
NÁVOD NA POUŽITIE 
 

IPL epilátor LATYS 
 

 
 

 
 

Pred prvým použitím si pozorne preštudujte návod 
na použitie kvôli vašej bezpečnosti.  
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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
IPL epilátor využíva IPL (intenzívne pulzné svetlo), ktoré bezpečne redukuje nežiadúce ochlpenie 
v pohodlí domova. Prístroj sa používa na depiláciu rôznych oblastí tela (napr. nohy, ruky a chrbát). 
Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie. Prístroj sa ľahko 
ovláda a je určený na domáce použitie.  
 
Epilácia pomocou intenzívneho pulzného svetla je vhodná pre svetlé typy s tmavým až čiernym 
ochlpením (chĺpok obsahuje veľa melanínu a epilácia je účinná). Naopak, má mizivú účinnosť pri 
osobách s blond, ryšavými, sivými alebo bielymi chĺpkami a pri ženách aj mužoch s tmavou 
pokožkou (tzn. v chĺpkoch je málo melanínu a nedochádza k požadovanej epilácii). 
 
Vhodné farby chĺpkov 
 

 
 
Vhodné farby pokožky 

 

 
 

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 

• Prístroj nie je určený na použitie osobami ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné 
schopnosti sú znížené, alebo osobami neskúsenými alebo neznalými.  

• Uskladňujte prístroj mimo dosahu detí a nenechávajte ho bez dozoru.  
• POZOR: nepoužívajte v blízkosti vody. Pre vašu bezpečnosť ho nepoužívajte v kúpeľni. 

Prístroj aj adaptér uchovávajte v suchu. Voda a elektrina sú nebezpečná kombinácia – 
nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí.  

• Prístroj neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Tento prístroj nie je umývateľný. Preto 
ho nikdy neponárajte do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.  

• Na používanie alebo nabíjanie prístroja používajte originálny adaptér dodaný s prístrojom.  
• Poškodený adaptér alebo prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom, alebo 

autorizovaným servisným technikom. 
• Adaptér uchovávajte dostatočne ďaleko od zdrojov tepla a ohňa.   
• Ak Vám prístroj spadol alebo javí viditeľné známky poškodenia, prestaňte ho používať a 

kontaktujte predajcu.  
• V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od zdroja napájania a 

kontaktujte predajcu. 
• Nepoužívajte iné príslušenstvo ako to, ktoré je súčasťou balenia. 
• Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od zdroja napájania.  
• Aby nedošlo k poškodeniu kábla, nenamotávajte ho okolo prístroja a dbajte na to, aby 

nebol skrútený alebo zlomený. 
• Pred každým použitím prístroj skontrolujte a nepoužívajte ho, ak je prístroj alebo adaptér 

poškodený.  
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• Na vyznačenie ošetrovanej oblasti nepoužívajte ceruzku ani pero, mohlo by vám to 
spôsobiť popáleniny.  

• Adaptér aj aplikačné okienko sa počas používania môžu nahriať na vysokú teplotu. Skôr 
než sa ich dotknete, počkajte kým sa vychladia. 

• Z hygienických dôvodov by prístroj mala používať len jedna osoba.  
 

3. KONTRAINDIKÁCIE 
 
Používanie prístroja je kontraindikované v nasledujúcich prípadoch: 
 

• Tehotenstvo alebo kojenie.  
• Čierna alebo tmavá pleť.  
• Silné vystavenie pokožky slnečným lúčom alebo soláriu v posledných 28 dňoch.  
• Tetovanie alebo permanentný make-up v oblasti, ktorú chcete ošetrovať. 
• Špecifický stav pokožky v ošetrovanej oblasti: hnedé alebo čierne škvrny, veľké pehy, 

materské znamienka, bradavice alebo pigmentové škvrny.  
• Ochorenie kože alebo rany: ekzém, lupienka, poranenie, otvorené rany alebo 

prebiehajúce infekcie v ošetrovanej oblasti, tvorba keloidov. Prístroj sa smie používať 
len na zdravej  pokožke! 

• Známa citlivosť na svetlo (fotosenzibilita) vyvolaná napr. liekmi.  
• Používanie alfa-hydroxy kyselín (AHA), beta-hydroxy kyselín (BHA), prípravkov 

s obsahom retinolu napr. izotretinoín, či kyselina azelaínová na pokožku (lokálne + 
užívanie liekov) v posledných 6 mesiacoch. 

• Abnormálny stav pokožky spôsobený napr. cukrovkou či inými systémovými alebo 
metabolickými ochoreniami.  

