
1



2



ВАШ
POWERDOT
Дякуємо Вам за придбання PowerDot®!

У PowerDot PD-01M (PowerDot 2.0) 
застосовується технологія 
електроміостимуляції (ЕМС, EMS) та 
транскутанної електричної стимуляції 
нервів (TENS) для стимуляції м'язів і 
проблемних областей і для того, щоб 
допомогти покращити їх роботу або 
для зменшення больового синдрому.

Для зручності Ви можете керувати 
PowerDot без проводів за допомогою 
додаткового мобільного додатка для 
Android або iOS на мобільному 
телефоні, що підтримує функцію 
Bluetooth Smart Ready.

ВИКОРИСТАННЯ
PowerDot PD-01M призначений для 
стимуляції здорових м'язів з метою 
поліпшення або полегшення їхньої 
діяльності.

Додатково PowerDot PD-01M може 
застосовуватися для тимчасового 
зменшення больового синдрому, 
асоційованого з м'язовим болем, що 
розвинувся в результаті виконання

вправ або нормальної домашньої чи 
робочої активності.

Електрична стимуляція при ефективній 
комбінації з регулярним фізичним 
навантаженням може значно 
поліпшити роботу стимульованих м'язів 
протягом всього лише декількох тижнів.

Будучи ефективним способом змусити 
м'язи працювати без втоми серцево-
судинної системи та психічного 
стомлення, електростимуляція також 
мінімізує навантаження на суглоби та 
сухожилля.

Для отримання максимальних 
результатів застосовуйте PowerDot 
PD01M в якості спортивної підтримки
(допоміжного продукту) у поєднанні зі 
здоровим способом життя, який 
включає в себе регулярні фізичні 
тренування та збалансоване 
харчування.
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ВМІСТ 
КОМПЛЕКТУ 
POWERDOT 2.0

КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ

Для зберігання та перенесення 
PowerDot (або двох PowerDot), накладок 
електродів та кабелів, що підводять, між 
сеансами стимуляції.

POWERDOT PD-01M

Генерує та надсилає електричні 
сигнали через накладки електродів до 
м'язів, викликаючи їх посмикування та 
скорочення.

КРУГЛІ/ПРЯМОКУТНІ 
КЛЕЮЧІ НАКЛАДКИ 
ЕЛЕКТРОДІВ

Самоклеючі накладки електродів 
приєднуються до підводячих кабелів за 
допомогою магнітних з'єднань. 
Завжди дотримуйтесь інструкцій з 
розташування накладок, які розміщені 
у мобільному додатку PowerDot або 
в цій інструкції.

USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Для заряджання та повторного 
заряджання PowerDot, але тільки з 
надійних USB з'єднань. НЕ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ PowerDot на м'язах, 
поки прилад перебуває на зарядці.

ПІДВІДНІ КАБЕЛІ (КАБЕЛІ 
ДО ЕЛЕКТРОДІВ)

Для передачі електронних сигналів 
від PowerDot PD-01M на накладки 
електродів. Підвідні кабелі PowerDot 
мають довжину 10 см/4" або 30 см/12". 
Залежно від групи м'язів, з якою Ви 
працюєте, і від зросту/фізичних 
характеристик Ви можете 
використовувати один з цих кабелів, 
що підводять (наприклад, підвідний 
кабель довжиною 10 см/4'' підійде для 
роботи з м'язами живота, в той час як 
кабель, що підводить, довжиною 30 
см/12'' більше підійде для довших 
чотириголових м'язів).
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ І 
КЕРІВНИЦТВО З 
БЕЗПЕКИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НІКОЛИ не застосовуйте PowerDot при 
жодному з перелічених нижче станів:

● Кардіостимулятор (пейсмейкер),
імплантований дефібрилятор або 
інший імплантований металевий або 
електронний прилад. Таке 
використання може викликати удар 
електрострумом, опіки, електричні 
перешкоди або летальний кінець.

● Епілепсія.

● Рак та ракові ураження.

● Будь-які проблеми із серцем або
серцеві захворювання.

● Вагітність

● (не застосовувати над абдомінальною
областю).

● Серйозні порушення артеріального
кровообігу в нижніх кінцівках.

● Грижі черевної стінки або пахвинної
області.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ ЗІ СВОЇМ  
ЛІКАРЕМ перед використанням 
PowerDot PD-01M на предмет 
наявності БУДЬ-ЯКИХ з наступних 
станів:

● Після травми чи недавньої операції
(менше 6 місяців).

● М'язова атрофія.
● Персистуючий біль.
● Необхідність проведення м'язової

реабілітації.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
● Ніколи не починайте сеанс

стимуляції на людині, яка стоїть.
Перші кілька хвилин сеансу повинні
завжди проводитися, поки людина
сидить чи лежить. У поодиноких
випадках тривожні люди можуть
відчувати вазовагальну реакцію.

 Це пов'язано з психологічним 
страхом перед мимовільними
м'язовими скороченнями, які
викликаються м'язовою
стимуляцією. Вазовагальна реакція
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може викликати слабкість і 
непритомність через уповільнення 
серцебиття та зниження 
артеріального тиску. При її розвитку 
припиніть стимуляцію, ляжте 
донизу і підніміть ноги на 5-10 
хвилин або до зникнення слабкості.

●

Не заряджайте PowerDot, коли він 
прикріплений до тіла.

● Не застосовуйте режим стимуляції 
поблизу області встановленого 
імплантату, такого як равликові 
імплантати, пейсмейкери, 
електричний або скелетні ендо-
стеальні імплантати або будь-які 
інші прилади, що активно 
імплантовані або носяться на тілі. 
Таке використання може викликати 
удар електрострумом, опіки, 
порушення роботи імплантованого/
носимого на тілі приладу через 
електричні перешкоди або 
летальний кінець.

● Не застосовуйте режим стимуляції
поблизу металів. Зніміть та видаліть
з області стимуляції ювелірні
прикраси, пірсинг тіла, пряжку
ременя та будь-які інші металеві
елементи чи прилади, що
підлягають зняттю.

● У разі вагітності або менструального
циклу не розміщуйте електроди
безпосередньо над маткою і не
з'єднуйте пари електродів через
область живота.

● Не застосовуйте PowerDot PD-01M у
воді або в атмосфері з високою
вологістю (у сауні, при гідротерапії
тощо)

●

Не застосовуйте режим стимуляції у
ванній чи душі

●

Не використовуйте PowerDot
PD-01M в атмосфері, багатій на
кисень.

● Не прикріплюйте електропроводи
або накладки до інших об'єктів.

● Під час сеансу стимуляції не
від'єднуйте електроди, якщо процес
стимуляції продовжується. Спершу
припиніть сеанс стимуляції.

● Не застосовуйте PowerDot PD-01M
під час водіння транспортного
засобу, керування механізмами,
прогулянки на велосипеді або під
час будь-якого роду занять, який
може спричинити виникнення
ризику отримати різні види
пошкоджень.

● Не застосовуйте стимулятор під час
сну.

● Не дозволяйте відбуватися руху
внаслідок скорочення м'язів під час
сеансу стимуляції. Слід завжди
намагатися отримувати стимуляцію
ізометричним чином; це означає,
що верхні та нижні кінцівки, чиї
м'язи стимулюються, повинні бути
жорстко зафіксовані, щоб запобігти
будь-якому руху внаслідок їх 
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скорочення
● Тримайте PowerDot та аксесуари до

нього поза межами досяжності
дітей та свійських тварин. Захистіть
прилад від попадання чужорідних
об'єктів (ґрунту, води, металу тощо).

● Не застосовуйте прилад PowerDot

PD-01M в межах 1,5 метрів дії 
короткохвильових або 
неекранованих мікрохвильових 
приладів, оскільки це може змінити 
потік, що генерується стимулятором. 
За наявності будь-яких сумнівів 
щодо застосування стимулятора в 
безпосередній близькості від інших 
медичних приладів, будь ласка, 
зверніться до виробника приладу 
або до свого лікаря.

● Несподівані зміни температури

можуть викликати утворення
конденсату в стимуляторі.
Використовуйте прилад тільки при
досягненні ним температури
оточуючого середовища.

● Не перевантажуйте себе при засто-
суванні електром'язової стимуляції.
Будь-який воркаут має бути в межах
комфортного рівня.

● Не застосовуйте стимулятор на
висоті понад 3000 метрів.

● Не застосовуйте стимулятор на дітях.
● Не застосовуйте PowerDot PD-01M,

якщо ви з'єднані з високочастотним
хірургічним інструментом, оскільки

це може викликати подразнення 
шкірних покривів або опіки у місцях 
контакту з електродами

● Не применяйте PowerDot PD-01M
в областях, де застосовуються
незахищені прилади для 
використання електромагнітного 
випромінювання. Портативне 
обладнання зв'язку, РЧІД 
(радіочастотна ідентифікація) та
електромагнітні системи безпеки
(наприклад, металошукачі та
електронне відстеження товарів
(EAS)) може взаємодіяти з PowerDot
та змінювати потік, що генерується
цим приладом.

