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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, nabíjaciu základňu, nabíjací sieťový adaptér s káblom, návod na použi  e.

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.
 ·  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, aplikujte rovnomerne po celej tvári.
 ·  Nepoužívajte prístroj počas nabíjania, po páde na zem, ak došlo k jeho poškodeniu.
 · Po zakúpení prístroja skontrolujte prístroj, či sa 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.  
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Oblas   tela, ktoré by ste nemali ošetrovať 
ultrazvukom a galvanickým prúdom
 · 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 

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

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

Funkcie kozme  ckého prístroja
 · RF - Rádiofrekvenčné vlny
 · Galvanoterapia - kladný galvanický prúd (pozi  vne ióny) 
 · Galvanoterapia - záporný galvanický prúd (nega  vne ióny)
 · EMS - elektrická mikroprúdová s  mulácia  
 · Červené svetlo - fotónová terapia
 · Modré svetlo - fotónová terapia 
 · Chladenie 
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Popis prístroja

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

trvá približne 4 až 5 hodín. 
 · Kábel dodávaného nabíjacieho adaptéra pripojte do nabíjacej základne. 
 · Následne pripojte nabíjací adaptér do zásuvky elektrickej siete 230 V / 50 Hz, AC. 
 · Počas nabíjania bude na displeji blikať kontrolka nabíjania.
 · Keď je batéria naplno nabitá, na displeji bude svie  ť kontrolka plného stavu batérie.

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. 

Hlavica

Displej

Tlačidlo pre 
nastavenie intenzityTlačidlo  (ZAP / VYP) 

pre zapnu  e a vypnu  e 
prístroja  / nastavenie režimu 

Nabíjacia základňa

Úchyt kozme  ckého 
tampónika

Úchytka 
kozme  ckého 
tampónika

Nabíjací adaptér
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Hlavica na vrchnej strane prístroja má zabudovanú technológiu mikroprúdovej s  mulácie, 
technológiu emitácie iónov a RF technológiu. Vďaka kombinácii RF technológie, emitácie 
kladných iónov a mikrovibrácií (Program 1 - CLEAN) sa z nej stane ideálny nástroj na čistenie 
ple  . 
Keď súčasne ak  vujete RF technológiu, emitáciu záporných iónov a mikrovibrácie 
(Program 2 - IMPORT), spravíte z tejto hlavice  dokonalého pomocníka pre implementovanie 
ak  vnych látok z kozme  ckých prípravkov (kyselina hyalurónová) aj do najhlbších vrs  ev 
pokožky. 
Program 3 - EMS - kombinácia RF a EMS technológií poskytne skvelý faceli  ing pre vašu 
pokožku.
Program 4 - RF LED - kombinácia RF technológie a červeného svetla pre omladenie ple  . 
Program 5 - COOL - kombinácia chladenia a modrého svetla pre ukľudnenie pokožky. 

Používanie kozme  ckého prístroja
ZAPNUTIE PRÍSTROJA A PREPÍNANIE REŽIMOV:

UPOZORNENIE: Pred použi  m odpojte prístroj od nabíjania.

1.  Stlačte tlačidlo  (ZAP / VYP) na 2 sekundy pre zapnu  e prístroja. 

2.  Opakovaným stláčaním tlačidla  (ZAP / VYP) zvolíte želaný program.

3.   Opakovaným stláčaním tlačidla pre nastavenie intenzity nastavte požadovanú intenzitu  
programu. 

VYPNUTIE PRÍSTROJA :
Prístroj sa v každom režime automa  cky vypne po ubehnu   času, ktorý je špecifi cký pre 
konkrétny režim.
Ak si želáte prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo  (ZAP / VYP) na 2 sekundy a prístroj sa vypne.

DÔLEŽITÉ: 
•  Pre efek  vnu a účinnú emitáciu iónov v režime čistenia a výživy sa musíte dotýkať 

kovovej dotykovej plochy po stranách prístroja. Takto sa uzavrie okruh a ošetrenie 
môže fungovať. 

