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

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

PARAMETRE A TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Model: 5001015 
Menovité napätie: 5 V DC, 1 A (zariadenie) 
Menovitý́ prúd: 500 mAh 
Menovitý́ výkon: 3.5 W max. 
Napájanie: lítium – polymérová batéria (vstavaná, nevymeniteľná) 
Pripojenie nabíjačky: Micro USB 
Spotreba energie: 2.0 W 
Doba nabíjania: približne 2 hod. 
Výdrž batérie: približne 1,5 hod. 
Materiál: plast (ABS) 
Rozmery: 165 x 42 x 42 mm 
Hmotnosť: 129 g 
Hluk index:  jemný: 60 kPa ± 3 kPa, normálny: 62 kPa ± 3 kPa silný: 64 
kPa ± 3 kPa 
 
FUNKCIE KOZMETICKÉHO PRÍSTROJA 
 
Vákuová technológia čistenia pokožky.  
 
BALENIE OBSAHUJE 
 

1. Prístroj   
2. USB kábel na nabíjanie   
3. Nástavce 3x  
4. Špongia 21x 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Inovatívna vákuová technológia pre optimalizáciu pleti vám poskytne 
nielen žiarivejšiu pleť odstránením škvŕn, šupiniek a zvyškov make-
upu, ale tiež vašu pokožku osvieži a zabezpečí jej rovnomernejší 
vzhľad a stimuluje krvný obeh. Prístroj optimalizuje prísun kyslíka do 
vašich kožných buniek a zaisťuje tak revitalizáciu a rozžiarenie pleti. 
Ďalším pozitívnym účinkom prístroja je zvýšená absorpcia produktov 
proti starnutiu, ako sú koncentráty alebo séra, ktoré môžu ľahšie 
preniknúť do hlbších vrstiev pokožky. Pravidelné používanie vám 
prinesie trvale čistejší vzhľad pokožky a jemnejšiu pokožku na dotyk. 
 
Výhody v skratke: 

• čistá pokožka a revitalizovaná pokožka 
• inovatívna vákuová technológia 
• efektívne odstránenie škvŕn + masážny efekt 
• lepšie vstrebávanie anti-aging účinných látok 
• intuitívne ovládanie 
• žiadne káble 

 
SYMBOLY 
 

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

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

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

 
POZOR! Nesprávnym používaním hrozia materiálne 
škody.  
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ÚČEL URČENIA 
 
Kozmetický prístroj je určený na čistenie a vyhladenie pokožky tváre 
v pohodlí domova.  
 
Kozmetický prístroj je určený iba na kozmetické účely.  
 
Kozmetický prístroj sa môže používať len na zdravú pokožku.  
 
Kozmetický prístroj je určený iba na súkromné použitie a nie je 
vhodný na komerčné použitie.  
 
Kozmetický prístroj používajte presne podľa návodu na použitie na 
účel na ktorý je tento kozmetický prístroj určený. Akékoľvek iné 
použitie sa považuje za nevhodné a môže prístroj poškodiť alebo 
dokonca spôsobiť zranenie. Tento prístroj nie je hračka. Výrobca ani 
predajca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym 
použitím, ktoré je v rozpore s návodom na použitie.  
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 

 Návod na použitie vychádza z noriem, ktoré sú platné 
v Európske únii. 

 NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 
• Nenamáčajte prístroj, ani jeho príslušenstvo do vody, ani do 

iných tekutín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom.  

• Nepoužívajte prístroj v exteriéry, alebo v priestoroch 
s vysokou vlhkosťou vzduchu.  

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

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

• Prístroj nerozoberajte. Rozobratie prístroja a jeho nesprávne 
použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek 
zodpovednosti za vzniknuté škody. 
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• Prístroj používajte a nabíjajte len s originálnym 
príslušenstvom a dielmi. 

• Do otvorov prístroja ani USB kábla nepchajte žiadne predmety. 
• Prístroj nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kuchynských 

drezov, umývadiel a vaní. 
• Prístroj nepoužívajte vo vani, alebo v sprche! 
• Ak prístroj navlhne, alebo sa namočí, ihneď vytiahnite USB 

kábel, ktorým prístroj nabíjate od elektrického zdroja, ale nikdy 
sa nedotýkajte vlhkých miest a vlhkými rukami pokiaľ je 
prístroj zapojený na nabíjanie k elektrickej sieti.  

• Nedotýkajte sa prístroja keď spadol do vody.  
• Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla. 
• Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne 

očistite suchou handričkou. 
 

