
NÁVOD NA POUŽITIE

PŘÍSTROJ NA FORMOVÁNÍ POSTAVY
PRÍSTROJ NA FORMOVANIE POSTAVY

BEAUTY PLUS 3D RF
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Bezpečnostné upozornenia
 · Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných teku  n. Chráňte ho pred vlhkosťou 

a nepoužívajte ho pod vodou. 
 ·  Pred použi  m odpojte prístroj od nabíjacieho kábla.
 ·  Napájací ani nabíjací kábel neveďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo 

k jeho pricviknu  u. Nevystavujte ich pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
 · Pred nabíjaním odstráňte zo zariadenia všetok gél, alebo nečistoty.
 ·  Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený nabíjací / napájací kábel, alebo prístroj samotný.
 ·  Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
 ·  Pred prvým použi  m a po každom použi   prístroj dôkladne očis  te suchou handričkou.
 ·  Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený. Prístroj používajte a nabíjajte len 

s originálnym príslušenstvom a dielmi. Pred použi  m ho odpojte od napájania.
 · Do otvorov prístroja ani USB kábla nevsúvajte žiadne predmety.
 ·  Prístroj skladujte mimo dosahu de  . Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.
 ·  Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane de  ) so zníženou fyzickou, 

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

 ·  Nenechajte de   hrať sa prístrojom, ani bez dozoru vykonávať jeho čistenie a údržbu.
 ·  Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurónovými gélmi a koncentrátmi. 
 · Ak máte alergiu na kovy, prístroj nepoužívajte.
 · Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, ale rovnomerne po celej ploche.
 ·  Nepoužívajte prístroj počas nabíjania, po páde na zem, ak došlo k jeho poškodeniu.
 · Po zakúpení prístroja skontrolujte, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy.

UPOZORNENIE: Prístroj za žiadnych okolnos   nerozoberajte a používajte ho výhradne 
v súlade s dodaným návodom na použi  e. Rozobra  e prístroja, prípadne jeho nesprávne 
použi  e znamená stratu záruky a odmietnu  e akejkoľvek zodpovednos   za vzniknuté 
škody. 

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: Zariadenie, USB kábel, návod na použi  e, ochranný obal.
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Oblas   tela, ktoré by ste nemali ošetrovať
ultrazvukom a RF vlnami
 · Miecha a chrb  ca 
 ·  Očné buľvy, očné viečka, pery
 ·  Zóny intenzívneho rastu u de   a dospievajúcich 
 ·  Oblasť pohlavných žliaz
 · Oblasť š  tnej žľazy 
 · Oblas   tváre, operované pred menej ako mesiacom
 · Okolie očí, úst a oblas  , kde bol vykonaný kozme  cký (napr. skrášľujúci) zákrok 
 · Režim RF a CV sa nesmie používať na tvár a hlavu.

Funkcie kozmetického prístroja
 · LED - fotónová terapia - červené a modré svetlo  
 · RF - Rádiofrekvenčné vlny
 · CV - Ultrazvuková terapia (kavitácia)

Kontraindikácie
 · Tehotenstvo, dojčenie, menštruácia
 · Kardios  mulátor, implantovaný orgán
 · Migrény, chronické boles   hlavy, závraty
 · Rakovina/nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia 
 · Horúčkovité stavy a zápaly, akútna infekcia alebo zápal (napr. akné, ružienka, psoriáza)
 · Bakteriálne infekcie kože, akútne herpe  cké infekcie
 · Pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
 · Oblas   tela so závažnými poruchami krvného obehu
 · Nedostatočný krvný obeh
 · Ischemická choroba srdca
 · Srdcová arytmia, ochorenia krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenie
 · Cievne choroby konča  n (trombóza, fl ebi  da)
 · Poruchy koagulácie (zrážania krvi), 
 · Poškodená a popraskaná pokožka, alergia na elektromagne  cké vlnenie, tetovanie 
 · Pokožka spálená zo slnka pred menej ako mesiacom
 · Akútne reuma  cké ochorenie
 · Oslabený imunitný systém, auto imunitné ochorenie
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Režim RF 
(rádiová frekvencia)

LED (červené a modré svetlo)

Vodotesná gumená 
krytka

Tlačidlo  (ZAP / VYP)

Nabíjací USB port

CV ultrazvukový režim 
(kavitácia)

Indikácia intenzity

Režim

Indikátor  nabi  a
akumulátoraDisplej 

(indikácia režimov)

