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ÖNEMLİ

Ürünü kullanmadan önce
talimatları dikkatlice okuyunuz
ve ileride tekrar başvurmak için
saklayınız.
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TENS NEDİR? 

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation),sinirlerin düşük 
elektrik akımlarıyla uyarılmasına denir. CORELIFE tens cihazını 
kullanarak vücudun ağrıyan kesimlerindeki sinirler uyarılarak ağrıların 
hafiflemesini sağlar. Tens Terapisi bilimsel olarak incelenmiş ve pratikte 
denenerek çok olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Fizik Tedavi Bölümlerinde 
tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
 TENS deri üzerinden elektrikli terapi sistemi ile kas ve eklem ağrıları 
ya da  farklı ağrı türlerinin tedavisinde ilaç gerektirmeden kullanılan bir 
yöntemdir.
TENS yönetiminin diğer tedavi şekillerine nazaran en büyük avantajları 
travmatik olmaması, çabuk ve uzun süre etkili olabilmesi, ciddi hiç 
bir yan etkisinin bulunmaması, evde, işyerinde veya dinlenme anında 
rahatsızlığı bulunan kişinin kendi kendine tatbik imkanı sağlamasıdır.
• Sinir Sistemindeki uyuşma belirtilerini hafifletici etkide bulunur.
• Masaj etkisi yapar, kasın fizyolojik ve fonksiyonel olarak gelişip
 güçlenmesini sağlar.
• Kasların eski haline getirilmesini ve vücudun belli bölgelerinde oluşan
 yağ ve selülitlerin giderilmesini sağlar.
• Kasların gevşemişini sağlayarak aşırı yorgunlukları giderir.

TENS CİHAZININ KULLANILDIĞI ALANLAR 

Prensip olarak her türlü ağrıda TENS terapisi faydalı olur. Terapinin 
denenmesi, fayda sonuç ilişkisi analiz edilmelidir. Çünkü tens terapisi 
ucuzdur, kolaydır ve yan etkisi yoktur. Halihazırda hastanelerde ya da 
kliniklerde Ortopedi, Nöroloji, Jinekoloji, Üroloji, Dahiliye, Spor Sağlık, 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezlerinde elektro pad yardımıyla 
yoğun bir biçimde kullanılmaktadır.

• Zayıflama 
• Bel Ağrısı
• Romatizma
• Boyun Ağrıları
• Aşırı Ağrılar
• Aşırı Yorgunluk
• Karın Ağrısı
• Omuz Ağrıları

• Varis
• Siyatik
• Tasniyon
• Kısmi Geçici Felç
• Böbrek Ağrıları
• Migren
• Kramp 
• Selüleit

• Menopoz
• Kireçlenme
• Cinsel Sorunlar
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TENS CİHAZININ FAYDALARI 

• Sinir Sistemi ve buna bağlı olan kas sistemini elektronik şoklarla
 uyararak sinirlere ve kaslara aktivite (canlılık) kazandırır.
• Organların hücrelerinde bulunan enerji dengesini düzenleyip normal
 çalışmasını sağlar.
• Vibrasyon (titreşim) etkisi ile kasılmış olan kaslar gevşetilir.
• Adalelerin kasıp gevşetilmesi, damarlar üzerinde pompa etkisi
 oluşturur ve kan dolaşımını hızlandırır, düzenler.
• Vücuttaki sinir uçları vücudun kendi kendisini tedavi edebileceği bazı
 maddeler üretir. Sinir uçlarının elektronik şoklarla uyarılmasıyla bu
 maddelerin üretimi hızlanır ve vücut kendi kendine daha kolay tedavi
 edebilir hale gelir.
• Ağrı kesiciler gibi vücudun her tarafına değil sadece tatbik edilen bölge
 etrafına fayda sağlar.

