
 
 

 
 

MULTIFUNKČNÝ KOZMETICKÝ PRÍSTROJ 
  MULTIFUNKČNÍ KOSMETICKÝ PŘÍSTROJ 

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ



 

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 
 
Menovité napätie: 5 V DC, 1 A (zariadenie) 
Menovitý́ prúd: 600 mAh 
Menovitý́ výkon: 2.5 W 
Napájanie: lítium – polymérová batéria (vstavaná, nevymeniteľná) 
Kapacita batérie: 600 mAh 
Pripojenie nabíjačky: Micro USB 
Spotreba energie: 1.5 W 
Doba nabíjania: približne 2 hod. 
Výdrž batérie: približne 2,5 hod. 
Materiál: plast (ABS) 
Rozmery: 144.3 x 24.5 x 23.5 mm 
Hmotnosť: 52 g 
 
FUNKCIE KOZMETICKÉHO PRÍSTROJA 
 
Galvanický prúd (ióny) 
Fotóny: červené svetlo, modré svetlo, žlté svetlo  
Vibračná frekvencia: 13,000 za minútu 
Nastavenie teploty: 20˚C (modré), 40˚C, (žlté), 42˚C (červené) 
 
BALENIE OBSAHUJE 
 

1. Prístroj  2. USB kábel na nabíjanie 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Teraz si môžete vychutnať profesionálnu starostlivosť o pleť už aj 
v pohodlí svojho domova. Tento multifunkčný kozmetický prístroj 
využíva najmodernejšie technológie – galvanický prúd s ďalšími 
kozmetickými funkciami. „Aktivačné“ červené svetlo preniká do 
hĺbky 8 až 10 mm a je vhodné pre všetky typy pleti. V ošetrovanej 
oblasti zvyšuje mikrocirkuláciu krvi, aktivuje tvorbu kolagénu, 
redukuje vrásky, stimuluje bunkovú aktivitu, po jeho použití sa pleť 
vypne a zjemní. Červené svetlo zvyšuje absorpciu aktívnych látok 
do pokožky, čo umožní účinným látkam (gél, sérum, koncentrát), aby 
prenikli do hlbších vrstiev pokožky pre získanie krásnej a pevnej pleti. 
„Upokojujúce“ modré svetlo preniká do hĺbky 0.5mm a upokojuje 
pleť. Modré svetlo je vhodné pre citlivú pleť, mastnú alebo aknóznu 
(problematickú) pleť. „Revitalizujúce“ žlté svetlo má upokojujúci 
a omladzujúci efekt. Žlté svetlo je mimoriadne vhodné na širšiu škálu 
problémov s pleťou, napr. ružienka, popraskané žilky na tvári, 
červená, zapálená, alebo podráždená pokožka. V kombinácii 
s červeným svetlom skvele účinkuje pri eliminácii vrások. Žlté svetlo 
môže pomôcť zredukovať vačky a opuchy pod očami a pomáha 
rozžiariť a zosvetliť pokožku. Mäkké vibrácie a príjemné teplo 
zlepšia mikrocirkuláciu pokožky.  Ošetrenie pokožky týmto 
kozmetickým prístrojom sa dá ľahko integrovať do vašej každodennej 
starostlivosti o pleť. Používanie tohto kozmetického prístroja po dobu 
5 až 10 minút každý deň pomôže zmierniť jemné a drobné vrásky 
v okolí očí a pier. Kozmetický prístroj zlepší mikrocirkuláciu v 
ošetrovanej pokožky, výživu a okysličenie kožných buniek, 
detoxikačné mechanizmy, čím môžete dosiahnuť krajšiu, pevnejšiu, 
zdravšiu a sviežejšiu pokožku.  Používajte kozmetický prístroj 10 
minút denne spolu s vašim obľúbeným hyalurónovým prípravkom.  
 