Výstup zvyškového tepla

1    LED - červené a modré svetlo
2    RF - rádiofrekvenčná terapia
3    CV - ultrazvuková terapia

Popis produktu
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Tlačidlo: Funkcia:    Indikácia:

Zapnuté
Vypnuté

Modré indikátory svie  a
Modré indikátory nesvie  a

Dve úrovne
Modrý RF indikátor svie   
(1 alebo 2 indikátory)

Dve úrovne
Modrý CV indikátor svie   
(1 alebo 2 indikátory)

Zapnite režim 
fotónovej terapie

Dva modré LED indikátory 
svie  a

CV

LED

R
F

Ovládacie tlačidlá
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V režime ultrazvukovej (CV) terapie môžete nastaviť dve úrovne intenzity:
Stlačte tlačidlo CV a rozsvie   sa jeden modrý indikátor CV. Je nastavená intenzita 1.  
Opakovane stlačte tlačidlo pre nastavenie intenzity 2. Rozsvie   sa aj druhý indikátor.

LED terapia - červené a modré svetlo:  
Stlačte tlačidlo LED a obidva indikátory sa rozsvie  a.

Nastavenie intenzity režimu
V režime rádiofrekvenčnej (RF) terapie môžete nastaviť dve úrovne intenzity:
Stlačte tlačidlo RF a rozsvie   sa jeden modrý indikátor RF. Je nastavená intenzita 1.  
Opakovane stlačte tlačidlo pre nastavenie intenzity 2. Rozsvie   sa aj druhý indikátor.

Režimy a funkcie
Prístroj na formovanie postavy 3D RF využíva inovovanú vysokofrekvenčnú technológiu 
BTL (ultrazvuk + RF) v kombinácii s červeným a modrým svetlom. Prístroj je určený 
na formovanie a zoš  hlenie postavy, napnu  e pokožky a elimináciu jemných vrások.

Prístroj má tri hlavné režimy, pričom LED svetlo je možné kombinovať s ktorýmkoľvek 
z dvoch ďalších režimov.

Intenzita 1

Intenzita 1

Intenzita 2

Intenzita 2
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RF - Rádiofrekvenčná terapia

Vysokofrekvenčné rádiové vlny s frekvenciou 100 kHz/min slúžia na napnu  e pokožky, 
redukciu celuli  dy a elimináciu jemných vrások.

CV - ultrazvuková terapia

LED - červené a modré svetlo

Ultrazvuková terapia s frekvenciou 1 MHz je často využívaná aj v profesionálnych 
zariadeniach na chudnu  e. Vysokofrekvenčné vibrácie spôsobené ultrazvukovou terapiou 
umožňujú výrazne redukovať celuli  du aj hlboko pod pokožkou, redukujú nepoddajný 
tuk, čím pomáhajú znižovať hmotnosť a formovať postavu.

Červené a modré svetlo sú vysoko intenzívne studené svetlá. Zlepšujú stav pokožky, 
zjemňujú ju a pomáhajú znovu získať mladistvý a vitálny vzhľad vašej pokožky.

3 režimy - použi  e

Funkcia automa  ckého vypnu  a
Predvolené nastavenie trvania je 10 minút pre každý režim. Po uplynu   tohto času 
sa prístroj prepne do pohotovostného režimu. Pohotovostný režim trvá 2 minúty. 
Po uplynu   týchto 2 minút sa prístroj automa  cky vypne. Časovač automa  ckého 
vypnu  a zabezpečuje, aby ste sa vyhli nadmernému použi  u prístroja. Bráni  ež trvalému 
zapnu  u prístroja v prípade, že by ste prístroj zabudli vypnúť.
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Test znášanlivos   pokožky (pred použi  m)
Pred prvým použi  m vyskúšajte, či je použi  e prístroja vhodné pre vašu pokožku.

1  Presvedčte sa, že vnútorná strana ramena je suchá a čistá.

2   Na vnútornú stranu ruky naneste vodivý gél. 
Ak  vujte RF režim a používajte ho cca 3 minúty. 
Následne ak  vujte CV režim a používajte  ež cca 3 minúty. 
Počas jednotlivých režimov prístroj pomaly a plynulo 
posúvajte po pokožke. Ak sa ani po uplynu   24 hodín 
neobjaví erytém, začervenanie alebo iné nega  vne reakcie 
pokožky, môžete prístroj bez obáv používať. 
Počas testovania použite nastavenie režimov na intenzitu 1.

