LE BODY

--FACE-USER MANUAL

K ČEMU SLOUŽÍ LEBODY FACE?
Lebody Face je přístroj pro domácí používání,
který dodává vitalitu, pružnost a liftingový efekt kožním
buňkám díky použití mikro proudu.
Lebody Face dosahuje vynikajících změn na pokožce
již po krátké době používání.

0 PŘEHLED
• OBSAH BALENÍ
LEBODY FACE balení obsahuje následující položky
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* Položky nemusí vypadat stejně jako na obrázku
v závislosti na modelu a výrobních změnách.

f} POPIS PRODUKTU

• I program

• LEBODY FACE

Tento program podporuje vstřebávání pleťových krémů. Aplikujte
Lebody Renewal UP Cream a použijte přístroj k ošetření celého
obličeje po dobu 5 až 10 minut.

• L program
Tento program podporuje zlepšení pružnosti pokožky díky stimulaci
kůže mikroproudem. Aplikujte Lebody Renewal Face Water Gel
a použijte přístroj k ošetření celého obličeje po dobu 5 až 10 min.

Návod k použití LEBODY FACE

E) POSTUP POUŽITÍ
CD Očistěte obličej
Ozn. NÁZEV

FUNKCE

0

Mikroproudové jednotky (Faceball)

Oblasti, na kterých je vytvářen
mikroproud

G)

LED display

Oblast, kde je indikován program
a intenzita. Zmáčkněte a podržte
na 2 až 3 sec pro přepínání mezi
I a L programy
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Ovládání intenzity
mikroproudu: snížení(-)

přepínání programů. Zmáčkněte
a podržte na 2 až 3 sec
pro přepínání mezi I a L programy

G)

Ovládání intenzity
mikroproudu:
zvýšení(+) / přepínání programů

Tlačítko pro zvýšení intenzity
výstupu. Zmáčkněte a podržte na
2 až 3 sec pro přepínání mezi I a L
programy

G

Zapnutí / vypnutí přístroje

Zmáčkněte a podržte 2 až 3 sec
pro zapnutí/vypnutí

Q

Nabíjecí kolébka

Držák pro LEBODY FACE během
nabíjecího procesu
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Vyčistěte obličej a osušte do sucha.
Pro muže: doporučujeme oholit tvář
před použitím přístroje.

@ Aplikujte kosmetické krémy
�\\. !14:!J
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Použijte Lebody Renewal UP Cream
nebo Renewal Face Water Gel podle
toho jaký program chcete nastavit.
(Pokud chcete použít oba programy po
sobě, aplikujte na obličej nejprve Lebody
Renewal UP Cream pro I program
a potom aplikujte Renewal Face Water
Gel pro L program.)
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Krémy se prodávají samostatně,
nejsou součástí balení přístroje

Lebody Renewal
� UP Cream
pro I program

Renewal Face
Water Gel
-"'- pro L program
0�

Návod k použití LEBODY FACE

@ Zapněte přístroj @ Zvolte program ® Nastavte intenzitu
Zmáčkněte a podržte tlačítko pro
zapínání přístroje ON na 2-3 vteřiny
a zapněte přístroj.
Stlačte a podržte tlačítko [-/+] na 2-3
vteřiny a zvolte požadovaný program.
Stlačte tlačítko [-/+] a nastavte intenzitu
mikroproudu.
I program (nastaven jako výchozí
program)
L program
Doporučená délka ošetření
je 5 až 10 minut pro každý program

Postupujte v pořadí a dle popisu ukázaných na vyobrazeních
níže. Pohybujte přístrojem zespoda nahoru. (Ujistěte se, že obě
Faceball jednotky jsou v těsném kontaktu s pokožkou.)
Pokud máte problematickou pleť, po použití přístroje si obličej
omyjte teplou vodou.
Začáteční
bod

® Používání přístroje
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4 vteřiny

Ujistěte se, že obě mikroproudové
jednotky (Faceball) doléhají současně
na tvář.
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Přesuňte se do další

•
............ •t oblasti, když uslyšíte
zvukový signál.

Přesuňte přístroj ze začátečního bodu
dál ve směru šipky.
KROK 1
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Posunujte přístrojem podle vyobrazení. Přesuňte Faceball
-

LEBODY FACE se automaticky vypne
po 10 minutách.

elektrody do další oblasti ošetření každé 4 vteřiny, když uslyšíte
zvukový signál. Ujistěte se, že obě Faceball jednotky jsou
v těsném kontaktu s pokožkou.