● Не застосовуйте PowerDot в
безпосередній близькості від
медичних приладів, таких як МРТ,
КТ, діатермокоагуляція, рентген-
апарат, оскільки вони можуть
змінювати потік, що генерується
стимулятором PowerDot, викликати
пошкодження тканин і можуть
призвести до тяжкого ураження
або летального результату.
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Деякі джерела електромагнітного
випромінювання, такі як RFID,
можуть бути невидимі. Якщо ви
відчуваєте несподівані зміни
інтенсивності стимуляції, будь
ласка, негайно припиніть сеанс
стимуляції, як рекомендовано у
розділі "Припинення сеансу
стимуляції" у цій інструкції.



За наявності будь-яких сумнівів
щодо застосування стимулятора в
безпосередній близькості від інших
медичних приладів, зверніться до
виробника приладу або до свого
лікаря.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО
РОЗТАШУВАННЯ НАКЛАДОК
НІКОЛИ не прикріплюйте накладки
електродів:

● Поруч або в ділянці голови, оскільки
вплив стимуляції на головний мозок
не вивчений.

● На передню та бічні поверхні
шиї, оскільки це може викликати
сильні спазми м'язів, що призведе
до закриття дихальних шляхів,
утрудненого дихання чи побічним
ефектам щодо частоти серцевих
скорочень чи артеріального тиску.

● Поперек грудної клітки, оскільки
проходження електричного потоку
через грудну клітину може
викликати порушення ритму серця,
що може бути летальним.

● На передню поверхню тулуба (тобто
грудну клітину або живіт) і на задню
поверхню тулуба (тобто верхню

частину спини, нижню частину 
спини) одночасно.

● Над відкритими ранами або
висипами, а також над набряклими,
червоними, інфікованими зонами
або шкірними висипаннями
(наприклад, флебіт, тромбофлебіт,
варикозно розширеними венами).

● Над або в безпосередній близькості
від областей ракових уражень.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО
ЗАСТОСУВАННЯ НАКЛАДОК

● Слід використовувати накладки на

що надаютьсяелектроди,
тільки разом з
электроди
потенційні

PowerDot. Інші  
можуть викликати 
алергічні

реакції через погану біосумісність
або володіння електричними
властивостями, які є непридатними
для PowerDot PD-01M.
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PowerDot PD-01M є небезпечним
приладом з точки зору магнітного
резонансу. Ніколи не
використовуйте Ваш PowerDot у
безпосередній близькості та в
приміщенні з апаратом МРТ
(магнітом).

Заміну електродів PowerDot можна
зробити при зверненні до офіційних
дистриб'юторів PowerDot, офіційних
дилерів та/або інтернет-магазин

●

 PowerDot (https://physiokit.com.ua/
powerdot ).

● Не занурюйте накладки у воду

●

●

Не наносьте сольвенти будь-якого
виду на накладки
Не намагайтеся розмістити
накладки на будь-якій частині тіла,
яку ви не можете бачити без
сторонньої допомоги.

n.knlnl


● Для отримання кращих результатів
вимийте та очистіть шкіру від будь-
якої олії та висушіть її перед
прикріпленням накладок.

● При прикріпленні накладок
переконайтеся, що вся їхня
поверхня контактує зі шкірою.

● З гігієнічних міркувань кожний
користувач повинен мати власний
набір накладок. Не застосовуйте
одні й ті ж самі накладки для кількох
людей.

● Ніколи не використовуйте набір
накладок, що  клеються, для

проведення більш ніж 30 сеансів
стимуляції, оскільки їх
потужність зв'язування з часом
погіршується, а оптимальний
контакт дуже важливий як для
комфорту користувача, так і для
ефективності стимуляції.

● З обережністю здійснюйте
стимуляцію в областях шкіри з
порушенням чутливості.

● З обережністю здійснюйте
стимуляцію при наявності
схильності до внутрішніх
кровотеч, наприклад, після травми
або или перелому.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ
● У деяких людей з дуже чутливою

шкірою може спостерігатися
почервоніння в області кріплення
накладок після сеансу стимуляції.
Як правило, це почервоніння є
повністю нешкідливим і зникає
через 15-20 хвилин. Тим не менш,
уникайте початку сеансу
стимуляції в тій же області до
зникнення візуальних ознак
почервоніння

● У Вас можуть спостерігатись
головний біль та інші хворобливі
відчуття під час або після
застосування електростимуляції
біля області очей, в області голови
та обличчя.

Ви повинні припинити
використання PowerDot і
проконсультуватися зі своїм
лікарем за наявності побічних
ефектів в результаті
використання приладу.
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POWERDOT
І АКСЕСУАРИ

1. Індикатор живлення/
стимуляції

2. Багатофункціональна кнопка

3. Роз'єм мікро-USB (подвійна
функція: з'єднує електродні
або зарядні кабелі)

4. Індикатор зарядки

5. Фиксуючий роз'єм

6. Електродний кабель з двома
фіксованими роз'ємами 3,5 мм

7. Прямокутна накладка зі
штекерними магнітними
роз'ємами з фіксацією 2,2 мм

8. Кругла накладка зі
штекерними магнітними
роз'ємами
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ІНДИКАТОР

ВВІМКНЕННЯ/СТИМУЛЯЦІЇ :
Може бути БІЛИМ (коли PowerDot 
увімкнений або в режимі очікування) 
або ПОМАРАНЧЕВИМ (коли PowerDot 
використовується для стимуляції).

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА

КНОПКА :
Багатофункціональна кнопка 
виконує такі функції:

Дія
багатофункці
ональної
кнопкой

Вихідний
стан
PowerDot

Стан
PowerDot
після
дії

Утримування

протягом 1

секунди

PowerDot
ВИМКНЕНИЙ
(світлові
індикатори
не горять)

PowerDot

ВВІМКНЕНИЙ
(білий колір
індикатора)

Утримування

протягом 1
секунди

PowerDot
ВВІМКНЕНИЙ
(білий колір

індикатора)

PowerDot
ВИМКНЕНИЙ
(світлові
індикатори
не горять)

Швидке

натискання

PowerDot
в процесі
стимуляції
(помаранчевий
колір інди-
катора)

Зупинка
стимуляції
(помаранчевий
колір
індикатора)

Утримування
протягом 5

секунд

Прибор
ВВІМКНЕНИЙ

Повне скидання
до заводських
налаштувань:
блокування
активації
знято.
Індикатор
живлення
блимає
декілька разів
і PowerDot

ВИМИКАЄТЬСЯ

Утримування
протягом 3
секунд

Прибор
ВИМКНЕНИЙ

М'яке переза-
вантаження:
блокування
активації
знято, інди-
катор живлення
блимає
декілька разів)

Швидке
подвійне
натискання

Стимуляція
за допомогою
PowerDot
вручну або
по програмі
призупинена
(білий колір
індикатора)

Ручне
поновлення
стимуляційної
сесії
(помаранчевий

колір

індикатора)

РОЗ'ЄМ МІКРО-USB :
В PowerDot PD-01M використовується 
однаковий високовольтний мікро-USB 
роз'єм (3) для кабелю, що підводить, і 
для зарядки.
Процес стимуляції припиниться 
негайно, як тільки від роз'єму мікро-USB 
буде від'єднано кабелі, що підводять.
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ІНДИКАТОР ЗАРЯДКИ :
Поки прилад знаходиться в процесі 
заряджання, Ви бачите 
ПОМАРАНЧЕВИЙ індикатор зарядки (4)

поряд з зарядним роз'ємом мікро-USB.
Далі переходьте до розділу «підзарядка
PowerDot» для отримання додаткової 
інформації про зарядку PowerDot 
PD-01M.

МАГНІТНИЙ РОЗ'ЄМ :
Застосовується для прикріплення та 
утримання приладу PowerDot PD-01M 
на місці прямокутної накладки.

ЕЛЕКТРОДНИЙ КАБЕЛЬ :
Для більш легкої та комфортної 
стимуляції за допомогою PowerDot 
надані два електродні кабелі різної 
довжини (10 см і 30 см)(6) для кожного 
PowerDot PD-01M. Це дає можливість 
вибрати відповідний кабель для 
цільової групи м'язів залежно від Ваших 
фізичних розмірів.

НАКЛАДКИ ЕЛЕКТРОДІВ :
У PowerDot PD-01M використовується 
два типи накладок електродів – одна 
має розмір 9 х 5 см (3,5'' х 2'') і 
прямокутну форму (7), і дві мають 
розмір 5,5 см (2,1'') та круглу форму (8). 
Прямокутні накладки також діють як 
утримувачі для самого пристрою 
PowerDot.

