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NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenú zakúpením nášho produktu. 
Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja 
a veľa radosti a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.  

 
Dôležité: Pred použitím si prečítajte návod na 
použitie! Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli 
tešiť po dlhú dobu, prečítajte si návod na použitie 
skôr, ako začnete prístroj používať. Návod 
uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.  

 
PARAMETRE A TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Kozmetický prístroj typ: čistiaca a píligová kefka  
Počet režimov: 2 režimy (hrejivá masáž a vibračná technológia 
čistenia pleti) 
Menovité napätie: 5.0 V, 1A, Operačné napätie: 3.7 V 
Menovitý́ prúd: 700 mAh 
Menovitý́ výkon: 3.5 W 
Napájanie: lítium – polymérová batéria (vstavaná, nevymeniteľná) 
Kapacita batérie: 800 mAh 
Pripojenie nabíjačky: Micro USB 
Spotreba energie: 2.5 W 
Doba nabíjania: približne 3 hod. 
Výdrž batérie: približne 2,5 hod. 
Materiál: plast (ABS), silikón 
Rozmery: 146 x 54 x 30 mm 
Hmotnosť: 145 g 
 
FUNKCIE KOZMETICKÉHO PRÍSTROJA 
 

• Vibračná technológia čistenia pleti 
• Hrejivá masáž 
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BALENIE OBSAHUJE 
 

1. Prístroj  2. USB kábel na nabíjanie 3. Stojan 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Optimálne čistenie pleti je základom pre krásnu, sviežu a zdravo 
vyzerajúcu pokožku. Táto čistiaca kefka na čistenie pokožky tváre 
vám umožní jemne a efektívne vyčistiť pokožku až do hĺbky pórov.  
Jemné silikónové štetiny pokožku čistia, zatiaľ čo vibračná 
technológia stimuluje mikrocirkuláciu pokožky. 
 
Už za jednu minútu je pokožka krásne čistá a dokonca aj odolné 
zvyšky make-upu sú odstránené bez stopy.  
 
Rôzne úrovne intenzity vám dávajú na výber medzi jemným čistením 
alebo účinným pílingom. Stimulácia krvného obehu pomáha 
optimálne zásobovať pokožku kyslíkom a výživnými látkami, čo 
zvyšuje schopnosť pokožky vstrebávať kozmetické výrobky proti 
starnutiu. 
 
Výsledok?  Pleť, ktorá získa REFRESH každým čistením. Pravidelné 
používanie vedie k trvale čistejšej a hladšej pokožke. Kefka na 
čistenie tváre premení vašu každodennú rutinu čistenia pleti na ľahké, 
rýchle a relaxačné kozmetické ošetrenie. 
 
Výhody v skratke: 

• Účinok 2 v 1: účinné čistenie a jemná masáž pre sviežu, 
atraktívnu pokožku s viditeľným zmenšením pórov. 

• Najmodernejšia vibračná technológia aktivuje krvný obeh 
tváre a môže pomôcť dosiahnuť rovnomernejší vzhľad 
pokožky 

• Kontrolka pre nabitie batérie a intenzitu čistenia 
• 6 úrovní intenzity v oboch prevádzkových režimoch 
• Hygienický silikón priateľský k pokožke 
• Ideálne pre každý typ pleti 
• Elegantný dizajn 
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SYMBOLY 
 

 
Označenie CE potvrdzuje súlad produktu s 
rozhodujúcimi smernicami EÚ a s jeho technickými 
špecifikáciami.  

 
NEBEZPEČENSTVO! Na označenie 
bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré 
vedie k závažným telesným poraneniam alebo k 
usmrteniu. 

 
VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné 
upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní 
bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať 
za následok úraz elektrickým prúdom, požiar 
a/alebo závažné poranenia. 

 
POZOR! Nesprávnym používaním hrozia 
materiálne škody.  

IPX7 Chránené voči ponoreniu do vody na krátku chvíľu!  
 