•  Pokiaľ sa počas používania prístroja alebo po jeho použi   objaví začervenanie pokožky, 
prestaňte prístroj používať a na pokožku aplikujte studené obklady. 

•  Pred aplikáciou si umyte ruky mydlom, aby boli dôkladne odmastené. Počas aplikácie 
udržujte ruky mierne navlhčené. 
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Program 1 CLEAN - čistenie ple   
(RF plus kladné ióny plus EMS)
V tomto režime 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 rádiofrekvenčné vlny a mikroprúdy, ktoré zvýšia prekrvenie oblas  , 
rozkmitajú tkanivo a čistenie ple   je tak oveľa dôkladnejšie. 

1. Pred samotným čistením dôkladne odstráňte make-up a vyčis  te pleť od nečistôt. 
2. Na hlavicu prístroja umiestnite tampónik a zafi xujte ho kovovou úchytkou. Navlhčite 

tampónik vašim obľúbeným čis  acim tonikom. Môžete použiť aj čis  acu penu, alebo 
čis  aci gél. 

3. Prepnite prístroj do režimu CLEAN.
4. Umiestnite hlavicu kolmo na pokožku a jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania 

nadmerného tlaku prechádzajte hlavicou po celej tvári. Uis  te sa, že vaša pokožka je 
dostatočne navlhčená a že sa po nej hlavica hladko kĺže.

5. Čistenie vykonávajte po dobu 3 minút. Sústreďte sa najmä na nos a okolie nosa, aby  ste 
dokonale vyčis  li aj nečistoty z hĺbky pórov.

6. Po 3 minútach činnos   sa prístroj automa  cky prepne do pohotovostného režimu.
7. Odstráňte tampónik a hlavicu dôkladne vyu  erajte čis  acou handričkou.
8. Dôkladne opláchnite tvár čistou vodou.

Program 2 IMPORT - výživa ple  
(RF plus záporné ióny plus EMS)
V tomto režime emituje prístroj záporné ióny spolu s rádiofrekvenčnými vlnami 
a mikroprúdmi. Táto kombinácia umožňuje vynikajúcu absorpciu ak  vnych látok 
z kozme  ckých prípravkov (kyselina hyalurónová) aj do hlbších vrs  ev 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 Beauty Biowave. Keďže 
aplikovaný kozme  cký prípravok musí byť vodivý, nepoužívajte pleťový krém ani fl uid.

2. Prepnite prístroj do režimu IMPORT.
3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte hlavicou 

po celej tvári po dobu 3 minút a sústreďte sa hlavne na oblas   výskytu vrások. Uis  te 
sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa  po nej hlavica hladko kĺže.
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4. Po 3 minútach sa prístroj automa  cky prepne do pohotovostného režimu.
5. Hlavicu dôkladne vyu  erajte čis  acou handričkou.

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.

Program 3 EMS - spevňujúci li  ing a an  -aging
(RF plus EMS)
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. Na pokožku tváre naneste cca 2 mm vrstvu vodivého gélu (napr. Beauty Biowave). 
Nepoužívajte tampónik. Gél pokožku hydratuje, umožní žehličke hladký pohyb a vďaka 
jeho výbornej vodivos   dosiahnete pri aplikácii mikroprúdov (EMS) skvelý efekt. 

2. Prepnite prístroj do režimu EMS.
3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte hlavicou 

po celej tvári po dobu 3 minút a sústreďte sa hlavne na oblas   výskytu vrások 
a ochabnutej ple  . Uis  te sa, že vaša pokožka je dostatočne hydratovaná a že sa  po 
nej hlavica hladko kĺže

4. Po 3 minútach sa prístroj automa  cky prepne do pohotovostného režimu.
5. Hlavicu dôkladne vyu  erajte čis  acou handričkou a vodivý gél z pokožky odstráňte 

kozme  ckým tampónikom.

