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NÁVOD NA POUŽITIE SK
Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenú zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné 
používanie tohto kozme  ckého prístroja a veľa rados   a spokojnos   z dosiahnutých 
výsledkov. 

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozme  ckého prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, odporúčame 
si prečítať návod na použi  e skôr, ako začnete prístroj používať, a uschovajte si ho 
na neskoršie použi  e.

BALENIE OBSAHUJE:
Kozme  cký prístroj, indukčnú nabíjaciu základňu, čis  acu handričku.

Bezpečnostné upozornenia
 · Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných teku  n. Chráňte ho pred vlhkosťou 

a nepoužívajte ho pod vodou. 
 · Používajte výhradne originálny adaptér, ktorý je súčasťou balenia.
 · Po každom použi   odpojte kozme  cký prístroj od napájacieho kábla a adaptéra
 · Nepoužívajte kozme  cký prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo prístroj samotný. 
 · Nepoužívajte prístroj po páde na zem pokiaľ došlo k jeho poškodeniu. 
 · Nabíjací kábel neveďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho 

pricviknu  u. Nevystavujte ho pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa. 
 · Nikdy sa nepokúšajte kozme  cký prístroj rozoberať, alebo opravovať. 
 · Nenabíjajte prístroj v blízkos   vody, umývadla, vane, sprchového kúta, toalety, alebo 

vo vlhkom prostredí. 
 · Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru. 
 · Pred prvým použi  m a po každom použi   prístroj dôkladne očis  te suchou alebo 

vlhkou handričkou. 
 · Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený. 
 · Prístroj skladujte mimo dosahu de  . Nenechajte de   hrať sa s prístrojom.
 · Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane de  ) so zníženou fyzickou, 

zmyslovou, alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúsenos   a znalos  . 
Vyššie uvedené osoby (okrem de  ) môžu prístroj používať výhradne pod dozorom 
dospelej osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použi  e. 

 · Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurón gélmi, alebo koncentrátmi. 
 · Ultrazvuk sa nesmie používať na oblasť očí, v bezprostrednej blízkos   očí (oblasť očnej 

buľvy) a v oblas   š  tnej žľazy. 
 · Používajte prístroj len na zdravej pokožke. 
 · Prístroj používajte max. 1x denne. Na citlivú pokožku 1 týždenne, prípadne podľa potreby. 
 · Pokiaľ pociťujete nepohodlie, prestaňte prístroj používať. 
 · Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, aplikujte rovnomerne po celej tvári. 
 · Po zakúpení prístroja skontrolujte, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy.



POZNÁMKA: Prístroj funguje len vtedy, keď sa rukami dotýkate dotykovej plochy a keď je 
prístroj umiestnený kolmo na pokožku. Iba vtedy prechádza pokožkou mikroprúd.

Kontraindikácie
 · Tehotenstvo, kojenie, menštruácia
 · Kardios  mulátor, implantovaný orgán
 · Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia
 · Horúčka, zápaly, akútne infekcie (napr. akné, psoriáza, ružienka)
 · Bakteriálna infekcia kože, akútne herpe  cké a zápalové ochorenia kože 
 · Pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
 · Oblas   tela so závažnými poruchami krvného obehu
 · Ischemická choroba srdca, srdcová arytmia
 · Akútne reuma  cké ochorenia
 · Neurologické ochorenia (napr. migrény)
 · Užívanie kor  zolu alebo liekov zvyšujúcich citlivosť na svetlo
 · Auto-imunitné ochorenia
 · Poruchy krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenia
 · Poruchy zrážanlivos   krvi
 · Poškodená, alebo spálená pokožka
 · Alergie na kovy, na zmeny teploty, na elektromagne  cké vlnenie

Oblas   tela, ktoré by ste nemali ošetrovať 
kozme  ckým prístrojom
 · Miecha, chrb  ca, mozog
 · Očné buľvy, očné viečka, pery
 · Zóny intenzívneho rastu u de   a dospievajúcich
 · Oblasť pohlavných žliaz
 · Oblasť š  tnej žľazy

POZNÁMKA: Ak máte pochybnos  , či môžete prístroj používať, kontaktujte vášho 
predajcu, vašu kozme  čku, alebo odborného lekára.



