
 
 Elektronický stimulátor svalov Laica MD6078 
 
 
 
 
Upozornenie: Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou originálne cudzojazyčné brožúry. Odporúčame Vám pri čítaní tototo 
návodu si otvoriť túto originálnu brožúru a zoznámiť sa s jej obrázkami. 
Laici MD6078 je kompaktný elektrostimulátor pre široké využitie. Svojou ponukou 30 programov z oblasti fitness, športovej 
prípravy, rehabilitácie, odstránenie bolesti a prevencia je ideálnym riešením pre každého užívateľa. Veľký displej umožňuje 
jednoduché a intuitívne ovládanie. Princíp fungovania prístroja je založený na nízkofrekvenčné elektrické stimuláciu, ktorá 
reprodukuje prirodzenú mechanickú svalovú reakciu. Elektroterapia je pomerne rozšírená forma svalovej regenerácie, 
rehabilitácie, zvyšovanie kondície a sily a je tak vhodná nielen pre vrcholových a rekreačných športovcov. Elektrostimulátor 
laici MD6078 tiež úspešne podporuje odstraňovanie bolestivých zranení a prejavov svalovej únavy. Prístroj laici MD6078 je 
cenovo dostupnou variantou čtyřkanálového elektrostimulátoru s 8 elektródami a 10 stupňami nastavenia intenzity. Tento 
elektrostimulátor ocenia nielen športovci vytrvalostných, silových či rýchlostných odvetví, ale aj aktívne žijúci ľudia nemajú 
čas na pravidelné masáže a prirodzenú regeneráciu. 
Napájanie zo siete alebo batérie. 
Laici a.s. - Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte 
36021 Barbarano Vicentina (VI)-Taliansko-vyrobené v Číne 
Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu pred prvým použitím a uchovajte ho pre budúce použitie. 
 
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE 
Používanie každého elektrického zariadenia vyžaduje dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel: 
* Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. 
* Odpojte prístroj od elektrickej siete pred začatím čistenia, prípadne pred vkladanie / vyberanie príslušentsva 
* Nevyťahujte zo siete ťahom za prívodný kábel 
* Nepoužívajte prístroj pri kúpaní alebo sprchovaní. 
* Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných tekutín. 
* Spadne Ak prístroj do vody, nepokúšajte sa ho vytiahnuť! Okamžite ho odpojte od elektrickej siete. 
* Elektródy by mali byť používané vždy jednou osobou. Neodporúčame ich zdieľať s ostatnými užívateľmi. 
* Nepoužívajte prístroj pri riadení alebo v spánku. 
* Tento prístroj smie byť používaný výhradne k účelu, pre ktorý bol navrhnutý av súlade s týmto návodom na použitie. 
Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a teda nebezpečné. 
* Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím. 
* Pred použitím prístroja sa uistite, že je v neporušenom stave a nenesie žiadne viditeľné známky poškodenia. Ak máte 
akékoľvek pochybnosti, prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu. 
* V prípade poruchy prístroj vypnite a obráťte sa na svojho predajcu. Prístroj sa nesnažte opraviť vlastnými silami. 
* Udržujte zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla. 
* Pred pripojením a odpojením k sieti a pred manipuláciou s ovládacím tlačidlom sa uistite, že máte suché ruky. 
DÔLEŽITÉ  
Venujte osobitnú pozornosť pred použitím elektrostimulátoru. Uistite sa, že ho používate správne a jeho použitie nie je v 
rozpore s okolnosťami, ktoré sa nezlučujú s jeho používaním. 
• Ak máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom pred prvým použitím prístroja. 
• Prístroj nie je vhodný pre deti alebo osoby, ktoré nemôžu vyjadrovať svoje priania. 
• Nepoužívajte dva elektrické prístroje súčasne v rovnakom čase. Nepoužívajte elektrostimulator 
s ďalšími zdravotníckymi prístrojmi (kardiostimulátory, prístroje podporujúce chod srdca a pľúc, elektrokardiografy), aby sa 
zabránilo riziku zlého fungovania a interakcie s ostatnými 
prístrojmi. Použitie tohto zariadenia v blízkosti (napr. 1m) zariadenie, ktoré vyvíja krátke vlny 
alebo mikrovlnnej rúry môžu spôsobiť nestabilitu výkonu elektrostimulátoru. 
• po dobu najmenej 90 minút po jedle nepoužívajte elektrostimulátor v blízkosti žalúdku. 
• neodporúča sa používať elektrostimulátor v tehotenstve, počas menštruačného cyklu, osobám so zdravotným postihnutím. 
• Nepoužívajte prístroj v blízkosti srdca, hlavy, tváre, úst, genitálií alebo v iných citlivých oblastiach. 
• Prístroj nepoužívajte minimálne po dobu 10tich mesiacov po operácii. 
Prístroj nepoužívajte, ak trpíte nejakou formou akútneho ochorenia alebo infekcie, máte - ak srdcové 
problémy, abnormálny krvný tlak, vysoké teploty, anémia, citlivú pleť, alebo vyrážku, nádor, svalové zranenia, zápaly, 
epilepsia, vážne formy osteoporózy. 
• Nepripájajte elektródy z rovnakého výstupný kanála na hrudníka a zadnej oblasť v úrovni srdca, aby elektrické impulzy 
neprechádzali srdcom. 
• Pri umiestnení elektród a ich pripojenie postupujte podľa obrázkov zobrazených v originálnom návode na obsluhu. Iné 
spôsob umiestnenia môže nebezpečné. 
• Elektródy niekedy môžu spôsobiť mierne začervenanie kože. 
• Ak máte kŕčové žily, poraďte sa so svojím lekárom. 