• Diéta na báze steroidov v posledných 3 mesiacoch. 
• Liečba herpesov a oparov. V prípade opakovaných herpetických ochorení konzultujte 

používanie prístroja s lekárom.  
• Epilepsia.  
• Aktívny implantát, napr. kardiostimulátor, implantát proti inkontinencii, inzulínová pumpa 

a pod.  
• Onemocnenie spojené citlivosťou na svetlo, ako je porfýria, polymorfná svetelná 

dermatóza, solárna žihľavka, lupus a pod. 
• Nedávna aplikácia krémov zvyšujúcich citlivosť na svetlo alebo esenciálnych olejov. 
• Nedávne očkovanie.  
• Skoršie nádorové onemocnenie pokožky alebo oblasti s výskytom malígnych kožných 

nádorov.  
• Ožarovanie alebo chemoterapia v posledných 3 mesiacoch.  
• Všetky ďalšie dermatologické ošetrenia na báze svetla (laser a pod.).  
• Všetky ďalšie prípady, kedy by Váš lekár posúdil ošetrenie ako riskantné.  
• V prípade akýchkoľvek pochybností o tom, aké riziká pre Vás použitie prístroja 

predstavuje, sa poraďte s ošetrujúcim lekárom alebo dermatológom. 
 

4. POKYNY PRE OCHRANU PRÍSTROJA 
 

• Uistite sa, že nič nebráni prúdeniu vzduchu cez vetracie otvory. 
• Prístroj nikdy nevystavujte tvrdým nárazom, netraste ním a zabráňte jeho pádu na zem.  
• Ak zariadenie prenášate z veľmi chladného prostredia do teplého a naopak, pred 

použitím počkajte približne 3 hodiny.  
• Prístroj pri používaní nevystavujte teplote pod 10 stupňov Celzia a nad 50 stupňov Celzia.  
• Prístroj nevystavujte slnečnému žiareniu, aby ste zabránili jeho poškodeniu. 
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5. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE 
 
Používanie prístroja vyžaduje určité bezpečnostné opatrenia, aby nevznikli nežiaduce vedľajšie 
účinky:  
 

• Nepoužívajte prístroj na opálenú pleť alebo krátko po vystavení pokožky slnku!  
• Nepoužívajte prístroj na tmavú pleť. Pri ošetrení tmavej pleti prístrojom môžu vzniknúť 

vedľajšie účinky ako sú popáleniny, pľuzgiere a zmeny zafarbenia pokožky (zvýšenie 
alebo zníženie pigmentácie).  

• Nevystavujte sa bez najvyššej ochrany (SPF50+) slnečnému žiareniu dlhšie ako 1 hodinu:  
4 týždne pred ošetrením prístrojom a 2 týždne po ošetrení prístrojom. Odporúčame 
prístroj používať v zime, na jar a na jeseň. V prípade vystavenia sa slnečným lúčom 
musíte použiť dostatočnú ochranu, napr. nepriesvitný odev alebo krém s ochranným 
faktorom (vyšším ako 50); túto ochranu musíte pravidelne používať 3 týždne pred 
ošetrením aj po ňom. 

• Pozor: Vyhnite sa návšteve solária. Dodržujte rovnaké opatrenia ako pri vystavovaní 
pokožky slnečným lúčom.  

• Nepoužívajte prístroj v prípade, že ste si na pokožku aplikovali samo-opaľovací krém 
(chemický, prírodný). Pred použitím prístroja vyčkajte do vymiznutia účinkov samo-
opaľovacieho krému.   

• V prípade, že je prístroj rozbitý, poškodený alebo ak potrebuje 
opravu, kontaktujte oddelenie služieb pre zákazníkov. 

• Nepoužívajte prístroj v oblasti očí a v ich blízkosti, môže to viesť k 
závažnému poškodeniu zraku. Prístroj nie je určený na epiláciu 
pokožky tváre. Nikdy sa nepozerajte priamo do svetelných impulzov. 
Držte prístroj ďaleko od očí! POZOR: Pri nedodržaní bezpečnostných 
opatrení hrozí vážne poškodenie zrazu! 

• Neožarujte rovnaké miesto na pokožke pri jednom ošetrení dvakrát! Svetelné impulzy sa 
nesmú prekrývať!  

• V prípade vzniku popálenín alebo pľuzgierov prístroj okamžite prestaňte používať! 
• Pred použitím epilátora zakryte materské znamienka, tetovanie, hnedé a čierne škvrny, 

pehy, bradavice a kožné výrastky. 
• Pred použitím prístroja ošetrovanú časť tela ohoľte, najlepšie 2-3 dni pred epiláciou.  
• Pred použitím prístroja sa uistite, že máte pokožku čistú. Môžete použiť sprchový gél 

a pokožku vysušte do sucha.  
• Prístroj nepoužívajte na miešok, vagínu, pysky ohanbia, konečník, prsné bradavky a 

dvorce, na vnútornú časť uší a nosa, v oblasti krku, v oblasti hlavy, nad umelými 
náhradami, alebo v ich blízkosti napr. silikónové implantáty, podkožné injekčné porty 
(podávanie inzulínu) alebo piercingy! Tento zoznam nie je úplný, ak si chcete byť istý, či 
môžete prístroj používať, odporúčame sa poradiť so svojim lekárom alebo odborným 
lekárom.  

• Prístroj nepoužívajte na žiadne časti tela, kde by ste mohli chcieť mať v budúcnosti 
ochlpenie. 

• V prípade používania epilačnej kazety prístroj nepoužívajte na iné účely ako je epilácia. 
V prípade používania omladzujúcej kazety prístroj nepoužívajte na iné účely ako je 
omladenie pleti. V prípade používania anti-akné kazety prístroj nepoužívajte na iné účely 
ako je ošetrenie akné. 