Program 4 RF LED - pre omladnu  e ple  
(RF plus červené LED svetlo)
Červené LED svetlo je dlhovlnné, tzv. kolagénové svetlo, ktoré je veľmi užitočné pre 
proces obnovy a regenerácie pokožky. Červené svetlo a teplo prenikajú hlboko do pokožky 
až po vrstvy, v ktorých sa nachádza kolagén a elas  n. Kolagén a elas  n sú štruktúrne 
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proteíny, ktoré dodávajú našej pokožke pevnosť a elas  citu. Kolagénové svetlo podporuje 
odstránenie stvrdnu  a a usadenín týchto proteínov. Okrem toho posilňuje stabilitu 
a elas  citu pokožky. 
Kolagénové svetlo má výrazný s  mulujúci účinok, preto sa neodporúča jeho použi  e na 
podráždenej pokožke.

1. Končekmi prstov naneste na pokožku tváre malé množstvo hyalurónového séra, alebo 
gélu (1-2 stlačenia aplikátora). Prepnite prístroj do režimu RF LED.

2. V tomto režime neodporúčame používať vodivý gél. Použite vhodné výživné  
kozme  cké prípravky: 
    •  Hyalurónové sérum (čisté / s kaviárom / s pep  dmi) zn. Devee / Wellmaxx. 

•    Hyalurónový koncentrát v ampulkách (s ibištekom, s kmeňovými bunkami, 
s morským kolagénom) zn. Devee / Wellmaxx.

3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte hlavicou 
po celej tvári po dobu 3 minút a sústreďte sa hlavne na oblas   výskytu vrások 
a ochabnutej ple  . Uis  te sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa  po nej 
hlavica hladko kĺže

4. Po 3 minútach sa prístroj automa  cky prepne do pohotovostného režimu.
5. Hlavicu dôkladne vyu  erajte čis  acou handričkou.

POZNÁMKA: Ak chcete použiť kozme  cké prípravky iných značiek, overte si u výrobcu 
alebo u vášho predajcu, či je konkrétny prípravok vhodný pre galvanickú, rádiofrekvenčnú 
a mikroprúdovú funkciu kozme  ckého prístroja.

Program 5 COOL - pre upokojenie ple  
(Chladenie plus modré LED svetlo)
Modré LED svetlo pokožku upokojuje, má výrazné dezinfekčné účinky, uzatvára póry, 
skvele zaberá pri problémoch s akné a zmierňuje podráždenie pokožky. Modré svetlo je 
schopné likvidovať veľa druhov baktérií a pri problema  ckej mastnej ple   znižuje množstvo 
mazu v pokožke.

1. V tomto režime nepoužívajte žiaden prípravok. 
2. Prepnite prístroj do režimu COOL.
3. Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte hlavicou 

po celej tvári po dobu 3 minút a sústreďte sa hlavne na oblas   podráždenej pokožky. 
4. Po 3 minútach sa prístroj automa  cky prepne do pohotovostného režimu.
5. Na záver ošetrenia naneste na pleť kvalitný pleťový krém.
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Ako často prístroj používať
Odporúčame pravidelné ošetrenie ple   2 až 3x do týždňa, každý z režimov.

Odporúčané prípravky
Čis  ace prípravky:
 · Wellmaxx Skineff ect - čis  aca pena, alebo tonikum.
 · Wellmaxx Hyaluron5 Facewash - čis  ace tonikum, alebo čis  aci gél.

