
 
Bodi-Tek CRBO3 - Svalový elektrostimulátor na chodidla      Česky 

Návod k použití 
 

Varování: 
• Přečtěte si pečlivě všechny pokyny a uschovejte je pro jejich budoucí použití. 
• Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, 
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty instrukce týkající se použití spotřebiče 
bezpečným způsobem a ony pochopily rizika spojená s používáním přístroje.  
Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 
• Přístroj nepoužívejte po požití alkoholu, pokud jste unavení, anebo se necítíte dobře. 
• Neobcházejte bezpečnostní funkce a nerozebírejte spotřebič. 
• Používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem. 
 
Přístroj nepoužívejte, pokud: 
• Máte elektronický implantát (např. kardiostimulátor). 
• Pokud jste v raných fázích těhotenství. 
• Pokud se léčíte pro stávající hlubokou žilní trombózu. 
• Pokud máte porušenou kůži na chodidlech nohou. 
 
Prosím, poraďte se u svého lékaře před použitím svalového elektrostimulátoru na chodidla Bodi-Tek Plus, jestliže: 
• Máte onemocnění srdce nebo oběhové soustavy. 
• Pokud trpíte epilepsií nebo roztroušenou sklerózou. 
• Pokud trpíte cukrovkou (diabetes). 
• Trpíte-li zánětem žil v pokročilé fázi (zánět žil). 
• Pokud trpíte zánětem tkáně v souvislosti s nemocí nebo zraněním. 
• Jestliže trpíte křečovými žilami v pokročilém stadiu. 
• Pokud jste nemocní nebo zranění. 
• Trpíte-li sníženou citlivostí v dolní části nohou a chodidel (spojené s cukrovkou). 
• Tento spotřebič není určen pro používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neobdržely instrukce týkající se použití výrobku osobou 
odpovědnou za jejich bezpečnost a rozumějí rizikům spojeným s používání tohoto přístroje. 
• Pokud máte jakékoliv pochybnosti o používání svalového elektrostimulátoru na chodidla z jakéhokoli důvodu, prosím, poraďte se 
před použitím se svým lékařem. 
 

Opatření 
• Konektor DC napájení musí být odpojen pouze z jednotky, pokud je síťový adaptér odpojen od sítě. 
• Pokud přístroj pravidelně nepoužíváte, vyjměte baterii. 
• Nepokoušejte se dobíjet dodané baterie. 
• Nevhazujte baterie do ohně. 
• Na akumulátoru je vyraženo "spotřebujte do data" na záporném kontaktu. Po tomto datu nepoužívejte baterii. 
• Vybité baterie neprodleně vyjměte a zlikvidujte v souladu s místními požadavky úřadů. 
• Udržujte přístroj mimo dosah dětí. 
• Nevstupujte na přístroji, použijte přístroj pouze vsedě. 
• Nerozebírejte řídicí jednotku a nevystavujte ji přímému teplu.  
Opravy a servis smí provádět pouze Bodi-Tek nebo autorizovaný distributor. 
• Bodi-Tek nebude akceptovat odpovědnost v případě, že pokyny a instrukce dodávané spolu s jednotkou nebudou dodržovány. 
• Pokud se vodivý gel dostane do kontaktu s očima, důkladně opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. 
• Pokud se objeví podráždění na nebo kolem nohou, přestaňte přístroj používat a obraťte se na svého lékaře. 
• Vždy konzultujte se svým praktickým lékaře a zjistěte příčinu, pokud sami nevíte, co je příčinou bolesti. 
• Chraňte si oděv a okolí. 

 

Čištění  
• Před čištěním a údržbou přístroj odpojte od elektrické sítě. 
• Přístroj čistěte navlhčeným hadříkem. 
• Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní prostředky. 
• Přístroj neponořujte do vody a jiných kapalin. 
 

Svalový elektrostimulátor na chodidla 
Aktivně využívá technologie EMS k simulaci aktu běžného výkonu, což způsobuje, že tato technologie simuluje běžný stah svalu a tím 
ho procvičuje, i když vy sedíte. 
Svalový elektrostimulátor na chodidla by neměl být vnímán jako náhrada za normální aktivní pohyb, avšak jako prostředek 
k pasívnímu procvičování nohou vsedě nebo k relaxaci. 
Pokud máte zdravotní potíže, poraďte se o užívání přístroje se svým lékařem. 