UPOZORNENIE! 
 · Ak sa pri testovaní znášanlivos   objaví na pokožke vyrážka, svrbenie 

alebo podráždenie, testovanie okamžite ukončite.
 · Ak máte počas testovania akýkoľvek nezvyčajný pocit, testovanie okamžite ukončite.

Ako zariadenie nabíjať
USB kábel zapojte do zariadenia. Kábel následne pripojte k vhodnému sieťovému 
adaptéru. Ak indikátor nabi  a batérie na LED displeji signalizuje, že je batéria prístroja 
úplne nabitá, odpojte sieťový adaptér od siete a vy  ahnite USB kábel z prístroja.

Prístroj používajte len keď je dostatočne nabitý. Pred prvým použi  m alebo ak ste prístroj 
dlhšiu dobu nepoužívali, prístroj úplne nabite.
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Ako používať jednotlivé režimy
Pred každým použi  m prístroja aplikujte na vašu pokožku vodivý gél.
Pri používaní udržiavajte pokožku dostatočne vlhkú.

Tlačidlo Funkcia Oblasť ošetrenia Počet opakovaní

Redukcia
celuli  dy

Použiť na zvolenú 
oblasť tela

2-3x každú oblasť
po dobu 10 minút

Formovanie 
postavy 
a redukcia 
hmotnos  

Použiť na zvolenú 
oblasť tela

Starostlivosť 
o pokožku

Použiť na zvolenú 
oblasť tela a tváre

LED

R
F

CV

UPOZORNENIE! 
 · Pri používaní režimov RF a CV prístroj plynule posúvajte po povrchu pokožky a nedržte 

ho na jednom mieste. Dlhšie používanie prístroja na jednom mieste môže poškodiť  vašu 
pokožku, preto so zariadením kon  nuálne krúžte po pokožke.

Používanie prístroja na pokožke
Uis  te sa, že kontaktné plochy zariadenia sa celým povrchom dotýkajú vašej pokožky 
tak, ako je to vyobrazené na obrázku nižšie (vľavo).
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Stlačením tlačidla  (ZAP / VYP) prístroj zapnite. Zvoľte jeden z režimov (RF alebo CV). 
Ktorýkoľvek z režimov RF alebo CV je veľmi vhodné skombinovať s LED režimom. 
Pri používaní režimov RF alebo CV dbajte na to, aby sa kontaktné plochy zariadenia 
celým povrchom dotýkali vašej pokožky. Pred použi  m prístroja naneste na ošetrovanú 
oblasť pokožky vodivý gél.

Ruky (5 minút každá):

1  Ruku zdvihnite pred seba a celú ju vystrite.
2  Posúvajte prístroj od lakťa až k podpazušiu.
3  Rovnaký postup zopakujte aj pre druhú ruku.

Zóna začiatku ošetrenia 
pre RF alebo CV terapiu Smer pohybu prístroja

Ako prístroj používať na jednotlivé čas   tela

Stehná  (5 minút každé stehno)

1   Na vnútornej strane stehna presúvajte prístroj 
od kolena až k vrchnej strane stehna.

2   Na vonkajšej strane stehna presúvajte prístroj 
od kolena až k vrchnej strane stehna.

3  Rovnaký postup zopakujte aj pre druhé stehno.

Brucho (5 minút krok 1, následne 5 minút krok 2 + 3)

      Pohybujte prístrojom z vonkajšej čas   brucha smerom k vnútornej strane 
v smere písmena Z. Prístroj pomaly presúvajte od pásu smerom k pupku.

     Prístroj pomaly presúvajte od pásu smerom k vrchnej strane stehna.
     Vykonávajte pomalé krúživé pohyby v pupočnej oblas  .

1

2
3



Zadok (5 minút krok 1, následne 5 minút krok 2 + 3)

     Pohybujte prístrojom z vnútornej čas   zadku smerom k vonkajšej čas   v smere 
písmena Z.

     Pohybujte prístrojom od vnútorných čas   smerom k vonkajším.
     Pohybujte prístrojom zhora nadol.

1

2
3

Tvár (5 až 10 minút)

Prístroj môžete použiť aj na ošetrenie pokožky vašej tváre a elimináciu jemných 
mimických vrások. Pri ošetrovaní tváre používajte výhradne režim fotónovej terapie 
a nekombinujte ho so žiadnym ďalším režimom.
Ak pri ošetrení vašej tváre pomocou režimu fotónovej terapie použijete vodivý gél, 
hyalurónový gél alebo kvalitný krém, môžete sa prístrojom dotýkať pokožky. 
Ak žiaden prípravok (gél alebo krém) nepoužijete, veďte prístroj tesne nad povrchom 
pokožky vašej tváre - nedotýkajte sa jej. 
Červené LED svetlo napomáha eliminácii jemných vrások, modré LED svetlo 
má výrazné dezinfekčné účinky a je veľmi nápomocné napríklad pri problémoch s akné. 