NEBEZPEČENSTVO PRE DETI! 
• Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru. 
• Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený́. 
• Prístroj skladujte mimo dosahu detí. 
• Tento prístroj nie je určený na používanie osobami so 

zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou 
alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené 
dospelé osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom 
dospelej osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným 
v návode na použitie. 

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

• Prístroj nie je hračka, ale účinný kozmetický prístroj. 
 

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU, ALEBO EXPLÓZIE! 
• Nevystavujte prístroj a jeho príslušenstvo pôsobeniu horúcich 

povrchov a otvoreného ohňa. 
• Prístroj je vybavený lítium-polymérovou batériou. Nesprávne 

použitie prístroja a batérie môže viesť k úniku plynu alebo 
kvapaliny z batérie, ktorý môže spôsobiť požiar alebo výbuch. 
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• Batériu nie je možné vymeniť. Prosím, nepokúšajte sa 
vymeniť batériu. 

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

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

• Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho. 

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

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

• Nedotýkajte sa nefunkčného alebo poškodeného prístroja bez 
ochranných rukavíc. 

• Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vytekajúcou kvapalinou z 
batérie. 

• Ak vaša pokožka príde do kontaktu s vytečenou tekutou 
batériou, miesto ihneď umyte vodou. 

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

VAROVANIE – ZDRAVOTNÉ RIZIKO! 
• POZOR! Nesprávne použitie prístroja môže viesť k 

zdravotným rizikám. 
• Nepoužívajte prístroj 

- ak máte popraskanú alebo poškodenú pokožku 
- ak máte rakovinu kože, podozrenie na rakovinu kože alebo 
iné kožné choroby 
- ak máte choroby spojené s nádorom 
- počas chemoterapie alebo rádioterapie 
- počas tehotenstva alebo dojčenia 
- ak máte akútnu infekciu alebo zápal (napríklad akné alebo ružienku) 
- po opaľovaní alebo ak je pokožka spálená 
- ak ste náchylní na keloidy 
- ak máte akútne herpetické infekcie 
- ak máte zápalové ochorenie kože (napríklad psoriázu) 
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- ak máte zníženú zrážanlivosť krvi 
- keď užívate kortizón 
- keď užívate lieky citlivé na svetlo 
- keď máte v oblasti tetovanie 
- na nedávnych chirurgických jazvách 
- po nedávnych chirurgických zákrokoch v danej oblasti 
- ak je váš imunitný systém oslabený alebo trpíte na auto imunitné 
ochorenie 
- ak máte akútne reumatické ochorenie 

• Nepoužívajte prístroj na očné viečka alebo očné buľvy. 
• Nepoužívajte prístroj priamo na perách. 
• Z hygienických dôvodov nezdieľajte prístroj s ostatnými.  
• Ak nerozumiete návodu na použitie, alebo nie ste si istý, či je 

pre vás kozmetický prístroj vhodný, pred prvým použitím sa 
poraďte so svojim dermatológom.  

VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA 
PRÍSTROJA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA! 

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

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

blízkosti. 
• Nikdy nevystavujte prístroj vysokým teplotám (napr. radiátory) 

alebo počasie. 
• Prístroj nesmie prísť do kontaktu s vodou. Prístroj nie je 

vodotesný. Neponárajte prístroj do vody ani ho neoplachujte 
pod tečúcou vodou. Na čistenie prístroja nepoužívajte vodu 
ani parný čistič. Nikdy neumiestňujte prístroj do umývačky 
riadu. 

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

• Používajte originálne nástavce, ktoré sú súčasťou balenia. 
• Používajte prístroj suchými rukami na osušenej pokožke tváre, 

v opačnom prípade hrozí poškodenie prístroja. 
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• Uistite sa, že suchá filtračná špongia bola správne vložená do 
filtračného pohára a že do filtračného pohára nevnikla voda 
alebo iné tekutiny, pretože by mohli poškodiť prístroj. 

• Nikdy nepoužívajte prístroj na nasatie vody z akýchkoľvek 
povrchov. Prístroj sa určený výlučne na použitie v oblasti tváre.  

• Pravidelne prístroj čistite, aby ste odstránili upchatie 
spôsobené prachom, chuchvalcami, vlasmi alebo podobnými 
materiálmi, pretože také upchatie môže silne ovplyvniť sací 
výkon zariadenia alebo celkový výkon. 

• Po zakúpení prístroja skontrolujte prístroj, či sa nepoškodil 
počas prepravy a či prístroj obsahuje všetky diely. V opačnom 
prípade bezodkladne kontaktujte predajcu.  
 

 VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA 
BATÉRIE! 