Popis prístroja:

Nabíjanie kozme  ckého prístroja
 · Pred použi  m musí byť prístroj úplne nabitý. Štandardné nabíjanie prístroja trvá 

približne 4 hodiny. 
 · USB kábel základne pripojte k vhodnému adaptéru, alebo k USB konektoru vášho PC. 
 · Prístroj umiestnite do nabíjacej základne. Indikátor stavu batérie začne blikať načerveno.
 · Keď je batéria prístroja naplno nabitá, indikátor stavu batérie bude svie  ť nazeleno.
 · Keď je zostávajúca kapacita batérie veľmi nízka, prístroj 3x pípne a indikátor stavu 

batérie začne blikať načerveno.
 · Keď je batéria takmer vybitá, prístroj 2x pípne, indikátor stavu batérie prestane svie  ť 

a prístroj sa následne vypne.

POZNÁMKA: Produkt obsahuje lí  ové batérie. Priložený adaptér je určený LEN 
pre nabíjaciu základňu. Aby ste predišli riziku poruchy alebo úrazu, nevkladajte do nabíjacej 
základne žiadne kovové predmety.

Funkcie kozme  ckého prístroja
Tento kozme  cký prístroj je určený na zlepšenie kvality vašej ple  . Pomáha eliminovať 
vrásky, spevňuje pokožku, dokonale vyčis   vašu pokožku až do hĺbky, zlepší jej prekrvenie, 
textúru pokožky, napomáha pri absorpcii ak  vnych látok. Už po niekoľkých ošetreniach 
bude vaša pokožka vyzerať oveľa  jasnejšie a sviežejšie, so zreteľne defi novanými kontúrami. 

Ochranný kryt
Hlavica

Dotyková plocha
(senzor)

Indukčná nabíjacia 
základňa

Fotóny (modré a červené svetlo)

Indikátor SONIC 
Indikátor kladných iónov 

Indikátor záporných iónov 
Indikátor EMS (nízka intenzita)

Indikátor EMS (vysoká intenzita)
Indikátor stavu batérie

Tlačidlo ZAP/VYP/
Prepínanie režimov



Používanie kozme  ckého prístroja
ZAPNUTIE PRÍSTROJA A PREPÍNANIE REŽIMOV:

UPOZORNENIE: Pred použi  m odpojte prístroj od nabíjania.

Stlačte tlačidlo   (ZAP/VYP) na 2 sekundy pre zapnu  e prístroja. Ak  vuje sa 
režim CLEAN (čistenie) a rozsvie  a sa kontrolky SONIC a ION+. Po 5 minútach činnos   
v režime CLEAN sa prístroj automa  cky vypne.

Znova stlačte tlačidlo   (ZAP/VYP) a prístroj sa prepne z režimu CLEAN do režimu 
MOISTURE (hydratácia). Rozsvie  a sa kontrolky SONIC a ION―. Po 5 minútach činnos   
v režime MOISTURE sa prístroj automa  cky vypne.

Znova stlačte tlačidlo   (ZAP/VYP) a prístroj sa prepne z hydratačného (MOISTURE) 
režimu do režimu EMS/L (Li  ing - nízka intenzita). Rozsvie  a sa kontrolky SONIC a EMS/L. 
Po 5 minútach činnos   v režime EMS/L sa prístroj automa  cky vypne.

Znova stlačte tlačidlo   (ZAP/VYP) a prístroj sa prepne z režimu EMS/L do režimu 
EMS/H (Li  ing - vysoká intenzita). Rozsvie  a sa kontrolky SONIC a EMS/H. Po 5 minútach 
činnos   v režime EMS/H sa prístroj automa  cky vypne.

Opakovaným stláčaním tlačidla  (ZAP / VYP)  prepínate jednotlivé režimy prístroja.

VYPNUTIE PRÍSTROJA :
Prístroj sa v každom režime automa  cky vypne po ubehnu   5 minút.
Ak si želáte prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo   (ZAP/VYP) na 2 sekundy a prístroj sa vypne.

NÍZKY STAV BATÉRIE:
Keď je zostávajúca kapacita batérie veľmi nízka, prístroj 3x pípne a indikátor stavu batérie 
začne blikať načerveno. Keď je batéria takmer vybitá, prístroj 2x pípne, indikátor stavu 
batérie prestane svie  ť a prístroj sa následne vypne.