Popis přístroje: 
 

 
 
 

Začínáme: 

 

1. Zapojte napájecí adaptér do přístroje a pak do síťové zásuvky. 

 

2. Použijte a vetřete malé množství vodivého gelu do chodidel. 

 

3. Sedněte si na židli a umístěte své bosé nohy na nášlapné plochy elektrostimulátoru. 

 

4. Pokud chcete zapnout jednotku, stiskněte tlačítko ON / OFF na přístroji nebo na 
dálkovém ovladači. 

 

Po zapnutí je přístroj nastaven na intenzitu 00 a program / režim bude zobrazovat 01. 
 
Poznámka: Jednotka se vypne po 20 sekundách, pokud není stisknuto žádné další tlačítko. 



 

5. Pomocí režimu tlačítek +/- vyberte jiný program (toto lze provést také pomocí 
dálkového ovladače). 
 
Poznámka: Jiný program lze zvolit kdykoliv. Hladina intenzity se vynuluje na 00. 

K dispozici jsou 3 programy. Stačí si jen vybrat a použít program, který pro vás bude nejpohodlnější.  
Každý program běží po dobu 25 minut. Pokud provedete v mezidobí změnu programu, celková doba chodu bude stále 25 
minut. 
 
Program 1: Hluboce stimulující rytmické kontrakce na jedné noze.   
Nejdříve přístroj stimuluje jednu nohu, poté druhou. Zahrnuje 6 sekund pulzů, po kterých přijde krátká pauza. 
 
Program 2: Hluboce stimulující rytmické kontrakce na obě nohy.  
Stimulace stejně aplikovaná na obě nohy zároveň. Zahrnuje 6 sekund pulzů, po kterých přijde krátká pauza. 
 
Program 3: Funkce devíti různých režimů stimulace. Každý běží čtyřicet pět sekund, postupně se opakují během 25 minut. 

 

6. Chcete-li zahájit stimulaci / program, stiskněte tlačítko úrovně intenzity +. 
Časovač začne odpočítávat od 25 minut. 
 
Důležité: Hladina intenzity začíná na nízké úrovni. Je normální, že musíte stisknout tlačítko 
+ několikrát, než ucítíte zvýšení stimulace (mezi úrovněmi 15 a 20). Existuje celkem 99 
úrovní intenzity. 

Rozsah intenzity: 
1 - 29 Slabá stimulace                              30 - 59 Střední stimulace                       60 - 99 Silná stimulace 
Doporučujeme vám začít na nízké úrovni intenzity (1 - 29), dokud si nezvyknete na pocit ze stimulace, poté postupujte na vyšší 
úroveň. 
Pokud cítíte jen mravenčení, úroveň intenzity je příliš nízká. Zvyšte intenzitu, dokud neucítíte kontrakci svalů. 

 

7. Pokud si přejete, pozastavte svůj program pomocí tlačítka Start / Stop. 

8. Po dokončení stimulace vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě. 

 
 

Výměna baterie dálkového ovládání 

 

Chcete-li vyměnit baterii, stiskněte západku, jak je uvedeno na obrázku, a vysuňte držák 
baterie. 
Při výměně baterie CR2025 zajistěte, aby znaménko + směřovalo k zadní části dálkového 
ovládání. 

 
 

Péče o baterie a jejich likvidace: 
• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. 
• Ujistěte se, že jsou baterie zlikvidovány správným způsobem, v souladu s požadavky místních úřadů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Některé nejčastější dotazy 
 

Otázka: Co je EMS a jak to opravdu funguje? 
Odpověď: Při sportovním výkonu vaše svaly dostávají malé elektrické signály přes nervová zakončení a stimulují kontrakci svalů. 
Jakmile se sval sevře a nerv již dále nevysílá signál, sval se uvolní. EMS opakovaně napodobuje tyto signály pro simulaci svalové 
kontrakce fyzické námahy. 
 
Otázka: Proč při elektrostimulaci nic necítím? 
Odpověď: Musíte mít obě nohy položeny na nášlapné ploše. Na přístroji může být také nastavena příliš nízká úroveň intenzity, zvyšte 
intenzitu na vyšší úroveň, abyste cítili kontrakce. 
 
Otázka: Bude mi elektrostimulace nepříjemná? 
Odpověď: Při nízké intenzitě budete cítit mírné brnění. Jak se intenzita zvyšuje, budete cítit pokles brnění a svalové kontrakce se 
budou zvyšovat. Jednotlivci mají různé úrovně tolerance pocitu komfortu, je důležité, abyste našli úroveň, která je pro vás 
nejvhodnější. 
 