KROK 2

• STAV NABÍJENÍ BATERIE
• Zapněte LEBODY FACE a umístěte jej na nabíjecí kolébku.
Modrá LED kontrolka bude blikat zleva doprava, což
znamená, že se přístroj nabíjí. Když umístíte přístroj na
nabíjecí kolébku a modrá LED bliká, znamená to, že baterie je
plně nabitá.

* Postupte stejně i na druhé straně obličeje.

• Plné nabití baterie trvá přibližně 2 a půl hodiny. Baterie vydrží
v průměru nejméně 7 hodin v I programu a 5 a půl hodiny v L
režimu, pokud je přístroj používáno na úrovni 3.

• LEBODY FACE LED DISPLEJ
• I program: Modrá LED dioda svítí
(výchozí program po zapnutí)
• L program: Červená LED dioda svítí
• Vybité baterie: ČervenéLED diody probliknou 5x a pak
se přístroj vypne
• Nabíjení: Modré LED diody problikávají zleva doprava
• Plně nabito: Modré LED diody problikávají
Vybité baterie

Nabíjení

Plně nabito

Červené LED diody
probliknou 5x a pak se
přístroj vypne

Modré LED diody
problikávají zleva
doprava

Modré LED diody
problikávají

-

• Přístroj je z výroby dodáváno s 30% nabitou baterií. Před
prvním použitím přístroj nabijte. Pokud je baterie v důsledku
přirozeného vybíjení výrazně vybitá, může její úplné nabití
trvat poměrně dlouho.

• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, před uložením
přístroj plně nabijte a jednou za měsíc ho opět plně nabijte,
abyste zabránili nadměrnému opotřebení baterie.
• Pokud se přístroj nenabíjí déle než měsíc, nemusí se zapnout,
protože je baterie příliš vybitá. V takovém případě používejte
přístroj až po dobití baterie.
• Pokud se napájení nezapne, nebo pokud se napájení vypne
ihned po zapnutí přístroj nebo pokud bliká červená LED
kontrolka, znamená to, že je baterie vybitá. V takovém
případě baterii před použitím nabijte. Pokud je baterie zcela
vybitá, může její úplné nabití trvat o něco déle než obvykle.

0 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

A     STAV NABÍJENÍ BATERIE
• Zapněte LEBODY FACE a umístěte jej na nabíjecí kolébku.
Modrá LED kontrolka bude blikat zleva doprava, což
znamená, že se přístroj nabíjí. Když umístíte přístroj
na nabíjecí kolébku a modrá LED bliká, znamená to,
že baterie je plně nabitá.
• Přístroj je z výroby dodáváno s 30% nabitou baterií.
Před prvním použitím přístroj nabijte. Pokud je baterie
v důsledku přirozeného vybíjení výrazně vybitá, může její
úplné nabití trvat poměrně dlouho.
• Plné nabití baterie trvá přibližně 2 a půl hodiny. Baterie
vydrží v průměru nejméně 7 hodin v I programu a 5 a půl
hodiny v L režimu, pokud je přístroj používáno na úrovni 3.
• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, před
uložením přístroj plně nabijte a jednou za měsíc ho opět
plně nabijte, abyste zabránili nadměrnému opotřebení
baterie.
• Pokud se přístroj nenabíjí déle než měsíc, nemusí se
zapnout, protože je baterie příliš vybitá. V takovém
případě používejte přístroj až po dobití baterie.
• Pokud se napájení nezapne, nebo pokud se napájení
vypne ihned po zapnutí přístroj nebo pokud bliká červená
LED kontrolka, znamená to, že je baterie vybitá. V takovém
případě baterii před použitím nabijte. Pokud je baterie
zcela vybitá, může její úplné nabití trvat o něco déle než
obvykle.

8 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

A    BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

• Při používání přístroje v režimu I nebo L můžete pociťovat
mírné štípání nebo znecitlivění. V tomto případě snižte
intenzitu mikroproudu, abyste tento pocit omezili.
• Při používání přístroje v režimu I nebo L můžete dočasně
vidět záblesk světla v důsledku stimulace zrakových nervů.
• Pokud výše uvedený příznak přetrvává, i když zařízení
nepoužíváte, přestaňte zařízení používat.
• Při pravidelné péči o výrobek postupujte podle pokynů
v části 5. VAROVÁNÍ / PÉČE O PRODUKT PO POUŽITÍ.
• V případě poruchy nebo problémů s přístrojem,
kontaktujte prodejce nebo místního distributora ve vaší
zemi a požádejte o kontrolu nebo opravu. Pokud neznáte
kontaktní informace pro servis ve vaší zemi, obraťte se na
místního prodejce a požádejte o kontrolu nebo opravu.