Režim CLEAN - čistenie 
(ultrazvuk plus kladné ióny plus modré svetlo)
V režime čistenia emituje prístroj kladné ióny, vďaka čomu sa z povrchového tkaniva 
pokožky extrahujú záporné ióny a vaša pokožka je tak účinne čistená aj do hĺbky. Súčasne 
prístroj generuje aj ultrazvukové vlny, ktoré zvýšia prekrvenie oblas  , rozkmitajú tkanivo 
a čistenie ple   je tak oveľa dôkladnejšie. Modré LED svetlo súčasne upokojuje podráždenú 
pokožku a má výrazný an  sep  cký účinok. 



1. Pred samotným čistením dôkladne odstráňte make-up a vyčis  te pleť od nečistôt.
2. Prepnite prístroj do režimu CLEAN (čistenie). Rozsvie  a sa kontrolky SONIC a ION+.
3. Umiestnite ošetrovaciu hlavicu tak, aby bol displej otočený k tvári a predná hrana 

hlavice sa dotýkala pokožky. Bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte priamymi 
posuvmi hlavice po celej tvári po dobu 5 minút. Sústreďte sa najmä na nos a okolie 
nosa, aby ste dokonale vyčis  li aj nečistoty z hĺbky pórov.

4. Po 5 minútach činnos   sa prístroj automa  cky vypne. Hlavicu dôkladne vyu  erajte 
čis  acou handričkou

5. Dôkladne opláchnite tvár čistou vodou.

Režim MOISTURE – hydratácia 
(ultrazvuk plus záporné ióny plus červené svetlo)
V hydratačnom režime emituje prístroj záporné ióny spolu s ultrazvukovými vlnami. Táto 
kombinácia umožňuje vynikajúcu absorpciu ak  vnych látok z kozme  ckých prípravkov 
(kyselina hyalurónová) aj do hlbších vrs  ev pokožky. Červené svetlo zároveň posilňuje 
elas  citu pokožky a je veľmi užitočné aj pre proces obnovy pokožky. 

1. Končekmi prstov naneste na pokožku tváre malé množstvo hyalurónového séra, alebo 
gélu (1-2 stlačenia aplikátora). Nepoužívajte tampónik. V prípade potreby (pocit suchej 
ple  ) naneste malé množstvo vody, alebo vodivého gélu. Keďže aplikovaný kozme  cký 
prípravok musí byť vodivý, nepoužívajte pleťový krém ani fl uid. 

2. Prepnite prístroj do režimu MOISTURE. Rozsvie  a sa kontrolky SONIC a ION―.
3. Umiestnite ošetrovaciu hlavicu tak, aby bol displej otočený smerom od tváre a predná 

hrana hlavice sa dotýkala pokožky. Bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte  
priamymi ťahmi hlavice po celej tvári po dobu 5 minút. Sústreďte sa hlavne na oblas   
výskytu vrások. Uis  te sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa  po nej 
hlavica hladko kĺže.

4. Po 5 minútach činnos   sa prístroj automa  cky vypne.
5. Hlavicu dôkladne vyu  erajte čis  acou handričkou.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Režim EMS - spevňujúci li  ing a an  -aging
V tomto režime prístroj využíva technológiu EMS pre spevnenie ple   a zvýšenie produkcie 
kolagénu. EMS je terapia mikroprúdmi s nízkymi frekvenciami, ktorá dokáže imitovať 
pocit reálnej masáže, poklepávania, akupunktúry, či bankovania. Je veľmi efek  vna 
na vyčistenie kanálov, posilnenie životnej energie, ako aj pre zvýšenie krvného obehu 
v oblas   aplikácie. 
Táto mikroprúdová terapia s  muluje (dráždi) svaly pomocou elektrického prúdu s nízkymi 
frekvenciami a vyvoláva ich nútenú kontrakciu. Nazýva sa to aj pasívny pohyb. 
Technológia EMS ak  vuje bunky na povrchu aj vo vnútorných vrstvách pokožky, výrazne 
s  muluje tvorbu kolagénu, zlepšuje elas  citu ple  , zjemňuje vrásky a zanecháva pokožku 
hebkú a sviežu.

1. Prepnite prístroj do režimu EMS/L alebo EMS/H. Rozsvie  a sa kontrolky SONIC 
a EMS/L alebo EMS/H. Končekmi prstov naneste na pokožku tváre malé množstvo 
hyalurónového séra, alebo gélu (1-2 stlačenia aplikátora). Nepoužívajte tampónik. 
V prípade potreby (pocit suchej ple  ) naneste malé množstvo vody, alebo vodivého 
gélu. 

