
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tento produkt je určen k procvičování obličejových 
svalů pomocí nízkofrekvenční elektrické stimulace.

Nejedná se o zdravotnický prostředek.
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CO NAJDETE V BALENÍ

※ Složení se může lišit v závislosti na modelu a vývoji 
produktu.

Přístroj FACE FITNESS Návod pro uživatele

USB Nabíjecí kabel
(typ USB-C)

❶ CO NAJDETE V BALENÍ
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Stav nabíjení baterie LED

Program A ukazatel LED

Program B ukazatel LED

Elektrody

Tlačítko zapnutí / volby

Tlačítko volby intenzity

Vstup pro nabíjení

Funkce

LED ukazatel intenzity (1~3) a ukazatel nabíjení

Modré LED světlo svítí u programu A 
(aktivní jsou úzké elektrody)

Modré LED světlo svítí u programu B 
(aktivní jsou široké elektrody)

Výstup frekvence pro styk s pokožkou. 
zvoleném programu.

Zapnutí / vypnutí přístroje, když je tlačítko stlačeno 
po delší dobu než 2 ~ 3 vteřiny. Přepínání 
programů mezi A / B při krátkém stlačení.

Tlačítko k nastavení intenzity v úrovních 
od 1 do 3.

Koncovka         USB-C
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❷ Popis produktu



Očistěte a osušte pleť 
před použitím přístroje

Podržte tlačítko zapnutí / 
vypnutí po dobu 2~3 vteřiny.
Zvolte program krátkým 
stlačením.

③ Zvolte program② Zapněte přístroj

Program A (základní 
program) úzké elektrody

Program B
široké elektrody

❸ Jak používat WF Face Fitness
·  Očistit plěť



④ Nastavení intenzity

⑤ Aplikujte kosmetický přípravek

⑥ Používání

Přístroj funguje, když jsou obě 
dvě zvolené elektrody v kontaktu 
s pokožkou.

Nastavte požadovanou 
intenzitu tlačítky ⊕ nebo ⊖.

Na pleť aplikujte Lebody BTX 
COLLAGEN SOOTHING GEL
v dostatečném množství jak na tvář, 
tak i na krk. Podle potřeby můžete 
nanášet gel i na elektrody.



Zahajte ošetření pravé strany obličeje a krku. 
Po 1 minutě používání se ozve „krátké“ pípnutí 
a „dlouhé“ pípnutí zazní po uplynutí zhruba 2 minut.
Pokud na svém přístroji uslyšíte „dlouhé“ pípnutí, 
tak změňte oblast, posuňte se k dalšímu bodu dle 
obrázku. Dokončení 9 bodů na jedné straně obličeje 
a krku, po dobu asi 2 minut, zabere asi 19 minut 
a pak se přístroj sám automaticky vypne. Dokončení 
ošetření obou stran obličeje a krku bude tedy trvat asi 
38 minut. (Je možné selektivně pečovat o oblasti, které 
potřebujete posílit více.) Pokud je elektroda příliš blízko 
k pokožce, může ji dráždit, tak na ni jemně zatlačte. 
Po ošetření si můžete omýt obličej vlažnou vodou.

9 BODŮ K OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM WF FACE FITNESS
Elektrody přikládejte na 9 různých bodů na každé straně 
obličeje. Program A posiluje úzko oblast, program B 
posiluje širokou oblast.

Oči

Čelo

Dolní víčko

Linie brady

Kolem úst

Krk

Horní tvář

Nasolabiální rýhy

Dolní tvář



PROGRAM A (úzký interval elektrod)

Umístěte přístroj svisle na 
spodní část lícní kosti.

Jak je znázorněno na obrázku, 
umístěte přístroj diagonálně 
vedle úst.

Jak je znázorněno na obrázku, 
umístěte přístroj na kůži 
diagonálně v horní části konce 
obočí.



PROGRAM B (široký interval elektrod)

Umístěte přístroj na kůži 
na špičce brady diagonálně 
dolů od konce úst.

Umístěte přístroj na kůži 
vertikálně ze strany krku, 
vyhněte se ohryzku.

Umístěte přístroj na kůži 
diagonálně zespodu od lícní 
kosti k uchu.



Po dokončení 9 bodové péče na jedné straně 
obličeje přiložte přístroj zrcadlově na druhou stranu 

obličeje a krku.

Umístěte přístroj vodorovně
nad středem čela.

Umístěte přístroj svisle
mezi obočím a lícní kosti 
na straně obličeje.

Umístěte přístroj na sanici
vodorovně směrem k ušní 
jamce.



Červené LED blikají LED problikávají červeně 
zleva doprava

※ Pokud kontrolka nabíjení bliká za provozu červeně, je nutné nabíjení.

1. Připojte nabíjecí kabel USB-C ke zdířce na přístroji.
2. Během nabíjení se červená LED opakovaně rozsvěcuje 
    a zhasíná.
3. Při plném nabití všechny modré LED blikají.

※ Ujistěte se, že používáte dodanou nabíječku.
- Doba plného nabití je asi 3 hodiny a 15 minut. Doba používání 
přístroje po nabití by měla stačit k asi 35 procedurám (doba 
používání asi 11 hodin). Toto se může lišit v závislosti na prostředí 
nabíjení a používání.

- Po dokončení nabíjení nabíječku bezpečně vyjměte.
- Tento přístroj nelze používat během nabíjení.