Prepnite prístroj do režimu fotónovej terapie
 Pohybujte prístrojom po vašej tvári v smere šípok - viď obrázok nižšie. 

1
2

12



Čistenie zariadenia
Aby ste predišli poruche prístroja, po každom použi   očis  te povrch elektród mäkkou 
čistou handričkou. Pred čistením sa uis  te, že je zariadenie vypnuté a odpojené 
od napájania.
Môžete použiť čis  acu špongiu alebo mäkkú handričku namočenú jemnom roztoku 
neutrálneho čis  aceho prostriedku.
Na čistenie nepoužívajte alkalické čis  ace prostriedky, riedidlo, benzín ani odstraňovač 
laku na nechty.

Údržba zariadenia
 · Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, pred uskladnením ho dôkladne vyčis  te.
 · Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho a odpojte od napájania.
 · Neumiestňujte zariadenie do prostredia s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo priamym 

slnečným žiarením.
 · Zariadenie skladujte mimo dosahu de  .

Problém Riešenie

Kedy je najvhodnejší čas na použi  e 
prístroja?

Prístroj je odporúčané používať najmä 
po kúpeli, keď je vaša pokožka nahriata.

Je prístroj vhodný aj pre citlivú pleť?
Vykonajte prosím test znášanlivos  . 
Ak sa nevyskytnú žiadne nežiaduce 
účinky, môžete zariadenie používať.

Aký typ kozme  ckého prípravku by som 
mal použiť? Je vhodné použiť vodivý gél.

Najčastejšie problémy a ich riešenie

13
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Riešenie problémov
V nasledujúcej tabuľke nájdete riešenie najčastejších problémov.

Problém Možná príčina Riešenie

Zariadenie sa nedá 
zapnúť.

Nestlačili ste tlačidlo  (ZAP / 
VYP). Stlačte tlačidlo  (ZAP / VYP).

Batéria je vybitá. Úplne nabite zariadenie 
a následne ho zapnite.

Prístroj funguje 
veľmi krátko.

Takmer vybitá batéria. Úplne nabite zariadenie.

Nastavenie časovača. Znova zapnite zariadenie.

Prístroj nie je 
možné nabiť.

Nabíjací USB kábel nie je
dôkladne zasunutý.

USB kábel dôkladne pripojte 
do nabíjacieho konektora.

Zariadenie je plne nabité.
Indikátor  nabi  a akumulátora 
signalizuje, že akumulátor 
prístroja je plne nabitý.

Necí  m účinok 
v režime RF.

Oblasť ošetrenia pokožky 
nie je dostatočne vlhká 
(je príliš suchá).

Aplikujte vhodný kozme  cký 
prípravok  (napr. vodivý gél).

Úroveň intenzity je príliš nízka. Nastavte intenzitu 
na vyššiu úroveň.

Prístrojom pohybujete 
príliš rýchlo.

Odporúčaná rýchlosť pohybu 
prístroja je približne 2-5 cm/s.

Kontaktné plochy 
sa nedotýkajú pokožky 
celou plochou.

Zabezpečte, aby sa kontaktné 
plochy celou plochou dotýkali 
pokožky.

V režime RF je 
prístroj príliš horúci.

V jednej oblas   používate 
prístroj príliš dlho.

Odporúčaná rýchlosť pohybu 
prístroja je približne 2-5 cm/s.

Kontaktné plochy 
sa nedotýkajú pokožky 
celou plochou.

Zabezpečte, aby sa kontaktné 
plochy celou plochou dotýkali 
pokožky.

Úroveň intenzity 
je príliš vysoká.

Nastavte intenzitu 
na nižší stupeň.

Nie je cí  ť ultrazvu-
kové vibrácie.

Ultrazvukové vibrácie nie sú 
detegovateľné - je to normálne.

Zariadenie vydáva 
počas používania 
šum.

Tento šum je spôsobený
ultrazvukovými vibráciami.
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NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)
Děkujeme za vaši důvěru, projevenou zakoupením našeho produktu. Přejeme vám příjemné 
používání tohoto kosme  ckého přístroje a spoustu rados   a spokojenos   z dosažených 
výsledků.