• Nepoužívajte elektródy, ktoré neboli dodané výrobcom. 
• Nikdy nepripájajte dve elektródy na seba a dbajte, aby sa neprekrývali. 
• Tento prístroj je určený len na vonkajšie použitie 
• Udržujte batérie mimo dosahu detí. 
• Vypnite prístroj pred každou manipuláciou s elektródami. 
• Pred stimuláciou zložte náramky, hodinky, retiazky, atď. Aby nedošlo prepojenie s elektródami. 
 
PRIPOJENIE K SIETI A NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ  
Tento prístroj je napájaný zo siete. Ak nie je možné pripojiť k sieti, môže byť prístroj napájaný batériami. Pripojte prívodný 
kábel s transformátorom k hlavnej jednotke a zástrčku do siete. 
Ak chcete prístroj napájať batériami, postupujte nasledovne: 
1) otvorte priestor pre batérie na spodnej strane prístroja. 
2) dbajte vždy na správnu polaritu pri vkladaní batérií. 
Vložte 4ks 1,5 V AA batérie. 
3) Uzavrite krytom. 
4) Ak nie je prístroj používaný, vyberte vždy batérie z prístroja. 
5) Vymeňte vybité batérie rovnakým spôsobom. Ukladajte vybité batérie do špeciálnych kontajnerov na batérie, alebo ich 
môžete vrátiť vášmu predajcovi na recykláciu, prípadne do zberných dvorov v mieste Vášho bydliska. 
Upozornenie: Deti mladšie 12. rokov by nemali manipulovať s batériami 
 