2. Umiestnite ošetrovaciu hlavicu tak, aby bol displej otočený k tvári a predná hrana 
hlavice sa dotýkala pokožky. Bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte  priamymi 
ťahmi hlavice po celej tvári po dobu 5 minút. Sústreďte sa hlavne na oblas   výskytu 
vrások a ochabnutej ple  . Uis  te sa, že pokožka je dostatočne navlhčená a že sa  po 
nej hlavica hladko kĺže

3. Po 5 minútach sa prístroj automa  cky vypne.
4. Hlavicu dôkladne vyu  erajte čis  acou handričkou.
5. Dôkladne opláchnite tvár čistou vodou.

POZNÁMKA: Príliš veľké množstvo gélu alebo séra by mohlo spôsobiť šupinky na 
pokožke. Preto nie je vhodné použiť na jednu aplikáciu viac ako 1-2 stlačenia aplikátora 
hyalurónového gélu, alebo séra.

Ako často prístroj používať
Odporúčame pravidelné ošetrenie ple   2 až 3× do týždňa, 3 až 5 minút každý z režimov.

1 2 3 4 5



Parametre a technické údaje:
Menovité napä  e:  3,7 V
Menovitý prúd (max.):  500 mA
Batéria:  Lí  ová
Vodeodolnosť:  IPX5 (prístroj), nabíjacia základňa nie je vodeodolná
Čas nabíjania:  približne 4 hodiny
Časovač:  5 minút
Ultrazvuk (frekvencia):  25,5 kHz (±5 kHz)

Tento kozme  cký prístroj je elektrické zariadenie.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické a dizajnové úpravy.

Informácie o životnom prostredí
Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov. Na konci 
svojej životnos   výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, ale odovzdajte 
ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.

Čistenie
Po použi   prístroja utrite prístroj navlhčenou handričkou. Následne prístroj dôkladne osušte 
suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte alkohol, ani čis  ace prostriedky. Neponárajte 
prístroj do vody, alebo ho neumiestňujte pod prúd vody.

Skladovanie
Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. 
Skladujte mimo dosahu de  . Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý dôkladne 
porozumel návodu na použi  e. Prístroj je elektrické zariadenie.



Často kladené otázky a riešenie problémov:
Problém: Možná príčina: Riešenie problému:

Prístroj sa nezapol. 1. Príliš nízka zostávajúca 
kapacita batérie.

2. Neznáma porucha.

1. Vyskúšajte zapnúť prístroj 
po 3 hodinách nabíjania.

2. Ak sa prístroj nezapne, 
kontaktujte vášho predajcu 
alebo autorizovaný servis.

Prístroj nefunguje 
ani po plnom 
nabi  .

1. USB kábel nie je správne 
zasunutý do nabíjacieho 
konektora, alebo adaptér 
nie je správne zapojený 
v elektrickej sie  .

2. Prístroj sa dostatočne 
nenabil.

3. Batéria je na konci svojej 
životnos  .

1. Skontrolujte, či sa prístroj 
správne nabíja. Blikajúce 
kontrolky symbolizujú 
nabíjanie.

2. Ak sa prístroj nezapne, 
kontaktujte vášho predajcu 
alebo autorizovaný servis.

V režime EMS 
nepociťujem žiadny 
účinok.

1. Nedotýkate sa dotykovej 
plochy (mikroprúdového 
senzora) navlhčenými 
prstami.

2. Príliš nízka zostávajúca 
kapacita batérie.

3. Poškodenie prístroja.

1. Navlhčite si ruky, dotknite 
sa prstami dotykovej 
plochy (senzora) a hlavicu 
priložte na pokožku.

2. Nabíjajte prístroj 3 hodiny 
a znova vyskúšajte.

3. Kontaktujte vášho predajcu 
alebo autorizovaný servis.

Teplota prístroja je 
príliš vysoká.

1. Prístroj používate príliš dlho.
2. Do prístroja mohla vniknúť 

voda.
3. Poškodenie prístroja.

1. Vypnite prístroj a opätovne 
ho vyskúšajte o 30 minút.

2. Nevystavujte prístroj 
kontaktu s vodou.

3. Kontaktujte vášho predajcu 
alebo autorizovaný servis.

Použi  e prístroja 
po dlhšom 
časovom období.

Ak ste prístroj nepoužívali 
dlhšie ako 6 mesiacov, 
odporúčame prístroj najskôr 
nabiť a až následne používať.



