UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupili LEBODY FORM.
Tento výrobek je zaměřen na trénink těla prostřednictvím elektrické stimulace ve
střední frekvenci. Nejedná se o zdravotnický prostředek. Výrobek používejte správným
a bezpečným způsobem poté, co si před použitím přečtete tento návod k použití.
Před použitím výrobku
1. V
 ysoká intenzita ošetření nezajišťuje, že jeho účinek je lepší. Je důležitější, abyste
výrobek používali správným způsobem a intenzitou.
2. M
 ůžete pociťovat bolest s pocitem zkrouceného svalu, protože režim SLIM
poskytuje silné impulsy.
* C
 o znamená slovo BEAT? Odkazuje na silnou frekvenci generovanou v těle při
křížení různých frekvencí vytvářených přístrojem. Zdvojnásobuje svalový účinek
cvičení, protože umožňuje Lebody stimulovat širší a hlubší svalovou oblast.
3. M
 ůžete pociťovat bolest ze stimulace s vyšší intenzitou a bez použití krému. Kromě
toho můžete pociťovat větší bolest v oblasti těla, kde máte méně tuku.
4. B
 olest můžete pociťovat, pokud budete přípravek přikládat na jednu oblast
po dlouhou dobu.
5. P
 oužívejte doporučený kosmetický přípravek (krém) v dostatečném množství před,
během a po použití.
6. M
 ůžete mít pocit, že intenzita slábne, když přístroj opakovaně používáte, je to
přirozené, protože to tak pociťujete, vaše svaly sílí při cvičení.
7. P
 o použití se může na kůži vytvořit elektrická skvrna, podobně jako petechiální
malá červená skvrna. Ta po chvíli přirozeně zmizí, protože vzniká jako účinek
cvičení. Pokud tuto stopu uvidíte, umístěte elektrody přístroje na jinou část.
8. S
 valový pohyb může být po určitou dobu generován i po ukončení používání
výrobku.

Vzhled a popis produktu
⑧
①
⑦
④

⑤
③

⑥
②

Ovládací panel
1 Vypínač napájení: Slouží k zapnutí/vypnutí napájení.
(Zapněte napájení jeho dlouhým stisknutím na více než sekundu.)
2 Přepínač režimu: Po zapnutí se výrobek vždy spustí v režimu GYM. Stisknutím
přepínače režimu se během provozu přepnete do režimu SLIM. Režim se změní vždy,
když přepínač jednou stisknete.
3 Přepínač ovládání intenzity (UP): Slouží ke zvýšení intenzity (síly) cvičení. Kdykoli jej
jednou stisknete, zvýší se o jeden stupeň na celkem 6 stupňů.
4 Přepínač ovládání intenzity (DOWN): Slouží ke snížení síly cvičení. Kdykoli jej jednou
stisknete, sníží se o jednu úroveň na celkem 6 úrovní.
5 Kontrolka nabíjení: Během nabíjení svítí červená kontrolka a po dokončení nabíjení
se rozsvítí zeleně. * Číslo v okénku indikujícím úroveň bliká, pokud je baterie během
používání výrobku nedostatečně nabitá. V takovém případě výrobek po použití nabijte.
6 Okno indikace režimu: Při změně režimu se rozsvítí u příslušného režimu.
7 Okno pro indikaci úrovně: Zobrazuje každou úroveň číslem.
(Přístroj poskytuje úrovně 1–6.)
8 Nabíjecí svorka: Jedná se o připojovací svorku pro nabíjení, když je přístroj umístěn na
nabíjecí stanici. (Dávejte pozor, abyste na nabíjecí terminál nenanesli krém. I když krém
nanesete, není dobře vidět, protože zprůhlední. Často přístroj otírejte).

Elektrody

⑪⑩

9 Elektroda: Je to oblast, kde probíhá elektrická
stimulace, a kde je generována elektrická energie.
Naneste krém na 4 elektrody, anebo na tělo, než
začnete s přístrojem Lebody pracovat.
10 Estetická LED dioda: LED dioda s vlnovou délkou
630 nm chrání pokožku a zvyšuje účinek cvičení
pomocí fototerapie.
11 Snímač polohy: Zjišťuje, zda je elektroda zcela
přitažena k tělu, a provoz se provádí pouze
tehdy, je-li zcela přitažena. Pokud výrobek během
používání položíte na bílou nebo skleněnou
podlahu, může se operace opakovat a zastavit
v důsledku odrazu světla. Přístroj může být
neúmyslně zapnut na zcela tmavém místě. Vypněte
napájení a výrobek v takovém případě uložte.

⑨

⑫

Nabíjecí kolébka
12 Nabíjecí terminál a připojení USB: Můžete sem
jednoduše umístit přístroj k nabíjení. Připojte
a použijte nabíječku dodanou naší společností.