 
ÚČEL URČENIA 
 
Kozmetický prístroj je určený na čistenie pokožky v nižších 
vibráciách, píling pokožky vo vyšších vibráciách, na zlepšenie 
mikrocirkulácie pokožky v režime hrejivej masáže. Prístroj sa 
používa na ošetrenie pokožky: 
 

• V oblasti tváre (čelo, líca, oblasť čeľustí, dekolt,  pokožka 
nad hornou a dolnou perou) 

• V oblasti krku 
• V oblasti dekoltu 

 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 

 Návod na použitie vychádza z noriem, ktoré sú platné 
v Európske únii. 
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 NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 
 

• Neponárajte príslušenstvo prístroja do vody, ani do iných 
tekutín.  

• Samotný prístroj obsahuje ochranu pred krátkym 
ponorením, preto odporúčame prístroj neponárať do vody 
vo vani ani v umývadle, ale je odporúčané prístroj po použití 
opláchnuť pod tečúcou vodou z batérie / z kohútika 
použitím mierneho prúdu. 

• Napájací / nabíjací kábel neveďte po ostrých hranách a 
dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.  

• Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený́ nabíjací / napájací 
kábel, alebo prístroj samotný. 

• Prístroj nerozoberajte. Rozobratie prístroja a jeho 
nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie 
akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody. 

• Prístroj používajte a nabíjajte len s originálnym 
príslušenstvom a dielmi. 

• Do otvorov prístroja ani USB kábla nevsúvajte žiadne 
predmety. 

• Ak prístroj spadne do vody, alebo sa namočí počas 
nabíjania, ihneď vytiahnite USB kábel, ktorým prístroj 
nabíjate od elektrického zdroja, ale nikdy sa nedotýkajte 
vlhkých miest a vlhkými rukami pokiaľ je prístroj zapojený 
na nabíjanie k elektrickej sieti.  

• Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla. 
• Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne 

očistite podľa postupu v tomto návode.  

NEBEZPEČENSTVO PRE DETI! 
 

• Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru. 
• Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený́. 
• Prístroj skladujte mimo dosahu detí. 
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• Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane 
detí ) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou 
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. 
Vyššie uvedené osoby môžu prístroj používať výhradne 
pod dozorom dospelej osoby, ktorá plne porozumela 
inštrukciám uvedeným v návode na použitie. 

• Nenechajte deti hrať sa prístrojom, ani bez dozoru 
vykonávať jeho čistenie a údržbu. 

• Prístroj nie je hračka, ale účinný kozmetický prístroj. 

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU, ALEBO EXPLÓZIE! 
 

• Nevystavujte prístroj a jeho príslušenstvo pôsobeniu 
horúcich povrchov a otvoreného ohňa. 

• Prístroj je vybavený lítium-polymérovou batériou. 
Nesprávne použitie prístroja a batérie môže viesť k úniku 
plynu alebo kvapaliny z batérie, ktorý môže spôsobiť požiar 
alebo výbuch. 

• Batériu nie je možné vymeniť. Prosím, nepokúšajte sa 
vymeniť batériu. 

• Nerozoberajte prístroj ani namontovanú batériu.  
• Prístroj a jeho batériu nevyhadzujte do otvoreného ohňa. 
• Kovové lítium môže pri kontakte spôsobiť požiar s vodou. 

Zaistite, aby obsah lítiových batérií neprichádzal do styku s 
vodou. 

• Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho. 

VAROVANIE – RIZIKO PORANENIA! 
 
• Porucha alebo poškodenie prístroja, alebo batérie môže 

viesť k úniku kvapaliny z batérie a prístroja, čo môže viesť 
k vzniku popálenín pri kontakte tekutiny s pokožkou. 

• Nedotýkajte sa nefunkčného alebo poškodeného prístroja 
bez ochranných rukavíc. 

• Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vytekajúcou kvapalinou 
z batérie. 
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• Ak vaša pokožka príde do kontaktu s vytečenou tekutou 
batériou, miesto ihneď umyte vodou. 