NÁVOD K POUŽITÍ CZ
Děkujeme za vaši důvěru, projevenou zakoupením našeho produktu. Přejeme vám příjemné 
používání tohoto kosme  ckého přístroje a hodně rados   a spokojenos   z dosažených 
výsledků. 

DŮLEŽITÉ: Abyste se z kosme  ckého přístroje mohli těšit po dlouhou dobu, doporučujeme 
si přečíst návod k použi  , než začnete přístroj používat. Návod uschovejte pro pozdější 
použi  .

BALENÍ OBSAHUJE:
Kosme  cký přístroj, indukční nabíjecí základna, čis  cí hadřík.

Bezpečnostní upozornění
 · Nenamáčejte přístroj do vody ani do jiných teku  n. Chraňte ho před vlhkos   a 

nepoužívejte ho pod vodou.
 · Používejte výhradně originální adaptér, který je součás   balení.
 · Po každém použi   odpojte kosme  cký přístroj od napájecího kabelu a adaptéru
 · Nepoužívejte kosme  cký přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel nebo přístroj 

samotný.
 · Nepoužívejte přístroj po pádu na zem, pokud došlo k jeho poškození.
 · Nabíjecí kabel neveďte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho 

přiskřípnu  . Nevystavujte ho působení horkých povrchů a otevřeného ohně.
 · Nikdy se nepokoušejte kosme  cký přístroj rozebírat nebo opravovat.
 · Nenabíjejte přístroj v blízkos   vody, umyvadla, vany, sprchového koutu, toalety, nebo 

ve vlhkém prostředí.
 · Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
 · Před prvním použi  m a po každém použi   přístroj důkladně očistěte suchým nebo 

vlhkým hadříkem.
 · Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen.
 · Přístroj skladujte mimo dosah dě  . Nenechte dě   hrát si s přístrojem.
 · Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dě  ) se sníženou fyzickou, 

smyslovou nebo duševní způsobilos   nebo nedostatkem zkušenos   a znalos  . Výše 
uvedené osoby (kromě dě  ) mohou přístroj používat výhradně pod dozorem dospělé 
osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným v návodu k použi  .

 · Přístroj používejte pouze s vodivými nebo hyaluron gely nebo koncentráty.
 · Ultrazvuk se nesmí používat na oblast očí, v bezprostřední blízkos   očí (oblast oční 

bulvy) a v oblas   š  tné žlázy.
 · Používejte přístroj pouze na zdravé pokožce.
 · Přístroj používejte maximálně 1x denně. Na citlivou pokožku 1 týdně, případně podle potřeby.
 · Pokud pociťujete nepohodlí, přestaňte přístroj používat.
 · Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě, aplikujte rovnoměrně po celé tváři.
 · Po zakoupení přístroje zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy.



POZNÁMKA: Přístroj funguje pouze tehdy, když se rukama dotýkáte dotykové plochy 
a když je přístroj umístěn kolmo na pokožku. Pouze tehdy prochází pokožkou mikroproudy.

UPOZORNĚNÍ: Po ukončení ošetření pokožky se ujistěte, že je přístroj suchý a následně 
jej umístěte do základny.

Kontraindikace
 · Těhotenství, kojení, menstruace
 · Kardios  mulátor, implantovaný orgán
 · Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapie, radioterapie
 · Horečka, záněty, akutní infekce (např. Akné, lupénka, zarděnky)
 · Bakteriální infekce kůže, akutní herpe  cké a zánětlivá onemocnění kůže
 · Pooperační jizvy během prvních 3 měsíců po operaci
 · Oblas   těla se závažnými poruchami krevního oběhu
 · Ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie
 · Akutní revma  cká onemocnění
 · Neurologická onemocnění (např. migrény)
 · Užívání kor  zolu nebo léků zvyšujících citlivost na světlo
 · Auto-imunitní onemocnění
 · Poruchy krve, cévnímu systému nebo jiné interní onemocnění
 · Poruchy srážlivos   krve
 · Poškozená nebo spálená pokožka
 · Alergie na kovy, na změny teploty, na elektromagne  cké vlnění

POZNÁMKA: Pokud mate pochybnos  , zda můžete přístroj používat, kontaktujte svého 
prodejce, vaši kosme  čku nebo odborného lékaře.