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

BALENÍ OBSAHUJE:
Kosme  cký přístroj, USB kabel, návod k použi  .

Bezpečnostní upozornění
 · Nenamáčejte přístroj do vody, ani do jiných teku  n. Chraňte jej před vlhkos  ,          

nepoužívejte jej pod vodou.
 · Před použi  m odpojte přístroj od nabíjecího kabelu.
 · Napájecí ani nabíjecí kabel neveďte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo 

k jeho přiskřípnu  . Nevystavujte je působení horkých povrchů a otevřeného ohně.
 · Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen nabíjecí / napájecí kabel, nebo přístroj 

samotný.
 · Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
 · Před prvním použi  m a po každém použi   přístroj důkladně očistěte suchým 

hadříkem.
 · Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určen. Přístroj používejte a nabíjejte  

pouze s originálním příslušenstvím a díly. Před použi  m jej odpojte od napájení.
 · Do otvorů přístroje ani USB kabelu nevsouvejte žádné předměty.
 · Přístroj skladujte mimo dosah dě  . Je-li přístroj poškozen, nepoužívejte jej.
 · Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dě  ) se sníženou fyzickou,  

smyslovou nebo duševní způsobilos   nebo nedostatkem zkušenos   a znalos  . 
 · Výše uvedené osoby mohou přístroj používat výhradně pod dozorem dospělé 

osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným v návodě k použi  .
 · Nenechte dě   hrát si přístrojem, ani bez dozoru provádět jeho čištění a údržbu.
 · Přístroj používejte pouze s vodivými nebo hyaluronovými gely a koncentráty.
 · Máte-li alergii na kovy, přístroj nepoužívejte.
 · Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě, aplikujte rovnoměrně po celém 

obličeji.
 · Nepoužívejte přístroj během nabíjení, po pádu na zem, došlo-li k jeho poškození.
 · Po zakoupení přístroje zkontrolujte přístroj, zda se nepoškodil během přepravy.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj za žádných okolnos   nerozebírejte a používejte jej výhradně 
v souladu s dodaným návodem k použi  . Rozebrání přístroje, případně jeho nesprávné 
použi   znamená ztrátu záruky a odmítnu   jakékoli odpovědnos   za vzniklé škody.
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Oblas   těla, které byste neměli ošetřovat
ultrazvukem a RF vlnami
 · Mícha a páteř
 · Oční bulvy, oční víčka, rty
 · Zóny intenzivního růstu u dě   a dospívajících
 · Oblast pohlavních žláz
 · Oblast š  tné žlázy
 · Oblas   obličeje, operované před méně než měsícem
 · Okolí očí, úst a oblas  , kde byl proveden kosme  cký (např. zkrášlující) zákrok
 · Režim RF a CV se nesmí používat na tvář a hlavu.

Funkce kosme  ckého přístroje
 · LED - fotonová terapie - červené a modré světlo
 · RF   - radiofrekvenční vlny
 · CV   - ultrazvuková terapie (kavitace)

Kontraindikace
 · Těhotenství, kojení, menstruace
 · Kardios  mulátor, implantovaný orgán
 · Migrény, chronické boles   hlavy, závratě
 · Rakovina/nádory, tuberkulóza, chemoterapie, radioterapie
 · Horečné stavy a záněty, akutní infekce nebo zánět (např. akné, růžovka, psoriáza)
 · Bakteriální infekce kůže, akutní herpe  cké infekce
 · Pooperační jizvy během prvních 3 měsíců po operaci
 · Oblas   těla se závažnými poruchami krevního oběhu
 · Nedostatečný krevní oběh
 · Ischemická choroba srdeční
 · Srdeční arytmie, onemocnění krve, cévního systému nebo jiné interní onemocnění
 · Cévní choroby konče  n (trombóza, fl ebi  da)
 · Poruchy koagulace (srážení krve),
 · Poškozená a popraskaná pokožka, alergie na elektromagne  cké vlnění, tetování
 · Pokožka spálená ze slunce před méně než měsícem
 · Akutní revma  cké onemocnění
 · Oslabený imunitní systém, auto imunitní onemocnění
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Režim RF 
(radiofrekvenční terapie)

LED (červené a modré světlo)

Voděodolná gumová 
krytka

Tlačítko  (ZAP / VYP)

Nabíjecí USB port

CV ultrazvukový režim 
(kavitace)

Indikace intenzity

Režim

Indikace nabi  
akumulátoruDisplay 

(indikace režimů)