• Ak sa vytečená batéria dostane do kontaktu s očami, 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

VAROVANIE – ZDRAVOTNÉ RIZIKO! 
 

• POZOR! Nesprávne použitie prístroja môže viesť k 
zdravotným rizikám. 

• Nepoužívajte prístroj 
- ak máte popraskanú alebo poškodenú pokožku 
- ak máte rakovinu kože, podozrenie na rakovinu kože alebo 
iné kožné choroby 
- ak máte akútnu infekciu alebo zápal (napríklad liečené akné, 
ružienku) 
- po opaľovaní alebo ak je pokožka spálená 
- ak máte akútne herpetické infekcie 
- ak máte zápalové ochorenie kože (napríklad psoriázu) 
- na nedávnych chirurgických jazvách 
- po nedávnych chirurgických zákrokoch v danej oblasti 
- ak máte extrémne citlivú pokožku 

• Nepoužívajte prístroj na očné viečka alebo na pokožku nad 
očnými buľvami a v okolí.  

• Nepoužívajte prístroj priamo na perách. 
• Z hygienických dôvodov nezdieľajte prístroj s ostatnými.  

VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA 
PRÍSTROJA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA! 
 

• Varovanie! Nesprávne použitie môže poškodiť prístroj. 
• Prístroj vždy položte na ľahko prístupný, rovný a suchý 

povrch s dostatočnou stabilitou.  
• Nikdy neumiestňujte prístroj na horúce povrchy alebo do 

jeho blízkosti. 
• Nikdy nevystavujte prístroj vysokým teplotám (napr. 

radiátory) alebo počasie. 
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• Na čistenie prístroja nepoužívajte vodu ani parný čistič. 
Nikdy neumiestňujte prístroj do umývačky riadu. 

• Prestaňte prístroj používať, ak sú plastové súčasti 
prasknuté, rozštiepené alebo zdeformované. Uistite sa, že 
poškodené diely sú vymenené za kompatibilné a originálne 
náhradné diely. 

• Po zakúpení prístroja skontrolujte prístroj, či sa nepoškodil 
počas prepravy.  

 

 VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA 
BATÉRIE! 
 

• Varovanie! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne 
nabitie zabudovanej batérie môže poškodiť prístroj. 

• Na nabíjanie prístroja používajte iba dodávaný nabíjací 
kábel. 

• Uistite sa, že počas nabíjania prístroja je prístroj, kábel aj 
stojan suchý.  

 
Postup nabíjania:  
 

1. Vložte konektor nabíjacieho USB kábla (7) Micro USB (8) 
do portu Micro USB (6) na spodnej strane stojanu. 

2. Vložte USB konektor nabíjacieho kábla USB do USB portu 
na počítači alebo notebooku, uistite sa, že počítač alebo 
laptop je zapnutý. Môžete tiež pripojiť nabíjanie USB 
káblom do správne nainštalovanej zásuvky pomocou 
štandardnej nabíjačky (adaptéra) pre domácnosť (nie je 
súčasťou balenia). 

3. Vložte prístroj (10) do stojanu (4) tak, aby kontakty na rúčke 
prístroja ( 9) zapasovali do kontaktných otvorov na stojane 
(4). Keď je prístroj správne umiestnený do stojanu 
a pripojený cez napájacie USB káble k elektrickej sieti, 
rozsvieti sa žltý ON/OFF indikátor (11), ktorý indikuje 



 10 

nabíjanie. Prístroj nabíjajte 5 hodín.  ON/OFF indikátor sa 
automaticky vypne pri plnom nabití prístroja.  

4. Odpojte nabíjací kábel USB od zdroja napájania. 
5. Odpojte nabíjací kábel USB od Micro USB stojanu 

a uschovajte ho na bezpečné miesto. 
6. Ak sa prístroj nepoužíva dlhšiu dobu, batéria sa vybije. 

Nabite batériu pred ďalším použitím. 
7.  