• Aplikačné okienko prístroja nikdy nesmerujte tak, aby ste vyslali svetelný impulz do 
otvoreného priestoru. Aplikačné okienko smerujte výhradne k pokožke. Pred vyslaním 
svetelného impulzu musí byť celá plocha aplikačného okienka v kontakte s pokožkou.  

• Pozor, horúci povrch. Nedotýkajte sa šošovky špeciálneho tvárového nadstavca ani 
aplikačného okienka prístroja prstami. Dbajte tiež na to, aby ste aplikačné okienko 
prístroja udržiavali v čistote. Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte drôtenky, drsné 
čistiace prostriedky, agresívne kvapaliny ako lieh, benzín a acetón.  

• Pred použitím prístroja nikdy nepoužívajte na vyčistenie pleti čistiace pílingy.  
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• Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte prístroj na aplikáciu na pokožku detí 
ani im používanie prístroja nedovoľte.  

• V prípade zistenia abnormálneho chovania alebo v prípade poruchy, prestaňte prístroj 
používať. 

• V prípade praskliny alebo škvŕn na svetelnej hlavici alebo v prípade poškodenia 
aplikačného okienka okamžite prestaňte prístroj používať. Spojte sa s oddelením služieb 
pre zákazníkov.  

• Nepokúšajte sa prístroj sami otvoriť alebo opraviť. Otvorením prístroja by ste sa vystavili 
nebezpečným elektrickým súčiastkam a energii pulzného svetla, ktoré môže spôsobiť 
vážne poškodenie zdravia a/alebo nenávratné poškodenie očí.  

 
6. ČASOVÝ ROZPIS A ODPORÚČANIA K POUŽÍVANIU 

 
Prístroj je epilátor na domáce použitie, ktorý účinne a dlhodobo odstráni nežiadúce chĺpky a bráni 
ich opätovnému rastu vďaka technológii IPL (intenzívneho pulzného svetla).  
 
Použitím technológie IPL prístroj bezbolestne odstraňuje chĺpky pomocou svetelných impulzov. 
Svetelný impulz sa zameria na pigment obsiahnutý v chĺpku (melanín), aby sa dostal až do koreňa 
a zabránil tak opätovnému rastu chĺpku. Čím viac melanínu teda chĺpok obsahuje (t.j. čím je tmavší), 
tím viac môže absorbovať svetla a tým lepšie budú aj výsledky. Technológiu IPL používajú 
profesionáli po celom svete už viac ako 15 rokov; boli vykonané klinické štúdie, ktoré preukázali jej 
účinnosť a neškodnosť.  
 
Rastový cyklus chĺpka hrá v procese epilácie pomocou IPL prístrojom významnú úlohu. Preto je 
dôležité zoznámiť sa s celým rastovým cyklom chĺpka, aby ste pomocou prístroja dosiahli dlhodobé 
výsledky. Rastový cyklus chĺpka sa skladá z troch nasledujúcich fáz:  anagénne obdobie (obdobie 
aktívneho rastu), katagénne obdobie (prechodné obdobie) , telogénne obdobie (pokojové obdobie). 
 
Dĺžka celého rastového cyklu je v priemere 18-24 mesiacov. Väčšina chĺpkov je v niektorej z dvoch 
pokojových fáz (katagénna a telogénna). Na chĺpky v pokojových fázach nemá prístroj žiadny 
účinok. Prístroj však pôsobí na chĺpky v rastovej fáze (anagénnej). Na to, aby ste zasiahli všetky 
chĺpky a dosiahli tak dlhodobé výsledky, je preto potrebných viac ošetrení prístrojom.  
 
Naplánujte si epilačné ošetrenie prístrojom vopred! Odporúča sa dodržať nižšie uvedený časový 
rozpis, pretože vedie k vynikajúcim výsledkom:  

• Prvé 3 mesiace: 1 ošetrenie prístrojom musí byť vykonané v odstupe 1 týždňa (7 dní) 
počas prvých 3 mesiacov. 3 mesačný cyklus môžete ukončiť skôr keď spozorujete, že 
chĺpky už nerastú.  

• Ďalšie epilačné ošetrenia prístrojom sa vykonávajú vždy po 1-3 mesiacoch (do 
dosiahnutia požadovaného výsledku).  

• Následne v prípade nového rastu chĺpkov budete prístroj používať príležitostne, pokým 
nedosiahnete trvalý výsledok; odstup medzi ošetreniami musí byť najmenej 1-3 mesiace.  

Pozor:  
• Ošetrenie rovnakej oblasti častejšie ako 1x za týždeň nevedie k lepším výsledkom a môže 

vyvolať nežiaduce účinky.  
• Odporúča sa prístroj používať rozumne, t.j. neopakovať ošetrenie prístrojom 

donekonečna. Na dosiahnutie veľmi uspokojivých výsledkov postačí komplexné 
ošetrenie (cca. 12-15 epilačných ošetrení) raz ročne.  

• Poznámka: Chĺpky v pokojovom štádiu sa môžu v dôsledku hormonálnych faktorov a 
fyziologických zmien stať aktívnymi. Je možné vykonávať udržiavacie epilačné ošetrenie 
prístrojom (medzi ošetreniami musí byť odstup najmenej 4 týždne). 