Oblas   těla, které byste neměli ošetřovat
 · Mícha, páteř, mozek
 · Oční bulvy, oční víčka, rty
 · Zóny intenzivního růstu u dě   a dospívajících
 · Oblast pohlavních žláz
 · Oblast š  tné žlázy



Popis přístroje:

Nabíjení kosme  ckého přístroje
 · Před použi  m musí být přístroj zcela nabitý. Standardní nabíjení přístroje trvá přibližně 

4 hodiny. 
 · Dodávaný USB kabel připojte k nabíjecímu konektoru USB na přístroji. Druhý konec 

kabelu připojte k vhodnému adaptéru, nebo USB konektoru vašeho počítače. 
 · Přístroj umístěte do nabíjecí základny. Indikátor stavu baterie začne blikat červeně.
 · Když je baterie přístroje naplno nabitá, indikátor stavu baterie bude sví  t zeleně.
 · Když je zbývající kapacita baterie velmi nízká, přístroj 3x pípne a indikátor stavu baterie 

začne blikat červeně.
 · Když je baterie téměř vybitá, přístroj 2x pípne, indikátor stavu baterie přestane sví  t a 

přístroj se následně vypne.

POZNÁMKA: Přístroj obsahuje lithiové baterie. Přiložený adaptér je určen pouze 
pro nabíjecí základnu. Abyste předešli riziku poruchy nebo úrazu, nevkládejte do nabíječky 
žádné předměty.

Funkce kosme  ckého přístroje
Tento kosme  cký přístroj je určen pro zlepšení kvality vaší ple  . Pomáhá eliminovat vrásky, 
zpevňuje pokožku, dokonale vyčis   vaši pokožku až do hloubky, zlepší její prokrvení, 
texturu pokožky, napomáhá při absorpci ak  vních látek. Už po několika ošetřeních bude 
vaše pokožka vypadat jasnější a svěžejší, se zřetelně defi novanými konturami. 

Ochranný kryt
Hlavice

Dotyková plocha
(senzor)

Indukční nabíjecí 
základna

Fotony (modré a červené světlo)

Indikátor SONIC 
Indikátor kladných iontů 

Indikátor záporných iontů 
Indikátor EMS (nízká intenzita)

Indikátor EMS (vysoká intenzita)
Indikátor stavu batérie

Tlačítko ZAP/VYP/
Přepínání režimů



Používání kosme  ckého přístroje
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE A PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ:

UPOZORNĚNÍ: Před použi  m odpojte přístroj z nabíjení.

S  skněte tlačítko  (ZAP/VYP) na 2 sekundy pro zapnu   přístroje. Ak  vuje se 
režim CLEAN (čištění) a rozsví   se kontrolky SONIC a ION+. Po pě   minutách činnos   
v režimu CLEAN se přístroj automa  cky vypne.

Znovu s  skněte tlačítko  (ZAP/VYP) a přístroj se přepne z režimu CLEAN do režimu 
MOISTURE (hydratace). Rozsví   se kontrolky SONIC a ION―. Po 5 minutách činnos   
v režimu MOISTURE se přístroj automa  cky vypne.

Znovu s  skněte tlačítko   (ZAP/VYP) a přístroj se přepne z režimu MOISTURE do režimu 
EMS/L (Li  ing - nízká intenzita). Rozsví   se kontrolky SONIC a EMS/L. Po 5 minutách 
činnos   v režimu EMS/L se přístroj automa  cky vypne.

Znovu s  skněte tlačítko   (ZAP/VYP) a přístroj se přepne z režimu EMS/L do režimu 
EMS/H (Li  ing - vysoká intenzita). Rozsví   se kontrolky SONIC a EMS/H. Po 5 minutách 
činnos   v režimu EMS/H se přístroj automa  cky vypne.

Opakováním s  sknu  m tlačítka  (ZAP / VYP)  přepínáte jednotlivé režimy přístroje.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE:
Přístroj se v každém režimu automa  cky vypne po uběhnu   času 5 minut.
Pokud chcete přístroj vypnout, s  skněte tlačítko  (ZAP/VYP) na 2 sekundy a přístroj se 
vypne.

NÍZKÝ  STAV BATERIE:
Když je zbývající kapacita baterie velmi nízká, přístroj 3x pípne a indikátor stavu baterie 
začne blikat červeně. Když je baterie téměř vybitá, přístroj 2x pípne, indikátor stavu baterie 
přestane sví  t a přístroj se následně vypne.

