
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy a Mobile-gym hasizom erősítő 

elektrostimulátort választotta. Ez egy olyan EMS készü-
lék mely könnyen felhelyezhető a célterületre. Közvetlenül 
a bőrfelszínre juttatja az elektromos ingereket, melyek 
elősegítik az izmok mozgását. Az emberi testre nem ár-
talmas. Egyszerűen csak helyezze fel a EMS Mobile-gym 
készüléket és élvezze a tudományon alapuló fitnesz erejét 
az otthonában.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasí-
tást, őrizzék meg a későbbi használatra, tegyék más hasz-
nálók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírá-
sokat.

Mit takar az EMS kifejezés, honnan ered?
(Az elektromos izomstimuláció az elektrofiziológia tu-

dományból alakult ki. Az EMS, TENS technológiai kutatás 
így több mint 250-300 éve zajlik és jelentős pozitív hatás-
sal van a modern emberiségre. 

• Luigi Galvani nevéhez köthető az a megfigyelés 
(1786), hogy a vaslemezen elhelyezett béka boncolásnál 
a rögzítésre használt rézkampót vashoz érinttette akkor az 
izom megrándult. 

• Du Bois Reymond (1849) mutatta ki, hogy a békaizom, 
vagy a békanyúltagy sértett fele negatív a sértetlenhez ké-
pest. Ő az elektrofiziológia „megalapítója”. )

Az EMS technológia fejlődése és ezzel kapcsolatos mo-
dern kutatások bebizonyították, hogy az elektromos izom-
stimuláció tökéletesen alkalmas izomerő fejlesztésére. 

Elektromos stimuláció hatást gyakorol a bőr alatt az 
izmok motoros beidegződésére és akaratlan izommozga-
tást okoz. Az izom stimuláció intenzitásának nagysága és 
az izom összerándulásának az ideje jól szabályozható az 
EMS készülékekkel. 

Napjainkban az elektromos izomstimulálás (EMS) egy 
nagyon elterjedt elismert módszerként használják, a sport 
rehabilitációs kezeléseknél, hogy megakadályozzák az 
izomsorvadást. 

Mire alkalmazzák az EMS technológiát: 
• izomzat célzott erősítését idézheti elő (aktiváló alkal-

mazás),
• izom ellazító hatást (relaxáló). 

Miért jó döntés a Mobile-Gym EMS használata?
A legfontosabb, hogy ízületkímélő hatása van - Az 

izmok bőrön keresztül történő stimulációja elektromos 
impulzusokkal dolgoztatja a célzott izomzatot. A felhasz-
náló így passzív helyzetben erősíti az izomzatát. A hasizom 
erősítés és formálás esztétikus alakot nyújt, de az intenzív 
tornagyakorlatok néha túlzottan is károsan igénybe veszik 
az ízületeket. 

Fontos megjegyezni, hogy az EMS technológia hasz-
nálata nem helyettesíti a hagyományos edzéseket, de 
kiváló kiegészítője.

Derékfájás mellett hasizmot erősíteni tornagyakorla-
tokkal problémás feladat. Ha fáj a derekunk nem szívesen 

csinálunk hasizom gyakorlatot, de a gerinc problémák 
esetében fontos a törzsizom erősítés és így a hasizom erő-
sítés is.

A Mobile-Gym hasizom erősítő stimuláció segítségével 
az inaktív páciens terápiás kezelést kaphat, amely akarat-
lan izommozgások létrehozásával fejleszti és helyrehozza 
az izomtónust, aktuális fizikai aktivitás nélkül.

Az elektromos izom stimuláció célja, hogy az izmo-
kat összehúzódásokra és rezgésekre késztesse. A normál 
izomműködést a központi és a periférikus idegrendszer 
irányítja, amely elektromos jeleket közvetít az izmok felé. 
Az EMS is hasonló elven működik, azonban egy külső for-
rást használ (egy stimulátort) amely a bőrre ragasztható 
forma tervezett gél pad segítségével juttatja el az elekt-
romos impulzusokat a testbe. Az impulzusok stimulálják 
a mozgató idegeket, és jeleket küldenek a kiválasztott cé-
lizomba, amely összehúzódással válaszol ugyanúgy, mint 
a normál izomtevékenység esetében.

