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1.Работа с работния панел. 
 
 1.1 Управление на уреда. 

• Преди да въведете уреда в експлоатация е необходимо да свържете всичките му 
накрайници. Тази операция е изключително улеснена, тъй като всеки жак отговаря 
точно на определен накрайник. След като сте свързали и трите накрайника, е 
необходимо да свържете захранващия кабел към уреда и съответно към захранването. 

• Стартирането на уреда се извършва чрез включване на червения бутон, намиращ се на 
гърба на основното тяло. Щом апарата се стартира, на дисплея ще можете да видите 
изобразени трите накрайника. 

• Изберете накрайник от бутоните “RF и Cavitation”.  
След като сте избрали желаният накрайник, от стрелките на бутона “Work Time”, 
нагласете необходимото време за работа.  
Изберете нужният интензитет от стрелките на бутона “Intensity”, след което натиснете 
бутон “Start/Pause”, за да стартирате работа. 
Когато решите да спрете работа с апарата, го направете от същият бутон ”Start/Pause”, 
след което изключете от червеният бутон и захранването. 

 
 

2.Функции на накрайниците 
 
2.1. 40 KHz Ултразвуков накрайник ( Накрайник за кавитация) 

 Кавитацията е ефективен метод за разрушаване на мазнините 
посредством ултразвукови вълни, които въздействат през кожата и 
водят до нaмаляване на мастните тъкани и мазнинни натрупвания. 
Методът води до остлабване на мастните образувания като ги прави 
значително по-меки и ги отделя от другите тъкани. Излишните мазнини 
се изхвърлят лесно от организма под формата на течности. 
Ултразвуковите вълни на кавитацията въздействат върху мастните 
тъкани чрез насочени ултразвукови вълни, които се предават 
посредством накрайниците на уреда. Най-ефективен е методът на 
нискочестотната кавитация, която използва честоти между 20 и 50 

KHZ. Този обхват на вълните проникват около 1.5 - 2 см. Процедурата е безопасна и 
щадяща кръвоносните съдове. Нашият апарат за кавитация работи с честота от 40 KHZ, което 
попада в горепосочения обхват. 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
Апарат за кавитация и радиочестоотен 

лифтинг - професионален, модел KMS 

 
ПРОДУКТОВ КОД: TS1213 



                                                                                                           
                                            office@technoshop.bg    

                                                                                  fb.com/technoshop.bulgaria                                                              

 

 Страница 2 от 5 

 

Ултразвуковата кавитация неутрализира мазнините по време на процедурата, което улеснява 
тялото да изхвърли излишните натрупвания  
през уринарната и лимфната системи. 
 
2.2 RF накрайник за тяло 

Интегриран с най-модерната RF технология, накрайникът директно 
достига до дълбоко разположените мазни тела. В бързоактивното 
състояние тъканите на мастните клетки могат да генерират топлина 
от триене, да повишат локалната температура и да премахнат 
излишните мазнини и токсини от тялото чрез потните жлези. По този 
начин се постига разтварянето и премахването на излишните 
мазнини от организма. 
 
 

 
2.3. RF приставка за лице 

Използва се връзка за предаване на радиовълнова енергия и 
генериране на електрическо поле за навлизане в подкожната тъкан 
през повърхността на кожата. Във високата честота от 450 КHz, 
електрическото поле променя полярността си 450 000 пъти в 
секунда. За да отговорят на бързата промяна, електрическите 
частици в кожата също се променят. През това време естественото 
електрическо съпротивление в подкожната тъкан се движи и 
генерира топлинна енергия. Тъй като папиларният дерма колаген 
може незабавно да се свие когато температурата е в диапазон от 
60 до 70 градуса Целзий, след третиране на бръчки, клиентът може 
веднага да усети ефекта на стягане на кожата. Когато колагенът се 

произвежда непрекъснато, дебелината и плътността на кожния папиларен слой могат да се 
увеличат, за да се премахнат бръчките, белезите и да се възстанови еластичността и блясъка 
на кожата. 
 

2.3.1 Зони на третиране: 

• Стягане на ръце, крака, дупе, бедра, коремни мускули. 

• Изглаждане и подмладяване на кожата на лицето. 

• Премахване на бръчки по кожата на лицето. 

• Подмладяване на кожата на лицето 
 
Предложения за начини на работа и чести практики 
 

1. Бедрена част 
1.1. Придвижвайте накрайника отдолу нагоре като натискате накрайника плътно към 
бедрата, за да раздвижите лимфата. (фигура 1) 
2.2. За разграждане на мазнини - отдолу нагоре с кръгови движения обратно на 
часовниковата стрелка. (фигура 2)  
2.3. За разграждане на мазнини – плътни къси движения нагоре и надолу, като ги 
редувате и работите в определени участъци. (фигура 3) 
2.4. Последователни плъзгащи движения от колената нагоре или от областта на 
глезените към колената, също нагоре. (фигура 4) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2. Баджаци 
2.1. Движете накрайника по посока на лимфата. (фигура 5) 

Фигура 1 Фигура 2 Фигура 3 Фигура 4 Фигура 5 Фигура 6 
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2.2. Отгоре надолу с кръгови движения обратно на часовниковата стрелка. Движете 
накрайника циклично.  
2.3. Придърпвайте приставката от външната част към вътрешната. Тази методика се 
изпозлва за оформяне и извайване. (фигура 6)  
 