Funkce přístroje

Funkce přístroje
1. GYM: Úroveň 1–6 pro režim jemné péče
2. SLIM: Úroveň 1–6 pro režim intenzivní péče
3. Funkce automatického vypnutí časovače
na 10 minut
4. Kontrolka indikující stav nabití
5. Kontrolní režim po detekci těla
Součásti přístroje
Hlavní sestava

Nabíjecí kolébka

Nabíjecí kabel USB

1 S
 tisknutím tlačítka napájení
v horní části zapněte napájení.

2 P
 održením tlačítka vyberte režim,
který chcete používat, mezi GYM
a SLIM.

3 N
 a čtyři elektrodové destičky
naneste přiměřené množství
krému Lebody fit.

4 P
 oužívejte Lebody po dobu
10–15 minut a jemně jej tlačte
v těsném kontaktu s pokožkou. Po
10 minutách se automaticky zastaví.

5 P
 okud máte pocit, že je stimulace 6 Po použití setřete krém z přístroje
příliš slabá nebo silná, upravte
kapesníkem nebo suchým
intenzitu podle svých představ.
ručníkem.

Kamkoli chcete. Žádné prostoje. K dispozici pro celou rodinu.

Doma

Ve fitness centru

V masážním centru

Na klinice (po liposukci, RF atd.)

Použitelné části těla a doporučená doba použití
Břicho

10–20 min

Záda

10–15 min

Tělo předloktí

Stehna

Lýtko

3–5 min

5–10 min

3–5 min

Jak produkt používat
Tento výrobek nabízí dva režimy, režim GYM (celkem 6 úrovní) pro svalovou hmotu
a režim SLIM (celkem 6 úrovní) pro intenzivní péči o tělo pomocí BEAT frekvence. Úroveň
1~2 každého režimu se skládá ze slabé stimulace pro možné použití v okolí měkkých
oblastí, jako jsou ruce nebo nohy. Pro cvičení použijte výrobek od úrovně 3 kolem břicha
a další. Výrobek používejte po aplikaci doporučeného krému v dosatečném množství
kolem používané oblasti.
1) Režim GYM (režim jemné péče)
- Naneste krém v dostatečném množství na elektrody.
- Zapněte vypínač dlouhým stisknutím na více než sekundu. (Tento výrobek nebude
fungovat, pokud jej po zapnutí napájení nepřiložíte na pokožku).
- Po zapnutí vypínače napájení se rozsvítí režim GYM a zobrazí se úroveň 1.
- Pomocí přepínače „<“ nebo „ >“ nastavte požadovanou úroveň pro regulaci síly.
(K dispozici je 6 úrovní pro intenzitu cvičení.)
- Pokud výrobek přiložíte těsně k tělu, bude po vteřině spuštěn se zvukovým signálem.
Současně se rozsvítí LED dioda.
- Doporučená doba provozu je přibližně 10 minut na jednu oblast a výrobek se
po 10 minutách vypne díky funkci automatického vypnutí.
- Po úplném odstranění krému ze spodní části výrobku a vypnutí napájení po ukončení
používání výrobku jej uschovejte nebo položte na nabíjecí kolébku pro nabíjení.
2) Režim SLIM (režim intenzivní péče, můžete pociťovat bolest v důsledku
měnící se BEAT frekvence, tento pocit může připomínat zkroucení svalů).
- Naneste krém v dostatečném množství na elektrody.
- Stisknutím vypínače jej zapněte.
- Po zapnutí vypínače se rozsvítí indikační okénko režimu GYM.
Stisknutím přepínače režimů přepněte na režim SLIM.
- Nastavte intenzitu podle potřeby.
- Pokud výrobek použijete tak, že jej pevně přiložíte na tělo, bude po vteřině spuštěn se
zvukovým signálem.
- Protože předloktí a stehna jsou měkká, mohou být na stimulaci citlivá. Používejte
výrobek a zároveň se pomalu přizpůsobujte s úrovní 1 nebo 2.
- K dispozici je 6 úrovní intenzity cvičení.