Výstup zbytkového tepla

1    LED - červené a modré světlo
2    RF - radiofrekvenční terapie
3    CV - ultrazvuková terapie

Popis produktu
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Tlačítko: Funkce:    Indikace:

Zapnuto
Vypnuto

Modré indikátory sví  
Modré indikátory nesví  

Dvě úrovně
Modrý RF indikátor sví   
(1 nebo 2 indikátory)

Dvě úrovně
Modrý CV indikátor sví   
(1 nebo 2 indikátory)

Zapněte režim 
fotonové terapie

Dva modré LED indikátory 
sví  

CV

LED

R
F

Ovládací tlačítka
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V režimu ultrazvukové (CV) terapie můžete nastavit dvě úrovně intenzity:
Stlačte tlačítko CV a rozsví   se jeden modrý indikátor RF. Je nastavená intenzita 1.  
Opakovaně stlačte tlačítko pro nastavení intenzity 2. Rozsví   se i druhý indikátor.

LED terapie - červené a modré světlo:  
Stlačte tlačítko LED a oba indikátory se rozsví  .

Nastavení intenzity režimu
V režimu radiofrekvenční (RF) terapie můžete nastavit dvě úrovně intenzity:
Stlačte tlačítko RF a rozsví   se jeden modrý indikátor RF. Je nastavená intenzita 1.  
Opakovaně stlačte tlačítko pro nastavení intenzity 2. Rozsví   se i druhý indikátor.

Režimy a funkce
Přístroj na formování postavy 3D RF využívá inova  vní vysokofrekvenční technologii 
BTL (ultrazvuk + RF) v kombinací s červeným a modrým světlem. Přístroj je určen 
na formování a zeš  hlení postavy, vypnu   pokožky a eliminaci jemných vrásek.

Přístroj má tři hlavní režimy, přičemž LED světlo je možné kombinovat s kterýmkoli 
z dvou dalších režimů.

Intenzita 1

Intenzita 1

Intenzita 2

Intenzita 2
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RF - Radiofrekvenční terapie

Vysokofrekvenční rádiové vlny s frekvencí 100 kHz/min slouží na vypnu   pokožky, 
redukci celuli  dy a eliminaci jemných vrásek.

CV - ultrazvuková terapie

LED - červené a modré světlo

Ultrazvuková terapie s frekvencí 1 MHz je často využívána aj v profesionálních přístrojích 
na hubnu  . Vysokofrekvenční vibrace způsobené ultrazvukovou terapií umožňují výrazně 
redukovat celuli  du i hluboko pod pokožkou, redukují nepoddajný tuk, čím pomáhají 
snižovat hmotnost a formovat postavu.

Červené a modré světlo jsou vysoko intenzivní studená světla. Zlepšují stav pokožky, 
zjemňují ji a napomáhají znovu získat mladistvý a vitální vzhled vaší pokožky.

3 režimy - použi  

Funkce automa  ckého vypnu  
Předvolené nastavení trvání je 10 minut pro každý režim. Po uplynu   tohoto času 
se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Pohotovostní režim trvá 2 minuty. 
Po uplynu   2 minut se přístroj automa  cky vypne. Časovač automa  ckého vypnu   
zabezpečuje, abyste se vyhnuli nadměrnému použi   přístroje. Brání taktéž trvalému 
zapnu   přístroje v případě, že byste přístroj zapomněli vypnout.
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Test snášenlivos   pokožky (před použi  m)
Před prvním použi  m vyzkoušejte, jestli je použi   přístroje vhodné pro vaší pokožku.

1  Vnitřní strana ramena musí být suchá a čistá.

2   Na vnitřní stranu ruky naneste vodivý gel. 
Ak  vujte RF režim a používejte ho cca 3 minuty. 
Následně ak  vujte CV režim a používejte cca 3 minuty. 
Během používání pomalu a plynule posouvejte po pokožce. 
Pokud se ani po uplynu   24 hodin neobjeví erytém, 
zarudnu   nebo jiné nega  vní reakce pokožky, můžete 
přístroj bez obav používat. 
Během testování použijte nastavení režimů na intenzitu 1.

UPOZORNĚNÍ! 
 · Pokud se při testování snášenlivos   objeví na pokožce vyrážka, svědění nebo 

podráždění, testování okamžitě ukončete.
 · Pokud máte během testování jakýkoli neobvyklý pocit, testování okamžitě ukončete.