NÁVOD NA POUŽITIE  
Aby bola terapia čo najúčinnejšie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 
1) Rozhodnite sa, ktoré svaly budete stimulovať 
2) Zvoľte stimulačný program (viz.odstavec "stimulačných programov" na konci na konci tohto návodu) 
3) Zvoľte počet terapiou týždenne, od min. dvoch až po maximálne štyri pre rovnakú skupinu svalov 
4) Zvoľte dĺžku každého programu, od min. 5 do maximálne 40 minút. Ideálna doba trvania každého programu je uvedená v 
odseku "Stimulačné programy". Váš nový elektrostimulátor je vybavený 30.přednastavenými programy. Hlavný faktor, ktorý 
od seba jednotlivé programy odlišuje je druh elektrického impulzu. 
Elektrické impulzy sú charakteristické: 
• vlnovou frekvenciou, meranú v Hz (Hertz) 
• vlnovou šírkou, meraná v µsec (mikrosekundy) 
• intenzitou, meranú v mA (miliampérov) 
Frekvencia a vlnové dĺžky sú prednastavené v programe a odlišuje od seba jednotlivé programy. 
V závislosti na zvolenom programe dochádza k rôznemu ztahování (kontrakcii) stimulovaného svalstva v dôsledku 
prednastavenia rôzne intenzitiy, frekvencia, dĺžke impulzu, trvania a času na zotavenie. Regulujte intenzitu elektrických 
impulzov vždy k maximálne znesiteľným hodnotám, ktoré Vám však nesmie prinášať žiadny druh bolesti. 
Nastavenie intenzity vykonávajte vždy veľmi zvoľna! 
• Pripojte prívodný kábel s transformátorom do hlavnej jednotky a zástrčku do zásuvky, alebo vhodné batérie podľa správnej 
polarity (pozri odsek "PRIPOJENIE K SIETI A NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ"). 
• Pripojte káble k elektródam, a potom k hlavnej jednotke. 
• Pre správne umiestnenie elektród, si starostlivo prečítajte odsek "UMIESTNENIE ELEKTRÓD". 
Upozornenie: pre správne fungovanie prístroja je nutné umiestniť vždy dve elektródy v páre súčasne. Pri umiestnení elektród a 
ich pripojenie postupujte podľa obrázkov zobrazených v originálnom návode na obsluhu. Iný spôsob umiestnenia môže byť 
nebezpečné. 
Odporúčame stimulovať svaly symetricky: napr obe zadok súčasne, obe ramená súčasne a pod ... 
• Pred umiestnením elektród umyte pokožku vodou alebo roztokom s obsahom alkoholu. 
• Odstráňte ochrannú fóliu a umiestnite elektródy na kožu. 
• Jemne pritlačte, aby celá elektróda k pokožke dobre priľnula. 
• Zapnite prístroj tlačidlom "ON / OFF". Na displeji sa po dobu niekoľkých sekúnd zobrazí všetky symboly. (Pri stlačení 
akéhokoľvek tlačidla sa aktivuje podsvietenie displeja, ktoré sa automaticky deaktivuje po 15 sekundách, ak nedôjde ku 
stlačení nejakého tlačidla) Potom sa na displeji zobrazí "PROGRAM 01" a doba trvania tohto programu "TIME 05" (5 minút). 
• Zvoľte stimulačný program stlačením tlačidla + alebo - (na ľavej a na pravej strane tlačidla "MODE"). Pozor! 
* Ak chcete zmeniť programy, symbol šípky ▼ musí byť zobrazený na displeji pod nápisom "PROGRAM". 
* Zvolený program je určený pre všetky výstupné kanály; Jje však možné využiť len jeden výstupný kanál (1 pár elektród). 
Elektrostimulátor je vybavený 30 prednastavenými programami (01-30). Výber vhodného programu vykonajte po prečítaniu 
odseku "stimulačných programov". 
• Doba trvania programov 01 a 11-30, je vopred nastavená, u programov 03-10 možné dobu trvania nastaviť ručne (výber z 
troch možností) v závislosti na fáze vášho tréningu (Pozri "stimulačné programy"). 
Ak chcete zvoliť dobu trvania u programov 03-10, stlačte tlačidlo MODE a šípka preskočí z pozície pri nápise "PROGRAM" k 
nápisu "TIME". Tlačidlami + alebo - vyberte jednu z troch možností. 
• Nastavte intenzitu elektrických impulzov (10 úrovní) stlačením tlačidiel + A - pre kanál A, + B-pre kanál B, rovnako nastavte 
intenzitu u kanála C a D. Je však možné použiť i len jeden výstupný kanál. Intenzita elektrického impulzu by mala byť taká, 
aby maximálne stimulovala sval, ale musí byť únosná av žiadnom prípade nesmie spôsobovať bolesť. 
Intenzitu elektrického impulzu zvyšujte pomaly a postupne! Po nastavení úrovne intenzity sa stimulačný program spustí 



automaticky.V priebehu stimulácie sa na displeji sa zobrazí tieto údaje: 
program, zostávajúci čas, intenzitu na výstupných kanáloch. 
• Ak chcete zmeniť program počas stimulácie, je potrebné stlačiť tlačidlá + alebo -, ktoré sa nachádza na ľavej a na pravej 
strane tlačidla MODE. (Šípka ▼ musí byť umiestnená pri nápise "PROGRAM", ktorý sa objaví na displeji). Akonáhle zvolíte 
požadovaný program, po nastavení intenzity sa nový program spustí automaticky. 
• Prístroj ukončí stimuláciu, akonáhle uplynie stanovený čas a automaticky sa vypne, ak počas nasledujúcich 3.minut nedôjde k 
stlačeniu žiadneho funkčného tlačidla. Ak si prajete v priebehu stimulácie z akéhokoľvek dôvodu prerušiť stimuláciu stlačte 
len tlačidlo OFF. 
• Pre pokračovanie zvoleného programu, alebo pre jeho opakovanie, stačí stlačiť kláves REPEAT. Prístroj opakuje program až 
do uplynutia vopred stanovenej doby trvania. 
Upozornenie: Ak je u posledného programu nastavená rôzna intenzita jednotlivých kanálov, alebo boli programy zmenené, 
funkcia REPEAT (OPAKOVANIE) nie je aktívny. 
 