0 VAROVÁNÍ / PÉČE O PRODUKT PO POUŽITÍ

0 SPECIFIKACE PRODUKTU

A UPOZORNĚNÍ

• LEBODY FACE

Nepoužívejte přístroj v kombinaci s následujícími typy
zdravotních přístrojů a zařízení, protože v případě poruchy
přístroje nebo v případě nehody může dojít k vážnému
fyzickému poškození:
- Elektrické zdravotní přístroje, která jsou implantovány do těla, např.
kardiostimulátor;
- Elektrická zařízení na podporu života, jako je umělý kardiopulmonální
systém;
- Elektrické lékařské zařízení s částmi umístěnými na těle, jako je
elektrokardiogram;
- Lékařská zařízení, která se připojují k tělu, jako je inzulínová pumpa;

* VAROVÁNÍ: Zařízení by nemělo být používáno následujícími
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osobami nebo na následujících částech těla:
Osoby, které nedávno podstoupily kosmetický chirurgický zákrok nebo
v současné době podstupují dermatologickou péči a léčbu
Oblasti postižené vaskulitidou, tromboflebitidou, poškozením kapilár,
křečovými žílami nebo jakýkoliv jiným cévním onemocnění nebo
oblastmi s kožní vyrážkou, zánětem, infikovanou kůží nebo oteklou kůží
Oblasti kolem očí (kruhové svaly uvnitř infraorbitalrim), spánky, krk
(štítná žláza), hrudník nebo rozkrok
Jednotlivci s akutním onemocněním
Těhotné ženy
Děti do 18 let
Jedinci, kteří vykazují abnormální reakci na elektrickou stimulaci
Jedinci s alergiemi na kovy
Jedinci s kapilární dilatací
Jedinci s kovovým implantátem nebo jinými implantáty
Jedinci s epilepsií nebo záchvaty
Jedinci, kteří zažili krvácení po akutním traumatu nebo zlomenině
Jedinci, kteří mají protetickou pomůcku pro ortodoncii
Jedinci, kteří mají v obličeji kovové zařízení po operaci

* Péče o produkt po použití
Po použití produktu otřete Faceballs elektrody vlhkým hadříkem
a suchým ručníkem, aby na zařízení nezůstaly cizí předměty.
(Neomývejte vodou ani tekutinou)

Název produktu
Označení modelu
Nabíjení
Rozměry
Hmotnost
Země původu
Výrobce
Adresa
A/S

LEBODYFACE
White: [LEF-100] / Dark Purple: [LEF-200]
(battery) DC 3. 7V, SlO0mAh
142mm x 51mm x 41mm
138g
Made in Korea
GTG Wellness Co., Ltd.
A-902-904, Bundang Suji U-Tower, 767,
Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea
+82) 02-3462-5400

Broadcasting and Communication Equipment
� Certification Registration No.
MSIP-REM-sMC-LEF-100

@ZÁRUKA
• Záruční podmínky

CD

Záruční doba: jeden rok od data nákupu (avšak
u problémů vyplývajících z příčiny zaviněné zákazníkem
bude servis poskytován za poplatek)

@ Rozsah záruky: Zařízení LEBODY FACE a příslušenství
@ Záruka pozbývá platnosti a oprávnění, pokud byl přístroj
opraven zákazníkem bez povolení výrobce.

@) Výrobce odpovídá pouze za opravu výrobku v záruční
době.

® Záruka se vztahuje na veškerý systém LEBODY FACE
a příslušenství, které byly správně používány.

® Záruka se nevztahuje na problémy způsobené

nesprávným použitím nebo náhodným poškozením.

(j) Uživatelé musí dodržovat požadavky poskytnuté
výrobcem v souvislosti s podmínkami prostředí
a jmenovitým výkonem pro použití.

@ Výrobce nemůže nést odpovědnost za jakékoli problémy
vzniklé v důsledku svévolné úpravy, demontáže a/nebo
opravy provedené koncovým uživatelem.

Kategorie výrobku

Přístroj pro péči o pleť

Název výrobku
(název modelu)

LEBODY FACE
WHITE: [LEF-100]
DARK PURPLE: [LEF-200]
Záruční doba

Datum výroby
Zákazník
Adresa
Kontakt

*

*

jeden rok od data nákupu

Záruka na vnitřní baterii je 6 měsíců

I