Jak přístroj nabíjet
USB kabel zapojte do přístroje. Kabel následně připojte k vhodnému síťovému adapteru. 
Když indikátor nabi   baterie signalizuje, že je baterie přístroje plně nabitá, odpojte síťový 
adaptér od sítě a odpojte také USB kabel od přístroje.

Přístroj používejte, pouze když je dostatečně nabitý. Před prvním použi  m, nebo pokud 
jste přístroj delší dobu nepoužívali, přístroj zcela nabijte.
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Jak používat jednotlivé režimy
Před každým použi  m přístroje aplikujte na vaši pokožku vodivý gel.
Při používání udržujte pokožku dostatečně vlhkou.

Tlačítko Funkce Oblast ošetření Počet opakování

Redukce
celuli  dy

Použít na zvolenou 
oblast těla

2-3x každou oblast
po dobu 10 minut

Formování 
postavy 
a redukce 
hmotnos  

Použít na zvolenou 
oblast těla

Starostlivost 
o pokožku

Použít na zvolenou 
oblast těla a tváře

LED

R
F

CV

UPOZORNĚNÍ! 
 · Při používání režimů RF a CV přístroj plynule posouvejte po povrchu pokožky a nedržte 

jej na jednom místě. Delší používání přístroje na jednom místě může poškodit vaši 
pokožku, proto se zařízením kon  nuálně kružte po pokožce.

Používání přístroje na pokožce
Ujistěte se, že kontaktní plochy zařízení se celým povrchem dotýkají vaší pokožky tak, 
jak je vyobrazeno na obrázku níže (vlevo).
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Stlačením tlačítka  (ZAP / VYP) přístroj zapněte. Zvolte jeden z režimů (RF nebo 
CV). Kterýkoli z režimů RF nebo CV je velmi vhodné zkombinovat s LED režimem. 
Při používání režimů RF nebo CV dbejte na to, aby se kontaktní plochy zařízení celým 
povrchem dotýkaly vaší pokožky. Před použi  m přístroje naneste na ošetřovanou oblast 
pokožky vodivý gel.

Ruky (5 minut každá):

1  Ruku zvedněte před sebe a celou ji vystřete.
2  Posunujte přístroj od lokte až k podpaží.
3  Stejný postup zopakujte i pro druhou ruku.

Zóna začátku ošetření 
pro RF nebo CV terapii Směr pohybu přístroje

Jak přístroj používat na jednotlivé čás   těla

Stehna  (5 minut každé stehno)

1   Na vnitřní straně stehna přesouvejte přístroj 
od kolena až k vrchní straně stehna.

2   Na vnější straně stehna přesouvejte přístroj 
od kolena až k vrchní straně stehna.

3  Stejný postup zopakujte i pro druhé stehno.

Břicho (5 minut krok 1, následně 5 minut krok 2 + 3)

      Pohubujte přístrojem z vnější čás   břicha směrem k vnitřní straně 
ve směru písmene Z. Přístroj pomalu přesouvejte od pasu směrem k pupku.

     Přístroj pomalu přesouvejte od pasu směrem k vrchní straně stehna.
     Provádějte pomalé krouživé pohyby v pupeční oblas  .

1

2
3



24

Zadek (5 minut krok 1, následně 5 minut krok 2 + 3)

     Pohybujte přístrojem z vnitřní čás   zadní zadku směrem k vnější čás   ve směru 
písmene Z.

     Pohybujte přístrojem od vnitřních čás   směrem k vnějším.
     Pohybujte přístrojem shora dolů.

1

2
3

Tvář (5 až 10 minut)

Přístroj můžete použít také k ošetření pokožky vašeho obličeje a eliminaci jemných 
mimických vrásek. Při ošetřování obličeje používejte výhradně režim fotonové terapie 
a nekombinujte jej s žádným dalším režimem.
Pokud při ošetření vašeho obličeje pomocí režimu fotonové terapie použijete vodivý 
gel, hyalurónový gel nebo kvalitní krém, můžete se přístrojem dotýkat pokožky. 
Pokud žádný přípravek (gel nebo krém) nepoužijete, přístroj těsně nad povrchem 
pokožky vašeho obličeje - nedotýkejte se jí. 
Červené LED světlo napomáhá eliminaci jemných vrásek, modré LED světlo má výrazné 
dezinfekční účinky a je velmi nápomocné například při problémech s akné. 

Přepněte přístroj do režimu fotonové terapie.
 Pohybujte přístrojem vaší tváři ve směru šipek - viz obrázek níže. 