Stimulačné programy 
ZAHRIATIE  
Používa sa pred začiatkom každej svalovej stimulácie. Program zahreje svaly na kontrakcie a pripraví svaly pre stimuláciu pri 
vysokej intenzite bez rizika poškodenia. Intenzita tohto programu musí byť na úrovni, ktorá nespôsobuje bolesť. Ideálna doba 
pre tento program je 5 minút. 
 
POSILNENIE SVALOV: aeróbne vytrvalosti  
Tento program zvyšuje schopnosť svalov prijímať kyslík a zlepšuje prekrvovanie svalov a zároveň sú precvičovaná pomalá 
svalové vlákna. 
Vhodné pre všetky druhy vytrvalostných športov: maratón, triatlon, beh na lyžiach, atď Tento program majú 3 rôzne dĺžky 
stimulácie, 20 minút (prvé tréningové týždne) a postupne pridávajte na 25 minút a 30 minút trvania stimulácie. 
POSILNENIE SVALOV: vytrvalostné sila  
Tento program zvyšuje dolnost svalov k únave (k prítomnosti kyseliny mliečnej). 
Dôsledkom je zlepšená výdrž po dlhšiu dobu (např.horská kolesá alebo beh na 400 m). 
Tieto programy majú 3 rôzne dĺžky stimulácie, 20 minút (prvé tréningové týždne) a postupne pridávajte na 25 minút a 30 
minút trvania stimulácie. 
POSILNENIE SVALOV: kombinovaná sila  
Tento program je vhodný ako doplnok pre športy, ktoré vyžadujú silu aj rýchlosť. Zvyšuje maximálnu silu svalov, bez telesnej 
únavy a prípadného poškodenia kĺbov a svalov. Tento program je ideálny pre všetky športy, v ktorých je dôležitá sila rovnako 
ako vytrvalosť (napr. cyklistika, futbal, lyžovanie, judo, kulturistika, atď). Tieto programy majú 3 rôzne dĺžky stimulácie, 20 
minút (prvé tréningové týždne) a postupne pridávajte na 25 minút a 30 minút trvania stimulácie. 
POSILNENIE SVALOV: explozívnu silu  
Tento program je ideálny ako doplnok športového tréningu u všetkých športov, ktoré kombinujú rýchlosť a rýchlostné záťaž 
(napr. volejbal, basketbal, šprint, skoky, hody a vrhy), umožňuje zvýšiť rýchlosť svalovej kontrakcie bez rizika ich poškodenia. 
Tieto programy majú 3 rôzne dĺžky stimulácie, 20 minút (prvé tréningové týždne) a postupne pridávajte na 25 minút a 30 
minút trvania stimulácie. 
SPEVNENIE 
Používa sa v boji proti ochabovaniu kože a kůžních nedokonalostí (např.celulitida). Po niekoľkých týždňoch stimulácia spevníte 
svoje telo a Vaša pokožka bude pružnejšia. 
Intenzita stimulácie: maximálna znesiteľná, nespôsobuje bolesť. Ideálna doba pre tento program je 25 minút. 
POSILNENIE  
Tento program je vhodný pre tých, ktorí chcú posilniť svoje svaly. Jedná sa o ľahšiu formu stimulácie, ktoré pripraví Vaše 
svalstvo na neskoršie intenzívne posilnenie. Vzhľadom k tomu, že tento program nepracuje vo vysokých frekvenciách je možné 
ho aplikovať aj po období dlhšej nečinnosti. 
Ideálna doba pre tento program je 30 minút. 
Vyrysovanie 
Tento program sa používa po ukončení fázy SPEVNENIE. Je ideálny pre vyrysovanie už svalov, ktorá už prešla fázou 
posilnenie. Vysoká intezity svalovej činnosti u tohto programu pomáha svaly tvarovať a vyrysovať. Ideálna doba pre tento 
program je 25 minút. 
PREKRVENIE  
Užitočný program na zvýšenie prietoku krvi vo svaloch, čo podporuje ich okysličenie. Tento program je vhodný pre všetky 
druhy aeróbne aktivity (potápanie, cyklistika). Ideálna doba pre tento program je 35 minút. Intenzita stimulácie: maximálna 
znesiteľná, ale nespôsobuje bolesť. 
LYMFODRENÁŽ  
Stimuláciou lymfatických uzlín je aktivovaný lymfatický obeh, znižuje opuchy nôh a chodidiel a 
pomáha k odstráneniu toxínov z tela. 
Ideálna doba pre tento program je 30 minút. 
LIPOLÝZA  
Tento program pomáha rozpúšťať podkožný tuk a uvoľňovať kvapalinu zachytenú v podkožných bunkách a spoločne sú 
pôvodcom tzv.celulitidy. Je dôležité si uvedomiť, že vznik celulitídy je 