 
Účinnosť prístroja sa môže líšiť:  

• medzi rôznymi osobami, 
• podľa ošetrovanej oblasti, 
• podľa farby chĺpkov.  
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• Prístroj nie je účinný na biele, sivé, ryšavé alebo svetlé blond chĺpky. Biele, sivé, ryšavé  alebo 
svetlé blond chĺpky majú málo melanínu a na ošetrenie IPL svetlom pomocou prístroja 
dostatočne nereagujú.  
 

7. ČO MOŽNO OČAKÁVAŤ 
 
• Po prvej epilácii prístrojom pôsobia chĺpky dojmom, že naďalej rastú (pokožka ich vytláča). 

Po dvoch týždňoch zistíte, že tieto chĺpky vypadávajú alebo sa oddeľujú od vlasového 
vačka. Odporúčame za tieto chĺpky neťahať s cieľom ich uvoľnenia. Nechajte chĺpky 
prirodzene vypadnúť. Môže sa stať že niektoré chĺpky stále rastú. To sú pravdepodobne 
chĺpky, ktoré počas prvého ošetrenia neboli vo fáze rastu. 

• Po 2-3 ošetreniach by sa mal objaviť viditeľný úbytok v raste ochlpenia. Na to, aby ste 
účinne odstránili všetky chĺpky, je potrebné, aby ste pokračovali v ošetrení podľa 
časového rozpisu.  

• Po 4-5 ošetreniach by ste mali vidieť významný úbytok v raste ochlpenia a úbytok hustoty 
ochlpenia.  

•  Pre získanie želaných výsledkov pokračujte v ošetrovaní (každých 4-8 týždňov) podľa 
potreby.  

 
8. POPIS ČASTÍ PRÍSTROJA A DISPLEJA 

 
A. PREDNÝ POHĽAD NA PRÍSTROJ 

 
 

(1) Tlačidlo ON / OFF pre zapnutie a vypnutie (symbol  ) 
(2) Tlačidlo pre nastavenie intenzity prístroja (symbol ) 
(3) LCD displej 
(4) Tlačidlo pre emitovanie svetelného impulzu START 
(5) Aplikačné okienko 
(6) Ventilačné otvory (zadná časť prístroja) 
(7) Nabíjací kábel s adaptérom a konektorom (100-240V 50/60 Hz 1.6A) 
(8) Epilačná lampa emitujúca IPL svetlo v aplikačnom okienku (400 000 zábleskov / 510 – 

1200 nm) 
(9) Otvor na nabíjanie 
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B. LCD DISPLEJ 
 

 
Presný režim (symbol  na LCD displeji svieti, ale nebliká) – presne cielite impulz na konkrétne 
miesto a stlačením tlačidla START emitujete svetelný impulz (manuálne spustenie umpulzu). 
 

Automatický režim (symbol  na LCD displeji bliká nepretržite) – každým priložením ku pokožke 
sa emituje svetelný impulz automaticky 
 
Číslo na LCD displeji znamená počet zostávajúcich zábleskov. Počet paličiek intenzity: 1 palička 
= najslabšia intenzita, 5 paličiek= najsilnejšia intenzity 

Symbol  je symbol epilačnej lampy (prístroj je pripravený pre epiláciu) 
 

Symbol  je symbol zámku (prístroj je prehriaty, počkajte kým sa schladí). 
 

C. VÝMENA LAMPY 
 

 
1. Vypnite prístroj. Odpojte 
napájací kábel.  
2. Opatrne povytiahnite 
lampu (kazetu) pomocou 
obojstranných drážok.  
3. Nainštalujte novú lampu 
(kazetu) opatrne tak, aby každá časť 
kazety zapasovala presne do 
príslušných otvorov.  
4. Zapnite prístroj tlačidlom 
ON/ OFF.  
5. Skontrolujte, či na LCD 
displeji svieti správna ikonka.  
6. Podľa toho, ktorá lampa je 
integrovaná v prístroji sa na LCD 
displeji zobrazia nasledovné symboly. 
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SYMBOLY na LCD displeji: 

 Symbol vlasového folikulu = epilačná lampa 
 

 Symbol 3 krížikov = anti-akné lampa 
 
 

 Symbol kruhu = lampa pre omladenie pokožky 
 
 
 

9. INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU EPILÁTORA 
 

A. Pred epiláciou  
 
KROK 1: 
Ohoľte pokožku najlepšie žiletkou a uistite sa, že je pokožka čistá a suchá. 
 
KROK 2: 
Zasuňte konektor do prístroja a adaptér do zásuvky. Stlačte tlačidlo ON – prístroj sa zapne 
a ventilátor sa spustí.  
 
KROK 3: 
Nasaďte si okuliare. Počas používania musíte mať okuliare, aby sa záblesky nedostali do očí. 
  