Režim CLEAN - čištění 
(ultrazvuk plus kladné ionty plus modré světlo)
V režimu čištění emituje přístroj kladné ionty, díky čemuž se z povrchové tkáně pokožky 
extrahují záporné ionty a vaše pokožka je tak účinně čištěna i do hloubky. Současně přístroj 
generuje i ultrazvukové vlny, které zvýší prokrvení oblas  , rozkmitají tkáň a čištění ple   
je tak mnohem důkladněji. Modré LED světlo současně zklidňuje podrážděnou pokožku 
a má výrazný an  sep  cký účinek. 



1. Před samotným čištěním důkladně odstraňte make-up a vyčistěte pleť od nečistot.
2. Přepněte přístroj do režimu CLEAN (čištění). Rozsví   se kontrolky SONIC a ION+.
3. Umístěte ošetřovací hlavici tak, aby displej byl otočen směrem k obličeji a přední hrana 

hlavice se dotýkala pokožky. Bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte přímými posuny 
hlavice po celém obličeji po dobu 5 minut. Soustřeďte se hlavně na nos a okolí nosu, 
abyste dokonale vyčis  li i nečistoty z hloubky pórů.

4. Po 5 minutách činnos   se přístroj automa  cky vypne. Hlavici důkladně vytřete čis  cím 
hadříkem.

5. Důkladně opláchněte obličej čistou vodou.

Režim MOISTURE – hydratace
(ultrazvuk plus záporné ionty plus červené světlo)
V hydratačním režimu emituje přístroj záporné ionty spolu s ultrazvukovými vlnami. 
Taková kombinace umožňuje absorpci látek (kyselina hyalurónová) i do hlubších vrstev 
pokožky. Červené světlo zároveň posiluje elas  citu pokožky a je velmi užitečné i pro 
proces obnovy pokožky. 

1. Konečky prstů naneste na pokožku obličeje malé množství hyalurónové gelu nebo 
séra (1-2 stlačení aplikátoru). Nepoužívejte tampónek. V případě potřeby (pocit suché 
ple  ) naneste malé množství vody, nebo vodivého gelu. Jelikož aplikován kosme  cký 
přípravek musí být vodivý, nepoužívejte pleťový krém, ani fl uid. 

2. Přepněte přístroj do režimu MOISTURE. Rozsví   se kontrolky SONIC a ION―.
3. Umístěte ošetřovací hlavici tak, aby displej byl otočen směrem od obličeje a přední 

hrana hlavice se dotýkala pokožky. Bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte přímými 
posuny hlavice po celém obličeji po dobu 5 minut.  Soustřeďte se hlavně na oblas   
výskytu vrásek. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní 
hlavice lehce klouže.

4. Po 5 minutách činnos   se přístroj automa  cky vypne.
5. Hlavici důkladně vytřete čis  cím hadříkem.

1 2 3 4 5
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Režim EMS - zpevňující li  ing a an  -aging
V tomto režimu přístroj využívá technologii EMS pro zpevnění ple   a zvýšení produkce 
kolagenu. EMS je terapie mikroproudy s nízkými frekvencemi, která dokáže imitovat 
pocit reálné masáže, poklepávání, akupunktury, či baňkování. Je velmi efek  vní na 
vyčištění kanálů, posílení životní energie, jakož i pro zvýšení krevního oběhu v oblas   
aplikace. 
Tato mikroprúdová terapie s  muluje (dráždí) svaly pomocí elektrického proudu s nízkými 
frekvencemi a vyvolává jejich nucenou kontrakci. Nazývá se to i pasivní pohyb. 
Technologie EMS ak  vuje buňky na povrchu, ale i ve vnitřních vrstvách pokožky, výrazně 
s  muluje tvorbu kolagenu, zlepšuje elas  citu ple  , zjemňuje vrásky a zanechává pokožku 
hebkou a svěží.

1. Přepněte přístroj do režimu EMS/L nebo EMS/H. Rozsví   se kontrolky SONIC 
a EMS/L nebo EMS/H. Konečky prstů naneste na pokožku obličeje malé množství 
hyalurónového gelu nebo séra (1-2 stlačení aplikátoru). Nepoužívejte tampónek. 
V případě potřeby (pocit suché ple  ) naneste malé množství vody, nebo vodivého 
gelu. Jelikož aplikovaný kosme  cký přípravek musí být vodivý, nepoužívejte pleťový 
krém, ani fl uid. 

2. Umístěte ošetřovací hlavici tak, aby displej byl otočen směrem k obličeji a přední 
hrana hlavice se dotýkala pokožky. Bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte přímými 
posuny hlavice po celém obličeji po dobu 5 minut. Soustřeďte se hlavně na oblas   
vrásek a ochablé pokožky. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se 
po ní hlavice lehce klouže.

