
 

Kosmetický přístroj Giovanni Classic - 

Elektrostimulace 

 

 

 

Dear cus to mer,

Thanks  for you r choosing our products.

For  the b est  cap abili ty  and safety p lease read the manual before operat ion.
Please r eserve the manual fo r your  reference.

，

 
 
Stručný úvod: 

Kosmetický nástroj pro formování dokonalé postavy dokáže 
rozpustit tuk uvnitř těla včetně tuku kolem střev a uvnitř břicha. 
Zároveň může snížit excitabilitu sympatických nervů a spotřebu 
kyslíku u silnějších lidí. Díky hromadění bodové stimulace můžete 
zhubnout ve velmi krátké době. Toto je nejlepší tradiční způsob 
hubnutí, protože pomocí tohoto nástroje si můžete udržet svou 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Před jeho použitím si, prosím, tento 

manuál přečtěte, abyste dosáhli co nejlepších výsledků a bezpečnosti. Manuál si, prosím, 

odložte pro pozdější nahlédnutí. 



 
dokonalou postavu i po zhubnutí. 

Přístroj je organicky kombinovaný s obvodem s frekvenčním 
skenováním a mikropočítačovým systémem na vytvoření stimulační 
bioelektřiny a přesně se drží základů akupunktury, tradiční čínské 
medicíny, abyste měli pravidelnou hlubokou aktivaci a masáž, abyste 
dosáhli zrychlení kanálů a zregulovali náladu. Odstraňuje vnitřní 
toxin, zlepšuje tělesnou mikrocirkulaci, podporuje metabolismus, 
nabudí a obnoví tělesnou sílu proti nemocem, takže mnoho tukových 
buněk se může zmenšit a kůže se může regenerovat. 

 
Funkce a léčivé účinky 
Snížení hmotnosti: během deseti dnů léčby můžete zhubnout 1-8 kg 
Zeštíhlení těla: během deseti dnů léčby můžete zmenšit obvod pasu 
             o 2-9 centimetrů 
Zvětšení prsou: během dvaceti dnů léčby a prsa se mohou zvětšit 
             o 1-3 centimetry 
Funkce: hubnutí, hubnutí těla, zvětšení prsou a fyzikální terapie 
Výhody: nízká frekvence pro hubnutí a střední frekvence pro 
        vláskování pokožky. Obvod pasu se může okamžitou 
        úpravou zmenšit o 1-2 cm. 
 
Návod k použití panelu 
 

 



1. Nastavení frekvence
2. Úprava doby provozu (dolů)
3. Výběr programu (1-9)
4. Úprava doby provozu (nahoru)
5. Napájení (zapnutí a vypnutí)
6.-15. nastavení intenzity
16. LCD displej
17. Elektrostimulační výstupy
18. Elastický pás
19. Elektroda
20. Kabel elektrody
21. Prsní elektrody
22. Samolepicí elektrody
23. Základna
a. Zobrazení frekvence
b. Zobrazení času
c. Zobrazení programu

Popis procedury: 
Program 1: Nízkofrekvenční lipolytická biologická stimulace 

   (povrchové vrstvy) 
Funkce: Lipolytická biologická stimulace přímo působí na lipocyty, 
       které rozloží tělesný tuk z lipocytů zvýšením jeho 
       propustnosti. 
Použití: Použití na jakoukoliv část těla, zejména na lokalizovanou 
       obezitu. 

  
Elektrostimulační 

výstupy 

LCD displej 



Program 2: Biologická stimulace lipohistiodierézou aktivního 
   typu (hluboká úroveň) 

Funkce: Tento druh stimulace může vyvolat obrovskou kontrakci 
       svalů na produkci kreatinu, aby se rozložil a likvidoval 
       tělesný tuk. 
Použití: Aplikace na hluboký tělesný tuk. 

Program 3: Hluboké spalování a biologická stimulace pevnosti 
Funkce: Šířka a frekvence impulsů tohoto druhu stimulace je větší 
       než výše uvedené dva, což může posílit stimulaci svalového 
       vlákna a následně úplněji likvidovat hluboký tělesný tuk. 
Použití: Při aplikaci na celulitidu je efekt evidentní. 

Program 4: Aktivující (zpevňující) biologická stimulace 
Funkce: Tento druh stimulace může urychlit vnitřní buněčnou 
       výměnu látek a syntézu proteinů, aby se zlepšila aktivita 
       nervové struktury při působení na depozici. 
Použití: Aplikace na ochablou pokožku. 

Program 5: Zpevnění svalů (posílení zpevnění) biologická 
   stimulace 

Funkce: Šířka a frekvence impulsů tohoto druhu stimulace je větší 
       než u programu 3, který může posílit homomalózní stimulaci 
       svalového vlákna a následně úplněji likvidovat hluboký 
       tělesný tuk. 
Použití: Při aplikaci na celulitidu je účinek zřetelný. 