B. Nastavenie intenzity  
 
Nastavenie intenzity ponúka 5 úrovní intenzity od najnižšej (úroveň 1 = 1 palička) po najvyššiu 
(úroveň 5 = 5 paličiek). Úroveň intenzity označuje intenzitu svetelného impulzu aplikovaného na 
pokožku pri použití prístroja. Na nastavenie správnej úrovne intenzity pre Vašu pokožku postupujte 
takto: 
 

1. Definujte svoj typ pokožky  
 
Na nastavenie potrebnej intenzity pri použití prístroja je dôležité stanoviť svoj typ pokožky napr. 
podľa schémy Fitzpatricka. 
 

 
 
Fototyp I Veľmi bledá pleť, mliečna, Neopáli sa, vždy sa spáli.  
Fototyp II Svetlá pleť, Opáli sa minimálne, často sa spáli.  
Fototyp III Krémovo svetlá pleť. Opaľuje sa stredne, príležitostne sa spáli. 
Fototyp IV Mierne hnedá pleť. Opaľuje sa dobre, zriedka sa spáli.  
Fototyp V Tmavá pleť. Opaľuje sa veľmi ľahko, veľmi zriedka sa spáli. 
Fototyp VI Čierna pleť.   
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2. Vykonajte skúšobné ošetrenie prístrojom  

 
Bez ohľadu na svoj kožný typ vykonajte 48 hodín pred prvým ošetrením skúšku prístroja na ruke 
(niekoľko svetelných impulzov) s nastavenou úrovňou intenzity 1.  
 

3. Nastavte potrebnú úroveň intenzity pre svoj typ pleti  
 
Ak Vaša pokožka na test reagovala dobre a počas 48 hodín po teste nepociťujete abnormálne 
reakcie ani nepohodlie, môžete úroveň intenzity na prístroji pri ďalších epilačných ošetreniach 
postupne zvýšiť podľa schémy:  
 
U osôb s typom I:  
Prvé ošetrenie: Nastavte prístroj najviac na úroveň intenzity 1.  
Druhé a tretie ošetrenie: Ak ste pri predchádzajúcom ošetrení nepociťovali žiadne zvláštne 
nepohodlie ani nemali nepríjemné pocity, môžete intenzitu nastaviť na 2 (pre druhé ošetrenie) a na 
3 (tretie ošetrenie). 
Štvrté a ďalšie ošetrenia: Len v prípade, že ste po predchádzajúcom ošetrení nemali žiadne 
vedľajšie účinky, môžete úroveň intenzity nastaviť na 4 (pre 4. ošetrenie) a na 5 (pre ďalšie 
ošetrenia).  
 
U osôb s typom II alebo III:  
Prvé ošetrenie: Nastavte prístroj najviac na úroveň intenzity 1.  
Druhé ošetrenie: Ak ste pri predchádzajúcom ošetrení nepociťovali žiadne zvláštne nepohodlie ani 
nemali nepríjemné pocity, môžete intenzitu nastaviť na 2 (pre druhé ošetrenie). 
Tretie a ďalšie ošetrenia: Len v prípade, že ste po predchádzajúcom ošetrení nemali žiadne 
vedľajšie účinky, môžete úroveň intenzity nastaviť na 3 (pre 3. ošetrenie) a najviac na 4 (pre ďalšie 
ošetrenia).  
 
U osôb s typom IV alebo V:  
Prvé ošetrenie: Nastavte prístroj najviac na úroveň intenzity 1.  
Druhé ošetrenie: Ak ste pri predchádzajúcom ošetrení nepociťovali žiadne zvláštne nepohodlie ani 
ste nemali nepríjemné pocity, môžete intenzitu nastaviť na 2.  
Ďalšie ošetrenie: Len v prípade, že ste po predchádzajúcom ošetrení nemali žiadne vedľajšie účinky, 
môžete úroveň intenzity nastaviť NAJVIAC na 3.  
 
U osôb s typom VI:  
Používanie prístroja nie je povolené! Pri veľmi tmavej alebo opálenej pokožke hrozí riziko výskytu 
reakcii pokožky ako je hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia, silné sčervenanie, či popáleniny.   
 

C. Príprava pokožky  
 
Pred použitím prístroja je pokožku nutné oholiť (2-3 dni, najmenej však 24 hodín vopred), musí byť 
čistá a suchá. Pozor: Pred použitím prístroja sa neepilujte (elektrickým epilátorom, pinzetou ani 
voskom). Epilácia (odstránenie chĺpkov s koreňom) by spôsobila neúčinnosť ošetrenia pulzným 
svetlom (IPL). 
 
Pokrytie ošetrovanej oblasti  
 
Na zaistenie správneho pokrytia ošetrovanej plochy je potrebné na pokožku aplikovať svetelné 
impulzy v radoch, vždy z jedného konca na druhý a systematicky postupovať jeden rad za druhým. 
Vyhnete sa tak vedľajším účinkom spôsobeným prekrývaním svetelných impulzov. Pri umiestnení 
okienka pre ďalší impulz tak, aby sa impulzy neprekrývali alebo naopak neboli veľmi ďaleko od seba, 
Vám pomôžu odtlačky, ktoré vzniknú tlakom aplikačného okienka prístroja na pokožku. 
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D. Nastavenie 2 režimov 
 
Konektor na prívodnom kábli adaptéra zapojte do konektora na prístroji (nachádza sa na rukoväti 
prístroja). Druhý koniec adaptéra zapojte do elektrickej zásuvky.  
 