Mobile-Gym működési elve:
Alacsony frekvenciás kezelés, ritmusos és lágy impul-

zussal egy speciális áramot /elektromosság/ gerjeszt, 
amely szabályos ritmus alapján jelentkezik és megáll. 

Az alacsony frekvenciájú áram sebessége és ereje által 
ritmusos és lágy impulzus éri a testet a lágyság hasonló, 
mint masszázsnál a kéz által kifejtett nyomás, csípés, ko-
pogtatás

A készülék használata a következő esetben aján-
lott:

1. Izomműködés helyreállítására
2. Izom erő növelésére

A biztonságos használatra vonatkozó információk
A készülék folyamatos használatának hosszú távú élet-

tani hatásai nem ismertek.
1. Ellenjavallatok
Ne használja a készüléket az alábbi esetekben, ami-

ből kifolyólag életet veszélyeztethető álapot léphet fel:
a) Ha a kezelt terület közelében rákos elváltozás talál-

ható
b) Sérült, gyulladt, dagadt, fertőzött, kiütéses bőrfelüle-

ten (pl. visszérgyulladás, mélyvénás thrombosis, visszért-
águlat stb.)

Mobile-Gym EMS technológia 
az erős hasizomért
  Használati útmutató

12. Hulladékkezelés
Elemek
Az elhasznált elemeket a veszélyes hulladék számára 

kijelölt környezetvédelmi gyűjtőbe kell dobni. 

Készülék hulladékkezelés
Kérjük, a hulladékkezelésnél mindig vegye figyelembe 

a 2002/96/EC (WEEE) elektromos és elektronikus berende-
zések hulladékkezelésére vonatkozó irányelvet. További 
információért forduljon a készülék forgalmazójához.

14. Jótállási feltételek, garancia
Mobile-gym hasizom erősítő elektrostimulator termék 

jótállási kötelezettségéről 2014.05.14-én hatályba lépő 
19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletet mely a szavatossági és 
jótállási igények intézésével kapcsolatos törvényi sza-
bályozást tartalmazza. A törvény hatályba lépésével a 
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet hatályát veszti! A 19/2014. 
(IV. 29.) NGM rendelet. értelmében a fogyasztó köteles-
sége a szerződés megkötésének bizonyítása (számla, 
nyugta); A fogyasztó a szerződéskötést a termék ellen-
értékének megfizetését igazoló bizonylat – az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát 
vagy nyugtát - bemutatásával teheti meg. A vállalkozás a 
fogyasztó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igé-
nyéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A készülékre a gyártó 1év teljes körű garanciát biztosít 
rendeltetésszerű használat esetén. Ez a gyártásnál felhasz-
nált anyagokból vagy a gyártási folyamatból származó 
meghibásodásokra érvényes. 

A termékek intim higiéniai kategóriába tartoznak ezért 
egészségvédelmi és higiéniai okokból csak akkor vesszük 
vissza, ha bontatlan zárt csomagolásban érkezik. [Korm. ren-
delet 29. § (1) bekezdés e) pont].45/2014. (II. 26.) Korm. ren-
delet szabályozza, amely 2014. június 13-án lépett hatályba,

A Mobile-Gym gél padja nem tartós fogyasztási cikk. A 
gél pad gyakori alkalmazás mellet elhasználódhat, 
napi kétszeri alkalmazásnál 2-3 hónap múlva cseréjé-
re szükség lehet!