Otázka: Proč mě po elektrostimulaci bolí nohy? 
Odpověď: Vysvětlením může být, že jste nastavili úroveň intenzity elektrostimulace příliš vysoko a vaše svaly jsou přepracované. 
Příště zvolte úroveň na nižší intenzitu a ponechejte si dostatek času mezi relacemi, aby vaše svaly měly čas na zotavení. 
 
Otázka: Přístroj se sám vrátí na intenzitu "0", nebo se sám vypne? 
Odpověď: Svalový elektrostimulátor na chodidla se automaticky vypne po 20 sekundách, pokud není vybrán program a nastavení 
úrovně intenzity. 
Pokud dojde v průběhu elektrostimulace ke změně programu, úroveň intenzity se pro vaši bezpečnost automaticky nastaví na "0". 
 
 
 

Likvidace:  
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (2012/16/EU) byla zavedena k recyklaci výrobků pomocí 
nejlepší dostupné technologie recyklace pro snížení dopadu na životní prostředí, úsporu energie a zdrojů a zabránění úniku 
nebezpečných materiálů na skládkách.  
Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, takže prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti zlikvidován 
správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. NESMÍ být likvidován s komunálním odpadem. 
 

Technické údaje: 
Hmotnost: 3,05 kg 
Rozměr:  440 x 440 x 150 mm 
Programy / režimy: 3 
Intenzita:  1 - 99 
Časovač:  25 minut 
 
Adaptér  
Vstup  100 - 240v AC 50/60Hz 
Výstup  9V DC 500mA max. 
 

Životní prostředí: 
Provozní teplota:  0 až 35 °C 
Skladovací teplota:  -20 až 50 °C 
Provozní vlhkost:  10 až 80 % RV 
Skladovací vlhkost:  5 – 90 % RV 
Nejedná se o zdravotnický výrobek. 
 
 
 
 
 
KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:    
Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:   

BORGY CZ, a.s.       
Reklamace / servis       
areál RTK, Zápy 4, 250 01    

Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662  
E-mail: reklamace@borgy.cz 
www.borgy.cz 

 

mailto:reklamace@borgy.cz
http://www.borgy.cz/


 
Bodi-Tek CRBO3 - Svalový elektrostimulátor na chodidlá      Slovensky 

Návod na použitie 
 

Varovanie: 
• Prečítajte si pozorne všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. 
• Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa 
použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a ony pochopili riziká spojené s používaním prístroja. 
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 
• Prístroj nepoužívajte po požití alkoholu, ak ste unavení, alebo sa necítite dobre. 
• Neobchádzajte bezpečnostné funkcie a nerozoberajte spotrebič. 
• Používajte len s dodaným napájacím adaptérom. 
 
Prístroj nepoužívajte, pokiaľ: 
• Máte elektronický implantát (napr. kardiostimulátor). 
• Ak ste v raných fázach tehotenstva. 
• Ak sa liečite pre existujúcu hlbokú žilovú trombózu. 
• Ak máte porušenú kožu na chodidlách nôh. 
 

Prosím, poraďte sa u svojho lekára pred použitím svalového elektrostimulátora na chodidlá Bodi-Tek Plus, ak: 
• Máte ochorenie srdca alebo obehovej sústavy. 
• Ak máte epilepsiu alebo roztrúsenú sklerózu. 
• Ak trpíte cukrovkou (diabetes). 
• Ak trpíte zápalom žíl v pokročilom štádiu (zápal žíl). 
• Ak trpíte zápalom tkaniva v súvislosti s chorobou alebo zranením. 
• Ak trpíte kŕčovými žilami v pokročilom štádiu. 
• Ak ste chorí alebo zranení. 
• Ak trpíte zníženou citlivosťou v dolnej časti nôh a chodidiel (spojené s cukrovkou). 
• Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nezískali inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť a rozumejú rizikám spojeným s používaním tohto prístroja. 
• Ak máte akékoľvek pochybnosti o používaní svalového elektrostimulátora na chodidlá z akéhokoľvek dôvodu, prosím, poraďte sa 
pred použitím so svojím lekárom. 
 