dôsledkom niekoľkých faktorov: rodinná dispozícia, nesprávna strava, nedostatok pohybu. Pre výsledný efekt je dôležité aby 
sme (pokiaľ možno) upravili všetky tieto faktory, ktoré ovplyvniť dá. Intenzita stimulácie musí byť taká, že spôsobuje 
podkožného mravčenia v oblasti elektród. Ideálna doba pre tento program je 30 minút. 
DEKONTRAKCE (uvo ľnenie) 
Týmto programom docielite zníženie svalového napätia s relaxačným efektom, je však tiež účinný pri znížení bolesti. Vďaka 
nízkej frekvencii aktivuje prietok krvi. Intenzita stimulácie musí byť taká, 
aby nespôsobila bolesť. Ideálna doba pre tento program je 40 minút. 
AKUPUNKTÚRA  
Tento program prispieva k zníženiu bolesti hlavy, znižuje stres, tíši bolesť chrbta, odstraňuje úzkosť. 
Je dôležité presne umiestniť elektródy (postupujte presne podľa obrázkov v originálnom návode), rovnako 
tak odporúčame zoznámiť sa s akupunktúrou všeobecne ak akým dochádza efektom pri stimulácii tzv akupresúrnych bodov 
(body vedúce k povrchu kože, ktorými prúdi energia). 
Ideálna doba pre tento program je 15/20 minút. 
RELAX  
Po námahe sú svaly stuhnuté a stiahnuté. Tieto programy, pokiaľ sú pravidelne používané, znižujú dopady únavy, uvoľňujú 
svalstvo a celkovo zlepšujú zdravotný stav znižovaní tlaku. Okrem toho, 
napomáhajú regenerácii pleti relaxáciu, a vytvára príjemný pocit ľahkosti. Pri použití týchto programov odporúčame celkovo 
relaxovať, navodiť len príjemné myšlienky a zabudnúť na všetky problémy. Doprajte si počas stimulácie trochu času len pre 
Vás samotných, len pre Vaše telo a Vašu myseľ. Ideálny čas pre tento program je 25 minút. 
 
TENS (Transkutánna elektrická nervová stimulácia) 
TENS je aplikácia elektrického prúdu cez pokožku za účelom zmiernenia bolesti. Patrí medzi jednoduché nefarmakologické 
prostriedky, spája psychologický i somatický účinok a pomáha redukovať potrebu analgetík. Stimulátor TENS vyrába 
jednosmerné prúdové pulzy pravouhlého tvaru, frekvencie (4-150) Hz s intenzitou medzi (0-55) mA. Pri elektrickej stimulácii 
v mieste elektród užívateľ cíti kožné pocity (príjemné brnenie). Neurostimulační TENS prístroje pracujú s nízkofrekvenčnými 
impulzy, ktoré sú svojimi hodnotami porovnateľné s prirodzenou bioelektrinu. Tieto impulzy stimulujú mechanizmy 
organizmu tlmiace bolesť, tým dochádza: 
* K stimulácii svalov, čím dochádza k uvoľneniu a odstráneniu svalovej únavy 
* K zablokovaniu prenosu bolesti po nervových vláknach 
K jednoduchej masáži, ktorá zlepšuje krvný obeh a látkovú výmenu v tele 
Cieľom týchto programov je vytvoriť tíšiaci efekt, ktorý je síce o trochu nižšia ako v prípade analgetík, ale trvá dlhšie. Na 
rozdiel od svalovej stimulácie, impulzy nespôsobujú kontrakcie svalov, ale len pocit mravčenia v oblasti elektród. Umiestnite 
elektródy na bolestivé miesta (pozri originálny brožúra str 62 - 63). 
 