У накладках PowerDot застосовується 
унікальний біосумісний зі шкірою 
гідрогель з відмінними 
провідниковими властивостями та 
клейкістю. 
Термін служби накладок PowerDot 
залежить багато в чому від 
індивідуальних властивостей Вашої 
шкіри, ступеня волосяного покриву та 
якості догляду за накладками. У 
середньому кожної накладки вистачає 
для проведення 25 сеансів стимуляції. 
Після цього клейкість і провідникові 
властивості накладок можуть почати
погіршуватись.
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Зберігайте накладки під плівкою 
безпеки (або в оригінальному 

пластиковому конверті на zip-застібці, 
або в сумці для перенесення PowerDot).
Впевніться, що Ви приклеюєте накладки 

до чистої та сухої шкіри!



ПРАВИЛА 
ВИКОРИСТАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗАПУСК 
МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ 
POWERDOT

1) Переконайтеся, що ваш мобільний
пристрій а) має версію Android OS 5.0 
Lollipop або пізнішу і б) підтримує 
технологію Bluetooth Smart Ready

2) Зайдіть в додаток Google Play,
знайдіть в пошуку додаток «PowerDot» 
та встановіть його.

3) Запустіть встановлений додаток
PowerDot, пройдіть короткий 
інструктаж з безпеки на екрані 
пристрою, далі дотримуйтесь 
інструкцій для розміщення та активації 
Вашого PowerDot (або кількох 
PowerDot) для першого застосування.

1) Переконайтеся, що ваш мобільний

пристрій а) має версію iOS 8.0 або 
пізнішу і b) являє собою iPhone 5 або 
пізнішу модель

2) Натисніть на Apple App Store,
знайдіть у пошуку мобільний додаток 
«PowerDot» і встановіть його.

3) Запустіть встановлений додаток
PowerDot, пройдіть короткий 
інструктаж з безпеки на екрані 
пристрою, далі виконуйте інструкції 
для розміщення та активації Вашого 
PowerDot (або декількох PowerDot) для 
першого застосування.

ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ 
POWERDOT
Щоб увімкнути прилад PowerDot, 
утримуйте багатофункціональну кнопку 
приблизно протягом 1 секунди, перш 
ніж засвітиться індикатор живлення. 
Коли PowerDot знаходиться поза 
виконанням сеансу стимуляції, ви 
можете вимкнути прилад натисканням 
багатофункціональної кнопки.
У процесі стимуляції натисніть 
багатофункціональну кнопку двічі для 
вимкнення приладу, оскільки перше 
натискання лише зупинить сеанс 
стимуляції. Друге натискання вимкне 
PowerDot.

АКТИВАЦІЯ POWERDOT
Перед початком використання 
PowerDot PD-01M для м'язової 
стимуляції його необхідно активувати 
за допомогою мобільного додатку 
PowerDot.
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Коли PowerDot активований, він 
створює безпечне з'єднання з 
мобільним телефоном. 
Ні Ви, ні хтось інший не зможе 
з'єднатись та використовувати Ваш 
PowerDot з будь-якого іншого 
мобільного телефону. Ми ніколи не 
дозволяємо незнайомим людям 
з'єднуватись з PowerDot та 
контролювати його з їх телефонів!

Дотримуйтесь рекомендацій на екрані 
телефону в мобільному додатку для 
пошуку та активації PowerDot. 
Переконайтеся, що PowerDot увімкнено 
(або увімкнено) перед тим, як 
розпочинати пошук.
Використовуйте екран My Device (Мій 
пристрій) (доступний з меню PowerDot) 
для активації іншого або ще одного 
приладу PowerDot, а також деактивації 
раніше активованих приладів. Ви 
можете активувати до двох PowerDot 
одночасно.

ПІДГОТОВКА ТА 
РОЗМІЩЕННЯ POWERDOT
1) Підключіть підводячий кабель,
який збираєтесь використовувати, до 
роз'єму мікро-USB на приладі

2) Від'єднайте круглі накладки від

плівки безпеки та приклейте їх до 
цільової ділянки тіла відповідно до 
рекомендациї з розміщення накладок 
в Мобільному додатку PowerDot.

3) Приєднайте магнітні
конектори підвідного кабеля до 
круглых накладок. Приєднайте сам 
PowerDot на прямокутну накладку 
електрода.

15

Поки прилад знаходиться в процесі 
заряджання, Ви бачите 
ПОМАРАНЧЕВИЙ індикатор зарядки (4) 

Пам'ятайте, ви не можете 
використовувати PowerDot до того, як 
активуєте його за допомогою мобільної 
програми PowerDot на смартфоні!.



4) Впевніться, що вся поверхня
круглих та прямокутних накладок 
повністю й акуратно прилягає 
до поверхні тіла.

5) Тепер можна ввімкнути PowerDot
(або декілька PowerDot), якщо Ви ще 
цього не зробили.

ЗАПУСК І КОНТРОЛЬ 
СТИМУЛЯЦІЇ
Після вибору м'язової групи для 
стимуляції зберіть та розмістіть Ваш 
PowerDot (або Ваші PowerDot) та 
накладки, як рекомендовано раніше. 
Мобільний додаток автоматично 
перевірить рівень батареї, що 
залишився, і статус з'єднання 
електродного кабелю.

Після верифікації рівня заряду та 
з'єднання кабелю, що підводить, 
з'явиться велика червона кнопка Get 
Started (Почати), що означає, що Ви 
можете запустити сеанс стимуляції.
За допомогою Мобільної Програми Ви 
можете контролювати сеанс стимуляції з 
особистого кабінету Stimulation 
Dashboard (Панель Стимуляції), в якому 
розташовані такі налаштування:
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Перед кожною сесією стимуляції 
завжди уважно перевіряте підвідні 
кабелі й сам PowerDot на предмет 
ушкоджень. Не використовуйте 
пошкоджені аксесуари або прилади. 
Дуже рекомендуємо заради вашої 
безпеки відразу ж їх замінювати.



Люди, які раніше не користувались 
даним приладом, можуть відчувати 
себе незвично. Ми рекомендуємо 
починати з ремендованих позицій для 
стимуляції з застосуванням 
налаштуваня для слабкої стимуляції, 
щоб ознайомитись з вічуттями до 
прогресування до більш високого 
ступеня інтенсивності.

Якщо Ви відчуваєте виражений 
дискомфорт або біль - поставте сеанс 
стимуляції на ПАУЗУ та/або ЗНИЗЬТЕ 
інтенсивність. Задля Вашої безпеки 
після ПАУЗИ Ваш сеанс стимуляції 
відновиться лише на 80% (або менше) 
від вихідних заданих величин 
інтенсивності.

Налаштування рівня інтенсивності 
(Intensity Adjustment) – Натисніть на 
кнопки Intensity Increase (підвищення)

інтенсивності) (або «+»)      та Зниження 
інтенсивності (Intensity Decrease) 

(або «-»)        для точного регулювання 
або утримуйте будь-яку з цих кнопок 
для більш швидкого реагування.
Меню панелі стимуляції (Simulation  
Dashboard Menu) – для доступу

натисніть на нього або змахніть екран.

Блокування ступеня інтенсивності 
пристрою (Device-level Intensities 
Lock)

     та Поканальне блокування ступеня 
інтенсивності (Channel-level Intensities 
Lock    синхронізують зміни 
інтенсивності або
а) між двома паралельними каналами 
одного приладу PowerDot; 
або
б) у разі використання двох приладів 
PowerDot (це застосовується лише в 
режимі стимуляції Duo, який включає 
два прилади PowerDot).
Обидва контролю активні відповідно до 
стандартних налаштувань, і їх можна 
використовувати для точного 
налаштування інтенсивності поточного 
сеанса стимуляції. Тим не менш, краще 
використовувати їх тільки тоді, коли це 
дійсно необхідно (наприклад, для 
кращого балансу між правою та лівою 
стороною або у разі, коли м'язи 
неоднаково розвинені).

Використовуйте кнопки Stop (Стоп,◾  ),
Pause (Пауза, ❚❚),

Resume (Поновити, ► ),
Skip Phase
(Пропустити фазу│►) для вашого 
сеансу стимуляції. 
Кнопка Skip Phase (►│) дає можливість 
перемикатись з фази Warm Up
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(розігріву) на Main Phase (основну фазу) 
або з Main Phase (основної фази) на 
Recovery (відновлення).

Індикатор часу (таймер)    відображає 
час, що залишився від усього сеансу 
стимуляції Warm Up (для всіх фаз 
стимуляції, що залишилися), а також 
час для поточної активної фази 
стимуляції.

Індикатор скорочення/спокою      – 
для програм та фаз, що включають 
м'язові скорочення, допомагає 
зрозуміти час між інтервалами та під 
час інтервалів скорочення та спокою.

Індикатор автоматичного підвищення 
інтенсивності (Auto-Step Up)       та 
Кнопка автоматичного підвищення 
інтенсивності (Auto-Step Up)      - для 

програм і фаз, що включають м'язові 
скорочення, дозволяє ввімкнути та 
вимкнути автоматично підвищення 
інтенсивності стимуляції на один поділ 
після кількох м'язових скорочень.