3. Po 5 minutách činnos   se přístroj automa  cky vypne.
4. Hlavici důkladně vytřete čis  cím hadříkem.
5. Důkladně opláchněte obličej čistou vodou.

POZNÁMKA: Příliš velké množství gelu nebo séra by mohlo způsobit šupinky na pokožce. 
Proto není vhodné použít na jednu aplikaci 1-2 stlačení kyseliny hyalurónové ve formě gelu 
nebo séra.

Jak často přístroj používat
Doporučujeme pravidelné ošetření ple   2x až 3x týdně, každý z režimů.

1 2 3 4 5



Parametry a technické údaje:
Jmenovité napě  :  3,7 V
Jmenovitý proud (max.):  500 mA
Baterie:  Lithiová
Voděodolnost:  IPX5 (přístroj), nabíjecí základna není voděodolná
Doba nabíjení:  přibližně 4 hodiny
Časovač:  5 minut
Ultrazvuk (frekvence):  25,5 kHz (±5 kHz)

Tento kosme  cký přístroj je elektrické zařízení.
Výrobce si vyhrazuje právo na technické a designové úpravy.

Informace o životním prostředí
Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních komponentů a materiálů. Na konci své 
životnos   výrobek nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale předejte na 
sběrném místě určeném k recyklaci elektrických e elektronických zařízení. Pomozte chránit 
životní prostředí na recyklaci použitých výrobků.

Čištění
Po použi   přístroje otřete přístroj navlhčeným hadříkem. Následně přístroj důkladně osušte 
suchým hadříkem. Nikdy neo  rejte magne  cký kruh alkoholem, ani čis  cími prostředky. 
Neponořujte přístroj do vody, ani ho neumísťujte pod proud vody.

Skladování 
Skladujte na místě s konstantní vlhkos   a teplotou. Nevystavujte slunečnímu záření. 
Skladujte mimo dosah dě  . Přístroj je určen pro dospělého uživatele, který důkladně 
porozuměl návodu k použi  . Přístroj je elektrické zařízení.



Často kladené otázky a řešení problémů:
Problém: Možná příčina: Řešení problémů:

Přístroj se 
nezapnul.

1. Příliš nízká zbývající 
kapacita baterie.

2. Neznáma porucha.

1. Vyzkoušejte zapnout 
přístroj po 3 hodinách 
nabíjení.

2. Pokud se přístroj nezapne, 
kontaktujte svého prodejce 
nebo autorizovaný servis.

Přístroj nefunguje 
ani po dlouhém 
nabíjení.

1. USB kabel není správně 
zasunut do nabíjecího 
konektoru nebo adaptér není 
správně zapojen v elektrické 
sí  .

2. Přístroj se dostatečně 
nenabil.

3. Baterie je na konci své 
životnos  .

1. Zkontrolujte, zda se přístroj 
správně nabíjí. Blikající 
kontrolky symbolizují 
nabíjení.

2. Pokud se přístroj nezapne, 
kontaktujte svého prodejce 
nebo autorizovaný servis.

V režimu EMS 
nepociťuji žádný 
účinek.

1. Nedotýkáte se dotykové 
plochy (mikroprúdového 
senzoru) navlhčenými prsty.

2. Příliš nízká zbývající 
kapacita baterie.

3. Poškození přístroje.

1. Navlhčete si ruce. 
Dotýkejte se dotykového 
senzoru a hlavici přiložte 
na pokožku.

2. Nabíjejte přístroj 3 hodiny 
a znovu vyzkoušejte.

3. Kontaktujte svého prodejce 
nebo autorizovaný servis.

Teplota přístroje 
je příliš vysoká.

1. Přístroj používáte 
příliš dlouho.

2. Do přístroje mohla 
vniknout voda.

3. Poškození přístroje.

1. Vypněte přístroj a znovu jej 
vyzkoušejte o 30 minut.

2. Nevystavujte přístroj 
kontaktu s vodou.

3. Kontaktujte svého prodejce 
nebo autorizovaný servis.

Použi   přístroje 
po delším 
časovém období.

Pokud jste přístroj nepoužívali 
déle než 6 měsíců, 
doporučujeme přístroj naplno 
nabít a až následně používat.





Importér:  
Yalong Trade s.r.o, M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com 