Prístroj ponúka dva prevádzkové režimy. Presný režim a režim „AUTO“.  
 
Presný režim zaisťuje bezpečné ošetrenie stláčaním veľkého tlačidla START po priložení 
k pokožke.  
 
Postup:  
1. Prístroj zapnite tlačidlom ON/OFF. Budete počuť slabý zvuk ventilátora. Je to úplne normálne.  
2. Nastavte požadovanú úroveň intenzity tlačidlom pre nastavenie intenzity prístroja (symbol ) 
3. Aplikačné okienko priložte na požadované miesto na pokožke tak, aby sa pokožky dotýkalo celou 
plochou.  LCD displej sa rozbliká.  
4. Stlačte tlačidlo START. Prístroj emituje svetelný impulz.  
5. Aplikačné okienko oddiaľte od ošetrovanej plochy.  
6. Premiestnite aplikačné okienko na ďalšiu plochu, ktorú chcete ošetriť. Po cca. 2 sekundách sa 
opäť rozbliká LCD displej. Prístroj je pripravený na vydanie ďalšieho svetelného impulzu. 
 
Režim AUTO vysiela prístroj svetelné impulzy automaticky kontinuálne bez ďalších úkonov (plynule 
po priložení k pokožke). 
 
Postup:  
1. Prístroj zapnite tlačidlom ON/OFF. Budete počuť slabý zvuk ventilátora. Je to úplne normálne.  
2. Nastavte požadovanú úroveň intenzity intenzity tlačidlom pre nastavenie intenzity prístroja 
(symbol ). 
3. Podržte tlačidlo  START na 3 sekundy a na displeji sa rozsvieti blikajúci symbol . 
4. Potom aplikačné okienko prístroja priložte celou plochou na pokožku tak, aby sa pokožky 
dotýkalo celou plochou.  Prístroj AUTOmaticky emituje svetelný impulz pri každom priložení k 
pokožke.  
5. Premiestnite aplikačné okienko na ďalšiu plochu, ktorú chcete ošetriť. Prístroj AUTOmaticky 
emituje svetelný impulz. 
 
Prepínanie medzi presným režimom a automatickým režimom, a naopak: Stlačte tlačidlo 
START na 3 sekundy.  
 
Upozornenie: Epilácia tváre prístrojom nie je povolená! 
 
 

E. Ošetrenie pleti po epilácii  
 
Plochy pokožky ošetrené prístrojom počas 2 týždňov po ošetrení nevystavujte slnečným lúčom bez 
ochrany proti slnku a spáleniu. Počas najmenej dvoch týždňov po poslednej epilácii prístrojom 
chráňte pokožku krémom s ochranným faktorom vyšším ako 50 alebo nepriesvitným odevom. Na 
plochách ošetrených prístrojom po epilačnom ošetrení nepoužívajte parfumované krémy ani 
deodoranty. 
 
 

F. Vedľajšie účinky 
 
Vaša pokožka môže vykazovať mierne znaky začervenia, svrbenia, šteklenia, alebo môže byť teplá 
na dotyk. Táto reakcia je úplne neškodná a rýchlo sa stratí. Ak je pokožka suchá, použite 
neparfumovaný hydratačný krém, najlepšie bez parabénov. Ide o bežne reakcie pokožky. 
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Vo výnimočný prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky: 
 

• Mierne nepríjemný pocit na pokožke: Aj keď je prístroj obvykle veľmi dobre znášaný, 
väčšina užívateľov pociťuje pri použití mierne nepríjemný pocit, často popisovaný ako 
brnenie v ošetrovanom mieste. Obvykle tento pocit pretrváva len počas aplikácie, najviac 
niekoľko minút po nej. Akékoľvek nepríjemné pocity presahujúce vyššie uvedené sú 
abnormálne a znamenajú, že buď by ste mali s ošetrením prístrojom prestať, pretože ho 
neznášate, alebo je nastavená úroveň intenzity svetelného impulzu veľmi vysoká.  

• Začervenanie: Bezprostredne po ošetrení prístrojom alebo v nasledujúcich 24 hodinách 
môže Vaša pokožka začervenať. Začervenanie obvykle do 24 hodín zmizne. Ak 
začervenanie pretrváva viac ako 2-3 dni, navštívte lekára. 

• Precitlivenosť pleti: Na ošetrenej ploche je pokožka citlivejšia, môže sa vysúšať alebo 
lúpať. 

• Popáleniny alebo rany: Veľmi vzácne môžu po ošetrení prístrojom vznikať na pokožke 
poranenia alebo popáleniny. Úplné vyliečenie si môže vyžiadať niekoľko týždňov a vo 
výnimočných prípadoch môže po poranení zostať jazva. V prípade, že táto reakcia 
neustúpi v priebehu 1 mesiaca, alebo ak sa pokožka infikuje, navštívte lekára.  