Opatrenia 
• Konektor DC napájania musí byť odpojený len z jednotky, ak je sieťový adaptér odpojený od siete. 
• Pokiaľ prístroj pravidelne nepoužívate, vyberte batériu. 
• Nepokúšajte sa dobíjať dodané batérie. 
• Nevhadzujte batérie do ohňa. 
• Na akumulátore je vyrazené "spotrebujte do dátumu" na zápornom kontakte. Po tomto dátume nepoužívajte batériu. 
• Vybité batérie okamžite vyberte a zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami úradov. 
• Udržujte prístroj mimo dosahu detí. 
• Nevstupujte na prístroji, prístroj používajte iba ak sedíte. 
• Nerozoberajte riadiacu jednotku a nevystavujte ju priamemu teplu.  
Opravy a servis môže vykonávať len Bodi-Tek alebo autorizovaný distribútor. 
• Bodie-Tek nebude akceptovať zodpovednosť v prípade, že usmernenia a inštrukcie dodávané spolu s jednotkou nebudú 
dodržiavané. 
• Ak sa vodivý gél dostane do kontaktu s očami, dôkladne ich vypláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára. 
• Ak sa objaví podráždenie na alebo okolo nôh, prestaňte prístroj používať a obráťte sa na svojho lekára. 
• Vždy konzultujte so svojím praktickým lekárom a zistite príčinu, ak sami neviete, čo je príčinou bolesti. 
• Chráňte si odev a okolie. 

 

Čistenie  
• Pred čistením a údržbou prístroj odpojte od elektrickej siete. 
• Prístroj čistite navlhčenou handričkou. 
• Nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne prostriedky. 
• Prístroj neponárajte do vody a iných kvapalín. 
 

Svalový elektrostimulátor na chodidlá 
Aktívne využíva technológie EMS k simulácii aktu bežného výkonu, čo spôsobuje, že táto technológia simuluje bežný sťah svalu a tým 
ho precvičuje, aj keď vy sedíte. 
Svalový elektrostimulátor na chodidlá by nemal byť vnímaný ako náhrada za normálny aktívny pohyb, ale ako prostriedok k 
pasívnemu precvičovaniu nôh v sede alebo na relaxáciu. 
Ak máte zdravotné problémy, poraďte sa o užívaní prístroja so svojím lekárom. 



Popis prístroja: 
 

 
 
 

Začíname: 

 

1. Zapojte napájací adaptér do prístroja a potom do sieťovej zásuvky. 

 

2. Použite a votrite malé množstvo vodivého gélu do chodidiel. 

 

3. Sadnite si na stoličku a umiestnite svoje bosé nohy na nášľapné plochy 
elektrostimulátora. 

 

4. Ak chcete zapnúť jednotku, stlačte tlačidlo ON / OFF na prístroji alebo na diaľkovom 
ovládači. 

 

Po zapnutí je prístroj nastavený na intenzitu 00 a program / režim bude zobrazovať 01. 
 
Poznámka: Jednotka sa vypne po 20 sekundách, ak nie je stlačené žiadne ďalšie tlačidlo. 



 

5. Pomocou režimu tlačidiel +/- vyberte iný program (toto je možné vykonať aj pomocou 
diaľkového ovládača). 
 
Poznámka: Iný program možno zvoliť kedykoľvek. Hladina intenzity sa vynuluje na 00. 

K dispozícii sú 3 programy. Stačí si len vybrať a použiť program, ktorý pre vás bude najpohodlnejší.  
Každý program beží po dobu 25 minút. Ak urobíte v medziobdobí zmenu programu, celková doba chodu bude stále 25 minút. 
 
Program 1: Hlboko stimulujúce rytmické kontrakcie na jednej nohe. 
Najskôr prístroj stimuluje jednu nohu, potom druhú. Zahŕňa 6 sekúnd pulzov, po ktorých príde krátka pauza. 
 
Program 2: Hlboko stimulujúce rytmické kontrakcie na obe nohy. 
Stimulácia rovnako aplikovaná na obe nohy zároveň. Zahŕňa 6 sekúnd pulzov, po ktorých príde krátka pauza. 
 
Program 3: Funkcia deviatich rôznych režimov stimulácie. Každý beží štyridsať päť sekúnd, postupne sa opakujú počas 25 minút. 

 

6. Ak chcete začať stimuláciu / program, stlačte tlačidlo úrovne intenzity +. 
Časovač začne odpočítavať od 25 minút. 
 
Dôležité: Hladina intenzity začína na nízkej úrovni. Je normálne, že musíte stlačiť tlačidlo + 
niekoľkokrát, než ucítite zvýšenie stimulácie (medzi úrovňami 15 a 20).  
Existuje celkom 99 úrovní intenzity. 