 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POČAS POUŽÍVANIA 
PRÍSTROJA 

POZOR! ZDRAVOTNÉ RIZIKO! Používanie prístroja na 
podráždenú alebo poškodenú pokožku môže viesť k začervenaniu 
alebo podráždeniu pokožky. 

• Pre prvým použitím prístroja si urobte test znášanlivosti. 
Použite kozmetický prístroj na pokožke zápästia 24 hodín 
pred prvým použitím na pokožke tváre. Kontaktujte svojho 
praktického lekára alebo dermatológa, ak si všimnite 
začervenanie alebo podráždenie pokožky do 24 hodín. 

• Nepoužívajte prístroj viac ako 2x denne.  
• Prestaňte prístroj používať a poraďte sa s dermatológom, 

ak počas alebo po použití prístroja pociťujete fyzické 
nepohodlie. 

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA! Masáž môže 
vyvolať u niektorých ľudí začervenanie pokožky! 

• Používajte zariadenie opatrne. 
• Prístroj má vibračnú technológiu a hrejivú technológiu.  
• Nepoužívajte prístroj na pokožku nad očnou buľvou 

a v okolí očí. Pokožka je v okolí očí citlivá a tenká. 
• Nepoužívajte prístroj na konkrétnom mieste príliš dlho.  
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POPIS ČASTI PRÍSTROJA 
 
(1) Čistiaca hlavica 
(2) Masážna hlavica  
(3) Nabíjací stojan  
(4) Kontaktný bod stojanu (pre nabíjanie) 
(5) Micro USB port 
(6) USB kábel 
(7) USB nabíjací konektor 
(8) Micro USB konektor 
(9) Kontaktný bod čistiacej hlavice umiestnený na rúčke 
(10) Magnet (magnetické pole) 
(11) ON /OFF indikátor 
(12) Tlačidlo mínus (zníženie intenzity) 
(13) ON / OFF tlačidlo pre zapnutie a vypnutie 
(14) Tlačidlo plus (zvýšenie intenzity) 
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OBSLUHA PRÍSTROJA 
 

1. ON / OFF tlačidlo pre zapnutie a vypnutie (13) podržte 1-2 
sekundy. Prístroj sa zapne. Rovnakým spôsobom prístroj 
vypnete. 

2. Prístroj má pamäť a zapamätá si posledné nastavenie. Keď 
prístroj vypnete a zapnete, tak sa prepne do posledného 
nastavenia.  

3. Zapnutie režimu hrejivej masáže: Prístroj má 2 režimy – 
hrejivú masáž a vibračné čistenie pleti. Krátkym 
stlačením ON / OFF tlačidla pre zapnutie a vypnutie (13) 
prepínate režimy. Keď používate režim hrejivej masáže, 
masážna hlavica (2) sa mierne zahreje. ON / OFF indikátor 
(11) sa rozsvieti na červeno v režime hrejivej masáže a na 
modro v režime vibračného čistenia.  

4. Nastavenie intenzity: Režim hrejivej 
masáže aj režim vibračného čistenia pleti 
majú 6 úrovní intenzity. Odporúčame 
najskôr začať s nízkou úrovňou intenzity. 
Upravte úroveň intenzity a tlak na pokožku 
individuálne podľa potrieb svojej pokožky. 

Pre citlivú pokožku zvoľte nízku úroveň intenzity. 
Stlačením tlačidla plus (14) zvýšite vibrácie. Stlačením 
tlačidla mínus (12) znížte vibrácie. ON / OFF indikátor (11) 
sa rozsvieti zakaždým, keď stlačíte tlačidlo plus alebo 
mínus. Keď stlačíte tlačidlo plus (14), ale už ste dosiali 
najvyššiu úroveň intenzity, ON / OFF indikátor (11) už 
neblikne. Keď stlačíte tlačidlo mínus (12), ale už ste dosiali 
najnižšiu úroveň intenzity, ON / OFF indikátor (11) už 
neblikne.  