3. Гръб 
3.1. Движете накрайника нагоре и надолу по цялата дължина на гърба, като притискате 
плътно. (фигура 7) 
3.2. Кръгови движения обратно на часовниковата стрелка, за да стимулирате лимфния 
възел под мишниците. (фигура 8) 
3.3. Малки кръгови движения обратно на часовниковата стрелка, за да разградите 
натрупванията на мазнини. (фигура 9) 
3.4. Използвайте дълги прави движения отвътре навън, за да оформите областта. 
(фигура 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ръце 
5.1. Използвайте продълговати движения от лактите към мишниците, за да стимулирате 
лимфния дренаж. Възможно е и под формата на кръгови движения.(фигура 11) 
5.2. Използвайте малки кръгови движения обратно на часовниковата стрелка, за да 
разградите мастните натрупвания. (фигура 12) 
5.3. Използвайте продлъговати движения с плътен натиск, за да стегнете областта. 
(фигура 13) 

 

                        
   
 
 

6. Коремна област 
6.1. Започнете с малки кръгови движения в посоока на часовниковата стрелка, като 
постепенно извършвате по-големи кръгове. Тези кръгови движения около пъпа имат 
благоприятен ефект върху перисталтиката на дебелото черво. (фигура 14) 
6.2. Малки кръгови движения противоположни на посоката на часовниковата стрелка. 
Следвайте графиката. (фигура 15) 
6.3. Започнете от горната част на коремната област точно под гърдите, като използвате 
плътни придърващи движения надолу. (фигура 16) 
6.4. Използвайте прави движения надолу, за да разбиете мастните натрупвания. По 
този начин, ще раздвижите и лимфата. (фигура 17) 
 

             
 
 
 

Фигура 7 Фигура 8 Фигура 9 Фигура 10 

Фигура 11 Фигура 12 Фигура 13 

Фигура 14 Фигура 15 Фигура 16 Фигура 17 
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7. Обработна на лице 
7.1. Област около очите. Препоръчва се използването на козметичен продукт, който 
трябва да бъде разпределен равномерно върху кожата. Използвайте RF накрайника за 
лице, като работите започнете работа от външния ъгъл и продължите към зоната на 
очите, веждите и челото. Препоръичтелно време за трерирана област: 3-5 минути. 
(фигура 18) 
 
7.2. Област около очите.  Препоръчва се използването на козметичен продукт, който 
трябва да бъде разпределен равномерно върху кожата. Започнете работа с RF 
накрайника за лице като извършвате продълговати движения от вътрешната част на 
очите към външната. Проограмата е за изравняване ан кожната текстура и премахване 
на бръчките. Препоръчително време за работа: 5-8 минути. (фигиура 19). 

 
        7.3. Област около очите. Препоръчва се използването на козметичен продукт, който трябва 
да бъде разпределен равномерно върху кожата. Започнете работа с RF накраника за лице по 
указанията от графиката. Премахва торбичките под очите и стяга кожата. Препоръчително 
време за работа: 5-8 минути. (фигура 20) 
 

         
 
 
        7.4. Обработка на лице. Използвайте RF приставката за лице като извършвате 
продълговати движения отгоре надолу, като движенията трябва да бъдат притискащи и плътни 
към лицето. Препоръичтелно време на работа: 5 минути. (фигура 20) 
 
        7.5. Обработка на лице. Използвайте RF приставката за лице като използвате движения 
като тези на показаната графика. Препоръчително време на работа 5-8 минути. (фигура 21) 
 

      
 
 
 
Противопоказания: 

• Забравяне се използването от бременни жени. 

• Забранява се използването по време на менструален цикъл. 

• Епилептизъм. 

• Хора със злокачествени заболявания. 

• Хора със следоперативни рани, които не са зарастнали напълно. 

• Възпаления или инфекции. 

• Хора със сърдечна недостатъчност и (или) байпаси. 

• Хора с бъбречна недостатъчност или заболявания на бъбреците, камъни в бъбреците.  

• Хора с метални импланти или имплантиран силициев гел. 

• Хора с висока температура. 

• Хора с вродена или хронична хиперчувствителност. 
 

Фигура 18 Фигура 19 Фигура 19 

Фигура 20 Фигура 21 
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Обърнете внимание: 

• Осигурете си специален гел за работа с апарата. 

• Избягвайте почукващи движение върху главата 

• За да избегнете изгаряне по главата по време на процедура, моля да използвате достатъчно 

проводим гел. 

• Не дръжте накрайниците дълго време върху един и същ участък от тялото и не ги прилагайте 

върху кости. 

• Проверете дали всички кабели (включително и захранващия) са свързани добре. 

• В случай че не използвате дълго време уреда, го изключете от копчето и от захранването. 

• Уверете се, че не носите бижута или метални предмети върху себе си. 

• Ако използвате апарата в продължение или повече от 1 час, моля спрете уреда за около 10 

минути, след което можете да започнете работа отново. 

• Препоръчително е по време на процедурите с апарата, да не се подлагате на други процедури с 

други козметични уреди. 

 

 

Времетраене на процедури: 

• Процедура върху тялото – интервал от 25-30 минути. 

• Процедура върху лицето – интервал от 10-15 минути. 

• Процедура в зоната около очите – около 5 минути. 

 

 

Важно: 

• С цел по – добър и ефикасен резултат, съветваме да използвате апарата с подходящите за 

процедурите проводими и козметични гелове. 

Важно е да пиете 1-2 литра вода преди и след процедура, за да подпомогнете лимфния дренаж и 

детоксикацията. Известно количество адипоцити се метаболизират от черния дроб и се елиминират с 

урината. 