Auto-Step Up є корисною властивістю 
для ефективного тренування, оскільки 

м'язові волокна звикають  до 
інтенсивності стимуляції та для 
максимальної ефективності 



рекомендується регулярна корекція 
інтенсивності з її підвищенням.
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Сигнали перед скороченнями (Pre-
contraction Alerts): 
Налаштуйте

Аудіосигнал (Audio Signal) та/або 

Вібросигнал (Vibrate Signal)  щоб 

отримувати сповіщення за 1–5 секунд до

початку наступного м'язового 

скорочення (використовуйте кнопку

 Час до сигналу (Time before Alert)

для налаштування часу спрацювання 
сигналів). Ця функція є корисною, якщо 
Ви виконуєте динамічні вправи під час 
сеансу стимуляції.

ПРИПИНЕННЯ СЕАНСУ 
СТИМУЛЯЦІЇ

Важливо знати швидкі способи 
припинення сеансу стимуляції, коли 

щось несподіване (наприклад, 

відклеюється одна з накладок; 

інтенсивність несподівано 

підвищується; область стимуляції 

намокає і т.д.).

Є три основні способи негайно 
припинити стимуляцію:

Рекомендований та найбільш часто 
використовуваний спосіб: Натисніть 
кнопку Pause (Пауза) або Stop (Стоп) 
на екрані сеансу стимуляції

●

●

●

Альтернативний спосіб: Натисніть 
Багатофункціональну кнопку на 
PowerDot (на будь-якому PowerDot в 
режимі Duo).

Тільки в екстрених випадках:
Відключіть електродний кабель від
PowerDot.

Ви завжди зможете поновити

екстрено зупинений сеанс 
стимуляції шляхом подвійного 

натискання на Багатофункціональну
кнопку.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ POWERDOT

Сумка для перенесення PowerDot 
розроблена спеціально для 
перенесення та зберігання приладу 
PowerDot, кабелів та накладок 
електродів.
Для підтримки чистоти Ваших 
накладок електродів та подовження 
часу їх роботи між сеансами завжди 
накривайте їх плівкою безпеки та 
зберігайте в кишеньці сумки для 
перенесення.
Ви можете використовувати обидві 
сторони плівки для прикріплення
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ДЕАКТИВАЦІЯ POWERDOT

PowerDot PD-01M можна деактивувати 
та від'єднати від мобільного телефону 
або через Мобільний додаток, або 
шляхом деактивації приладу вручну. 
Для деактивації вручну: коли PowerDot 
PD-01M ВИМКНЕНИЙ, натисніть і 
утримуйте Багатофункціональну кнопку 
протягом 3 секунд доти, доки не 
побачите увімкнення з наступним 
блиманням індикатора живлення. 
Тепер можна активувати PowerDot з 
Мобільного додатку. Деактивація з 
Мобільного додатку за допомогою 
екрана My Devices: коли Ваш активний 
прилад PowerDot увімкнений, можна 
деактивувати його шляхом натискання 
на активний прилад. При успішній 
деактивації індикатор живлення 
блимає кілька разів.

Забули деактивувати прилад з 
Мобільного додатку? Зробіть це вручну, 
вимкнувши PowerDot PD-01M та далі 
продовжуючи утримувати 
Багатофункціональну кнопку протягом 
ще 3 секунд (світловий індикатор почне 
блимати)!

одного набору накладок електродів 
PowerDot (одна сторона для 
прямокутної накладки та інша для двох 
круглих накладок).



Оптимальні положення для стимуляції 
будуть варіюватися в залежності від 
актуального розміщення накладок, 
цільових груп м'язів та вибора 
програми стимуляції.
PowerDot 

21

ЗАГАЛЬНЕ 
КЕРІВНИЦТВО 
ВИКОРИСТАННЯ

РОЗМІЩЕННЯ НАКЛАДОК

ЗАВЖДИ дотримуйтесь вказівок 
посібника з розміщення накладок, які 
викладені  у Мобільному додатку 
PowerDot.

Виробник не бере на себе 
відповідальність за всі пошкодження, 
порушення та інші обставини, які 
відбулись в результаті сеансів 
стимуляції, при яких рекомендації з 
розміщення накладок ігнорувались.

За необхідності знайдіть найкращу 
можливу позицію, поставивши сеанс 
стимуляції на паузу, повільно 
пересуваючи круглу накладку над 
цільовим м'язом та відновлюючи 
стимуляцію, доти, доки Ви не знайдете 
положення, яке надасть ідеальне 
поєднання найбільш сильних 
скорочень та найбільшого комфорту.

ПОЛОЖЕННЯ СТИМУЛЯЦІЇ

Для Основних програм (Main 
Programs), які, як правило, 
забезпечують потужне скорочення 
м'язів, м'язи повинні завжди 
стимулюватися в ізометричній манері 
(для ознайомлення дивіться ілюстрації 
в Мобільному додатку).

ЗАВЖДИ дотримуйтесь рекомендацій з 
Мобільного додатку PowerDot, які 
стосуються найкращого положення для 
стимуляції.

не наВиробник  бере  себе 

відповідальність за усі пошкодження 

або порушення, отримані 

користувачами, які здійснювали фізичну 

діяльність або  знаходились в 

положеннях для стимуляції, відмінних 
від тих, які рекомендовані керівництвом 
для стимуляції в Мобільному додатку.



Таким чином, Ви повинні спробувати 
розташувати кінцівки таким чином, щоб 
забезпечити максимальний опір руху і 
запобігти будь-якому скорочення м'яза 
під час скорочення.

РЕГУЛЮВАННЯ 
ІНТЕНСИВНОСТІ СТИМУЛЯЦІЇ

При стимуляції м'язи кількість волокон, 
що беруть участь у процесі, залежить 
від інтенсивності стимуляції. Для 
Основних програм, у яких відбувається 
стимуляція потужного м'язового 
скорочення: щоб задіяти максимальну 
кількість волокон, проводьте 
стимуляцію до таких рівнів 
інтенсивності, які Ви можете 
переносити з комфортом.

Для програм, призначених для індукції 
м'язових посмикувань: ви повинні 
поступово підвищувати інтенсивність 
стимуляції до тих пір, поки не побачите 
посмикування цільового м'яза.

Мобільний додаток PowerDot завжди 
дасть Вам найкращу пораду, який

рівень інтенсивності варто

приміняти  в залежності від обраної

програми під час поточної фази 
стимуляції.

Пам'ятайте, що максимальні рівні 
стимуляції можуть змінюватись не 
тільки від одного сеансу стимуляції до 
іншого, але також у межах курсу одного 
сеансу стимуляції. Можливо, м'язи 
відносно швидко адаптуються до 
стимуляції при певній інтенсивності. 
Різні стани, такі як відмінності у 
вологості шкіри або ступеня 
потовиділення, або в швидкості 
погіршення стану накладки, також 
можуть впливати на частоту стимуляції.
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ЗАВЖДИ звертайте увагу на відчуття, 
коли підвищуєте інтенсивність під час 
стимуляції. При тому, що ми 
рекомендуємо приміняти максимальну 
інтенсивність, яку Ви можете витримати, 
для деяких програм стимуляції 
переконайтесь в тому, що ви повністю 
пройшли щонайменше декілька сеансів 
та ознайомились з відчуттями при більш 
низьких та більш комфортних рівнях 
інтенсивності, перед тим як переходити 
до максимальних ступенів 
інтенсивності, які Ви можете витримати.



ПІДЗАРЯДКА 
POWERDOT

PowerDot PD-01M можна заряджати за 
допомогою будь-якого надійного USB-
з'єднання (наприклад, від ноутбука або 
зарядного пристрою для мобільного 
телефону). Цикл зарядки приладу від 
нуля до повної триває приблизно 60 
хвилин.

PowerDot PD-01M застосовує вбудовану 
літій-полімерну батарею, яка вимагає 
підзарядки приблизно після 5-6 годин 
безперервного використання. Батареї 
вистачає щонайменше 500 циклів 
зарядки. Якщо Ви плануєте зберігати 
PowerDot, не використовуючи його 
протягом більш ніж 6 місяців, 
заряджайте його щонайменше на 50% 
кожен півроку.

У Мобільному додатку PowerDot 
поточний рівень заряду батареї завжди 
відображається в розділі Stimulation 
Dashboard.

Мобільний додаток не дозволить 
запустити новий сеанс стимуляції, якщо 
у будь-якого з Ваших приладів 
PowerDot заряд знаходиться нижче 10%.

Коли ви бачите ПОМАРАНЧЕВЕ світло 
біля роз'єму мікро-USB, це означає, що 
PowerDot заряджається. Після повної 
зарядки PowerDot ПОМАРАНЧЕВЕ 
світло вимикається.
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НІКОЛИ не заряджайте та не 
підзаряджайте PowerDot, поки він 
приєднаний до тіла.

ЗАВЖДИ використовуйте оригінальний 
кабель, якій входить до комплекту 
поставки PowerDot.

НІКОЛИ не заряджайте та не 
підзаряджайте PowerDot від 
неперевірених або проблемних 
джерел!

При використанні стороніх зарядних 
USB-пристроїв змінного струму (АС) ми 
рекомендуємо відключення вилки АС 
від розетки перед підключенням 
приладу PowerDot.