UMIESTNENIE ELEKTRÓD  
Správne umiestnenie elektród je veľmi dôležité pre dosiahnutie optimálneho výkonu Vášho elektrostimulátoru. Každý kanál 
spája kábel opatrený 2 póly (2 elektródy) - 1x elektróda pozitívny (+) a 1x elektróda a negatívne (-). Pri umiestnení elektród sa 
vždy riaďte týmito základnými pokynmi: 
1) Elektródy musia byť umiestnené výlučne na sval. 
2) Elektródy musia byť umiestnené pozdĺžne na sval (svalové vlákna), ktorý bude stimulovaný. 
3) Umiestnenie elektródy v EMS (pozícia na str 64 - 67) a TENS (pozícia na str 62 a 63) režime. 
4) Umiestnenie elektród na obrázkoch je len orientačná, v závislosti na fyziognómiu každého jedinca odporúčame pozície 
upraviť v prípade potreby jednoducho posunutím elektródy. 
1) Elektródy musia byť umiestnené výlučne na sval 
Každý sval je ukotvený na kosť svalovým úponom. Tu by mala byť umiestnená vždy záporná elektróda (-), zatiaľ čo kladná 
elektróda je vždy umiestnená v strede svalu, ktorý máte v úmysle stimulovať. 
2) Elektródy musia byť umiestnené pozdĺžne na sval (svalové vlákna), ktorý bude stimulovaný. 
Základná znalosť anatómie je výhodou pri používaní tohto stimulátora. Pre používateľov, ktorí neovládajú anatómiu sme v 
originálnej brožúre pripravili veľa nákresov (s. 62 - 63 pre TENS mód, 
str 64 - 67 pre EMS mód, str 68 - 69 pre akupunktúru). 
3) Umiestnenie elektródy v EMS (pozícia na str 64 - 67) a TENS (pozícia na str 62 a 63) režime. 
EMS = program posilňujúci svaly a programy zamerané na estetiku 
TENS = programy tíšiaci bolesti a uvoľňujúce endorfíny 
4) Umiestnenie elektród na obrázkoch je len orientačná, v závislosti na fyziognómiu každého jedinca odporúčame pozície 
upraviť v prípade potreby jednoducho posunutím elektródy. 
Pred každou stimuláciou odporúčame skontrolovať presné umiestnenie elektród použitím programu WARM UP (zahriatie), 
ktorý využíva impulzy s nízkou intenzitou. V tomto programe si teda vyskúšate presné umiestnenie elektród pred vlastnou 
stimuláciou. 
Pri umiestnení elektród sa vždy riaďte týmito pokynmi a obrázky v originálnej brožúre na str 62 až 69. Nesprávne umiestnenie 
elektród môže byť nebezpečné. 
 
 



 
ÚDRŽBA 
Udržujte elektródy čisté a nevystavujte ich vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu. 
Ak elektródy nepriľnú ľahko k pokožke, vyčistite ich vlhkou handričkou (s použitím vody alebo alkoholu) a pridajte na ne 
trochu gélu. Pre výmenu elektród, kontaktujte Vášho predajcu. Používajte len gél a elektródy zn laici. 
Náhradné diely kódy: 
Gél vo fľaši: AC03, Elektródy: RB83, Káble RB84. 
Životného cyklu elektród závisí na mnohých faktoroch: typ pleti, spôsob uchovávania atď 
Používajte elektródy na čistú, oholenú a odmastenú pokožku v takom prípade elektródy vydrží na ccai 20-30 opakovaní. 
Nepoužívajte opotrebované elektródy - môžu spôsobiť podráždenie, začervenanie, prípadne znížený efekt stimulácie. 
DÔLEŽITÉ: Čistite pravidelne elektródy handričkou namočenou vo vode alebo alkohole. Po použití umiestnite elektródy späť 
do puzdra. Prístroj uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Pre čistenie hlavnej jednotky použite čistú a suchú tkaninu. 
 
