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Via G. Carduct 6/f 20060,
Mediglla (Milano), Italy
Tel:+39 02 87159757
Mobile: +39 392 6478404

EMS مخفـــف عبـــارت )EIectrical muscle stimulation( تحریک الکرتیکی عضله  می 

باشـــد. در رابطـــه بـــا آن عبـــارت EMS training  نیز به کار مـــی رود؛ زیرا در واقع سیســـتم 

آموزشـــی نوینی اســـت که در آن از تحریک الکرتیکـــی عضالت و ورزش های ســـاده و معمولی 

اســـتفاده شده است.

در کمربند  I fit، از تکنولوژی  EMS اســـتفاده شـــده است. با فعال ســـازی ریموت کنرتل 

تعبیـــه شـــده روی کمربنـــد ایتال فیـــت، پالس هـــای الکرتیکی تولید شـــده و ایـــن پالس ها 

توســـط الکرتود هایـــی که روی کمربنـــد تعبیه شـــده اند  و بـــه عضله هـــای موردنظر وصل 

هســـتند ارســـال می شـــود و باعث ایجاد انقباض شـــده که تعداد و شـــدت این انقباض ها را 

می دهد.  افزایـــش  عضله  روی 

EMS چیست؟
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پالـــس هـــای اللکرتیکـــی از طریـــق الکـــرتود هـــای خارجـــی روی کمربنـــد کـــه به 

بـــدن وصـــل می شـــود از ســـطح پوســـت رد شـــده و بـــه عضلـــه هـــا می رســـند )حتی به 

الیـــه های عمیـــق تر عضـــالت نیـــز خواهند رســـید( و آنجاســـت کـــه تأثیر خود را نشـــان 

می دهنـــد و باعـــث ایجـــاد انقباضـــات در عضلـــه ها می شـــوند. 

نکتـــه ی مهـــم ایـــن اســـت کـــه در هنـــگام کار کـــردن بـــا کمربنـــد EMS عضالت 

بـــدن شـــا هیـــچ تفاوتی را نســـبت بـــه زمانـــی کـــه ورزش و حـــرکات معمولـــی فیزیکی 

 EMS انجـــام مـــی دهنـــد )از نقطه نظـــر نـــوع انقباضـــات( احســـاس منی کننـــد؛ در واقع

عضـــالت را بـــه طـــور غیـــر ارادی درگیـــر می کنـــد کـــه در نهایـــت باعـــث بـــاال رفـــن 

جریـــان گـــردش خـــون و متابولیســـم بیشـــرت و در نتیجـــه ایجـــاد اثـــر چربـــی ســـوزی و 

ماهیچـــه ســـازی خواهد شـــد.
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کمربند ایتال فیت را  در رشایط زیر هرگز استفاده نکنید! 

در ناحیه ی قفسه ی سینه 

در ناحیه ی رس و گردن 

در صورتیکه در دوران بارداری و یا شیرهی هستید از این وسیله استفاده نکنید.

اگر رضبان ساز قلبی ، ایمپلنت ها یا فلزات مصنوعی در بدن خود دارید. 

اگر به آریتمی قلبی، بیاری های حاد، رصع یا رسطان مبتال هستید.

قبل از استفاده از دستگاه، جواهرات و هرگونه قطعات فلزی را از خود جدا کنید، در غیر این 

صورت ممکن است سوختگی و جراحات شدید ایجاد شود.

نکاتی که پیش از استفاده، باید بدانید!
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درصورت ابتال به دیابت یا بیاری خاص باید قبل از استفاده با پزشک خود مشورت کنید.

هرگز الکرتودها را در متاس مستقیم با پوست باز )زخمهای التیام نیافته( قرار ندهید.

این دستگاه  را در صورتی می توان برای کودکان باالی 8 سال استفاده کرد، که با نظارت والدین همراه 

باشد؛ یا اینکه کودک در مورد استفاده ایمن از دستگاه و خطرات آن، آموزش الزم دیده باشد.

 دستگاه را در نزدیکی منابع با حرارت باال، مواد قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره استفاده نکنید. 

هرگز، کمربند را تا )دوال یا چهارال( یا چروک و مچاله نکنید.

از متاس اجسام تیز و برنده با کمربند جدا خودداری شود.

در صورت بروز هرگونه عیب و یا مشکل فنی، از تعمیر دستگاه توسط خود، خودداری کنید و با 

پشتیبانی رشکت متاس حاصل فرمایید.

این دستگاه را همزمان با سایر وسایلی که ویربه )لرزش ساز( دارند، استفاده نکنید.

دستگاه را از رطوبت و مایعات دور نگه دارید.