Hyalurónové preparáty:
 · Devee Hyaluron gél Superkoncentrát (obsahuje 3 druhy kyseliny hyalurónovej)
 · Devee Hyaluron sérum (obsahuje 4 druhy kyseliny hyalurónovej)
 · Wellmaxx Hyaluron5 Collagen Booster
 · Wellmaxx Skineff ect super hyaluron - ampulky
 · BeautyBiowave vodivý gél (špeciálny vodivý gél pre žehličky)

Parametre a technické údaje:
Menovité napä  e:  7,3 V
Čas nabíjania:  približne 5 hodín
Časovač:  3 minúty
Kapacita akumulátora: 940 mAh
Rozmery / hmotnosť: 17,8 x 5,9 x 5,35 cm / 0,22 kg
  
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 neu  erajte magne  cký kruh alkoholom, ani čis  acimi 
prostriedkami. Neponárajte prístroj do vody, ani 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. 
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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. Kábel z adaptéra nie je 
správne zasunutý do 
konektora základne, 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. 

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.

Likvidácia
Európska smernica 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 
vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické    zariadenia po skončení svojej životnos   
nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme op  malizácie 
obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské 
zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení 
svojej životnos   musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie 
zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa 
nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebitelia 
dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.
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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, nabíjecí základnu, nabíjecí síťový adaptér s kabelem, 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 galvanickým proudem

Kontraindikace

Funkce kosme  ckého přístroje

 · 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

 · 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

 · RF - Radiofrekvenční vlny
 · Galvanoterapie - kladný galvanický proud (pozi  vní ionty)
 · Galvanoterapie - záporný galvanický proud (nega  vní ionty)
 · EMS - elektrická mikroproudová s  mulace
 · Červené světlo - fotonová terapie
 · Modré světlo - fotonová terapie
 · Chlazení

POZNÁMKA: Pokud máte pochybnos  , zda můžete přístroj používat, kontaktujte 
vašeho prodejce, vaši kosme  čku nebo odborného lékaře.
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Hlavice

Popis přístroje
 

 

Tlačítko       (ZAP / VYP) 
pro zapnu   a vypnu  
přístroje / nastavení režimu

Nabíjecí základna

Nabíjecí adaptér

Tlačítko pro nastavení 
intenzity

Display

Úchytka 
kosme  ckého 
tamponku

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

přibližně 4 až 5 hodin.
 · Kabel dodávaného nabíjecího adaptéru připojte do nabíjecí základny.
 · Následně připojte nabíjecí adaptér do zásuvky elektrické sítě 230 V / 50 Hz, AC.
 · Během nabíjení bude na displeji blikat kontrolka nabíjení.
 · Když je baterie plně nabitá, na displeji bude sví  t kontrolka plného stavu baterie.

Funkce kosme  ckého přístroje
Tento kosme  cký přístroj je určen ke 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. Již po několika 
ošetřeních bude vaše pokožka vypadat mnohem jasněji a svěžeji, se zřetelně defi novanými
konturami.
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Hlavice na vrchní straně přístroje má zabudovanou technologii mikroproudové s  mula-
ce, technologii emitace iontů a RF technologii. Díky kombinaci RF technologie, emitace 
kladných iontů a mikrovibrací (Program 1 - CLEAN) se z ní stane ideální nástroj na čištění 
ple  .
Když současně ak  vujete RF technologii, emitaci záporných iontů a mikrovibrace 
(Program 2 - IMPORT), uděláte z této hlavice dokonalého pomocníka pro implementová-
ní ak  vních látek z kosme  ckých přípravků (kyselina hyaluronová) i do nejhlubších vrstev 
pokožky.
Program 3 - EMS - kombinace RF a EMS technologií poskytne skvělý faceli  ing pro vaši 
pokožku.
Program 4 – RF LED – kombinace RF technologie a červeného světla pro omlazení ple  .
Program 5 – COOL – kombinace chlazení a modrého světla pro zklidnění pokožky.

Používání kosme  ckého přístroje
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE A PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ:

UPOZORNĚNÍ: Před použi  m odpojte přístroj od nabíjení.