• Jazva: Aj keď sú tieto prípady veľmi vzácne, môžu vzniknúť trvalé jazvy. Obvykle majú 
jazvy podobu povrchového poškodenia belavého sfarbenia (hypotrofické). Jazva však 
môže byť aj veľká a červená (hypertrofická) alebo veľká a zasahovať aj mimo poranenú 
oblasť (keloidná). Na zlepšenie vzhľadu poškodeného miesta môžu byť nutné náročnejšie 
kozmetické ošetrenia. 

• Zmena pigmentácie: Prístroj sa zameriava na koreň chĺpka, konkrétne na pigmentované 
bunky vlasové cibuľky. Existuje však riziko dočasnej nadmernej pigmentácie - 
hyperpigmentácie (hnedá škvrna) alebo zníženej pigmentácie - hypopigmentácie 
(vybielenie tkz. svetlejšia škvrna) okolitej pokožky. Riziko zmeny pigmentácie je vyššie u 
osôb tmavej pleti. Obvykle je zmena pigmentácie a vyblednutie pleti dočasné. Prípady 
trvalého zvýšenia alebo zníženia pigmentácie sú vzácne. Ak sa zmena farby nestratí 
v priebehu 2 týždňov, odporúčame navštíviť lekára. Postihnuté oblasti neošetrujte, kým 
sa zmena farby pokožky nestratí a pokožka nenadobudne normálny odtieň.  

• Nadmerné začervenanie a opuch: V niektorých vzácnych prípadoch môže pokožka 
ošetrená prístrojom veľmi sčervenať a opuchnúť. Táto reakcia je častejšia na citlivých 
častiach tela. Začervenanie a opuch by mali zmiznúť o 2-7 dní, počas ktorých budete na 
postihnuté miesto pravidelne prikladať ľad. Opatrné umytie nepredstavuje problém, 
vyhnite sa však akémukoľvek vystaveniu slnku.  

• Infekcia: Kožná infekcia je nesmierne vzácna, po popálení alebo inom poškodení pokožky 
vyvolanom prístrojom k nej však môže dôjsť. Môže to byť v dôsledku drobnej ranky, 
popáleniny, či podráždenia pokožky.  

• Modrina: Veľmi vzácne môže použitie prístroja vyvolať modrofialovú modrinu, ktorá môže 
pretrvať 5 - 10 dní. Ako modrina mizne, môže pokožka nadobúdať hrdzavé sfarbenie 
(nadmerná pigmentácia), ktoré môže byť trvalé. Je normálne, že po epilačnom ošetrení 
prístrojom budete pociťovať určité nepohodlie. Ak nepríjemný pocit alebo nepohodlie pri 
alebo po ošetrení prístrojom pretrváva, navštívte lekára. 

• Epidermické zaparenie ( ostro ohraničená zhnednutá plocha, ktorá sa často objavuje 
v prípade tmavších odtieňov pokožky a nesprevádza ju pocit suchej pokožky) – výskyt 
tento reakcie je veľmi zriedkavý. V prípade,  že táto reakcia neustúpi do 1 týždňa, 
odporúčame navštíviť lekára. Prístroj v tejto oblasti prestaňte používať.  

• Folikulitída (opuch v okolí vlasových folikulov spojený s tvorbou pľuzgierikov): výskyt tejto 
reakcie je veľmi zriedkavý a je dôsledkom preniknutia baktérií cez narušenú pokožku. V 
prípade výskytu tejto reakcie odporúčame navštíviť lekára, pretože si liečba folikulitídy 
môže vyžadovať antibiotickú masť.  

• Nadmerná bolesť: táto reakcia sa môže objaviť počas ošetrenia alebo po ňom, ak ste 
zariadenie použili na ošetrenie pokožky, ktorá nie je bez ochlpenia, ak ste použili príliš 
vysoké nastavenie intenzity svetla vzhľadom na farbu vašej pokožky, ak ste na tú istú 
oblasť aplikovali viac ako jeden impulz, a v prípade, že ste zariadenie použili na ošetrenie 
oblasti s otvorenými ranami, zápalom, infekciou, tetovaním, popáleninami atď. 
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G. Po použití prístroj odložte na bezpečné miesto 
 
Prístroj vypnite, odpojte kábel, očistite ho a odložte na bezpečné a suché miesto s konštantnou 
teplotou a vlhkosťou a mimo dosahu detí. 
 
Odporúčame po každom epilačnom ošetrení očistiť prístroj, predovšetkým aplikačné okienko len 
suchou handričkou bez vyvíjania tlaku. 
 

10. INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU ANTI-AKNÉ LAMPY  
 
IPL svetlo sa používa na zmierňovanie baktérií akné. Počas ošetrenia je potrebné nosiť ochranné 
okuliare. Neošetrujte IPL svetlom pokožku v okolí očí!  
 
Uistite sa, že máte v prístroji integrovanú správnu lampu. Anti-akné lámpa nie je súčasťou 
balenia. Anti-akné lampu je potrebné dokúpiť.  
 

