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Obsah balení

Obsah balení 
Hřejivé bodýčko – Body Moody
Prací sáček
2x PowerPack PP3
Nabíječka s USB C  
Kabel USB C - USB A
Manuál

Děkujeme za důvěru v Body Moody – hřejivé bodýčko pro úlevu od
menstruační bolesti a bolesti zad. Věříme, že pomůže i vám. Aby vám
vydrželo a fungovalo co nejdéle, postupujte podle tohoto manuálu a
bezpečnostních pokynů. 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY – ČTĚTE POZORNĚ A
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POUŽITÍ.

Sada PowerPack, kabel, nabíječka a
hřejívé Body Moody (dále jen Body
Moody) nejsou hračky. Body Moody
není vhodné pro děti do 12 let. Pokud
Body Moody používají dospělé osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, měly by
tak činit pouze pod přísným dohledem
zodpovědné dospělé osoby a po
poučení o bezpečném používání Body
Moody.

Body Moody můžete použít pouze ve
spojení s dodaným PowerPackem,
kabelem a adaptérem (doporučujeme
2- nebo 3ampérový adaptér, ale bude
fungovat i 0,5- nebo 1ampérový
adaptér k nabíječce) uvedeným na
štítku.

Nepoužívejte Body Moody, jste-li
mokří.

Nikdy se v Body Moody nekoupejte.

Nechoďte v Body Moody spát.

Za kabely netahejte, nekruťte s nimi a
nelámejte je.

 Před použitím výrobku si pozorně
přečtěte celý návod k obsluze.

Pokud byste měli dotazy v souvislosti s
používáním Body Moody, obraťte se
prosím na náš zákaznický servis –
info@bodymoody.com
 

Doporučujeme nastavit úroveň
zahřívání Body Moody tak, abyste po
prvních několika minutách nošení cítili
rovnoměrně rozložené teplo. 

Cílem vyhřívaného BodyMoody není
vytvořit dodatečné teplo, které může
vést k pocení a v extrémních situacích
až k popáleninám. Z tohoto důvodu se
doporučuje nastavit vyhřívání na
nejnižší komfortní nastavení tepla pro
co nejbezpečnější provoz, nejvyšší
pohodlí a nejdelší hřání baterie. 

Pokud se rozhodnete využít funkci
boost či vyšší teploty, následně
teplotu stáhněte, pokud byste se v
místech vyhřívání začali potit. 

Nepoužívejte funkci boost po dlouhou
dobu, například v nepříznivých
teplotních podmínkách, v extrémních
situacích může vést k popáleninám. 



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY – VAROVÁNÍ

Body Moody by neměly používat osoby
se sníženou citlivostí pokožky. Osoby,
které nemohou správně cítit nebo
reagovat na teplo a chlad, by neměly
Body Moody používat bez souhlasu
kvalifikovaného lékaře.
Během (a po) používání a nošení Body
Moody si pravidelně kontrolujte
pokožku, zda nemá známky podráždění
nebo popálení. Pokud se tak stane,
přestaňte Body Moody používat a
obraťte se na svého lékaře.
Nepoužívejte Body Moody v blízkosti
kardiostimulátorů.
Nedovolte, aby se vyhřívací plochy Body
Moody dotýkaly vodivých materiálů
(např. přezka pásku).
Vyhřívání zapínejte pouze tehdy, když
máte Body Moody oblečené (tedy přímo
na těle).
Body Moody je velice příjemné na
nošení, ale nechoďte se v něm koupat
nebo spát.
Nabíjecí adaptér je určen pouze pro
použití v interiéru a nesmí být vystaven
vlhkosti.
Sady PowerPack a Body Moody
uchovávejte mimo dosah ohně, zařízení,
které je zdrojem tepla, a nevystavujte
extrémně vysokým teplotám.

Pravidelně kontrolujte Body Moody, zda
nevykazuje známky opotřebení nebo
systémové anomálie. Máte-li podezření
na problém, obraťte se na zákaznický
servis společnosti Body Moody s. r. o.,
který vám poradí s řešením problémů:
info@bodymoody.com

Poškozené PowerPacky, nabíjecí
adaptéry nebo kabely USB musí být
okamžitě vyřazeny z provozu a řádně
zlikvidovány. Nikdy se nepokoušejte
upravovat nebo opravovat součásti
vyhřívacího systému nebo vyhřívané
oblečení.

Body Moody není zdravotnickým
prostředkem ve smyslu Nařízení (EU)
2017/745.