1.   S  skněte tlačítko      (ZAP / VYP) na 2 sekundy pro zapnu   přístroje.

2.   Opakovaným s  sknu  m tlačítka (ZAP / VYP) zvolíte požadovaný program.

3.   Opakovaným s  sknu  m tlačítka      pro nastavení intenzity nastavte požadovanou
      intenzitu programu. 

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE:
Přístroj se v každém režimu automa  cky vypne po uběhnu   času, který je specifi cký pro
konkrétní režim.
Přejete-li si přístroj vypnout, s  skněte tlačítko (ZAP/VYP) na 2 sekundy a přístroj se vypne.

DŮLEŽITÉ:
• Pro efek  vní a účinnou emitaci iontů v režimu čištění a výživy se musíte dotýkat 

kovové dotykové plochy po stranách přístroje. Takto se uzavře okruh a ošetření 
může fungovat.

• Pokud se během používání přístroje nebo po jeho použi   objeví zarudnu   pokožky, 
přestaňte přístroj používat a na pokožku aplikujte studené obklady.

• Před aplikací si umyjte ruce mýdlem, aby byly důkladně odmaštěny. Během aplikace 
udržujte ruce mírně navlhčené.
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Program 1 CLEAN - čištění ple  
(RF plus kladné ionty plus EMS)
V tomto režimu 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 také radiofrekvenční vlny a mikroproudy, které zvýší 
prokrvení oblas  , rozkmitají tkáň a čištění ple   je tak mnohem důkladnější.

Program 2 IMPORT - výživa ple  
(RF plus záporné ionty plus EMS)

1. Před samotným čištěním důkladně odstraňte make-up a vyčistěte pleť od nečistot.
2. Na hlavici přístroje umístěte tamponek a zafi xujte jej kovovou úchytkou. Navlhčete 

tamponek vaším oblíbeným čis  cím tonikem. Můžete použít i čis  cí pěnu, nebo 
čis  cí gel.

3. Přepněte přístroj do režimu CLEAN.
4. Umístěte hlavici kolmo na pokožku a jemnými krouživými pohyby bez vyvíjení  nad-

měrného tlaku procházejte hlavicí po celém obličeji. Ujistěte se, že vaše pokožka je 
dostatečně navlhčená a že po ní hlavice hladce klouže.

5. Čištění provádějte po dobu 3 minut. Soustřeďte se zejména na nos a okolí nosu, 
abyste dokonale vyčis  ly i nečistoty z hloubky pórů.

6. Po 3 minutách činnos   se přístroj automa  cky přepne do pohotovostního režimu.
7. Odstraňte tamponek a hlavici důkladně o  rejte čis  cím hadříkem.
8. Důkladně opláchněte obličej čistou vodou.

V tomto režimu emituje přístroj záporné ionty spolu s radiofrekvenčními vlnami
a mikroproudy. Tato kombinace umožňuje vynikající absorpci ak  vních látek
z kosme  ckých přípravků (kyselina hyaluronová) i do hlubších vrstev pokožky.

1. Konečky prstů naneste na pokožku obličeje malé množství hyaluronového séra, 
nebo gelu (1-2 s  sky aplikátoru). Nepoužívejte tamponek. V případě potřeby (pocit 
suché ple  ) naneste malé množství vody, nebo vodivého gelu Beauty Biowave. 
Jelikož aplikovaný kosme  cký přípravek musí být vodivý, nepoužívejte pleťový 
krém ani fl uid.

2. Přepněte přístroj do režimu IMPORT.
3. Jemnými krouživými pohyby bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte hlavicí po 

celém obličeji po dobu 3 minut a soustřeďte se hlavně na oblas   výskytu vrásek.       
Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní hlavice hladce 
klouže 
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4.    Po 3 minutách se přístroj automa  cky přepne do pohotovostního režimu.
5.    Hlavici důkladně vytřete čis  cím hadříkem.

POZNÁMKA: Příliš velké množství gelu nebo séra by mohlo způsobit šupinky na
pokožce. Proto není vhodné použít na jednu aplikaci více než 1-2 s  sky aplikátoru
hyaluronového gelu, nebo séra.