Rozsah intenzity: 
1 - 29 Slabá stimulácia                  30 - 59 Stredná stimulácia                        60 - 99 Silná stimulácia 
Odporúčame vám začať na nízkej úrovni intenzity (1 - 29), pokiaľ si nezvyknete na pocit zo stimulácie, potom postupujte na 
vyššiu úroveň. 
Ak cítite len mravčenie, úroveň intenzity je príliš nízka. Zvýšte intenzitu, kým nepocítite kontrakciu svalov. 

 

7. Ak si prajete, zastavte svoj program pomocou tlačidla Štart / Stop. 

8. Po dokončení stimulácie vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete. 

 
 

Výmena batérie diaľkového ovládania 

 

Ak chcete vymeniť batériu, stlačte západku, ako je uvedené na obrázku, a vysuňte držiak 
batérie. 
Pri výmene batérie CR2025 zabezpečte, aby znamienko + smerovalo k zadnej časti 
diaľkového ovládania. 

 
 

Starostlivosť o batérie a ich likvidácia: 
• Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie. 
• Uistite sa, že sú batérie zlikvidované správnym spôsobom, v súlade s požiadavkami miestnych úradov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niektoré najčastejšie dotazy 
 

Otázka: Čo je EMS a ako to naozaj funguje? 
Odpoveď: Pri športovom výkone vaše svaly dostávajú malé elektrické signály cez nervové zakončenia a stimulujú kontrakciu. 
Akonáhle sa sval zovrie a nerv už ďalej nevysiela signál, sval sa uvoľní. EMS opakovane napodobňuje tieto signály pre simuláciu 
svalovej kontrakcie fyzickej námahy. 
 
Otázka: Prečo pri elektrostimulácii nič necítim? 
Odpoveď: Musíte mať obe nohy položené na nášľapnej ploche. Na prístroji môže byť tiež nastavená príliš nízka úroveň intenzity, 
zvýšte intenzitu na vyššiu úroveň, aby ste cítili kontrakcie. 
 
Otázka: Bude mi elektrostimulácia nepríjemná? 
Odpoveď: Pri nízkej intenzite budete cítiť mierne brnenie. Ako sa intenzita zvyšuje, budete cítiť pokles brnenia a svalové kontrakcie 
sa budú zvyšovať. Jednotlivci majú rôzne úrovne tolerancie pocitu komfortu, je dôležité, aby ste našli úroveň, ktorá je pre vás 
najvhodnejšia. 
 
Otázka: Prečo ma po elektrostimulácii bolia nohy? 
Odpoveď: Vysvetlením môže byť, že ste nastavili úroveň intenzity elektrostimulácie príliš vysoko a vaše svaly sú prepracované. 
Nabudúce zvoľte úroveň na nižšiu intenzitu a ponechajte si dostatok času medzi reláciami, aby vaše svaly mali čas na zotavenie. 
 
Otázka: Prístroj sa sám vráti na intenzitu "0", alebo sa sám vypne? 
Odpoveď: Svalový elektrostimulátor na chodidlá sa automaticky vypne po 20 sekundách, ak nie je zvolený program a nastavenie 
úrovne intenzity. 
Ak dôjde v priebehu elektrostimulácie k zmene programu, úroveň intenzity sa pre vašu bezpečnosť automaticky nastaví na "0". 
 
 
 

Likvidácia:  
Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (2012/16 / EÚ) bola zavedená na recykláciu výrobkov pomocou 
najlepšie dostupnej technológie recyklácie pre zníženie dopadu na životné prostredie, úsporu energie a zdrojov a zabránenie úniku 
nebezpečných materiálov na skládkach. 
Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, takže prosím zaistite, aby bol na konci životnosti 
zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. NESMIE byť likvidovaný s komunálnym odpadom. 
 

Technické údaje: 
Hmotnosť: 3,05 kg 
Rozmer:  440 x 440 x 150 mm 
Programy / režimy: 3 
Intenzita:  1 - 99 
Časovač:  25 minút 
 
Adaptér  
Vstup  100 - 240v AC 50/60Hz 
Výstup  9V DC 500mA max. 
 

Životné prostredie: 
Prevádzková teplota: 0 až 35 °C 
Skladovacia teplota: -20 až 50 °C 
Prevádzková vlhkosť: 10 až 80 % RV 
Skladovacia vlhkosť: 5 – 90 % RV 
Nejedná sa o zdravotnícky výrobok. 
 
 
 
 
 
KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:    
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SR:   

BORGY CZ, a. s.       
Reklamácie / servis       
areál RTK, Zápy 4, 250 01    

Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662  
E-mail: reklamace@borgy.cz 
www.borgy.cz 

mailto:reklamace@borgy.cz
http://www.borgy.cz/

