm * 44 mm * 13 mm

12. Rozměr elektrodové podložky: kruhová elektrodová podložka (malá): 

φ60mm; kruhová elektrodová podložka (velká): φ90mm

Nabíjení:
Když kontrolka terapeutického zařízení Mini TENS bliká oranžově třemi 
krátkými pípnutími, znamená to nízkou spotřebu energie a měla by být 
nabita včas. Při nabíjení připojte jeden konec kabelu USB k mikro USB 
zařízení Mini TENS Therapy Device správně a druhý konec USB připojte k 
zásuvce nabíječky pro nabíjení (k nabíjení můžete použít nabíječku 
mobilního telefonu nebo zásuvku USB počítače). Během nabíjení bude 
kontrolka normálně svítit oranžově a po úplném nabití bude kontrolka 
normálně svítit zeleně.

Poznámka: Nabíječka musí vyhovět bezpečnostní certifikaci v souladu s 
normami elektrické bezpečnosti. Specifikace nabíječky musí splňovat 
napětí DC 5V a výstupní proud 500mA nebo vyšší.

Kontraindikace
Pacienti s kožním onemocněním, zhoubným nádorem, alergičtí na elektrodovou vložku 

nebo s implantovaným kardiostimulátorem nebo jinými přístroji nesmí používat

Následující

produkt. Pro další kontraindikace prosím poraďte se s lékařem. 13. Hmotnost: 50 g

14. Provozní teplota：0°C -45°C
15. Specifikace rádiaOdstraňování problémů

Poruchy
Nelze spustit

Možný důvod
Extrémně nízký výkon

Odstraňování problémů

● Nabíjení
● Vložte
elektrodová podložka
● Vyměňte
elektrodová podložka

● Pokožku osušte
vypotte se a znovu vložte 
elektrodovou podložku
● Vyměňte
elektrodová podložka

● Zajistěte připojení 
magnetu hostitele

Integrovaný Akupunktura Klepání Škrábání Masáž Frekvenční rozsah

2402–2480 MHz

Max. RF výkon

- 7,5 dBmVýzva: Smysl pro piercing
bolest, když
léčba

1. Stisknutím tlačítka „+/-“ na hostiteli upravíte sílu léčby, krátkým 
stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte jednu sílu a krátkým stisknutím tlačítka „-“ 
snížíte jednu sílu. Síla je na úrovni 0 ~ 15 (dvě krátká pípnutí, když je 
energie nejsilnější nebo nejslabší);
2. Rozsah nastavení doby ošetření je 1 ~ 30 minut a výchozí hodnota je 
15 minut. Na konci léčby Mini TENS Therapy Device automaticky 
zastaví léčbu a vypne se. Pokud chcete léčbu ukončit předem, můžete ji 
vypnout stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí.

Volná přilnavost
elektrodové podložky

Wellkang Ltd.
Suite B, 29 Harley Street, London W1G 9QR, UK● Kožní pot

Elektroda
spadnout z

podložka ● Neúčinné
elektroda
přilnavost
Chudý
mezi hostitelem a

Nainstalujte terapeutické zařízení TENS a připojte jej k místu 
ošetření:
Odtrhněte průhledný plastový sáček elektrodové podložky a vyjměte dvě elektrody

podložka

spojení
Stav barvy kontrolky:

Indikátor světla

Normálně zapnuto v zelené barvě

Postavení

Zapnuto nebo plně nabito

Síla
nekonzistence z
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