3) Jak používat jednotlivé úrovně
ÚROVEŇ 1 se používá na měkké oblasti, jako jsou ruce nebo nohy se slabou stimulací.
ÚROVEŇ 2 se aplikuje na oblasti, jako jsou paže nebo nohy, poté, co si na stimulaci zvyknete.
ÚROVEŇ 3 lze použít, když jste už zvyklí na stimulaci, na břicho apod. Úroveň má silnější
silnou stimulaci cvičení a používá se např. v oblasti břicha.
ÚROVEŇ 4 je vhodná pro cvičení hlavních svalů poté, co si na stimulaci zvyknete. Od úrovně
4 můžete pociťovat bolest kvůli efektu kroucení svalů v režimu SLIM. V polovině cvičení
si prosím udělejte přestávku, protože vaše svaly se mohou cítit ztuhlé, pokud je výrobek
používán déle než 10 minut ve stejné oblasti - od úrovně 4.
ÚROVEŇ 5 je silná, která se používá, pokud jste necitliví na stimulaci, protože lidé mají
různou úroveň těla v reakci na stimulaci. Pokud výrobek používáte déle než 10 minut,
udělejte si prosím přestávku.
ÚROVEŇ 6 má nejsilnější stimulaci. Musíte se dostatečně namazat krémem a udržovat
elektrodu těsně u pokožky, protože v závislosti na lidech můžete do určité míry pociťovat
bolest. (Pokud je stimulace příliš silná, použijte výrobek po zeslabení intenzity).



Upozornění
Napájení výrobku může být vypnuto, protože bezpečnostní zařízení se zapne z důvodu
nadměrného proudu, nadměrného vybití baterie nebo funkce automatického časového
vypnutí.
Jak nabíjet
1. Nabíjení se spustí, když přístroj po připojení nabíječky položíte k nabíjecí stanici. Po
úplném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně. Může trvat déle, než se rozsvítí zelená kontrolka
úplného nabití, pokud se je výrobek položen na nabíjecí kolébku po delší době používání
i po předchozím úplném nabití.
2. Nový výrobek je nabitý přibližně na 50 %. Výrobek používejte až po úplném nabití. Doba
nabíjení může trvat déle, pokud se kapacita baterie zhoršila v důsledku přirozeného
vybíjení.
3. Úplné nabití trvá přibližně 3 hodiny a doba používání je po nabití 9 hodin nebo více a to
na základě vašeho používání v úrovni 3.

4. Pravidelně nabíjejte výrobek jednou za 3 měsíce, abyste zabránili nadměrnému vybíjení
baterie.
5. Napájení výrobku nemusí být zapnuto z důvodu nadměrného vybíjení, pokud není.
nabíjeno déle než 3 měsíce. v takovém případě používejte výrobek po nabití.
6. Pokud je baterie zcela vybitá, napájení se nezapne, přístroj se vypne ihned po zapnutí
napájení, nebo se ozve alarm indikující nabití. V takovém případě používejte výrobek po
úplném nabití. Nabíjení může trvat déle než obvykle, pokud je baterie zcela vybitá.

Upozornění
1. Po použití zcela setřete krém nanesený na elektrody. Krém může zprůhlednět a nemusí
být vidět, pokud je krém zaschlý, ale stále na elektrodách zůstává. V takovém případě
může být stimulace slabší. Elektroda je vyrobena z nerezové oceli a je chráněna před
korozí, ale může se zbarvit v důsledku ponechaného krému.
2. Nepoužívejte výrobek pod vodou ani jej nečistěte vodou, kromě vnějšího čištění vlhkým
hadříkem, protože tento výrobek není vodotěsný.
3. Zejména výrobek nikdy nepoužívejte pod vodou, protože při použití pod vodou může
dojít k silnému úrazu elektrickým proudem.
4. Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce ohledně doby a frekvence používání.
5. Výrobek používejte po odstranění vody z těla, když jste mokří. Nepoužívejte
bezprostředně po osprchování.
6. Přestaňte výrobek používat, pokud na těle nebo pokožce pocítíte jakoukoli abnormalitu.
7. Nepoužívejte přípravek v dosahu dětí a neaplikujte jej na děti.
8. Nepoužívejte přípravek na obličej, hlavu nebo do blízkosti srdce jinak, než je
doporučeno. (V opačném případě by mohlo dojít k úrazům elektrickým proudem
v důsledku silné stimulace).
 9. Po použití vypněte napájení.
10. Nepoužívejte výrobek, pokud se nabíjí.
11. Výrobek neupravujte, nerozebírejte a/nebo neopravujte.
12. V případě poruchy nebo abnormality se obraťte na svého prodejce nebo na naše
servisní oddělení a požádejte o kontrolu nebo opravu.

13. Pokud se na kůži objeví jakákoli neobvyklá reakce krému, přestaňte krém aplikovat.
14. Přístroj se pro vaši bezpečnost automaticky vypne, pokud je krém nanesen
na nabíjecí svorku zařízení. Výrobek používejte až po otření nabíjecího terminálu
kapesníkem.

Nebezpečí
Výrobek nikdy nepoužívejte společně s následujícími elektrickými zdravotnickými
přístroji. V opačném případě, může dojít k vážnému poškození organismu v důsledku
nehod a/nebo poruch v provozu elektrických zdravotnických přístrojů.
� Elektrické lékařské přístroje zavedené do těla, jako jsou kardiostimulátory apod.
� Elektrické přístroje pro podporu života, jako je srdeční a plicní přístroj atd.
� Elektrické zdravotnické přístroje, jako je elektrokardiogram atd.