هرگـز از کمربنـد ایتـال فیـت در صـورت خیـس بـودن اسـتفاده نکنیـد. البتـه بـه اسـتثناء 

پدهـا؛ )تنهـا در صورتـی کـه پدهـا خیـس باشـند مـی تـوان از آنهـا اسـتفاده کـرد.(

کمربند به هیچ عنوان نباید شسـته شود! 

از رسیدن رطوبت به ریموت کنرتل، کامال خودداری شود. 

از گذاشن کمربند و ریموت کنرتلر مقابل آفتاب و یا حرارت بخاری پرهیز شود. 

ــال خشــک  ــا در هــوای آزاد، کام ــد ت ــد ، اجــازه بدهی ــتفاده از کمربن ــار اس ــر ب ــس از ه پ

شــود. 

این دستگاه استفاده نکنید. در صورت نفوذ مایعات به  از  یا دوش گرفن  هرگز هنگام حام 

دستگاه فورا کنرتل دستگاه را جدا کرده و از استفاده بیشرت خودداری کنید.  سپس با مرکز خدمات پس 

از فروش متاس بگیرید.



11 10

پیش از استفاده از کمربند، اجازه بدهید تا ریموت کامال شارژ شود.

بــرای اســتفاده از کمربنــد، ابتــدا بــه وســیله ی افشــانه مخصــوص کــه داخــل بســته بندی 

قــرار دارد، پــد هــا را کامــال خیــس کنیــد.

هنـگام بسـن کمربنـد، ابتـدا شـکم را کامـال بـه داخـل جمـع کـرده و سـپس کمربنـد را از 

پشـت محکـم مناییـد. در صـورت نیـاز مـی توانیـد از قطعـه کمکی بـرای افزایـش طـول کمربند که 

در داخـل بسـته بنـدی قـرار دارد اسـتفاده کنیـد.

ریمــوت کنرتلــر دســتگاه را بــه کمربنــد ایتــال فیــت متصــل منــوده و آن را مطابــق دســتورالعمل 

ــن منایید. روش

روش استفاده از کمربند EMS ایتال فیت
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1. دکمه روشن / خاموش و تغییر برنامه

2. دکمه باال )افزایش قدرت(

3. دکمه پایین )کاهش قدرت(

راهنای استفاده از ریموت EMS ایتال فیت

3

2

1

روی  را  انگشــت  ثانیــه   3 بایســتی  ابتــدا  کنــرتل،  ریمــوت  کــردن  روشــن  بــرای 

)1 شــاره  )دکمــه  دهیــد.  قــرار  ریمــوت  بــاالی  دکمــه 

فشــار  را  کنــرتل  ریمــوت  وســط  دایــره  دکمــه ی  پالــس،  شــدت  افزایــش  بــرای 

)2 شــاره  )دکمــه  دهیــد. 

شــود.  اســتفاده  کنــرتل  ریمــوت  پاییــن  دکمــه ی  از  پالــس  شــدت  کاهــش  بــرای 

)3 شــاره  )دکمــه 

را فشــار دهیــد.  یکبــار دکمــه روشــن و خامــوش  برنامــه ی مترینــی،  تغییــر  بــرای 

)1 شــاره  )دکمــه 

کــرده  کــم  را  پالــس  شــدت  بایســت  ابتــدا  مترینــی،  ی  برنامــه  تغییــر  *جهــت 

مناییــد. انتخــاب  را  دیگــر  ی  برنامــه  یــک  ســپس  و   )3 شــاره  )دکمــه 
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استفاده از کمربند هرروز مجاز و میتوان از دو برنامه 20 دقیقه ای استفاده کرد.

جهت تاثیر بیشرت در پهلو ها کمربند را یکبار 30 درجه به طرف چپ و یکبار 30 درجه

به سمت راست بگردانید.

قبل از استفاده، حین استفاده و بعد از استفاده از کمربند حتا یک بطری

کوچک آب بنوشـید.

در صورتیکه قبـل از استفاده از کمربند ایتال فیت، بدن با ورزش های

سبک گرم شود؛ کاربر تجربه بهرتی از پالس ها خواهد داشت.

اگر استفاده از کمربند همزمان با ورزش های سبک و یا پیاده روی تند

 و رعایت رژیم غذایی باشد، نتایج رسیعرت حاصل می شود.

نکات مهم استفاده از کمربند EMS ایتال فیت

 EMSهــر 20 دقیقه اســـتفاده از کمربند

ایتــال فیت معادل اســت با

2000 مرت دویدن

60 دقیقه حرکت شــکم )دراز و نشســت(

30  دقیقه شــــنا
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دفرت مرکزی: 88515292 021

پشــتیبانـــی: 3835200 0903