Symbol anti-akné na LCD displeji:  
 
 

1. Zasuňte konektor do prístroja a adaptér do zásuvky. Stlačte tlačidlo ON – prístroj sa 
zapne a ventilátor sa spustí.  

2. Skontrolujte symbol na LCD displeji. Na LCD displeji svietia 3 krížiky alebo 3 hviezdičky. 
3. Nastavte si intenzitu: Nastavenie intenzity ponúka 5 úrovní intenzity od najnižšej 

(úroveň 1 = 1 palička) po najvyššiu (úroveň 5 = 5 paličiek). Úroveň intenzity označuje 
intenzitu svetelného impulzu aplikovaného na pokožku pri použití prístroja.  

4. Prístroj ponúka dva prevádzkové režimy. Presný režim a režim „AUTO“. Postupujte 
podľa inštrukcií v časti „9. Inštrukcie k používaniu epilátora – Nastavenia režimov“. 

5. Prístroj používajte maximálne 1x do týždňa podľa potreby. 
6. UPOZORNENIE: Nepoužívajte ipl prístroj v okolí očí a pri ošetrení vždy noste pribalené 

ochranné okuliare. Ošetrované plochy sa nesmú prekrývať.  
 

11. INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU LAMPY PRE OMLADENIE PLETI 
 
IPL svetlo sa používa na omladenie pokožky. Počas ošetrenia je potrebné nosiť ochranné 
okuliare. Neošetrujte IPL svetlom pokožku v okolí očí!  
 
Uistite sa, že máte v prístroji integrovanú správnu lampu. Lampa pre omladenie pokožky nie je 
súčasťou balenia. Lampu pre omladenie pokožky je potrebné dokúpiť.  

Symbol pre omladenie na LCD displeji:  
 
 

1. Zasuňte konektor do prístroja a adaptér do zásuvky. Stlačte tlačidlo ON – prístroj sa 
zapne a ventilátor sa spustí.  

2. Skontrolujte symbol na LCD displeji. Na LCD displeji svieti bielo-čierny kruh.  
3. Nastavte si intenzitu: Nastavenie intenzity ponúka 5 úrovní intenzity od najnižšej 

(úroveň 1 = 1 palička) po najvyššiu (úroveň 5 = 5 paličiek). Úroveň intenzity označuje 
intenzitu svetelného impulzu aplikovaného na pokožku pri použití prístroja.  

4. Prístroj ponúka dva prevádzkové režimy. Presný režim a režim „AUTO“. Postupujte 
podľa inštrukcií v časti „9. Inštrukcie k používaniu epilátora – Nastavenia režimov“. 

5. Prístroj používajte maximálne 1x do týždňa podľa potreby. 
6. UPOZORNENIE: Nepoužívajte ipl prístroj v okolí očí a pri ošetrení vždy noste pribalené 

ochranné okuliare. Ošetrované plochy sa nesmú prekrývať. 
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12. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH 
 
Možné problémy  

• Prístroj sa nezapína: Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k prístroju a či 
je adaptér zapojený do elektrickej zásuvky.  

• Pri stlačení spínača prístroj nevyšle impulz: Presvedčte sa, či je aplikačné okienko 
prístroja celou plochou v kontakte s pokožkou, a či kontrolka bliká. Ak nesvieti, prístroj 
vypnite na 5-15 minút, nechajte ho vychladiť a opäť zapnite. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte predajcu 

• Adaptér sa prehrieva. Je to normálny jav.  
• Senzor nedetekuje pokožku: Vymeňte ipl lampu za novú lampu. 

 
13. UPOZORNENIE 
 

Za žiadnych okolností nerozoberajte zariadenie. Za škody spôsobené nesprávnym použitím 
výrobca, dovozca ani predajca nepreberá žiadnu zodpovednosť. 
 

14. INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 
 
Tento produkt je vyrobený z vysoko kvalitných dielov a materiálov. 
Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, odovzdajte ho 
na zbernom mieste na recykláciu elektronických a elektrických zariadení. Pomôžte chrániť životné 
prostredie recykláciou použitých výrobkov. 
 
Výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ). 

 
 

15. PARAMETRE A TECHNICKÉ DÁTA 
 
Názov produktu: IPL hair removal system epilátor pre použitie v pohodlí domova 
Intenzita: 5 stupňov intenzity 
Model: LATYS-3 
Nominálne napätie: vstupné 100 V – 240 V, 50 – 60 Hz, výstupné 12V = 3A 
Menovitý príkon: 36 W 
Prevádzkové podmienky: Teplota: 10 °C až 50 °C, Relatívna vlhkosť: 15 % až 90 % 
Teplota pri skladovaní: konštantná 
Vlhkosť pri skladovaní: konštantná 
Vysielané vlnové dĺžky pri depilácii 551 až 1200 nm 
Ožiarená oblasť: 4.5cm2 
Životnosť: 400 000 zábleskov 
Obsah balenia: epilátor, napájací kábel s adaptérom, ochranné okuliare, návod na použitie, 
krabica 
Vymeniteľné kazety. Náhradné kazety, ktoré je možné dokúpiť: kazeta pre epiláciu, kazeta pre 
omladenie, kazeta na ošetrenie akné 
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Dovozca: Yalong Trade s.r.o, M.Bodického 1517/14,05001 Revúca 

E-mail: yalongtrade@gmail.com 

Tel.: 0907 173 910 

www.kingray.sk / www.kingray.sk/cz 

 

 

 