Společnost Body Moody s. r. o. nenese odpovědnost za jakékoli následky – přímé,
nepřímé a/nebo náhodné – nebo jakýkoli jiný typ poškození či nepříjemností, které
vzniknou nebo vyplynou z používání jejích výrobků a budou způsobené používáním
v nesouladu s návodem k použití. Jste zodpovědní za své jednání a činnosti a za
jakékoli následky, které z nich mohou vyplynout nebo vyplývají.

Pokud dojde k poškození výrobku nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se
stává neplatnou. Výrobce/distributor nenese žádnou odpovědnost za škody
způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu. Nedbalé používání
výrobku není v souladu s podmínkami tohoto návodu. 



Body Moody má 2 kapsy

 - pro vyhřívání předního a zadního dílu.
Vložte do každé kapsy jeden PowerPack,
nasaďte na magnetický konektor (uslyšíte
„kliknutí“) a zkontrolujte, že jsou
PowerPacky na konektoru dobře
připevněné, tzn. nepadají z něj.

2

 Pokud nechcete Body Moody
vyhřívat, vypněte hřání
zmáčknutím PowerPacku
počtvrté. Ucítíte dlouhou
vibraci.

Pak můžete PowerPack odpojit. Pokud
PowerPack odpojíte v průběhu hřání, nic se
nestane. Pokud ho vrátíte zpět do 10
minut, bude hřát na poslední nastavenou
teplotu. Pokud potřebuješ, aby Body
Moody přestalo ihned hřát, odpoj
PowerPack od konektoru.

43
Creating a good impact report means
being transparent with your audience.
Back up your claims with relevant data.
Keep your sentences concise when
necessary, but dive into detail when it
comes to qualitative and quantitative
evidence. Remember: an impact report is
a combination of understanding your
mission, your work, and your audience,
and communicating that clearly with the
rest of the world.

V manuálním ovládání jsou k
dispozici 3 úrovně hřání pro
každý PowerPack (tedy přední a
zadní díl).

Zmáčkněte v kapse na PowerPacku tlačítko
jednou – dostanete se na úroveň hřání 1,
zmáčkněte podruhé – dostanete se úroveň
2, zmáčkněte potřetí pro úroveň 3. Jako
reakci uslyšíte pokaždé vibraci (1×, 2×, 3×).

Aktivujte PowerPack – stačí
jednou dlouze zmáčknout
tlačítko, rozsvítí se zelená
kontrolka a ucítíte dlouhou
vibraci.

1

Návod k obsluze
Manuální ovládání

5
Odpojte PowerPack od
konektoru v kapse a vypněte
dlouhým zmáčknutím, aby
zhasla zelená kontrolka. 



Vložte do každé kapsy jeden
PowerPack a nasaďte na
magnetický konektor (uslyšíte
„kliknutí“) a zkontrolujte, že
jsou PowerPacky na konektoru
dobře připevněné, tzn. nepadají
z něj.
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Creating a good impact report means
being transparent with your audience.
Back up your claims with relevant data.
Keep your sentences concise when
necessary, but dive into detail when it
comes to qualitative and quantitative
evidence. Remember: an impact report is
a combination of understanding your
mission, your work, and your audience,
and communicating that clearly with the
rest of the world.

Aktivujte PowerPack – stačí
jednou dlouze zmáčknout
tlačítko, rozsvítí se zelená
kontrolka a ucítíte dlouhou
vibraci.

Stáhněte si aplikaci InuHeat (QR pro stažení Android i iOS).

1

První použití – ovládání přes
aplikaci

4
Spárujte pomocí Bluetooth svůj
telefon s oběma PowerPacky.
Pro snadnější ovládání si je
můžete pojmenovat.

Android iOS

5
Pomocí aplikace jednoduše
ovládáte nastavení teplot pro
přední a zadní díl – 10 úrovní
hřání. Funkce „Unlink“ v aplikaci
vám oddělí přední a zadní díl.

6
Pokud nechcete Body Moody
vyhřívat, vypněte hřání v
aplikaci nebo vypněte
PowerPack podržením tlačítka
po dobu 3 vteřin, ucítíte
dlouhou vibraci, zelená
kontrolka zhasne. 

7
Více informací a instruktážní
videa najdete na našich
stránkách
www.bodymoody.com/manual 

http://www.bodymoody.com/


Použijte svůj libovolný adaptér
(který používáte k nabíjení
telefonu

Doporučujeme 2- nebo 3ampérový
adaptér, ale bude fungovat i 0,5- nebo
1ampérový adaptér k nabíječce) a
přiložený kabel, který jste našla v balení
Body Moody.