A garancia nem érvényes, 
ha: a készüléket:
• arra nem meghatalmazott személy szétszedi módo-

sítja
• használata, szállitása során véletlenül elejti és össze-

töri
• nem megfelelő a készülék karbantartása
• nem a használati utasításnak megfelelően használja
• a javítását nem a készülékek szervizelésére szakoso-

dott szervizben végzik

A vásárlót a jótállás alatt bekövetkező meghibáso-
dás esetén az alábbi jogok illetik meg:

• A forgalmazó törekszik arra, hogy a kijavítás vagy az 
esetleges kicserélés 15 napot vegyen igénybe.

• Javítás esetén a jótállás idő meghosszabbodik azzal az 
idővel, amíg a hiba miatt nem használta a terméket.

• Vásárlás napjától számított 14 napon belüli meghibá-
sodás esetén kérheti a termék cseréjét,amennyiben a hiba 
már az értékesítés esetekor is fennállt Ha a cserére nincs 
lehetőség az eladó a vásárló részére termék visszaszolgál-
tatásával egyidejűleg a vételárat visszafizeti

• A vásárlás napjától számított 12 hónapon belüli meg-
hibásodás esetén a gyártó bevizsgálja a terméket, javítha-
tó hiba esetén megjavítja

• Hibás terméket a fogyasztónak kell a forgalmazóhoz 
visszaszállítani, szállítási költség a fogyasztót terheli.

13. Gyártói deklaráció az elektromágneses sugárzással kapcsolatban
Útmutató és gyártói deklaráció – elektromágneses kisugárzás 
A készülék az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben való használatra készült, és csak ilyen 
környezetben használható 

Kibocsájtás teszt Megfelelőség  Elektromágneses környezeti útmutató 
RF kibocsátás
CISPR 11 1-es csoport RF energiát csak a készülék működtetéséhez használ. 
  Ezért az RF kibocsátás annyira kicsi, hogy nem okoz 
  interferenciát más, közelben lévő elektromos készülékekben.

RF kibocsátás
CISPR 11 B. osztály A készülék használható bármilyen épületben, beleértve a 
  lakóépületeket is, valamint olyan épületekben is 
  amelyek olyan alacsony feszültségű hálózatra vannak kötve,  

  mely lakossági használatra alkalmas áramellátást végez.

Harmonikus kibocsátás 
IEC 61000-3-2 Nem alkalmazható 

Feszültség fluktuáció/
Vibráció kibocsátás
IEC 61000-3-3 Nem alkalmazható 

A termék megfelel az EU direktívájának a felsorolt szabványoknak és az EMC 2014/30/EU. alapján elektromágneses 
kompatibilitása.
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• Normál elemet ne próbáljon meg tölteni, mert robba-
nás veszélyes.

• Az elhasznált elemeket a helyi törvényeknek és kör-
nyezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően kezelje.

8. Figyelmeztetés a Mobile-Gym hasizom erősítő 
elektrostimulátor használata során:

• Bekapcsolt állapoban ne helyezze fel a gélpadot ,mert 
megrázhatja

• ne ropogtassa a gélpadot,mert a használati idejét csö-
kentheti 

• Ha ön kezdő kezdje a legalacsonyabb energiával a hasz-
nálatot

9. Mobile-Gym hasizom erősítő elektrostimulátor 
használata:

• 6 kezelési mód a hat kezelési mód egyszerű kiválasz-
tása

• Automatikus kikapcsolás 12 perc-el a kezelés befeje-
zése után a készülék leáll ,ha ön elfelejtette kikapcsolni.