Všechny LED blikají modře

Vybité baterie

Jak přístroj nabíjet

Nabíjení Plné nabití baterií



Název produktu
Název modelu
Napájení

Baterie
Rozměry a hmotnost

Výrobce
Původ

WF (FACE FITNESS)
WF-100
Input: 110–240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Output: DC 5 V, 1,2 A
DC 3,7V, 1200 mAh
190mm × 155mm × 62mm, 426g (Full package)
Room 1701, Bundang Suji, U-Tower, 767, Sinsu-ro,
Suji-gu, Yongin-si,Gyeonggi-do, 16827, Korea
Republic of Korea

          Upozornění
1. Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.
2. Tento produkt je určen pro péči o obličej a krk (dle vyobrazení 
     v návodu). Výrobce není odpovědný za jakékoli škodlivé následky   
     způsobené nesprávným použitím nebo použitím na jiné částí těla.
3. Před použitím sundejte doplňky z drahých kovů (náhrdelník, náušnice, 
    prsteny, atd.).
4. Nepoužívejte, pokud máte alergii na kovy nebo citlivou pokožku.
5. Během manipulace přístroj neupusťte ani nevystavujte silným nárazům.
6. Tento přístroj není vodotěsný. Nelze jej používat ve vodě ani namáčet, 
     jen opatrným čištěním vnějšku, hedvábným papírem, atd.
7. Nepoužívejte na vlhkém místě nebo pod vodou (jako je vana).
    Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
8. Používejte pouze originální příslušenství.
9. Produkt neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte.
10. Při používání se může objevit lehké brnění nebo necitlivost. 
       V tomto případě lze jej snížit nebo odstranit použitím nižší intenzity.
11. Při používání zařízení můžete dočasně cítit blikající světlo v důsledku 
       stimulace zrakového nervu. Pokud tyto příznaky přetrvávají, i když 
       zařízení nepoužíváte, okamžitě přestaňte používat.
12. Pokud se vyskytne problém nebo porucha, kontaktujte prosím naše
       servisní centrum pro kontrolu nebo opravu.

❹ POPIS PRODUKTU



Nebezpečí
Nikdy přístroj nepoužívejte společně s lékařskými elektrickými 
přístroji, jak je uvedeno níže. Může dojít k poruše lékařského 
elektrického zařízení nebo vážnému zranění těla.
- Lékařské elektrické přístroje v těle, jako je kardiostimulátor
- Elektrická zařízení pro podporu života, například 
kardiopulmonální přístroje

- Namontované lékařské elektrické zařízení, jako je 
elektrokardiograf

- In-vitro připojené lékařské přístroje, jako je inzulínová pumpa
Varování
Přístroje nesmí používat následující osoby nebo v postižených oblastech.

1. Ti, kteří mají jizvy nebo chirurgické stopy v důsledku nedávné 
operace

2. Cévní onemocnění jako je flebitida, tromboflebitida, kapilára 
poškození, křečové žíly, kožní vyrážka, místo zánětu, infikovaná 
kůže nebo oteklá oblast kůže

3. Akutní pacient
4. Těhotné a kojící ženy
5. Dospívající, děti nebo kojenci do 18 let
6. Kdo má abnormální reakci na elektrickou stimulaci
7. Lidé s alergií na kovy
8. Lidé s teleangiektázií
9. Pacient s kovovou implantací v lidském těle nebo pacient s 

implantátem
10. Lidé s epilepsií nebo záchvaty v anamnéze
11. Lidé s akutním traumatem nebo krvácením po zlomenině
12. Lidé se srdečním nebo kardiovaskulárním onemocněním
13. Lidé s roztroušenou sklerózou
14. Lidé s flebitidou (když jsou aktivní)
15. Lidé s rakovinou nebo (mozkovým) infarktem
16. Lidé s poškozením lícního nervu
17. Pacient štítné žlázy



Ukládání přístroje a péče o přístroj

1. Chraňte před přímým slunečním zářením a vysokou 
teplotou nebo vlhkostí.

2. Po použití produkt otřete vlhkým hadříkem a suchým 
ručníkem, to zabrání tomu, aby na elektrodě zůstaly cizí 
předměty. Neumývejte vodou ani tekutinou.

3. Nepoužívejte silné chemikálie, jako je alkohol, protože 
mohou poškodit povrch výrobku.

4. Výrobek může být poškozen nebo zničen vnějšími vlivy 
například tlakem.

5. Uchovávejte prosím mimo dosah dětí.
6. Nenechávejte v blízkosti produktu těkavé látky.
7. Neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti vlhka, přímého 

slunečního záření nebo horkovzdušných spotřebičů.
8. Baterii nabijte alespoň jednou za tři měsíce, abyste 

předešli jejímu přebití a vybití baterie. Pokud je baterie 
ponechána v plně vybitém stavu po dlouhou dobu, může 
se životnost baterie zkrátit.

9. Pokud se napájení nezapne nebo se vypne ihned po 
zapnutí, baterie je vybitá. V tomto případě používejte 
zařízení až po nabití. Pokud je baterie plně vybitá, 
nabíjení může trvat déle než normálně.

Bezpečnostní opatření týkající se baterií
Tento produkt má v systému vestavěnou baterii, takže při prvním 
použití po zakoupení baterii před použitím plně nabijte.

1. Vzhledem k tomu, že baterie je spotřební materiál, doba použitelnosti 
baterie se po dlouhé době používání postupně vybíjí.

2. Nevyjímejte ani nevyměňujte vestavěnou baterii.
3. Pokud potřebujete vyjmout nebo vyměnit baterii kontaktujte naše 

servisní oddělení.
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