
Návod k používání 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. 
Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. 
Uchovejte jej pro jeho případné další použití.  

Důležité:  

Před prvním použitím Beauty Body Mobile-Gym systému si přečtěte celý návod. Výrobku tak 
nejen lépe porozumíte, ale budete jej moci využívat s těmi nejlepšími výsledky. Zakoupili jste si 
jeden z nejpohodlnějších a uživatelsky nejpříjemnějších přístrojů na trhu.  

Použití:  

Bez námahy zpevněte, vytvarujte a posilte své břišní svaly během několika minut denně. Přístroj 
využívá speciálně vyvinutou technologii EMS (elektrická svalová stimulace). Tvarování břišních 
a jiných svalů při pravidelném denním používání, spojením svalového tréninku a regenerace. 
Přístroj je přenosný a bezdrátový, můžete jej používat kdykoli a kdekoli. Snadná a rychlá 
aplikace na tělo pomocí gelových nalepovacích polštářků. Snadné ovládání 6 programů a 10 
úrovní intenzity impulzů.  

Jak Beauty Body Mobile-Gym funguje:  

Jednotka Beauty Body Mobile-Gym využívá pro stahování a uvolňování (cvičení) svalů jemné 
elektronické impulzy. Přístroj nevydává žádné vibrace ani zvuky. Beauty Body Mobile-Gym se 
zaměřuje především na přední, postranní a zadní skupiny svalů najednou a tímto způsobem 
dosahuje rychlých výsledků. Než přístroj zapnete, nejprve jej pomocí gelových polštářků 
připevněte na danou část těla, kterou chcete procvičovat. Poté přístroj zapněte, budete cítit slabé 
brnění. Stiskem tlačítek si zvolte program a intenzitu elektrických impulsů. Vodivé podložky 
nepřehýbejte. Pokožku udržujte suchou, při zpocení může dojít k uvolnění gelových polštářků. 
Pokud se tak stane, pokožku osušte a polštářky omyjte vlažnou vodou. Poté můžete pokračovat v 
používání přístroje.  

Jak dosáhnout co nejlepších výsledků:  

Beauty Body Mobile-Gym zpevňuje i svaly, které jste pravděpodobně nikdy předtím 
neposilovali. Beauty Body Mobile-Gym opravdu funguje. Hlavním klíčem k úspěchu je však 
důslednost. Následujících 30 dní tedy nezapomínejte Beauty Body Mobile-Gym používat každý 
den. Stejně jako nemůžete očekávat, že po první návštěvě posilovny budete mít pevné svaly, 
počítejte s tím, že bude chvíli trvat, než si na pravidelné cvičení zvyknete a na- jdete správný 
způsob cvičení. Většina zákazníků vidí významný rozdíl asi po 4 týdnech, takže se posaďte, 
uvolněte se a nechte Beauty Body Mobile-Gym pracovat za Vás. Použití tohoto výrobku je pro 
vás výhodné, jedno- duché, příjemné a velmi účinné. Ještě lepších výsledků dosáhnete ve spojení 
s cvičením.  

 



Bezpečnostní instrukce:  

Ačkoliv je Beauty Body Mobile-Gym bezpečný a jeho použití je velmi jednoduché, nebere na 
sebe výrobce žádnou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným použitím. 
Doporučujeme přečíst si tento návod a dále také doporučujeme vyhledat lékaře a poradit se s ním 
ohledně použití přístroje, pokud se Vás týká některý z níže uvedených bodů:  

- jste-li po porodu 	

- jste-li majitelem kardiostimulátoru nebo podobného zařízení  

- máte-li epilepsii 	

- trpíte-li roztroušenou sklerózou 	

- máte-li zánět žil v aktivní podobě 	

- máte-li zanícenou tkáň vlivem nemoci nebo zranění  

- máte-li čerstvé jizvy nebo jste-li po operaci 	

- máte-li křečové žíly ve vyšším stádiu nemoci 	

- přístroj také nepoužívejte na posílení břišních svalů ve dnech, kdy trpíte menstruačními 
bolestmi.  

Instalace přístroje:  

1. Otevřete bateriové pouzdro (viz. obr. 1) 	

2. Vložte 2 ks baterií AAA 1,5 V (dbejte na správnou polaritu) (viz. obr. 2) 	

3. Pomocí patentů připevněte stimulační jednotky dle vyobrazení (viz. obr. 3 a 5) 	

4. Z gelových polštářků odstraňte krycí fólie (viz. obr. 4) 	

5. Pomocí gelových polštářků umístěte stimulační jednotky Beauty Body Mobile-Gym na 
příslušné části těla, které chcete posilovat. (viz. obr. 6)  

Pozn.: Jednotka se 6 polštářky je určena pro aplikaci na břišní svaly. Jednotky se dvěma polštářky jsou určeny 
na pažní, nožní a hýžďové svaly.  



   

   

 
Ovládání:  

ON = zapnutí, INC = zvýšit intenzitu OFF = vypnutí, DEC = snížit intenzitu  

PROGRAM = volba programu  

Pomocí ovládacích prvků můžete nastavit 6 stimulačních režimů (A až F) a pro každý z nich 10 
stupňů intenzity stimulace (dle svítících diod 1 až 4). Pozn. Po nastavení režimu a intenzity je 
čas stimulace cca 12 min. Stimulaci lze kdykoliv ukončit stiskem tlačítka OFF.  

PROGRAM A B C D E F 1234 1234 1234 1234 1234 1234  

Údržba a skladování:  

Pro čištění nepoužívejte žádné chemické a abrasivní čisticí prostředky. Jednotlivé čísti lze otřít 
vlažnou vodou. Zvýšenou pozornost věnujte především čistotě gelových polštářků. Při jejich 
znečištění (prachem, ochlupením ... atd.) dochází k úbytku přilnavosti k pokožce. Skladujte na 
suchém, tmavém místě mimo dosah dětí. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj 
baterie.  

Obsah balení:  

1 ks - jednotka se 6 gelovými polštářky 2 ks – jednotka se 2 gelovými polštářky 3 ks - ovládací 
jednotka  

 



Parametry:  

Napájení jedné jednotky: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí balení) Frekvence: 1 až 100 
Hz Pracovní čas: cca 12 min.  

Ochrana životního prostředí  

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická,produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací 
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při 
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci 
baterií.  

Servis  

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude 
brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k 
použití.  

Záruka se nevztahuje  

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání  

  -  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 
podléhajících  běžnému opotřebení ... )   

  -  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, 
nevhodným použitím  apod.)   

  -  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.   

  -  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, 
nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které 
nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.  Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v 
návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od 
skutečnosti v závislosti na modelu.   

	