Program 6: Nepřetržitá hluboká biologická stimulace na hubnutí 
   (detoxikace a spalování) 

Funkce: Jedná se o středně frekvenční stimulaci, která dokáže 



 
       tisíckrát nepřetržitě stimulovat hlubokou úroveň svalstva, 
       aby se rozšířila lymfatická céva a posílila se cirkulace lymfy, 
       aby se odstranily hydrolytické mastné kyseliny a vnitřní 
       toxin. 
Použití: Aplikace při poruše cirkulace lymfy, hydrokéle obezitě. 
       Detoxikační účinek je zřetelný. 
 
Program 7: Biologická stimulace přerušovanou vlnou (zkrášlující 
          prsa a boky) 
Funkce: Tato stimulace je podobná jako u programu 4, ale odlišná je 
       vlna tohoto druhu, je přerušována, což poskytuje svalům 
       odpočinek, aby se usnadnilo hromadění tělesného tuku. 
Použití: Aplikace na stavbu těla, ochablou pokožku, plochá a malá 
       prsa. 
 
Program 8: Sinusová modulační vlna a středně frekvenční 
          biologická stimulace 
Funkce: Tato stimulace může zvýšit propustnost buněk, aby se 
       urychlila vnitřní buněčná výměnu látky, která rozšiřuje 
       lymfatickou cévu a posiluje cirkulaci lymfy, aby se 
       odstranily hydrolytické mastné kyseliny a vnitřní toxin 
       a tonizovaly svaly. 
Použití: Aplikace na ochablá prsa, boky, pokožku a detoxikace. 

Program 9: Opakující se program 1 až program 8. 

Návod k použití 
1. Upravte každý výstup do stavu bez výstupu. 
 
2. Zkontrolujte a připojte napájení zobrazené 
  jako na obrázku. 



 
  Potom zapněte vypínač. 

3. Stiskněte tlačítko Start / Pause , a zařízení začne pracovat. 

4. Stiskněte tlačítko Program Mode , a vyberte program. 

  K dispozici je devět druhů programů a to 1.2.3.4... 

5. Nastavte dobu provozu pomocí tlačítka TIME.  

 
6. Nastavte intenzitu výstupu otáčením tlačítek 6-15 (zobrazených na 

panelu)  
 
7. Pokud by se během provozu měl posunout čas nebo intenzita 
  funkce, stačí stisknout příslušné tlačítko a operace se nezastaví. 
Proces léčby 
1. Naneste gel nebo krém na hubnutí na elektrody a připevněte je 
  spolu s kabelem na části těla. 
2. Elektrodu nalepte na části těla následovně: 
 
Obrázek 1: Krk a ramena 
Funkce: Stimuluje krevní oběh na krku a ramenou, který může 
       odstranit tuk a únavu. 



 

 
Obrázek 2: Krk, ramena a ruce 
Funkce: Stimuluje krevní oběh na krku, ramenou a rukou, který se 
       může otevřít a odstranit tuk. 

                   
Obrázek 3: Prsa 
Funkce: Stimuluje krevní oběh na prsou. A stimuluje vývoj prsou, 
       který dokáže upravit sekreci hormonu. 

 
Obrázek 4: Břicho 
Funkce: Stimuluje krevní oběh na břiše, odstraní tuk a zpevní svaly  
       na hrudi. 

 



 
Obrázek 5 Záda 
Funkce: Stimuluje krevní oběh na zádech a zpevní zádové svalstvo, 

což může odstranit přebytečný tuk a zmírnit únavu. 

 
Obrázek 6: Boky 
Funkce: Stimuluje krevní oběh v bocích, čímž se odstraní přebytečný 
       tuk a posílí se sval kyčle.     

 

 
 
Obrázek 7: Ruce 

Funkce: Stimuluje krevní oběh v rukou a otevírá kanály, které 
       mohou odstranit přebytečný tuk a zpevnit svaly na rukou. 



 

 
Obrázek 8: Nohy 

Funkce: Stimuluje krevní oběh v nohou a otevírá kanály, které 
       mohou odstranit přebytečný tuk a zpevnit svaly na nohou. 

 

3. Zapněte napájení  a vyberte vhodný produkt. 
(1) Použití pro jakoukoliv část těla, zejména pro lokalizovanou 
   obezitu. 
(2) Aplikace na hluboký tělesný tuk. 
(3) Aplikace na celulitidu. 
(4) Aplikace na ochablou pokožku. 
(5) Aplikace na celulitidu. 
(6) Aplikace při poruše cirkulace lymfy, hydrokéle obezitě. 
(7) Aplikace na stavbu těla, ochablou pokožku, plochá a malá prsa. 



 
(8) Aplikace na ochablá prsa, boky a kůži. 

4. Nastavte čas stisknutím tlačítka Time Adjust . 

  (0-60 minut) 
 
Snížení hmotnosti: 30-40 minut denně 15krát jedno ošetření. 
 
Péče o prsa: 20-30 minut jednou za den 15-30krát jedno ošetření. 