• programkapcsoló „On/+ ”„ nyomó gomb bekapcsolá-
sával (/+) intenzitás emelése

• Off/- kikapcsolás (-)intenzitás csökkentés
• fényjelzés a kezelési módozatok jelölésére szolgál 

mód: A-F
• ha megnyomja a bekapcsoló és intenzitás növelő 

gombot (On/+) a fény fokozatosan felerősödik
• ha megnyomja a kikapcsolás és intenzitás csökkentő 

gombot (OFF/-) a fény fokozatosan elsötétül
• mindegyik kezelési mód hoz 10 intenzitási fokozat 

tartozik 
• mindig mossa meg majd szárítsa meg a testének azt a 

részét, amelyen a gél padot használni akarja.
• húzza le a gél padot a tároló műanyag lapról 
• helyezze fel a gél padot a kezelendő felületre arra test-

felszínre ahol használni akarja
• kapcsolja be a készüléket

• válassza ki a kívánt módozatot
• állítsa be az intenzitást
• 1 egy kezelés alatt a készülék 12 percig műkö-

dik, napi 2-3x érdemes használni. Ha hosszabb ideig 
használja vagy erős intenzitással izomfáradtságot fog 
érezni

• 2 étkezés után közvetlenül ne használja, legalább 
30 perc teljen el étkezés után

• használat után kapcsolja ki a készüléket
• vegye le a gél padról a készüléket és helyezze a gél 

padot a tartó műanyag lapra, hogy megóvjuk a kiszá-
radástól

• tartsa távol gyerekektől!

10. Tisztítás és karbantartás
• Távolítsa el az elemet a készülékből tisztítás előtt.
• Soha ne használjon vegyszert vagy maró anyagot a 

tisztításhoz.
• ha a gél pad tapadása valamilyen ok folytán, pl. szeny-

nyeződés miatt nem tapad eléggé kellemetlenséget fog 
érezni a használat során, nedves törlőkendővel tisztítsa 
meg a szennyeződéstől, hogy visszanyerje tapadó képes-
ségét

• a készülék szennyeződése esetén tisztítsa azt meg 
semleges tisztítószerrel átitatott nedves ruhával, majd szá-
rítsa fel egy száraz ruhával 

• tartsa távol napsütéstől melegtől és nedvességtől ne 
tárolja nedves és piszkos helyen tűzközelben 

11. Tárolás
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tartsa 

száraz hűvös helyen napfénytől, nedvességtől védve.
• Kérjük, tárolja a készüléket hűvös jól szellőző helyen.
• Semmi esetre se tegyen a termékre nehéz tárgyat.
• tartsa távol gyerekektől!

c) Ön várandós, vagy ennek gyanúja áll fenn
d) Önnek beépített szívritmus szabályozója (pacema-

ker) vagy defibrillátora van
e) Ha ön epilepsziás
f ) Súlyos keringési zavarok megléte esetén
g) Hasi és lágyéksérv megléte illetve gyanúja esetén
h) Ne használja a készüléket, ha a közelmúltban hasi 

műtéten esett át 
i) Ne használja a készüléket a mellkason, az impulzus 

könnyen a szívbe juthat ezzel szívritmus zavart okozva.
j) Ne használja a készüléket a nyakon, vagy száj kör-

nyékén, mivel ez a gége és a torok izmok hirtelen görcsös 
összehúzódását okozhatja és a légcső elzáródásához ve-
zethet.

2. Figyelmeztetés a készülék használata során
a) Ne használja a készüléket rövidhullámú és mikrohul-

lámú készülékek közelében, mert ezek befolyásolhatják a 
készülék teljesítményét

b) a csomagoló anyag fulladást okozhat
c) Ne használják a készüléket olyan helyiségben, ahol 

magas a páratartalom (pl. fürdőszoba), illetve fürdés, zu-
hanyzás közben. 

d) Ne használja a készüléket hőforrás közelében. 
e) Ne használja a készüléket a szemek közelében.
f ) Ne használja a készüléket a genitáliák közelében.
g) Ne használja a készüléket olyan helyeken ahol gyen-

gébb a bőrérzékenység.
h) Tartsa távol gyermekektől.
i) Ne használja a készüléket autóvezetés, vagy gépek 

irányítása közben.
j) Ne használja gyúlékony anyagok, gázok, robbanó-

anyagok közelében.
k) Ne használja a készüléket olyan egyéb készülékek-

kel egy időben, melyek elektromos impulzust küldenek a 
testébe. 

l) Ne használjon éles tárgyakat, (ceruza, toll,) a kezelő 
felület gombjainak megnyomásához.