 
OSOBITNÉ SITUÁCIE 
Ak nastanú tieto situácie: 
1) Stimulácia nie je cítiť: 
• Skontrolujte, či nie sú batérie vybité a sú správne vložené 
• Skontrolujte, či je prístroj zapnutý 
• Skontrolujte, či nie sú káble poškodené 
• Skontrolujte, či je na elektródach gél 
• Skontrolujte, či je prístroj zapojený do elektrickej siete 
Pred akýmkoľvek zásahom prejdite starostlivo odseku "PRIPOJENIE K SIETI A NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ" tohto "Návodu na 
použitie" a "ÚDRŽBA". 
2) Ak stimulácia stále cítite: 
• Skontrolujte, či je prívodný kábel správne pripojený k hlavnej jednotke a či sú elektródy riadne pripojené k výstupným 
kanálom. 
• Skontrolujte, či je prístroj správne zapojený do elektrickej siete 
3) Ak je intenzita stimulácie slabá: 
• Skontrolujte, či je na elektródach dostatok gélu. 
• Skontrolujte, či nie sú batérie vybité 
• Skontrolujte, či sú elektródy správne umiestnené 
• Skontrolujte, či elektródy nie sú opotrebované alebo znečistené 
4) Ak pri stimulácii kože sčervená, alebo ak cítite bolesť: 
• Overte, či doba trvania programu nie je príliš dlhá 
• Skontrolujte správne umiestnenie elektród 
• Skontrolujte, či nie sú elektródy opotrebované alebo znečistené 
5) Ak v priebehu programu prestane byť stimulácia cítiť: 
• Skontrolujte, či nie sú elektródy odlepené od pokožky 
• Skontrolujte, či je prívodný kábel správne pripojený k hlavnej jednotke 
• Skontrolujte, či sú batérie nabité a správne vložené 
 
KOMPONENTY / PRÍSLUŠENSTVO 
Elektrostimulátor 
1) Tlačidlo ON / OFF 
2) Tlačidlo voľby programu a času (+ / -) 
3) Tlačidlo zvýšenie intenzity (+) 
4) Tlačidlo zníženie intenzity (-) 
5) Tlačidlo MODE 
6) Tlačidlo opakovania programu (REPEAT) 
7) LCD displej 
8) 4 výstupné kanály 
9) Káble k elektródam 
10) Elektródy 
11) Miesto pre batérie 
12) Pripojenie prívodného kábla 
13) Prívodný kábel s transformátorom 
14) Puzdro 
 
 
 
 
 



 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  
• Batérie 4x AA batérie 1,5 V 
• Programy: 01 - 30 (30 prednastavených programov) 
• úrovne intenzity: 10x 
• Prevádzkové podmienky: 10 ° C ~ 40 ° C, <90% RH 
• Skladovacie podmienky: 10 ° C ~ 50 ° C, <90% RH 
• typ prístroja LV 
Pozor! Prečítajte si pozorne návod pred prvým použitím 
 
PROGRAMY - TRVANIE PROGRAMU 
 
ŠPORT - 10 programov 
 
WARM UP (ZAHRIATI) 
01 Trup 5 ' 
02 Končatiny 5 ' 
 
AEROBIC ENDURANCE (aeróbne vytrvalosť) 
03 Trup 1.úroveň 20 ' 
2.úroveň 25 ' 
04 Končatiny 3.Výška 30 ' 
 
ENDURANCE strenght (vytrvalostné SILA) 
05 Trup 1.úroveň 20 ' 
2.úroveň 25 ' 
06 Končatiny 3.Výška 30 ' 
 
MIXED strenght (KOMBINOVANÁ SILA) 
07 Trup 1.úroveň 20 ' 
2.úroveň 25 ' 
08 Končatiny 3.Výška 30 ' 
Explozívnej SILA 
09 Trup 1.úroveň 15 ' 
2.úroveň 20 ' 
10 Končatiny 3.Výška 25 ' 
 
KRÁSA A ESTETIKA - 10 programov  
 
FIRMING UP (SPEVNENIE) 
11 Telo 25 ' 
12 Končatiny 25 ' 
 