ПРОГРАММИ
СТИМУЛЯЦІЇ
POWERDOT
(ПРОТОКОЛИ)
Мобільний додаток PowerDot підтримує 
кілька вбудованих програм стимуляції 
та режими виведення, що підходять для 
різних спортивних та відновлювальних 
цілей. Такі програми працюють 
якнайкраще, коли Ви поєднуєте їх з 
регулярними фізичними тренуваннями.

Программи стимуляції можна  
розделити на дві основні групи:

ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
ПРОГРАМИ
(Performance programs)

Функціональні програми створені для 
доповнення регулярних занять спортом 
та фітнесом, а також, щоб допомогти 
Вам покращити та підтримувати м'язову 
діяльність.

Ідеально, якщо Ви запускатимете 
Функціональні програми 3 – 5 разів на 
тиждень під час підготовчого сезонного 
періоду та 1-2 рази на тиждень

під час періоду проведення змагань чи 
перехідний період. 

Ваші щоденні сеанси стимуляції 
зазвичай повинні включати стимуляцію 
1-3 м'язових груп на Ваш вибір 
(залежно від специфіки та цілей Ваших 
занять спортом). 

Якщо Ви використовуєте один прилад 
PowerDot, вам потрібно буде провести 
окремі сеанси стимуляції для м'язових 
груп лівої та правої сторони.

Усі Функціональні програми 
починаються з: 1) рекомендованого 
трихвилинного Розігріву; 2) Фази 
Основного заняття (залежно від 
програми ця фаза може займати від 10 
до 50 хвилин); і 3) рекомендованої 
п'ятихвилинної фази Відновлення.

М'ЯЗОВА ВИТРИВАЛІСТЬ
Покращує м'язову витривалість та опір 
втомі. Ідеально для доповнення 
тренувань на покращення фізичної 
витривалості.

Для кращої ефективності плануйте 

Рекомендуємо використовувати 
програми М'язової витривалості 4-5 
разів на тиждень для однієї м'язової 
групи
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сеанси м'язової витривалості PowerDot 
перед початком тренування.



під час періоду підготовки 
(передсезонний період) та 2-3 рази на 
тиждень під час періоду проведення 
змагань (сезонний період).

СИЛОВА ВИТРИВАЛІСТЬ

Покращує здатність м'язів протистояти 
інтенсивній та пролонгованій дії. 
Покращує тонус м'язів та їх  рельєф.

Для кращої ефективності плануйте 
сеанси Силової витривалості ПЕРЕД 
або ПІСЛЯ тренування на силову 
витривалість.

Рекомендуємо використовувати 
програми Силової витривалості 3-4 
рази на тиждень для однієї м'язової 
групи під час періоду підготовки 
(передсезонний період) і 1-2 рази на 
тиждень під час періоду проведення 
змагань (сезонний період).

ОПІР

Для більшої ефективності плануйте 
сеанси опору всередині тренувань або 
після них.

Ми рекомендуємо використовувати 
Ваші програми Опору 2-3 рази на 
тиждень для однієї м'язової групи під 
час періоду підготовки (передсезонний 
період) та 1 раз на тиждень під час 
періоду проведення змагань (сезонний 
період).

СИЛА

Поліпшення м'язової сили. Ідеально 
підходить для доповнення силових 
тренувань.

Для більшої ефективності плануйте 
Силові сеанси PowerDot ВСЕРЕДИНІ 
силових тренувань або ПІСЛЯ них.

Рекомендуємо використовувати Силові 
програми до 1-3 разів на тиждень для 
однієї м'язової групи під час періоду 
підготовки (передсезонний період) та 
не більше одного разу на тиждень під 
час періоду проведення змагань 
(сезонний період) або періоду 
детренованості.

ВИБУХОВА СИЛА.

Фокусується на швидкому розвитку 
м'язової сили.

Для кращої ефективності плануйте 
Ваші сеанси Вибухової сили
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Покращує здатність м'язів протистояти 
інтенсивній та пролонгованій дії. 
Підвищує гіпертрофію м'язів.



PowerDot ВСЕРЕДИНІ силових 
тренувань або ПІСЛЯ них.

Рекомендуємо використовувати Силові 
програми до 3 разів на тиждень для 
однієї м'язової групи під час періоду 
підготовки (передсезонний період) та 
не більше одного разу на тиждень під 
час періоду проведення змагань 
(сезонний період) або періоду 
детренованості.

ПРОГРАМИ НА КОЖЕН 
ДЕНЬ (Everyday programs)

Програми на кожен день не залежать 
так сильно від ретельного планування 
та регулярності, як Функціональні 
програми.

В той час як Функціональні програми 
являють собою інтенсивні програми 
тренувань, Програми на кожен день 
складені або для післятренувального 
відновлення та розслаблення, або для 
підготовки перед тренуванням.

АКТИВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ

Покращує та прискорює відновлення 
м'язів після інтенсивних вправ на 
витривалість. Приміняти на протязі 2 

 годин інтенсивного тренування чи 
змагання

ТРИВАЛЕ ВІДНОВЛЕННЯ

Являє собою те саме, що й Активне 
відновлення, але продовжується довше 
з кращим ефектом.

ЛЕГКЕ ВІДНОВЛЕННЯ

Низькочастотне відновлення. 
Застосовувати протягом 2 годин після 
тривалих вправ або як Вам зручно.

ПОТЕНЦІЮВАННЯ

Підвищує швидкість скорочення і готує 
м'язи до максимальної потужності. 
Застосовувати перед важливими 
змаганнями за 10-15 хвилин (відразу 
після розігріву та розтяжки).

МАСАЖ

Тимчасово збільшує кровотік у 
застосовуваній ділянці. Максимальне 
застосування під час перехідного 
періоду (після сезону, під час 
відновлення).
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TENS ПРОГРАМИ

TENS програми специіально
розроблені для полегшення
больових відчуттів.

Виберіть область, в якій відчуваєте 
болючість і точно дайте відповідь на 
запитання, що відображаються в 
додатку.

На підставі цих відповідей, а також 
рівня хворобливості програма створить 
індивідуальну програму TENS-
стимуляції (яку Ви зможете запустити 
повторно пізніше)

На підставі вашої чутливості до болю Ви 
можете змінювати ступінь комфорту та 
ефективності індивідуальних TENS-
програм.

ОСНОВНІ 
НЕСПРАВНОСТІ 
ТА ЇХ 
УСУНЕННЯ
ПРИЛАД НЕ ВМИКАЄТЬСЯ
Можливо, заряд батареї PowerDot 
PD-01M низький. Зарядіть PowerDot.

POWERDOT НЕ ЗНАХОДИТЬСЯ 
(АБО НЕ ПІД'ЄДНУЄТЬСЯ) ПІД 
ЧАС УСТАНОВКИ ПЕРЕД 
СЕАНСОМ СТИМУЛЯЦІЇ
Перевірте екран My Devices і 
переконайтеся, що PowerDot, який Ви 
намагаєтесь використовувати, 
активований.

Переконайтеся, що Ваш PowerDot 
увімкнений (на приладі горить білий 
вогник). Якщо пристрій заряджений і 
активований, але все ще не з'єднується: 
у разі використання телефону з Android 
може бути проблема зі з'єднанням 
через Bluetooth. Вийдіть з програми 
PowerDot через диспетчер завдань, 
перезапустіть Bluetooth (через 
налаштування свого мобільного 
телефону) і повторіть спробу. У деяких 
випадках Вам знадобиться обнулити 
кеш Android Bluetooth
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(Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій на 
телефоні та конкретних інструкцій 
операційної системи).

НЕТИПОВІ ВІДЧУТТЯ ПРИ 
СТИМУЛЯЦІЇ

Переконайтеся, що накладки 
електродів щільно прикріплені до тіла і 
розміщені правильно (як 
рекомендується на екрані перед 
початком стимуляції). Поставте сеанс 
стимуляції на паузу, повторно 
прикріпіть або перемістіть накладки, а 
потім відновіть сеанс стимуляції.

СТИМУЛЯЦІЯ ВИКЛИКАЄ 
ДИСКОМФОРТ АБО 
ОБПІКАЮЧІ ВІДЧУТТЯ 

Якщо Ви використовуєте режими 
стандартної інтенсивності, 
найімовірніше, що накладки зносилися 
та/або втрачають свою клейкість. 
Поставте сеанс стимуляції на паузу, 
повторно закріпіть накладки, потім 
відновіть сеанс стимуляції. Якщо ці 
відчуття зберігаються, зупиніть сеанс 
стимуляції та замініть накладки.

НАКЛАДКИ ЕЛЕКТРОДІВ НЕ 
ПРИКЛЕЮЮТЬСЯ ДО ТІЛА АБО 
СТИМУЛЯЦІЯ НЕСПОДІВАНО 
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ДУЖЕ СЛАБКОЮ 
НАВІТЬ НА РЕЖИМАХ ВИСОКОЇ 
ІНТЕНСИВНОСТІ
Замініть накладки електродів. Найбільш 
вірогідно, що вони зносилися. Якщо це 
не допомогло, перевірте, чи не 
ослаблено місце контакту електродного 
кабелю або чи не пошкоджено сам 
електродний кабель.