TEMİZLİK , BAKIM VE UYARILAR 

Cihazı su ile temas ettirmeyiniz. 
Kabloların bükülmesini ve kıvrılmasını engelleyiniz. 
Elektro Padllerin kullanıma bağlı olarak eskiyen padleri yenisi ile 
değiştirmeniz gerekmektedir. 
Çocukların kullanımı için uygun değildir. Bundan dolayı çocuklardan uzak 
tutunuz.
Adaptör ile kullanım yapıyorsanız cihaz içerisinde pil bırakmayınız.
Pil akması sonucu oluşacak arızalar Garanti Kapsamı dışında olduğunu 
unutmayınız.
Daha sonra tekrar incelemek ve garanti koşulları için kullanma 
kılavuzunu saklayınız.
Arıza halinde Teknik Servis ile irtibata geçiniz. Cihazı açmayınız. Açılan 
cihazlar Garanti kapsamı dışında olduğunu unutmayanız.
Elektro Padler ve Terlikler Garanti Kapsamı dışındadır.
Ürünü Hafif Nemli bir bez ile temizleyiniz. Aşındırı, ağartıcı kullanmayınız.

•Teknik Bilgi ve Servis için info@deppomed.com ve ya  0 232 231 11 05 
nolu telefondan iletişime geçebilirsiniz.
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MODEL CL-M85 ÇİFT KANALLI TENS CİHAZI
KUTU İÇERİĞİ 

1 adet tens cihazı
4 adet elektro pad
1 adet 2 li kablo
1 adet 4 lü kablo
1 çift refleksoloji terliği
1 ad. Kullanma kılavuzu
4 ad AA Kalem Pil
1 ad Adaptör   

ÜRÜN TANITIMI

1- Açma & Kapatma Butonu 
2- 1. Kanal Kullanım Düğmesi
3-4-5-10-11-12 – Vücudun Farklı Bölgeler İçin Özel Kullanım Butonları
6-7-8-9 – Manuel Kullanım Farklı Masaj Butonları
13-14 – Otomatik Masaj Butonları
15- 1.Kanal Giriş Soketi
16- 2.Kanal Giriş Soketi
17- Masaj Zaman Artırma ve Azaltma Butonları
18- 2. Kanal Düğmesi
19- Adaptör Giriş Soketi

Hızlı Tanıtım: Bu ürünün en büyük özelliği aynı anda iki kişinin farklı 
düzeylerde ürünü kullanabilmesidir. Bir farklı kullanım şekli de kişi 
üzerinde farklı uygulama alanlarına farklı derece güç vermenizi imkan 
sağlamasıdır. Her Kanalın güç seviyesi 20 kademedir. Bu da cihazın daha 
hassas ve daha güçlü ayarlarda kullanabilmenize sağlar. 
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TUŞ TANITIM

Vücudun Farklı Bölgeleri İçin Özel Hazırlanmış Masaj Modlar

3- Kol ( ARM)
4- Eklem ( JOINT))
5- Ayak (FEET)
10- Bacak ( LEG)
11- Bel ( WAIST)
12- Omuz ( SHOULDER)

FARKLI ÖZELLİKTEKİ MANUEL KULLANIM MASAJ ŞEKİLLERİ

9- Yumruk (THUMP)
8- Titreşim (VIBRATE)
7- Ovma & Yoğurma ( KNEED)
6-  Baskı ( PRESS)