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

• Na nabíjanie prístroja používajte iba dodávaný nabíjací kábel. 
• Pred prvým použitím prístroj úplne nabite.  
• 1. Vložte konektor nabíjacieho USB kábla (7) Micro USB (8) 

do portu Micro USB (6) na spodnej strane prístroja. 
• 2. Vložte USB konektor nabíjacieho kábla USB do USB portu 

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

• 3. Počkajte, kým sa prístroj úplne nabije. Indikátor nabíjania 
(3) sa počas procesu nabíjania rozsvieti na LED displeji. 
Nabíjajte prístroj 5 hodín. Akonáhle je nabíjanie dokončené. 
Indikátor nabíjania neprestajne svieti (nebliká) a ikonka na 
displeji ukazuje plne nabitý stav. Blikajúca ikonka batérie 
znamená, že prístroje je potrebné nabiť.  
- Keď prístroj dlhodobo nepoužívate, nabite ho každé 3 

mesiace, aby ste predišli hlbokému vybitiu batérie.  
- Ak ste prístroj už dlhšie nepoužívali, nabite ho predtým ako 

ho použijete.  
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• 4. Odpojte nabíjací kábel USB od zdroja napájania. 
• 5. Odpojte nabíjací kábel USB od Micro USB zariadenia 

a uschovajte ho na bezpečné miesto. 
 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POČAS POUŽÍVANIA 
PRÍSTROJA 

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

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

• Časté používanie môže pokožku podráždiť, čo sa prejavuje 
začervenaním do 24 hodín. Zredukujte používania. Ak sa po 
použití prístroja do 24 hodín objaví podráždenie, pocit 
nepohody na pokožke, alebo akýkoľvek iný symptóm, 
kontaktujte svojho praktického lekára alebo dermatológa. 

 POZOR! ZDRAVOTNÉ RIZIKO! Nesprávne použitie môže 
poškodiť alebo viesť k zdravotným rizikám. Používajte zariadenie 
opatrne. 

• Nepoužívajte prístroj priamo na oči alebo okolo očí. Pokožka 
je tam tenšia a citlivejšia. 

• Aby ste predišli podráždeniu pokožky, nepoužívajte prístroj na 
jednom mieste dlhšiu dobu alebo príliš často. 

• Počas používania prístroja nenoste náhrdelníky, náušnice, 
bižutériu ani iné šperky, ktoré môžu byť prístrojom 
neúmyselne nasaté. 

• Nikdy nepoužívajte prístroj bez správne namontovaného 
príslušenstva. 

• Odporúčame prístroj používať raz týždenne na suchú pokožku 
a dvakrát týždenne na mastnú pokožku. Nepoužívajte prístroj 
dlhšie ako 5 minút. Nadmerné používanie môže spôsobiť 
alergie na pokožke. 
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POPIS ČASTI PRÍSTROJA 
 

 
 

(1) Nástavec (okrúhly, 
veľký)  

(2) Nástavec (okrúhly, 
malý)  

(3) Nástavec (oválny)  
(4) Špongia 21x 
(5) USB nabíjací kábel 
(6) USB konektor 
(7) USB mikro konektor 

(8) USB otvor pre mikro 
konektor 

(9) ON/OFF tlačidlo pre 
zapnutie a vypnutie 

(10) LED displej 
(11) Displej pre 

operačný režim (výber 
intenzity) 

(12) Displej pre stav 
batérie 
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OBSLUHA PRÍSTROJA 
 
Príprava pokožky 
 

1. Pred použitím prístroja si starostlivo očistite pokožku 
(napríklad pomocou čistiaceho gélu), aby bola čistá a bez 
zvyškov make-upu. 

2. Použite teplý uterák a / alebo si pripravte parný kúpeľ na tvár, 
aby ste otvorili póry, pretože až potom budete môcť pomocou 
prístroja dosiahnuť najlepšie možné výsledky. 

3. Môžete tiež použiť čistiace tonikum, aby ste rozpustili všetky 
nečistoty a umožnili ste prístroju hladšie kĺzanie po pokožke. 

 
Príprava prístroja 

 
1. Vyberte si nástavec. 
 
• Okrúhly nástavec (veľký) (1) 

- Určené na všeobecné čistenie pórov. 
- Môže byť použitý kdekoľvek na tvári okrem 

očí a pier. 
 
 

• Okrúhly nástavec (malý) (2) 
- Určené na čistenie pórov v oblastiach, ktoré sú ťažšie 

prístupné (napríklad nosové dierky) a kde je pokožka citlivá 
(napríklad v okolí očí). 

- S týmto nástavcom sa odporúča úroveň intenzity 1. 
 