Program 3 EMS - zpevňující li  ing a an  -aging
(RF plus EMS)
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
k vyčištění kanálů, posílení životní energie, jakož i pro zvýšení krevního oběhu
v oblas   aplikace.
Tato mikroproudová terapie s  muluje (dráždí) svaly pomocí elektrického proudu 
s nízkými frekvencemi a vyvolává jejich nucenou kontrakci. Nazývá se to také pasivní 
pohyb.
Technologie EMS ak  vuje buňky na povrchu i ve vnitřních vrstvách pokožky, výrazně
s  muluje tvorbu kolagenu, zlepšuje elas  citu ple  , zjemňuje vrásky a zanechává  pokož-
ku hebkou a svěží.

1. Na pokožku obličeje naneste cca 2 mm vrstvu vodivého gelu                                  
(např. Beauty Biowave). Nepoužívejte tamponek. Gel pokožku hydratuje, umožní 
žehličce hladký pohyb a díky jeho výborné vodivos   dosáhnete při aplikaci mikro-
proudů (EMS) skvělého efektu.

2. Přepněte přístroj do režimu EMS.
3. Jemnými krouživými pohyby bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte hlavicí po 

celém obličeji po dobu 3 minut a soustřeďte se hlavně na oblas   výskytu vrásek 
a ochablé ple  . Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně hydratovaná a že se po ní 
hlavice hladce klouže

4. Po 3 minutách se přístroj automa  cky přepne do pohotovostního režimu.
5. Hlavici důkladně vytřete čis  cím hadříkem a vodivý gel z pokožky odstraňte 

kosme  ckým tampónkem.

Program 4 RF LED - pro omlazení ple  
(RF plus červené LED světlo)
Červené LED světlo je dlouhovlnné, tzn. kolagenové světlo, které je velmi užitečné 
pro proces obnovy a regenerace pokožky. Červené světlo a teplo pronikají hluboko 
do pokožky až po vrstvy, ve kterých se nachází kolagen a elas  n. Kolagen a elas  n jsou 
strukturní
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proteiny, které dodávají naši pokožce pevnost a elas  citu. Kolagenové světlo podporuje 
odstranění ztvrdnu   a usazení těchto proteinů. Kromě toho posilňuje stabilitu a elas  citu 
pokožky.
Kolagenové světlo má výrazný s  mulační účinek, proto se nedoporučuje jeho použi   na 
podrážděné pokožce.

Program 5 COOL - pro zklidnění ple  
(Chlazení plus modré LED světlo)

1. Konečky prstů naneste na pokožku obličeje malé množství hyaluronového séra, nebo 
gelu (1-2 s  sky aplikátoru). Přepněte přístroj do režimu RF LED.

2. V tomto režimu nedoporučujeme použi   vodivého gelu. Použijte vhodné výživné 
kosme  cké přípravky: 
• Hyaluronové sérum (čisté/s kaviárem/s pep  dy) zn. Devee / Wellmaxx.
•  Hyaluronový koncentrát v ampulích (s ibiškem, s kmenovými buňkami, 

s mořským kolagenem) zn. Devee / Wellmaxx.
3. Jemnými krouživými pohyby bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte hlavicí 

po celém obličeji po dobu 3 minut a soustřeďte se hlavně na oblast výskytu vrásek 
a ochablé ple  . Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená, že  se po ní 
hlavice hladce klouže

4. Po 3 minutách se přístroj automa  cky přepne do pohotovostního režimu.
5. Hlavici důkladně vytřete čis  cím hadříkem.

Modré LED světlo pokožku zklidňuje, má výrazné dezinfekční účinky, uzavírá póry,
skvěle zabírá při problémech s akné a zmírňuje podráždění pokožky. Modré světlo je
schopné likvidovat mnoho druhů bakterií a při problema  cké mastné ple   snižuje množ-
ství mazu v pokožce.