НЕ ВДАЄТСЯ АКТИВУВАТИ
ПРИЛАД АБО ТЕЛЕФОН
ПРИПИНИВ З'ЄДНУВАТИСЬ
З ПРИЛАДОМ
Якщо у Вас є проблеми з активацією 
або з'єднанням із приладами PowerDot:
● Видаліть всі активні прилади

PowerDot у розділі My Devices у програмі. 
Для видалення натисніть і утримуйте 
зображення приладу PowerDot, далі 
натисніть на зображення хрестика в 
правому верхньому кутку.

● Вручну перезавантажте PowerDot,

утримуючи кнопку на приладі протягом 5 
секунд, доки не почне блимати вогник 
живлення. Перед ручним 
перезавантаженням приладу PowerDot 
повинен бути увімкнений.
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● “Вбийте” програму PowerDot або 
зупиніть його роботу у фоновому режимі

● Зайдіть в налаштування Bluetooth вашого

пристрою та видаліть або натисніть 
"забути пристрій" для всіх приладів, які 
починаються з PowerDot або aPowerDot. 
Для пізніших моделей телефонів з 
Android також рекомендується очистити 
кеш Bluetooth (це можна зробити, 
пройшовши в Settings (Налаштування) → 
Application manager (Керування 
програмою) → All (Всі) → Bluetooth).

● Вимкніть Bluetooth на своєму телефоні
(OFF), а потім знову увімкніть його (ON).

● Перезапустіть програму PowerDot та
спробуйте активувати прилад знову

● Якщо проблеми зі з'єднанням все ще
зберігаються, будь ласка, надішліть нам 
на support@powerdot.com інформацію 
про модель Вашого телефону, версію 
операційної системи (ОС) та списком дій, 
які Ви робили. Ми відповімо Вам 
протягом 24 годин. 

КЕРІВНИЦТВО
З РОЗМЕЩЕННЯ
НАКЛАДОК
Для максимальної ефективності та 
безпеки стимуляції, будь ласка, суворо
дотримуйтесь візуальних рекомендацій 
 з розміщення накладок (вони засновані 
на виборі цільових м'язів та застосовні 
для всіх програм стимуляції).
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Розміщення електродів поблизу 
грудини може збільшити ризик 
фібриляції серця. Цей ризик 
відноситься до правил розташування 
електродів на грудних м'язах, 
найширших  та м'язах черевного преса, 
вказаних в рекомендаціях.

mailto:support@powerdot.com
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М'ЯЗИ ЧЕРЕВНОГО ПРЕСА — 



КОСІ М'ЯЗИ ЧЕРЕВНОГО ПРЕСА — 



ГРУДНІ М'ЯЗИ — 



ДЕЛЬТОПОДІБНІ М'ЯЗИ —



БІЦЕПС — 



ТРІЦЕПС — 



ПЕРЕДПЛІЧЧЯ — 



НАЙШИРШИЙ М'ЯЗ СПИНИ — 



ТРАПЕЦІЯ — 



НИЖНЯ ЧАСТИНА СПИНИ — 



ПРИВІДНІ М'ЯЗИ — 



ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 

ПЕРЕДПЛІЧЧЯ — 
ПЕРЕДПЛІЧЧЯ — 



М'ЯЗИ ЗАДНЬОЇ ПОВЕРХНІ СТЕГНА — 



М'ЯЗИ ГОЛЕНІ — 



ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 
ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 

СІДНИЧНІ М'ЯЗИ — 



ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 
ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 

ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 
ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 

ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 

ЛІКОТЬ — 



ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 
ЧОТИРИГОЛОВІ М'ЯЗИ — 

ПЛЕЧЕ —



СЕРЕДНЯ ЧАСТИНА СПИНИ — 



ДІЛЯНКА НИЖЧЕ ШИЇ — 



КОЛІНО — 



ОБЛАСТЬ ВЕЛИКОЇ ГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ — 



КІСТОЧКА — 
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ПОЛОЖЕННЯ, 
РЕКОМЕНДОВАННІ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
СТИМУЛЯЦІЇ

Для максимальної ефективності та 
безпеки стимуляції, будь ласка, суворо 
дотримуйтесь візуальних рекомендацій 
щодо положень для проведення 
сеансів стимуляції з використанням 
програм М'язова витривалість, Силова 
витривалість, Опір, Сила, Вибухова сила 
та Потенціювання (складеним 
відповідно до цільової групи м'язів):

БІЦЕПС
Сидячи, кисти рук притиснуті 
зверху стегнами до сидіння

ТРІЦЕПС
Сидячи, руки зігнуті в ліктьових 
суглобах під кутом 90 градусів

ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
Зберіть пальці в кулак, опирайтесь 

руху зап'ястья

ДЕЛЬТОПОДІБНІ, ПЛЕЧІ 
ТРАПЕЦІЄВИДНІ, ГРУДНІ, 
НАЙШИРШІ М'ЯЗИ СПИНИ, 
НИЖНІЙ ВІДДІЛ СПИНИ, ПРЕС 
Зручне положення сидячи
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М'ЯЗИ ЗАДНЬОЇ ПОВЕРХНІ 
СТЕГНА, СІДНИЧНІ

Лежачи на животі, опирайтесь руху 
ніг

М'ЯЗИ ГОМІЛКИ, 
ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ ОБЛАСТІ 

Стоячи

ЧОТИРЬОХГОЛОВІ, ПРИВІДНІ, 
ІЛІОТИБІАЛЬНИЙ ТРАКТ 

Сидячи з ногами, зігнутими в коліні 
на 90 градусів, чиніть опір руху ніг

Оскільки програми Відновлення, 
Масажу та TENS не вимагають 
застосування максимально 
переносимих величин інтенсивності, то 
при використанні даних програм 
стимуляції Ви можете зайняти будь-яку 
зручну для Вас позу, навіть більш 
розслаблену.



ТЕХНІЧНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

POWERDOT

Пристрій PowerDot PD-01M разом з 
аксесуарами до нього слід зберігати в 
сумці для перенесення PowerDot і 
тримати в захищеному місці, 
захищеному від дії умов 
навколишнього середовища, 
зазначених у розділі "Попередження" 
раніше.

Виробник стверджує, що PowerDot не 
підлягає ремонту особами, які не 
працюють у компанії. Будь-які сторонні, 
не затверджені виробником особи, які 
проводяться в цій галузі, 
класифікуються як псування одиниці 
товару, що звільняє виробника від 
будь-якої відповідальності щодо 
гарантійних зобов'язань і ризиків, яким 
може піддатися оператор або 
користувач.

57

Продовжуйте змінювати накладки 
електродів після 25-30 використань у 
відповідності з інструкцією. Зіпсовані 
або зношені накладки можуть 
спричинювати виражений дискомфорт 
під час стимуляції, впливати на її 
ефективність і навіть призводити до 
незначних пошкоджень.

Чищення: рекомендується чистити 
PowerDot тільки за допомогою сухої 
м'якої тканини.

Зберігайте прилад PowerDot та його 
аксесуари подалі від води. Зберігайте 
їх в сухому місці, в захисній упаковці 
або в сумці для переноски PowerDot.

Ӌриладע PowerDot PD-01M םת 
потребують калібрування або 
верифікації параметрів дії.  
Характеристики системно 
верифікуються та затверджуються для 
кожного виробленого приладу. Ці 
характеристики стабільні та не 
змінюються під час використання 
приладів у нормальних умовах.

Зберігайте прилад PowerDot та його 
аксесуари подалі від води. Зберігайте 
їх в сухому місці, в захисній упаковці 
або в сумці для переноски PowerDot.



ГАРАНТІЙНІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
ПО POWERDOT

На PowerDot PD-01M надається 
гарантія, що діє по всьому світу 1 рік з 
дати придбання приладу (потрібне 
підтвердження покупки).

Гарантія не поширюється на накладки 
електродів та чохол.

Протягом усього гарантійного періоду

виробник замінить Ваш непрацюючий 
PowerDot або 
аксесуари до нього безкоштовно (у 
деяких випадках за винятком витрат на 
пересилання та обробку), за умови, що 
продукт:

● Використовували за призначенням
таким чином, як описано в цій
інструкції.

● Не приєднувався до невідповідного
джерела енергії

● Не піддавався неправильному 
поводженню чи догляду.

● Не модифікувався і не лагодився.
● Не було пошкоджено ударом струму.

Ця гарантія не порушує Ваших 
законних прав.