• Oválny nástavec (3) 

- Stimuluje cirkuláciu 
- Môže pomôcť zvýšiť pružnosť pokožky. 
- S týmto nástavcom sa odporúča úroveň intenzity 1. 
 

2. Pri zakúpení zariadenia je okrúhly nástavec (veľký) (1) už 
namontovaný. Oddeľte nástavec od prístroja, v prípade 
potreby ho mierne otočte a namontujte požadovaný 
nástavec. 
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3. Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte hlavný vypínač (9) a 
podržte ho stlačený asi 1 sekundu, kým sa prístroj nezapne. 
LED displej (10) sa rozsvieti a indikuje úroveň intenzity a 
úroveň nabitia. Predvolený režim je jemný režim (úroveň 
intenzity 1). 

4. Niekoľkokrát stlačte vypínač, aby ste vybrali požadovanú 
úroveň intenzity: jemnú, normálnu alebo silnú. Odporúčame 
najskôr začať s nízkou úrovňou intenzity. 

5. Pred prvým použitím môžete vyskúšajte sací výkon napr. na 
dolnej časti ramena.  

 
Ošetrenie pokožky 

 
1. Jemne posúvajte prístroj po oblasti tváre, 
ktorú chcete vyčistiť, a to vždy v smere von. 
- Dôležité: Uistite sa, že prístroj nepoužívate na 
jednu oblasť pokožky príliš často alebo dlhšiu 
dobu a že ho neustále udržiavate v pohybe. 
Oblasť tváre, ktorú chcete ošetriť, by mala byť 
čo najhladšia. V prípade potreby môžete svoju 
pokožku jemne napnúť voľnou rukou. 
Používanie zariadenia by malo byť príjemným 

zážitkom a nemalo by spôsobovať žiadne bolesti. Mierne 
začervenanie po použití je úplne bežné. 

2. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte vypínač (9) a držte ho 
stlačený asi 1 sekundu, kým sa prístroj nevypne. LED displej 
(10) zhasne. 

3. Po použití prístroja naneste vysoko kvalitný a upokojujúci 
výrobok starostlivosti o pokožku (napr. upokojujúce tonikum). 
Po použití prístroja je vaša pokožka optimálne pripravená na 
účinné ošetrenie proti starnutiu, najlepšie pomocou 
koncentrátov alebo sér. 

4. Dôležité: Po každom použití filtračnú špongiu (4) vymeňte. Ak 
chcete odstrániť filtračnú špongiu, otočte a vytiahnite nástavec 
zo zariadenia a vyberte použitú filtračnú špongiu z filtračného 
pohára. 

5. Vyčistite zariadenie podľa pokynov v časti „Čistenie“. 
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ČISTENIE PRÍSTROJA 

 POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne čistenie 
môže prístroj poškodiť! 

• Nástavce sú vodotesné a môžu sa opláchnuť pod tečúcou 
vodou.  

• Prístroj nie je vodotesný. Neponárajte prístroj do vody, ani ho 
neoplachujte pod tečúcou vodou.  

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

• Prístroj čistite jedine jemnou a mierne vlhkou handričkou bez 
vyvíjania tlaku! 

• Počas čistenia prístroja musí byť prístroj vypnutý! 
 
POSTUP PRE ČISTENIE PRÍSTROJA 
 

Z hygienických dôvodov musí 
byť prístroj po každom použití 
vyčistený. Postupujte 
nasledovne: 
1. Vypnite prístroj. 
2. Nástavce (1, 2, 3) po každom 
použití očistite teplou vodou a 
prípadne bavlneným 
tampónom a dezinfekčným 
prostriedkom alebo čistiacim 
prostriedkom na báze alkoholu 
v koncentrácii nižšej ako 70%. 
3. Po každom použití filtračnú 

špongiu vymeňte. 
4. Zariadenie utrite mäkkou vlhkou handričkou. 
5. Všetky časti nechajte vysušiť. 
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SKLADOVANIE 
 
Po použití utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s 
konštantnou vlhkosťou a teplotou v prostredí s teplotou medzi -10°C 
a 50°C. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu 
detí. Prístroj je elektrické zariadenie a je určený pre dospelého 
užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie.  
 
RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 
PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 
Prístroj nefunguje.  Prístroj je vypnutý. Prístroj zapnite 

podržaním tlačidla 
ON/OFF na 1 
sekundu. 

Prístroj sa nedá 
zapnúť. 

Prístroj je úplne 
vybitý.  

Prístroj nabite.  

 
 
INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 
 

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

výrobkov.  
 

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

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

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

 
 