HIZLI KULLANIM BİLGİLERİ

1- Öncelikle Pilleri doğru bir şekilde takınız.
2- Sadece padleri ya da terliği kullanmak için ikili kabloyu alınız. 1.Kanal 
soketine takınız. (15).
3- Padleri çıkartıp kırmızı ve beyaz kablo uçlarına takınız. Yapışkan olan 
yüzeyleri vücudunuzun ağrıyan bölgesine yapıştırınız.
4- Elektro Padleri vücudunuza yapıştırmadan cihazı çalıştırmayınız. 
Vücudunuza yapışmayan pad olursa cihaz kendini kapatacaktır. 
5- Cihazın açma kapama düğmesine basınız. Ekranda Otomatik olarak 
15 dakika ayarlı zamanla birlikte farklı masaj tipleri  otomatik olarak 
devreye girecektir. Cihazın 20 güç seviyesi vardır. Otomatik olarak 1. Güç 
seviyesinden başlar. Ağrı tipiniz ve durumunuza göre düğmeyi çevirerek 
derecesi yükseltebilirsiniz.
6- Eğer zamanla ilgili bir değişim yapmadıysanız cihaz 15 dakika 
sonrasında otomatik olarak kapanacaktır.
7- Dörtlü Kablonun Kullanımı: 1. Kanalda 2 li kablo kullanırken diğer 
kanala 4 lü kabloyu takabilirsiniz. Eğer dörtlü kabloyla sadece terlik 
kullanacaksanız kırmızı ve beyaz kabloları terliğin iç orta kısmındaki giriş 
soketine takınız ve takılı olan kanalı çevirerek güç seviyesini artırınız.



8

MODEL CL-M80
Tek Kanallı Tens Cihazı

Kutu İçeriği

1 adet Tens Cihazı
4 adet elektro pad
1 adet 2 li kablo
1 adet 4 lü kablo
3 adet pil
1 adet adaptör
1 çift refleksoloji terliği

8- Dikkat: Eğer 4 lü kablo ile hem pad hem de terliği kullanacaksanız, 
kırmızı ucun birini pad soketine diğer kırmızı ucu terliğe takınız. Pad 
soketine takılı gelen beyaz kabloyu terliğe takınız. Terliğe gelen kablonun 
beyaz kısmını pad girişine takınız. (resim 2)

9- Aynı anda iki kişi faklı güçlerde kullanabilirsiniz. Pad ve terlik 
kullanımını aynı anda yapmak istiyorsanız 1. Kanala 2 li, kablo ile padleri 
takınız. 2.kanala dörtlü kablo ile sadece terlikleri takınız. Böylelikle 
padlerin güç seviyesini 1. Kanaldan terliklerin güç seviyesini 2. Kanaldan 
ayarlayabilirsiniz.

resim 2
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Hızlı Tanıtım

Cihaz evde kullanım için en ideal şekilde tasarlanmıştır. 8 derece güç 
seviyesi mevcuttur. Aynı anda hem padleri hem terlikleri kullanabilmenizi 
sağlar.

Ürün Tanıtımı

1-2-3-4-5 : Vücdun farklı özel bölgeri için özel                                            
hazırlanmış masaj modları (Omuz, Bel, Eklem, El ve Ayak, Bacak)
6- Yapılan seansın tekrar edilmesi
7- Otomatik 15 dakika ayarlı seasların kalan dakikasını gösterir ekran
8- Masaj güç seviyesini gösterir ekran
9-Masaj güç seviyesini artırma azaltma
16- 11-12-13 – Farklı masaj uygulama modları (Vurma, Titreşim, Ovma, 
Baskı)
14- Güç seviyesini ayarlama
15- Elektro pad ve ya telik giriş soketi
16- Adaptör kullanım imkanı.
Tuş Tanıtım
Vücudun Farklı Bölgeleri İçin Özel Hazırlanmış Masaj Modlar
1-Omuz ( SHOULDER)
2-Bel ( WAIST)
3-Eklem (JOINT)
4-El ve Ayak ( HAND & FOOT)
5-Bacak ( LEG)

Farklı Özellikteki Manuel Kullanım Masaj Şekilleri

10- Yumruk (THUMP)
17- Titreşim (VIBRATE)
18- Ovma ( RUB)
19- Baskı ( PRESS)
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Hızlı Kullanım Bilgisi