УТИЛІЗАЦІЯ

Найвищий пріоритет має Європейська 
директива 2002/96/CEE (WEEE) щодо 
утилізації відходів

та електронного
й,

електричного 
обладнання 
повторного 
перероблення та

окрім того, 
використання, 
інших форм

відновлення таких відходів таким 
чином, щоб знизити скорочення 
знищення відходів:

● Перекреслене зображення бака для
сміття на колесах означає, що
обладнання не можна викидати до
побутових відходів, і що воно є
предметом виборчого збирання
побутових та промислових відходів;

● В устаткування має бути підходящий 
пункт прийому обробки;

● Таким чином, Ви вносите свій
внесок у охорону природних
ресурсів та захист здоров'я
населення;

● Батареї мають бути утилізовані
відповідно до національних законів
країни, що регулюють знищення
таких предметів.
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ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всі технічні характеристики наведені 
для імпедансу 1000 Ω на канал.

Батарея: Літій-полімерна (LiPo) 
підзаряджається 3,7 В, 210 мАг (що 
забезпечує 5-6 годин безперервної 
стимуляції за середніми параметрами).

Вхід: 5В через з'єднання USB 2,0 або
3,0 (стандартний кабель зарядки
мікро-USB—USB постачається в
наборі). I/P рейтинг: напруга 5В
постійного струму 1-2,1A.

Канали стимуляції: 2 незалежних 
канали, оптично ізольовані.

Форма хвилі стимуляції: симметрична 
двофазна ректангулярна з нульовим 
середнім значенням.

Діапазон частот стимуляції, що 
підтримується: 1-150 Гц.

Ширина імпульсу стимуляції, що 
підтримується: 32-432 мкСм (для 
основної/позитивної фази)

Максимальна вихідна напруга/струм: 
125 V/125 мА (+/- 5%).

Bluetooth: вбудований Bluetooth LE 4.0 
модуль, Nordic Semiconductor chipset.

Електросумісність (ЕМС): ETSI EN 301 
489-1/EN 301 489-17/EN 50385/EN 55011/
EN/IEC 60601-1-2.

Дані по радіочастотах:
• Діапазон робочих частот: 2402

МГц 2480 МГц (діапазон ISM).
• Тип модуляції: GFSK с AFH.
• Піковая потужність передачи:

-15.86 дВи (0.026 мВт).
• Інтервал канала / Кількість каналів:

2 МГц, 40 каналов (3 для реклами,
37 для даних).

• Тип антени: багатошарова чіп-
антена, підсилення, 2 дВи (1.58 мВт).

Сумісність з мобільними 
додатками:
• Android 5.0 Lollipop (або більш

пізня версія) з підтримкою 
Bluetooth Smart Ready та HD (або 
краще)

• сенсорний екран.
• Смартфон Apple iPhone 5 (або

більш пізня версія), з операційною
системою iOS 8.0 (або більш пізньої
версії).
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Розмір приладу: 60,4x43.,5x13,6 мм. 

Вага приладу: 25 г.

Спецификація середовища:

● Експлуатація / Зберігання /
Транспортування:
Температура від 0 °С до +40 °С.

● Вологість: 10-90% відносної
вологості.

● Атмосферний тиск: від 700 гПа
до 1060 гПа.

Очікуваний термін служби продукту: 5 
років.

Корпус: ABS & TPU.

Обмеження: продукт не підходить для 
використання в середовищах з високою 
концентрацією кисню та/або 
легкозаймистих рідин та/або 
легкозаймистих газів; не 
використовувати з обладнанням для 
електрохірургії або короткохвильової чи 
мікрохвильової терапії; у роботу 
пристрою може вносити перешкоди 
інше обладнання, навіть якщо це інше 
обладнання відповідає вимогам до 
електромагнітної емісії CISPR (CISPR 
EMISSION).

PowerDot PD-01M був протестований на відповідність наступним стандартам 

електромагнітної емісії та перешкодостійкості: 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ЕМІСІЯ:

Стандарт Елемент Примітки

CISPR 11: 2011 Кондуктивний Клас B

Випромінюючий Клас В

IEC 61000-3-2:2014 Випромінювання, що створюється 
гармонічними струмами

IEC 61000-3-3:2013 Коливання напруги та різкі перепади 
напруги
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СТІЙКІСТЬ ДО ЗАВАД:

Стандарт Елемент

IEC 60601-1-2 
Тестовані рівні для 
здорового довкілля

Тестовані
рівні
PowerDot
PD-01M

Примітки

IEC
61000-42:2008

Стійкість
до
електрост
атичного
заряду
(ESD)

± 8 кВ контактний:
± 2 кВ, ± 4 кВ, 

  ± 8 кВ, ±15 кВ 
повітряний

± 2 кВ,
± 4 кВ, ± 8 кВ
контактний:
± 2 кВ, ± 4 кВ,
± 8 кВ,
± 15 кВ
повітряний

Погіршення

дії не

спостеріга
ється

IEC
61000-4-3:2010

Стійкість
до
радіочас
тотного
електром
агнітного
 поля
(RS)

10 В/м
80 МГц – 2,7 ГГц 
80% амплітудна 
модуляція (AM) при 
1 кГц

10 В/м 80 МГц
– 5,785 ГГц
80%
амплітудна
модуляція
(AM) при 1
кГц

Погіршення
дії не
спостеріга
ється

IEC
61000-4-4:2012

Стійкість
до
наносеку
ндних
імпульсн
их
перешкод
(НІП,
EFT)

± 2 кВ

100 кГц

частота 

повторення

± 2 кВ

100 кГц
Частота
повторення

Погіршення
дії не
спостеріга
ється

IEC
61000-4-5:2014

Захист від
підвище
ної 
напруги

± 0,5 кВ, ± 1 кВ ± 0,5 кВ, ± 1
кВ

Погіршення
дії не
спостеріга
ється



IEC
61000-4-6:2013

Стійкість
до
кондуктив
них
перешкод
спричине
них
радіочас
тотними
електром
агнітними
 полями
(CS)

3В 0,15 МГц - 80 МГц 
6В в промисловому, 
науковому та 
медицинскому 
діапазоні частот
(ISM) та 
радіолюбительскому 
діапазоні частот між 
0,15 МГц і 80 МГц
80% амплітудна 
модуляція (AM) при 1 
кГц

10В
0,15 МГц - 80
МГц
80%
амплітудна
модуляція
(AM) при 1
кГц

Погіршення
дії не
спостеріга
ється

IEC
61000-4-8:2009

Стійкість
до
магнітно
го поля
промисло
вої
частоти
(PFMF)

30 А/м
50 Гц або 60 Гц

± 0,5 кВ, ±1 кВ Погіршення
дії не
спостеріга
ється

IEC
61000-4-
11:2004

Стійкість
до
кондуктив
них
перешкод
спричине
них
радіочас
тотними
електром
агнітними
полями
(CS)

3В 0,15 МГц - 80 МГц 
6В в промисловому 
науковому та 
медицинському 
діапазоні частот
(ISM) та 
радіолюбительсько
му діапазоні частот 
між 0,15 МГц та 80 
МГц
80% амплітудна 
модуляція (AM) при 1 
кГц

10В
0,15 МГц - 80
МГц
80%
амплітудна
модуляція
(AM) при 1
кГц

Погіршення
дії не
спостеріга
ється
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СУМІСНІСТЬ 
BLUETOOTH®

Унікальною властивістю PowerDot 
PD-01M є те, що він контролюється 
через бездротовий інтерфейс 
радіозв'язку Bluetooth Low Energy.

PowerDot PD-01M спеціально
розроблений для застосування
сумістно з Мобільним
додатком PowerDot, який 
підтримується деякими мобільними 
телефонами з ОС Android та iOS.

БЕЗПЕЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ

Ваш PowerDot PD-01M סṅᴏתלᴀᴏ״ᴉ׳ᴖ з 
Вашим мобᴑльнעм телефоном זס

ᴕװיװשװױװל кода безпеки, що

складається з 8 цифр, який, фактично,

запобігає приєднанню будь-яких інших

мобільних телефонів або

бездротових пристроїв до PowerDot. 
Безпечне сполучення відбувається під 
час активації PowerDot (див. розділ 
«Активація PowerDot») і, як тільки Ваш 
PowerDot стає активним, цифровий код 
активації записується у флеш-пам'ять 
PowerDot і верифікується Мобільним

PowerDot після
повторного ввімкнення

додатком 
кожного 
PowerDot.

Усі команди Bluetooth, надіслані з 
Вашого мобільного телефону на 
PowerDot, безпечно зашифровані за 
допомогою протоколу шифрування 
Bluetooth AES-128.

ВІД'ЄДНАННЯ ТА ЯКІСТЬ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Інтерфейс передачі даних через 
Bluetooth між Мобільним додатком 
PowerDot та PowerDot PD-01 спеціально 
розроблений для компенсації 
тимчасових та постійних від'єднань 
Bluetooth під час сеансу стимуляції.

Прилад PowerDot PD-01M забезпечений
здатністю до незалежного виконання

попередньо завантаженої програми 

стимуляції на останніх величинах
інтенсивності стимуляції, а також до
здійснення автоматичних
повторных приєднань через 
Bluetooth®.