2

Doporučujeme nabíjet
PowerPack na 100 %, LED
kontrolka během nabíjení bliká
a po plném nabití se rozsvítí
zeleně. 

Nabíjení trvá cca 2,5 hodiny. 
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Zapojte USB kabel do
konektoru a do adaptéru. 

Zapojte do elektřiny.

Odepněte PowerPacky z
konektoru a vyjměte z kapes.

 PowerPacky by měly být vypnuté, tzn.
nesvítí zelená kontrolka.

1

Nabíjení PowerPacku

5
Plně nabitý PowerPack bude
hřát 90 min. na maximální
teplotu. 

Na nižší stupně až 3 hodiny.



Čištění a údržba

Před praním odpojte PowerPacky
(PowerPack musí být neaktivní) a
vytáhněte je z kapes. 
Respektujte, že se Body Moody nesmí
chemicky čistit, ždímat, mandlovat nebo
žehlit. 
Body Moody můžete prát v pračce v
přiloženém pracím pytlíku. Na pračce
nastavte šetrný prací program na 30 °C
(praní na vlnu). Používejte jemný prací
prostředek a dávkujte ho podle údajů
výrobce. 
Nikdy nedávejte Body Moody do sušičky,
sušte na vzduchu. 

Body Moody

UPOZORNĚNÍ
Praním Body Moody v rozporu s
doporučeným postupem může dojít k
poškození funkce Body Moody. Toto
poškození může mít za následek
nefunkčnost Body Moody nebo
neočekávanou funkci, která může vést
například k popálení nebo podráždění
pokožky. 

PowerPack

Pro čištění stačí otřít mýdlem a vodou.
Jednotky jsou vodotěsné do 60 metrů,
takže je lze bez rizika čistit ručně. Během
období delšího skladování doporučujeme
před uskladněním PowerPacks plně nabít.



Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí
nelze přístroj po ukončení jeho
životnosti likvidovat spolu s domácím
odpadem. Likvidace se musí provést
prostřednictvím příslušných sběrných
míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte
podle směrnice o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních
(OEEZ). Více informací k likvidaci
najdete na našich webových stránkách.
  Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomůžete prevenci
potenciálních negativních dopadů na
životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace
odpadů. 

CE Tento výrobek splňuje veškeré
základní požadavky směrnic EU, které se
na něj vztahují.

Co dělat v případě problémů?

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen
jeho napájecí kabel nebo zástrčka, v
případě, že nefunguje správně nebo je-Ii
poškozen. Jakákoliv oprava Body Moody
nebo výměna poškozeného napájecího
kabelu smí být provedena pouze
autorizovaným servisním střediskem
INUHEAT.

Pokud byste měli dotazy v souvislosti s
používáním Body Moody, obraťte se prosím
na náš zákaznický servis –
info@bodymoody.com.



Technické údaje

Název modelu: INUHEAT PowerPack
PP3
Typ baterie: Lithium lon (Lithium
polymer (LCO))
Rozměry: 80x48x17mm, 72g
Kapacita: 3000mAh, 3.7V, 11Wh
Voděodolnost: 60 m
Čas nabíjení: 2.5h při použití 3A USB
adaptéru
Doba vybíjení: do 16h

Technická specifikace PowerPack
Název modelu: Hřejivé Body Moody,
černá barva, první série 2022
Materiál: EMC 171
Složení: 95% Viskóza SIRO / 5% Lycra
Gramáž (g/m2): 242±7%
Šířka (cm): 183±3%
Srážlivost: ±6%, Course 6%
Stálost na světle: 3/4

Technická specifikace Body Moody

Tento výrobek je ve shodě s harmonizačními právními předpisy a splňuje požadavky
směrnice 2014/35/EU, v ČR Nařízení 118/2016 Sb a nebylo pro jeho výrobu nebezpečné
látky. 

Elektronika použita v produktu Body Moody je komerčně vyrobená společností Inuheat,
která na výhradní odpovědnost prohlašuje, že součásti Inuheat Wearable heat Platform
jsou v souladu s následujícími zákony, normami nebo jinými jmenovanými normativními
dokumenty.

Body Moody s.r.o. 
IČO: 11847468 
DIČ: CZ11847468 
Sídlo: Poděbradská 777/9e, Praha 9, 190 00

Revize návodu: 20. 08. 2022