1. V tomto režimu nepoužívejte žádný přípravek.
2. Přepněte přístroj do režimu COOL.
3. Jemnými krouživými pohyby bez vyvíjení nadměrného tlaku přejíždějte hlavicí 

po celém obličeji po dobu 3 minut a soustřeďte se hlavně na oblas   podrážděné 
pokožky.

4. Po 3 minutách se přístroj automa  cky přepne do pohotovostního režimu.
5. Na závěr ošetření naneste na pleť kvalitní pleťový krém.

POZNÁMKA: Chcete-li použít kosme  cké přípravky jiných značek, ověřte si u výrobce
nebo u vašeho prodejce, zda je konkrétní přípravek vhodný pro galvanickou, radiofrek-
venční a mikroproudovou funkci kosme  ckého přístroje.

17



Hyaluronové preparáty:
 · Devee Hyaluron gel Superkoncentrát (obsahuje 3 druhy kyseliny hyaluronové)
 · Devee Hyaluron sérum (obsahuje 4 druhy kyseliny hyaluronové)
 · Wellmaxx Hyaluron5 Collagen Booster
 · Wellmaxx Skineff ect super hyaluron - ampule
 · BeautyBiowave vodivý gel (speciální vodivý gel pro žehličky)

Jak často přístroj používat

Jmenovité napě  :              7,3 V
Doba nabíjení:                    přibližně 5 hodin
Časovač:                             3 minuty
Kapacita akumulátoru:      940 mAh
Rozměry /   hmotnost:        17,8 x 5,9 x 5,35 cm / 0,22 kg

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

Doporučené přípravky

Parametry a technické údaje:

Informace o životním prostředí

Čištění

Skladování

Doporučujeme pravidelné ošetření ple   2 až 3x týdně, každý z režimů.

Čis  cí přípravky:
 · Wellmaxx Skineff ect - čis  cí pěna, nebo tonikum.
 · Wellmaxx Hyaluron5 Facewash - čis  cí tonikum, nebo čis  cí gel.

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  .

Po použi   přístroje otřete přístroj navlhčeným hadříkem. Následně přístroj důkladně
osušte suchým hadříkem. Nikdy neu  rejte magne  cký kruh alkoholem ani čis  cími
prostředky. Neponořujte přístroj do vody, ani jej neumisťujte pod proud vody.
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Často kladené otázky a řešení problémů:

Problém Možná příčina: Řešení problému:

Přístroj se nezapnul. 1.  Příliš nízká zbývající
     kapacita baterie.
2.  Neznámá porucha.

1.   Vyzkoušejte zapnout přístroj 
po 3 hodinách nabíjení.

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

Přístroj nefunguje
ani po plném
nabi  .

1.   Kabel z adaptéru není 
správně zasunutý do 
konektoru základny, nebo 
adaptér není správné 
zapojen v elektrické sí  .

2.  Přístroj se dostatečně
     nenabil.
3.  Baterie je na konci své
     životnos  .

1.   Zkontrolujte, zda se přístroj 
správně nabíjí.

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

V režimu EMS
nepociťuji žádný
účinek.

1.  Nedotýkáte se 
     dotykové
     plochy (mikroproudového
     čidla) navlhčenými
     prsty.
2.  Příliš nízká zbývající
     kapacita baterie.
3.  Poškození přístroje.

1.  Navlhčete si ruce, dotkněte
     se prsty dotykové
     plochy (senzoru) a hlavici
     přiložte na kůži.
2.  Nabíjejte přístroj 3 hodiny
     a znovu vyzkoušejte.
3.  Kontaktujte vašeho 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 opětovně
     jej vyzkoušejte o 30 minut.
2.  Nevystavujte přístroj
     kontaktu s vodou.
3.  Kontaktujte vašeho prodejce
     nebo autorizovaný servis.
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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