У цьому відношенні тимчасові 
радіочастотні перешкоди (наприклад, 
викликані одночасною дією декількох 
приладів з активним Bluetooth та/або 
Wi-Fi в робочому діапазоні не



впливають на загальну ефективність та 
безпеку Вашого сеансу стимуляції.

Завдяки наявності механізмів

аварійної зупинки на апаратному

рівні  (див. розділ «Правила 

використання») від'єднання

Bluetooth більш постійного характеру 
не повинні впливати на безпеку 
стимуляції та можуть викликати лише 
тимчасові незручності, змушуючи Вас 
відкласти запланований сеанс 
стимуляції до більш благоприємних
умов навколишнього середовища для
Bluetooth-зв'язку.

Як і будь-які інші бездротові прилади, 
PowerDot PD-01M має низькі рівні 
випромінювань у радіочастотному 
діапазоні (RF) і, таким чином, швидше 
за все не викликає радіоперешкоди в 

розташованому поблизу електронному
обладнання (наприклад, комп'ютерах, 
радіоприладах, телефонах та ін.).

PowerDot PD-01M спроектований для 
протистояння заздалегідь очікуваним 
порушенням, які відбуваються в 
результаті дії електростатичних 
розрядів, магнітних полів електричних 
мереж або передавачів радіочастотної 
ідентифікації.

Спробуйте не використовувати 
PowerDot PD-01M на відстані менше 1,5 
метрів від працюючої мікрохвильової 
печі, оскільки радіочастотні 
перешкоди від мікрохвильової печі 
можуть викликати від'єднання  
PowerDot від мобільного телефону.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ

Якщо Ви маєте проблеми з 
бездротовим з'єднанням за допомогою 
Bluetooth (наприклад, Ваш прилад 
PowerDot PD-01M не відповідає на 
команди Мобільного додатка 
PowerDot) під час сеансу стимуляції, 
або якщо Ви не змогли приєднати Ваш 
PowerDot і почати сеанс стимуляції, не 
слід панікувати, слід. припинити сеанс 
стимуляції вручну, недовго натиснувши 
кнопку запуску на Вашому приладі 
PowerDot.

Ваш Мобільний додаток PowerDot має 
вбудований механізм повторного 
з'єднання та визначення від'єднання та
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Не дивлячись на це, неможливо
гарантувати, що на роботу 
стимулятора не впливатимуть сильні 
радіочастотні поля (RF), які походять 
від інших джерел.



у більшості випадків воно забезпечить 
повторне з'єднання з Вашим PowerDot 
в короткі проміжки часу, що дозволить 
Вам відновити стимуляцію за 
допомогою кнопки 
"Відновити" (Resume) на екрані 
стимуляції.

Якщо повторне приєднання та 
поновлення стимуляції неможливе 
після кількох спроб, припиніть Ваш 
сеанс стимуляції за допомогою кнопки 
«Стоп» («Stop») на Екрані стимуляції та 
вікладіть її на більш пізній час.



СТАНДАРТИЗОВАНІ 
СИМВОЛИ

Серійний номер

Режим очікування

Попередеження

Постійний струм (DC)

ТІЛЬКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ

Цей символ на приладі 
PowerDot PD-01M показує 
відповідність вимогам 
Директиви з медичного 
обладнання (94/42/EEC)

Виробник

Уповноважений представник 
у Європейському Союзі

Прилад з внутрішнім 
джерелом живлення Класу II з 
деталями Типу BF

На продукт поширюється 
директива щодо утилізації 
відходів виробництва 
електричного та електронного 
обладнання (WEE), яка 
стосується роздільного збору 
відходів

Уважно прочитайте інструкції 
щодо застосування перед 
початком використання 
приладу

Захист від контакту з пальцями 
руки людини більш ніж
12 мм і від крапель води, що 
падають під кутом менше 15 
градусів.

Прилад відповідає Частині 15 
Свідоцтва з відповідності до вимог
Федеральної Комісії з питань 
комунікації (FCC). Експлуатація 
приладу допускається за дотримання 
наступних двох умов:

● Прилад не повинен бути джерелом
шкідливих перешкод.

● Прилад має працювати в межах

наведених перешкод, включаючи
перешкоди, які можуть викликати
небажані зміни в його роботі.
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FCC ID: 2AC2KPD001201400SMT



ВИРОБНИК ТА  
ПІСЛЯ-ПРОДАЖНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВИРОБНИК:
Smartmissimo Technologies Pte Ltd
4 Shenton Way, #28-01 SGX Centre II
Singapore 068807
E-Mail: service@powerdot.com
Зв'яжіться з виробником для 
вирішення будь-яких питань щодо 
встановлення, використання, 
експлуатації приладу або щоб 
повідомити про будь-яку несподівану 
зміну в роботі приладу або подію.

УПОВНОВАЖЕНИЙ 
ПРЕДСТАВНИК
В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СПІЛЦІ:

Medical Technology Promedt Consulting
GbmH, Altenhostrasse 80, 66386, St.
Ingbert, Germany
Phone: (+49) 6894 581020
E-Mail: info@mt-procons.com

ВИРОБНИК НАКЛАДОК 
ЕЛЕКТРОДІВ:

ZMI Electronics Ltd.,
6F-1, No. 286-4, Shin Ya Road,
Chien Chen District, Kaohsiung, Taiwan,
R.O.C.

УПОВНОВАЖЕНИЙ 
ПРЕДСТАВНИК
В ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЦІ ПО 
НАКЛАДКАХ ЕЛЕКТРОДІВ:

Sunsam Finance AB,
Industrigatan 4B 2TR, SE-11246
Stockholm, Sweden
Phone: (+46) 7031 57072
E-Mail: info@sunsam.se
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ЕЛЕКТРО-
МАГНІТНА
СУМІСНІСТЬ
(ЕМС)
PowerDot PD-01M призначений для
використання і догляду за здоров'ям 
в домашніх умовах у відповідності до 

стандарту безпеки ЕМС IEC 60601-1-2

(4-е видання і з обмеженнями, які є

визначеними попередженнями та 
запобіжними заходами в цьому 
посібнику (наприклад, для експлуатації 
поблизу випромінювачів РЧІД, що 
працюють мікрохвильових печей і т. д.).

Приклади домашніх умов для догляду 
за здоров'ям включають ресторани, 
кафе, магазини, універмаги, ринки, 
школи, церкви, бібліотеки, вуличне 
застосування (вулиці, тротуари, парки), 
приватні будинки (резиденції, будинки, 
старі будинки), транспортні засоби 
(автомобілі, автобуси, поїзди, човни, 
літаки, гелікоптери), вокзали, автобусні 
станції, аеропорти, готелі, хостели, 
пансіонати, музеї, театри.

PowerDot PD-01 спроектований так, 
щоб підтримувати очікувані 
порушення, що виникають через 

електростатичних разрядов, магнітних 
полів для джерела живлення або 
радіочастотних випромінювачів.

Тим не менш, на роботу PowerDot PD-01 
все ж таки можуть впливати 
радіочастотні поля, що виникають 
внаслідок дії інших джерел.

Для отримання більш детальної 
інформації про ЕМС емісію та 
перешкодостійкість зв'яжіться з 
Smartmissimo Technologies.

Прилад не повинен використовуватись 
поряд або разом з іншим обладнанням. 
Якщо необхідно суміжне або штатне 
використання, слід пересвідчитись, що 
прилад здійснює нормальну роботу в 
конфігурації, в якій він буде 
використовуватись.



Наступна функція приладу вважається 
необхідною для безпеки користувача: 
здатність підтримувати постійну 
інтенсивність стимуляції (амплітуду), 
частоту імпульсів і форму імпульсів (як 
форми, так і ширини).
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Використання аксесуарів, 
перетворювачів та кабелів, окрім тих, 
що вказані або надані виробником 
даного обладнання, може призвести 
до збільшення електромагнітного 
випромінення або зниженню стійкості 
до електромагнітних перешкод даного 
обладнання, що призведе до 
неправильної роботи прилада.

Портативне радіочастотне обладнання 
(включаючи периферійні прилади. такі 
як кабель антени та зовнішні антени) 
слід використовувати не ближче 30 см 
(12 дюймів) від будь-якої частини 
PowerDot PD-01, включаючи кабелі, 
вказані виробником. В іншому випадку 
може відбутись погіршення роботи 
даного обладнання.

Робота зарядки батареї PowerDot може 
погіршуватись в середовищах з 
частими перервами напруги (при 
заряджанні за допомогою настінного 
адаптера). Для забезпечення постійної 
та надійної зарядки дуже 
рекомендується використання 
джерела бесперебійного живлення 
(ДБЖ) при роботі в таких середовищах.

У випадку, якщо необхідна 
функціональність приладу втрачена або 
погіршилась внаслідок 
електромагнітних перешкод, безпека 
стимуляції та її ефективність може бути 
знижена. При будь-якій несподіваній 
зміні будь-якого з параметрів 
стимуляції користувачу рекомендується 
негайно припинити сеанс стимуляції, 
застосовуючи один із способів, 
зазначених у розділі «Припинення 
сеансу стимуляції».
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