
BLUETENS  
Smart elektrostimulátor s příslušenstvím, BL-T02GD 

NÁVOD K POUŽITÍ 

• Ujistěte se, že je váš Bluetens vypnutý ve chvíli, kdy přikládáte, nebo sundáváte elektrody.

• Elektrody špatně přilnou, pokud jsou na kůži stopy tělového mléka, krému, oleje apod. Před 

aplikací kůži očistěte a osuště.

• Připevněte kabel k elektrodám před jejich aplikací na kůži.

• Při umísťováním elektrod se držte doporučení v aplikaci. Přitlačte je pevně od středu ke krajům 

na kůži – celý povrch elektrod musí být v kontaktu s vaší kůží. Přilnavost je optimální ve chvíli, 
kdy elektrody dosáhnou teploty těla.


• Po použití elektrody umístěte správnou stranou na ochannou fólii a umístěte je do uzavřeného 
obalu. Zabráníte tak vyschnutí gelové vrstvy. Netahejte za kabel, ale odlepte roh elektrody a 
pomalu ji sloupněte z kůže. Gelové vrstvy se dotýkejte jen minimálně.


• Elektrody jsou určené pouze pro 1 pacienta. Počet možných aplikací závisí na stavu vaší 
pokožky, anatomickém umístění, typu použité terapie a zacházení po použití. Pokud gelová 
vrstva začne vysychat, můžete ji zvlhčit rovnoměrným rozetřením 1 – 2 kapek čisté vody.


• Sáček s elektrodami skladujte při teplotě 5°C – 27°C mimo sluneční záření.

• Před prvním použitím přístroje si stáhněte aplikaci Bluetens Get Better podle operačního 

systému vašeho smartphonu na App Store, nebo Google Play. Spárování je automatické a 
aplikace vás krok za krokem provede nastavením.


• Zvolte si program.

• Umístěte elektrody podle diagramu.

• Spusťte Bluetens. V průběhu programu můžete nastavit jeho intenzitu kolečkem na zařízení.

• Chcete-li ukončit program dříve, než je jeho standardní doba, zmáčkněte tlačítko pro vypnutí 

na obrazovce vašeho telefonu.




PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE 

1. Tlačítko ON / OFF.

2. Otočný regulátor pro nastavení 

intenzity vám umožní plynule 
regulovat výkon elektrostimulátoru v 
rozsahu úrovní označených 1 – 60. 
Otočením knoflíku doleva na úrovni 
1 přejdete na minimum 0.


3. Modré LED ukazatele intenzity 
zvoleného programu: 1. LED 
kontrolka se rozsvítí při načtení 
programu z aplikace, nebo při startu 
základního, programu (použití bez 
aplikace); intenzita 0 – 15;  
2. LED kontrolka intenzita 16 – 30; 
3. LED kontrolka intenzita 31 – 45; 
4. LED kontrolka intenzita 46 – 60. 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4. Ukazatel stavu nabití baterie začne blikat, pokud kapacita baterie poklesne pod 20 %. 
Ukazatel svítí v průběhu nabíjení a po plném nabití zhasne.


5. Ukazatel napětí – rozsvítí se při aktivaci tlačítka ON / OFF, dalším stisknutím stejného tlačítka 
se vypne.


6. Bezpečnostní posuvné tlačítko na spodní části přístroje umožňuje přepínat mezi režimem 
nabíjení a používání.


7. Port pro připojení kabelu s elektrodami.

8. Port micro USB pro nabíjení.

9. Resetovací tlačítko uvede zařízení do továrního nastavení.


Kontraindikace: Není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem, osoby u nichž hrozí riziko 
epileptického záchvatu, těhotné ženy, osoby s kýlou, srdeční arytmií a srdečními chorobani. 
Osoby trpící srdeční slabostí by neměly elektrody přikládat v blízkosti srdce.


Upozornění: Nepoužívejte Bluetens ve vodě, nebo vlhkém prostředí (sauna, balneoterapie, 
hammam, apod.)


Upozornění: Nepřikládejte elektrody na sinokarotickou oblast (přední část krku), na 
transkraniální oblast (přes hlavu) a transtorakální oblast (přes hrudní koš).


Upozornění: Dodržujte doporučení spojená se správným umístěním elektrod. Návody byly 
vytvořeny v úzké spolupráci se zdravotníky a odpovídají oblastem těla, na kterých je Bluetens 
nejefektivnější.


Bluetens lze použít pouze v rámci zamýšlených programů. Bluetens spadá do kategori 
zdravotních prostředků kategorie IIa. Bluetens je certifikováno TÜV.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

• Nepoužívejte do metrové vzdálenosti od krátkovlnných zdravotních zařízení nebo 
mikrovlnného vybavení, která mohou ovlivnit proud generovaný elektrostimulátorem Bluetens.


• Používejte pouze kabely Bluetens.

• Během terapie neodpojujte kabely od elektrod. Před odpojením kabelů je nutné zařízení 

vypnout.

• Nikdy nesundavejte elektrody z těla ve chvíli, kdy je zařízení spuštěné.

• Nikdy nepřipojujte kabely k externímu zdroji energie. Takové zacházení může způsobit 

elektrický šok.

• Nepoužívejte poškozené kabely.

• K nabíjení zařízení vždy používejte USB kabel Bluetens, který najdete v balení.

• Zařízení a příslušenství Bluetens uchovávejte mimo dosah dětí.

• Chraňte zařízení před pronikáním cizích látek (nečistoty, voda, kov atd.)

• Nepoužívejte Bluetens při řízení.

• Zařízení není dovoleno současně nabíjet a používat. Posuvné tlačítko v tomto případě slouží 

jako ochranná pojistka.

• V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se použití Bluetens v souvislosti s vaší zdravotní 

kondicí kontaktujte lékaře.
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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ODPADU A SKLADOVÁNÍ 

Po konci životnosti výrobku jej prosím 

odevzdejte na místě zpětného odběru odpadu.


Doporučení pro skladování a transport 
Teplota: 10 – 45 °C

Relativní vlhkost: 25 – 80 %


TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

• Požadavky na zařízení a operační systém: iOS – iPhone 4s nebo novější, iOS 7 nebo novější

• Android: Bluetooth 4.0 kompatibilita a Android 4.3 nebo novější

• Ovládání programů s pomocí smartphonů vybavených Bluetooth 4.0 (BLE)

• Lithium-ion nabíjecí baterie 3,7 V, 400 mAH

• Plynulé ovládání intenzity

• Zdravotnický neinvazivní prostředek spadající do bezpečnostní třídy IIa

• Rozměry zařízení 4 x 6 cm

• Hmotnost 25 g

• Napětí 0 – 70 V (při zatížení 500 Ω)

• Frekvence 1 Hz – 1200 Hz

• Výstupní proud max. 300 mA, průměr 20 mA

• Výstupní napětí max. 100 V (bez zatížení), 65 V (při zatížení)

• USB při nabíjení 5 V, 1000 mA, 5,0 W

• Maximální odpor 1500 Ω

• Forma vlnění: symetrický dvoufázový čtvercový puls

• Zdroj napájení USB – micro USB kabel

• CE certifikace vztahující se na zdravotní zařízení (nařízení 93/42/EEC)

• BF klasifikace přístrojů a jejich příložných částí

• ROHS: zařízení neobsahuje materiály mající škodlivý dopad na životní prostředí

• Ochrana před elektrickým šokem 2. Stupně

• Zařízení určené pro kontakt s lidským tělem mimo srdeční zónu
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