3. A készülék használatára vonatkozó általános tud-
nivalók

a) A készülék otthoni használatra alkalmas.
b) Legyen tisztában az ellenjavallatokkal.
c) Olvassa el figyelmesen a használati utasítást és a fi-

gyelmezetéseket. Mint minden más készülék esetében, 
úgy a Mobile-Gym készülék használatának is lehetnek 
kockázatai. A nem rendeltetésszerű használat veszélyes 
lehet.

d) Néhány esetben előfordulhat irritáció, esetleg a 
gélre vagy a stimulációra való túlérzékenység. Amennyi-
ben ezek a tünetek erősödnek, illetve a fájdalom tartósan 
megmarad, kérjük, hagyja abba a készülék használatát, és 
forduljon orvoshoz.

e) Csak egészséges bőrfelületen használja a készüléket. 
Az irritáció elkerülése érdekében győződjön meg róla, 
hogy az elektródák megfelelően érintkeznek a bőrrel.

f ) Ha a stimuláció szintje kellemetlen, vagy kellemet-
lenné válik, állítsa alacsonyabbra az intenzitást..

4. Lehetséges mellékhatások
a) Előfordulhat bőrirritáció illetve az elektróda alatti 

bőrfelület megégése.
b) Allergiás reakció léphet fel a gél anyagával szemben.
c) A stimuláció intenzitás szintjének helytelen megvá-

lasztása kellemetlen érzetet okozhat. Ebben az esetben 
csökkenteni kell a stimuláció erősségét.

5. A készülék bemutatása
A csomag tartalma:
• 1 db készülék
• 1 db gélpad 
• 1 db használati utasítás
• 2 db alkáli elem

6. Műszaki adatok
Anyaga: Polyurethane, acrylic polymer
Erőforrás: 2x1,5 V, (2 db AAA elem)
Használati mód: A-F(6-mód) 
Impulzus frekvencia: 1~100 Hz
Kezelési idő: 12 perc
Intenzitás: Állítható: 9,8 mA
Működési körülmények: 5 és 40 °C között 30- 75% re-

latív páratartalom mellett, 700-1060 hpa atmoszférikus 
nyomás közötti légnyomás értékek mellett

Tárolási körülmények: -10 és + 55 °C fok között, 20- 93% 
relatív páratartalom mellett, 700- 1050 hpa nyomáson

Méretek:  gél pad: 180x 168mm 
készülék: 77x60x22mm
Súly: 57g elemek nélkül

7. Üzembe helyezés
Az elemek behelyezése:
• Helyezze a 2 darab új ceruza elemet az elemtartóba. 

Győződjön meg róla, hogy az elemek helyesen vannak el-
helyezve. Az elemtartó a készülék hátoldalán helyezkedik 
el. 

• Ügyeljen arra, hogy az elem – és + pólusai a megfelelő 
helyre kerüljenek. 

• Az elemtartó fedelének eltávolításához a fedelet 
gyengéden nyomja be és húzza az egészet lefelé, a tartón 
lévő nyíl irányába.

 • helyezze be az elemet
• zárja be az elemtartót
• kapcsolja be a készüléket ellenőrizze a jelzőfényeket
Elemekkel kapcsolatos figyelmeztetés!
• Ha sokáig nem használja a készüléket, vegye ki az ele-

meket, megnövelve ezzel élettartamukat.
• Cserélje ki az elemet, ha az vízbe vagy más folyadékba 

esett.
• Soha ne dobja az elemeket tűzbe illetve tartsa távol 

sugárzó hőtől.
• Ha az elem kilyukadt és folyik belőle a folyadék, ne ér-

jen hozzá puszta kézzel.