TONNING UP (zosilnená) 
13 Telo 25 ' 
14 Končatiny 25 ' 
 
Sculpting (vyrysovanie) 
15 Telo 25 ' 
16 Končatiny 25 ' 
 
CAPILLARISATION 
(PREKRVENIE) 
17 Telo 35 ' 
18 Končatiny 35 ' 
 
Lymph NODE DRAINAGE (lymfodrenáž) 
19 Končatiny 30 ' 
 
LIPOLISIS (lipolýza) 
20 Končatiny 30 ' 
 
 



 
MASÁŽE - 8 programov 
 
DE-CONTRACTURING (UVOĽNENIE) 
21 Telo 40 ' 
22 Končatiny 40 ' 
 
ACUPUNCTURE (akupunktúra) 
23 BOLESŤ HLAVY 20 ' 
24 STRES 15 ' 
25 BOLESŤ CHRBTA 15 ' 
26 ÚZKOSŤ 15 ' 
 
RELAX 
27 Telo 20 ' 
28 Končatiny 20 ' 
 
TENS - 2 programy 
29 tisíc BOLESŤ 20 ' 
30 tvorbu endorfínov 20 ' 
 
CE: Tento produkt je určený pre domáce použitie. Značka CE na zariadenia znamená, že tento elektronický výrobok je plne v 
súlade so smernicou ES 2004/108 o elektromagnetickej kompatibilite. Toto zariadenie neovplyvňuje iné zariadenia 
(tzv.elektromagnetická kompatibilita) a je úplne bezpečné ak je zachovaný odporúčaný spôsob použitia uvedený v tomto 
návode. V prípade výskytu nejakej 
prevádzkové anomálie, obráťte sa na Vášho predajcu, alebo priamo na výrobcu. 
Postup pri likvidácii (smernica 2002/96/ES - WEEE) 
Symbol preškrtnutého odpadkového koša na spodnej strane prístroja znamená, že po skončení životnosti výrobku ho umiestnite 
do separovaného zberu elektronických a elektrických zariadení v zbernom stredisku vo Vašej oblasti. Nevyhadzujte do 
bežného komunálneho odpadu! 
Tento postup separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení je plne v súlade so stratégiou európskej 
environmentálnej politiky zamerané na ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia. 
Pozor! Za nesprávny postup pri likvidácii elektrických a elektronických zariadení môžete byť vystavení sankciám, alebo 
pokutám. 
 
ZÁRUKA  
Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu 2 rokov od dátumu predaja. Dátum predaja sa preukazuje riadne vyplneným a 
opečiatkuje záručným listom podpísaným predajcom, prípadne daňovým dokladom-účtenkou. Záruka sa vzťahuje iba na skryté 
závady vzniknuté pri výrobe tohto prístroja. 
Záruka sa nevzťahuje sa na náhodná poškodenia, vady vzniknuté nesprávnym používaním, alebo nedbanlivosťou. Používajte 
len originálne príslušenstvo, použitím neschválených doplnkov môže záruka zaniknúť. Nikdy neotvárajte prístroj, v prípade 
otvorenia a neodbornej manipulácie záruka 
automaticky zaniká. Záruka sa nevzťahuje ani časti podliehajúce opotrebovaniu a na batérie (ak sú súčasťou balenia). Záručná 
doba končí 2 roky od dátumu zakúpenia, po uplynutí tejto doby budú 
všetky servisné zákroky účtované. V prípade poruchy sa obráťte na Vášho predajcu .. Použitie na verejných priestranstvách nie 
je dovolené. Výrobca neručí za žiadne škody na ľuďoch, majetku alebo na domácich zvieratách, a to buď priamych, alebo 
nepriamych, vzniknutých v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode na použitie. 
Spoločnosť laici si vyhradzuje (v súlade zo svojou stratégiou neustále zlepšovať svoje výrobky) právo zmeniť svoje výrobky, a 
to buď úplne alebo čiastočne a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Za tieto zmeny spoločnosť laici nenesie žiadnu 
zodpovednosť. 
 
 
 
 
Krajina pôvodu: Čína 
Dovozca do ČR a SR: expr Mobil sro, Česká republika 

Distribútor : :  SLOGER-EU s.r.o. 

                      www.sloger.sk 
 