1- Öncelikle Pilleri doğru bir şekilde takınız.
2- Sadece padleri ya da terliği kullanmak için ikili kabloyu alınız. Soket 
girişine takınız.
3- Padleri çıkartıp kırmızı ve beyaz kablo uçlarına takınız. Yapışkan olan 
yüzeyleri vücudunuzun ağrıyan bölgesine yapıştırınız.
4- Elektro Padleri vücudunuza yapıştırmadan cihazı çalıştırmayınız. 
Vücudunuza yapışmayan pad olursa cihaz kendini kapatacaktır. 
5- Cihazın (14) düğmesini aşağıya doğru çevirerek cihazı açınız. Ekranda 
Otomatik olarak 15 dakika ayarlı zamanla birlikte farklı masaj tipleri  
otomatik olarak devreye girecektir. Cihazın 8 güç seviyesi vardır. En uygun 
güç seviyesi için düğmeyi çevirerek uygun güç seviyesini ayarlayınız. 
6- Eğer zamanla ilgili bir değişim yapmadıysanız cihaz 15 dakika 
sonrasında otomatik olarak kapanacaktır.
7- Dörtlü Kablonun Kullanımı:  Eğer dörtlü kabloyla sadece terlik 
kullanacaksanız kırmızı ve beyaz kabloları terliğin iç orta kısmındaki giriş 
soketine takınız ve takılı olan kanalı çevirerek güç seviyesini artırınız.
8- Dikkat: Eğer 4 lü kablo ile hem pad hem de terliği kullanacaksanız, 
kırmızı ucun birini pad soketine diğer kırmızı ucu terliğe takınız. Pad 
soketine takılı gelen beyaz kabloyu terliğe takınız. Terliğe gelen kablonun 
beyaz kısmını pad girişine takınız. (resim 2)

resim 2
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Uygulama Yöntemleri
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Garanti Koşulları

• Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır
• Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi satın
 alınan ürünün garanti süresi ile sınırlıdır.
• Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti
 kapsamındadır.
• Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde
 geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş
 günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
 istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi,
 temsilciliği, ithalatçısı 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde
 imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar
 benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis
 etmek zorundadır.
• Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
 hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen 
 parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
 ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
• Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi
 içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla
 tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi
 veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının
 altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan
 yararlanamamayı sürekli kılması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması
 halinde sırayla satıcısı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
 imalatçısı –üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
 tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında,
 tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kusur
 oranında bedel indirimi talep edebilir.
• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
 kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.



16

Garanti

Garanti hizmetinden faydalanabilmek için ürünün tarihli satın alma
belgesi veya garanti belgesi ile yetkili servise ulaştırılması gerekmektedir.
Bu garanti kaza, yanlış kullanım, hatalı tamir veya yetkili olmayan kişiler
tarafından yapılan modifikasyon, kötü kullanım ve yanlış güç kaynağı ile
kullanım durumlarında meydana gelen hasar ve arızları kapsamaz. Bu
gibi arızlarda ücret talep edilir. Bu garanti yukarıda bahsi geçen konular
dışındaki arızaları garanti kapsamı dışında tutar.
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GARANTİ BELGESİ
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Cinsi ELEKTRONİK MASAJ ALETİ

Markası Corelife

Modeli  CL-M80   CL-M85

M
üş

te
ri

Adı Soyadı

Telefon

GSM

E-posta

Sa
tıc

ı

Ünvanı

Adresi

Telefon

Faks

Fa
tu

ra Tarihi

No

Kaşe
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İTHALATÇI FİRMA

Deppomed Sağlık Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Efeler Mahallesi B. Hayrettin Paşa Caddesi NO 108 Buca / İzmir

TEL 0 232 231 11 05 • info@deppomed.com
www.corelife.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA
Shenzen As Tec technology Co., Ltd

Address 2C Xing Rd, Shajing, ShenZhen, P.R.C.
T +86 755-36610248

MODEL NO CL-M80, CL-M85
CORELIFE ELECTRONIC PULSE MASSAGER

MADE IN P.R.C.
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