5. Zapnutím tlačítka upravíte intenzitu 

  podle pocitu klienta. Potom nastavte  čtyři frekvenční 
  režimy, jsou zde čtyři režimy zobrazené jako . 
6. Během ošetření můžete libovolně přepínat tlačítkem funkce, času a 

intenzity. 
7. Správná intenzita: Jelikož tolerance elektřiny je různá u různých 
  lidí, pro různé zákazníky by měla být intenzita aplikované 
  elektřiny odlišná, a toto jsou typy intenzity: 
Ⅰ Hranice vnímání: Cítíte elektřinu. 
Ⅱ Hranice stahování: Svaly se začínají stahovat. 
IⅡ Hranice tolerance: Tělo může tolerovat elektřinu. 
 

Část těla Správná dávka 

Krk a ramena Hranice vnímání 
Noha Hranice stahování, Hranice tolerance 
Ruka Hranice stahování, Hranice tolerance 
Břicho Hranice stahování, Hranice tolerance 
Prsa Hranice stahování 



 

Záda Hranice stahování, Hranice tolerance 
Boky Hranice stahování, Hranice tolerance 

 
8. Po ošetření se ujistěte, že zobrazení času je 0 a výstup by měl být 
  vypnutý. 
9. Elektrody očistěte, sterilizujte a odložte. 

 

Poznámka: 
1. Nenastavujte příliš vysokou intenzitu. 
2. Při hubnutí by intenzita měla být podle pocitu klientů. 
3. Pokud provádíte péči o prsa, vyberte si nízkou intenzitu. 
4. Očistěte kůži na místě, kde se má elektroda nalepit, a ujistěte se, že 
  spodní hranice intenzity je na 0. 
5. Rozetřete médium, což zastaví elektřinu. Médium rovnoměrně 
  rozetřete, aby pokožka nebyla bolestivá. 
6. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s pokožkou, zkraťte dobu 
  ošetření. 
7. Během ošetření přizpůsobte intenzitu podle pocitu klientů. 
 
 

Čemu je potřeba se vyhnout: 
1. Lidé s onemocněním krve tento přístroj používat nemohou. 
2. Lidé, kteří mají nějaké problémy s pokožkou tento přístroj 
  používat nemohou. 
3. Lidé se srdečním onemocněním ho také nemohou používat. 
4. Lidé s kovem uvnitř těla ho nemohou používat. 
5. Těhotné ženy ho nemohou používat. 
6. Lidé s nádorem ho nemohou používat. 



 
7. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) 
  se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 
  nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl 
  poskytnut dozor nebo pokyny týkající se používání spotřebiče 
  osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 
8. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se 
  spotřebičem nehrají. 

 
 

Technologické parametry 
Napájení: �110V     �220V     �230V     �240V 
Pracovní frekvence: �50Hz     �60Hz 
Výkon: 40W 
Rozměry: �53×40×23 cm 
Hrubá hmotnost: �6.5 kg     �24.5 kg 

 

 

 

Seznam příslušenství v balení 

NÁZEV 
POLOŽKY JEDNOTKA MNOŽSTVÍ POZNÁMKY 

Základna Sada 1  

Kabel elektrody Pás 10  

Prsní elektrody Kus 2  



 

 
 
 

Důležité bezpečnostní informace 
1. Prosím, nerozebírejte přístroj a ani se nepokoušejte provést 
  nějakou jinou operaci, která nebyla uvedena v našem manuálu. 
  Všechny opravné práce by měl provádět námi uznaný 
  profesionální personál. 
2. Toto zařízení nesestavujte a ani neobsluhujte, když jste blízko 
  vody nebo máte mokré ruce. Nelijte na něj tekutinu. 
3. Vytáhněte, prosím, zástrčku ze zásuvky, pokud nastanou níže 
  uvedené podmínky. A obraťte se na stanici profesionální údržby, 
  pokud: 
a. Zařízení se dotklo kapaliny. 
b. Přístroj má abnormální zápach, kouří se z něj nebo vydává hlasitý 

a silný hluk. 
c. Kabel je zlomený. 
d. Přístroj spadl a zlomil se. 

φ65Elektroda Kus 10  

φ95Elektroda Kus 10  

Samolepicí 
elektroda Kus 2  

Napájecí kabel Pás 1  

Elastický pás Pás 1  

Pojistka Sada 2  

Návod k použití Kus 1  



 
4. Neukládejte nic na kabely, neumisťujte přístroj na takové místo, 
  kde někdo může vstoupit na kabel. 
5. Po použití pro vaši bezpečnost vytáhněte napájecí kabel. 
6. Nevkládejte nic do konektoru jack přístroje, jinak to může 

způsobit požár nebo dotek s elektřinou. Pokud něco spadne 
do přístroje, prosím, nevyndávejte to sami, okamžitě kontaktujte 
distributora nebo naši společnost. 

7. Nepokládejte přístroj na nic, co nemůže pevně stát, zabraňte 
jeho převrácení a poškození. 

8. Naše společnost má právo upravit informace v tomto návodu bez 
oznámení! A řiďte se výše uvedenými pokyny. 
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