1
2



25

Čištění přístroje
Abyste předešli poruše přístroje, po každém použi   očistěte povrch elektrod měkkým 
čistým hadříkem. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno 
od napájení.
Můžete použít čis  cí houbu nebo měkký hadřík namočený jemným roztoku neutrálního 
čis  cího prostředku.
K čištění nepoužívejte alkalické čis  cí prostředky, ředidlo, benzín ani odstraňovač laku 
na nehty. 

Problém Řešení

Kdy je nejvhodnější doba 
pro použi   přístroje?

Přístroj je vhodné používat zejména 
po koupeli, kdy je vaše pokožka nahřátá.

Je přístroj vhodný i pro citlivou pleť?
Proveďte prosím test snášenlivos  . 
Pokud se nevyskytnou žádné nežádoucí 
účinky, můžete zařízení používat.

Jaký typ kosme  ckého přípravku bych 
měla použít? Je vhodné použít vodivý gel.

Nejčastější problémy a jejich řešení

Informace o životním prostředí

Skladování

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

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  .
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Řešení problémů
V následující tabulce naleznete řešení nejčastějších problémů.

Problém Možná příčina Řešení

Přístroj není možné 
zapnout.

Nes  skli jste tlačítko 
 (ZAP / VYP). Stlačte tlačítko  (ZAP / VYP).

Baterie je vybitá. Úplně nabijte přístroj 
a následně jej zapněte.

Přístroj funguje 
velmi krátce.

Téměř vybitá baterie. Úplně nabijte přístroj.

Nastavení časovače. Znova zapněte přístroj.

Přístroj nelze nabít.

Nabíjecí USB kabel 
není důkladně zasunutý.

USB kabel důkladně připojte 
do nabíjecího konektoru.

Zařízení je plně nabité.
Indikátor nabi   akumulátoru 
signalizuje, že akumulátor 
přístroje je plně nabitý.

Necí  m účinek 
v režimu RF.

Oblast ošetření pokožky
ne je dostatečně vlhká
(je příliš suchá).

Aplikujte vhodný kosme  cký 
přípravek (např. vodivý gel).

Úroveň intenzity je příliš nízká. Nastavte intenzitu 
na vyšší úroveň.

Přístrojem pohybujete 
příliš rychle.

Doporučená rychlost pohybu 
přístroje je přibližně 2-5 cm/s.

Kontaktní plochy 
se nedotýkají pokožky 
celou plochou.

Zajistěte, aby se kontaktní 
plochy celou plochou 
dotýkaly pokožky.

V režimu RF 
je přístroj 
příliš horký.

V jedné oblas   používáte 
přístroj příliš dlouho.

Doporučená rychlost pohybu 
přístroje je přibližně 2-5 cm/s.

Kontaktní plochy se nedotýkají 
pokožky celou plochou.

Zajistěte, aby se kontaktní 
plochy celou plochou dotýka-
ly pokožky.

Úroveň intenzity 
je příliš vysoká.

Nastavte intenzitu 
na nižší stupeň.

Není cí  t ultrazvu-
kové vibrace.

Ultrazvukové vibrace nejsou 
detekovatelné – je to normální.

Přístroj vydává 
během používání 
šum.

Tento šum je způsoben
ultrazvukovými vibracemi.



Parametry a technické údaje (CZ):
Jmenovité napě  :  AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (síťový adaptér)
                    DC 15 V (přístroj)
Rozměry:   85,8 mm x 85,8 mm x 85 mm (d x š x v)
Hmotnost:   270 g (pouze přístroj) 
Ultrazvuk (frekvence):  1 MHz 
Fotónová terapie:  625 nm (červené LED světlo) 
   465 nm (modré LED světlo)
Příkon:    10 W (max)
Čas nabíjení:   Cca 2 hodiny

Parametre a technické údaje (SK):
Menovité napä  e:  AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (sieťový adaptér)
                    DC 15 V (prístroj)
Rozmery:   85,8 mm x 85,8 mm x 85 mm (d x š x v)
Hmotnosť:   270 g (iba zariadenie) 
Ultrazvuk (frekvencia):  1 MHz 
Fotónová terapia:  625 nm (červené LED svetlo) 
   465 nm (modré LED svetlo)
Príkon:    10 W (max)
Čas nabíjania:   Približne 2 hodiny



Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na: 
www.hyaluron.sk/videa 

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

e-mail: yalongtrade@gmail.com 
tel.: +421 907 173 910

www. hyaluron.sk  
www.hyaluron-kosme  ka.cz