Varování
Přípravek neaplikujte na následující pacienty nebo postižené oblasti
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Pacienti s atopickým onemocněním kůže
Osoby s abnormální reakcí na elektrickou stimulaci
Osoby s hemotelangiózou
Osoby s kovovým implantátem v těle nebo osoby, které podstoupily operaci implantátu
Každý, kdo má v těle implantovaný kardiostimulátor nebo stent
Kdokoli, kdo nosí nebo má implantováno sluchadlo
Kdokoli, kdo má v těle nainstalovaný automatický inzulínový injektor nebo automatickou
inzulínovou pumpu
Kojenci nebo děti mladší 14 let
Pacienti s akutním onemocněním
Epileptici
Těhotné ženy
Pacienti s dermatitidou
Oblasti v blízkosti srdce nebo obličeje
Osoby s alergií na kovy

 Společnost GTG Wellness nenese odpovědnost za případné chyby způsobené
nedodržením výše uvedených pokynů.

Než se rozhodnete, že dáte přístroj do opravy
Pokud máte pocit, že stimulace je slabá nebo není žádná.
Nepoužili jste krém, nebo jste ho použili dostatečně?
Výrobek použijte až po dostatečném nanesení krému.
Použili jste elektrody těsně u pokožky?
Výrobek použijte poté, co jej udržíte těsně u pokožky.
Nabíjeli jste výrobek dostatečně?
V případě potřeby výrobek nabijte po kontrole kontrolky indikující nabití.
Nejsou v okolí elektrody cizí materiály?
Otřete všechny cizí materiály.
Udržovali jste úroveň stimulace na úrovni 1~2?
Zkontrolujte nebo zvyšte úroveň.
Pokud cítíte bolest v kůži
Nepoužili jste předtím krém nebo jste použili jiný roztok než k tomu určený krém?
Aplikujte dostatečně krém nebo použijte určený krém.
Nemáte na kůži zánět?
Pokud máte na kůži jizvu a/nebo malý zánět, přestaňte přípravek používat.
Pokud máte na kůži abnormální pocit
Nebyla doba používání příliš dlouhá?
Zkraťte dobu používání.
Nebyla síla použití příliš vysoká?
Snižte intenzitu používání.
Nebyla elektroda znečištěna?
Otřete elektrodu měkkým hadříkem.
Pokud výrobek není v provozu nebo je nefunkční
1. Obraťte se na svého prodejce
2. Kontaktujte naše servisní středisko

Záruka na výrobek
Název výrobku

Zařízení na procvičování břišních svalů

Záruční doba

Název modelu

LEBODY FORM

1 rok od data zakoupení

Datum zakoupení
Výrobní číslo
Adresa
zákazníka

Název
Kontakt

Jméno
Obchodní
název prodávajícího Kontakt

� Tento výrobek prošel naší kontrolou v souladu se standardy kontroly kvality naší společnosti.
V případě poruchy poskytujeme naši záruční opravu v souladu s popisem v této záruce.
� Tato záruka se opakovaně nevydává.
� Tuto záruku předložte prodejci, u kterého jste tento výrobek zakoupili, nebo naší
společnosti a požádejte o opravu.
Podrobnosti o záruce
1. Bezplatná oprava nebo odškodnění se poskytuje v souladu s předpisy o odškodnění
spotřebitelů v případě výrobní vady nebo přirozené poruchy v záruční době.
2. Oprava bude provedena se skutečnými náklady i v záruční době v případě následujících
okolností.
- Jakákoli závada způsobená použitím k jiným než určeným účelům a/nebo nedbalostí.
- Jakékoli selhání nebo poškození v důsledku opravy a/nebo úpravy provedené jinak než
naší společností nebo našimi autorizovanými středisky.
- Přírodní katastrofy (porucha způsobená požárem, poškozením solí, vodou a/nebo jiné).
- Jakékoli selhání nebo poškození způsobené úmyslem nebo nedbalostí spotřebitele a/
nebo použitím, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.
Název produktu: Přístroj na cvičení břišních svalů LEBODY FORM
Hmotnost výrobku: 270 g (bez nabíječky)
A / S centrum: BEBLEMED BELLYBODY +82 2 3462 5400 Beterie: 3,7 VDC 1 750 mA 6,66 W
Výrobce: GTGwellness., Co., Ltd. Room 1701, Bundang Suji U-Tower, 767, Sinsu-ro, Suji-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, 16827, Korea.
Certifikace bezpečnosti elektromagnetických vln č.:
MSIP-REM-sMC-LEBODYFORM

Přihláška PCT č. PCT/KR2016/009164
Číslo vzoru 30-0869297