5. Použitie režimu čistenia pleti: Prístroj môžete používať s 
rôznymi čistiacimi prípravkami na pokožku tváre napr. 
čistiaci gél, pílingový krém alebo len čistá voda. 
Nepoužívajte prístroj na čelo, nos, bradu ani na líca viac 
ako približne 20 sekúnd! 
1. Navlhčite si tvár vodou. 
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2. Naneste malé množstvo čistiaceho gélu alebo 
pílingového krému na čistiacu hlavu na prednej strane 
prístroja alebo naneste produkt podľa vášho výberu priamo 
na miesto na pokožke, ktoré chcete vyčistiť. 
3. Zapnite prístroj. 
4. Vyberte vhodnú úroveň intenzity. 
5. Jemne a bez vyvíjania tlaku posúvajte čistiacu hlavicu (1) 
krúživými pohybmi po mieste, ktoré si chcete vyčistiť, na 
tvári, krku alebo poprsí. 
6. Ak chcete po vyčistení stimulovať cirkuláciu pokožky, 
jemným pohybom masážnej hlavice (1) a bez vyvíjania 
tlaku krúživými pohybmi prechádzajte po tvári, krku a poprsí. 
Aktivujte režim tepelnej masáže. 
7. Vypnite prístroj. 
8. Po vyčistení pokožku dôkladne opláchnite teplou vodou, 
aby ste jemne odstránili častice nečistôt a make-up. 
9. Usušte si tvár uterákom. 
10. Vyčistite prístroj podľa pokynov v časti „Čistenie“. 

 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ČISTENIE PRÍSTROJA 

 POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne 
čistenie môže prístroj poškodiť! 

• Opláchnite prístroj pod  tečúcou vodou izbovej teploty. 
Nepoužívajte silný prúd vody, ktorý by mohol prístroj 
poškodiť.  

• Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne agresívne čistiace 
prostriedky, alkohol, kovové kefky, nylonové štetiny, ostré 
kovové predmety, nože, škrabky, alebo podobné výrobky. 
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POSTUP PRE ČISTENIE PRÍSTROJA 

 
 
Z hygienických dôvodov musí byť 
prístroj po každom použití vyčistený. 
Postupujte nasledovne: 
1. Vypnite prístroj.  
2. Opláchnite prístroj pod tečúcou 
vodou. Je zakázané používať silný prúd 
vody, ktorý by mohol prístroj poškodiť.  
3. Prístroj utrite do sucha.  
4. Prístroj uskladnite na bezpečné 
miesto.  

 
SKLADOVANIE 
 
Po použití utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s 
konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému 
žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je elektrické 
zariadenie a je určený pre dospelého užívateľa, ktorý porozumel 
návodu na použitie.  
 
 
RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 
PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 
Prístroj nefunguje.  Prístroj je vypnutý. Prístroj zapnite 

podržaním tlačidla 
ON/OFF na 2 
sekundy 

Prístroj sa nedá 
zapnúť. 

Prístroj je úplne 
vybitý.  

Prístroj nabite.  
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INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 
 

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných dielov a 
materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte 
spolu s bežným odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom 
mieste na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie 

recykláciou použitých výrobkov.  
 

Kartón a papier patria do zberného kontajnera s nápisom 
papier. Plasty patria do zberného kontajnera s nápisom 
plasty.  

 
Baterky a batérie nelikvidujte spolu s bežným odpadom, 
ale odovzdajte ho na zbernom mieste, alebo odložte ich 
do nádob k tomu určených napr. recykloboxov, ktoré sú 
rozmiestnené na celom území Slovenska. Odovzdaním 

batérii a bateriek prispejete svojim dielom s ochrane životného 
prostredia. 
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Importér: 
 
Yalong Trade s.r.o, M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca 
 
e-mail: yalongtrade@gmail.com 
tel.: 0907 173 910 
 
www. hyaluron.sk 
www.hyaluron-kosmetika.cz 
   

 
 