Výhody v skratke: 

• Žiarivá a svieža pokožka 
• Malý a šikovný prístroj 
• Ideálny pomocník pre drobné a jemné vrásky v okolí očí 

a pier 
• Rôzne stupne teploty: 20°C, 40°C alebo 42°C 
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• 13,000 mikrovibrácií za minútu pre dokonalý masážny 
zážitok pre vašu pleť 

• Rôzny vlnové dĺžky (svetlá) pre rôzne problémy s pleťou 
• Inteligentná dotyková technológia 
• Prístroj sa automaticky vypne po 5 minútach. 

 
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.  

 
ÚČEL URČENIA 
 
Kozmetický prístroj je určený na vyhladenie a napnutie pokožky 
v pohodlí domova v týchto oblastiach: 
 

• Okolo očí 
• V oblasti tváre (čelo, líca, oblasť čeľustí, dekolt, oblasť nad 

hornou a dolnou perou) 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 

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

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

• Do otvorov prístroja ani USB kábla nevsúvajte žiadne 
predmety. 

• Prístroj nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kuchynských 
drezov, umývadiel a vaní. 

• 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 (vrátane 

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

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

• Prístroj nie je hračka, ale účinný kozmetický prístroj. 
 

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

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

použitie prístroja a batérie môže viesť k úniku plynu alebo 
kvapaliny z batérie, ktorý môže spôsobiť požiar alebo 
výbuch. 

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

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

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

• Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho. 

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

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

• Nedotýkajte sa nefunkčného alebo poškodeného prístroja 
bez ochranných rukavíc. 

• Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vytekajúcou kvapalinou z 
batérie. 

• 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. 
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VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA! 
• Pozor! Nebezpečenstvo popálenia! 
• Masážny nástavec sa môže zahriať na teplotu 42°C. 

Ktokoľvek citlivý na teplo môže utrpieť popáleniny kože. Ak 
ste citlivý na teplo, prístroj nepoužívajte.  

• Používajte prístroj podľa návodu na použitie. 
• Používajte prístroj opatrne. 

 

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) 
- 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.  
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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. 

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

 

 VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA 
BATÉRIE! 

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

• Na nabíjanie prístroja používajte iba dodávaný nabíjací 
kábel. 

• 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 (9) 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). 
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• 3. Počkajte, kým sa prístroj úplne nabije. Indikátor nabíjania 
(3) sa počas procesu nabíjania rozsvieti na červeno. 
Indikátor zhasne akonáhle je nabíjanie dokončené. 

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

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

Nabite batériu pred ďalším použitím. Keď indikátor svieti na 
červeno, batéria je slabá a je potrebné ju nabiť.  

 
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. 

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA! Masážny 
nástavec sa môže zahriať na teplotu 42°C. Ktokoľvek citlivý na teplo 
môže utrpieť popáleniny kože! 

• Používajte zariadenie opatrne. 
• Prístroj má vibračný masážny nadstavec (1), ktorý generuje 

13 000 vibrácií za minútu. Masážny nástavec má tiež 
vyhrievaný článok s tromi rôznymi nastaveniami tepla. Tieto 
funkcie poskytujú spolu s rôznymi svetelnými režimami 
nasledujúce spôsoby ošetrenia: 

• 1. Modré svetlo (20°C): Má relaxačný účinok na pokožku. 
• 2. Žlté svetlo (40°C): Môže to pomôcť zjemniť vačky pod 

očami a rozžiariť pleť. 
• 3. Červené svetlo (42°C): Môže to pomôcť zvýšiť absorpciu 

účinných látok.  
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POPIS ČASTI PRÍSTROJA 
 
(1) Masážna hlavica (6) Micro USB port 
(2) Skrášľujúce svetlo LED (7) USB nabíjací kábel 
(3) Indikátor nabíjania (8) Micro USB konektor 
(4) On/off tlačidlo (9) USB konektor 
(5) Dotyková plocha / Inteligentná dotyková technológia  
 

 
 
OBSLUHA PRÍSTROJA 
 

1. Pokožku si dôkladne umyte vodou, alebo  čistiacim 
prípravkom nato určeným. Môže to byť čistiaca pena, čistiaci 
gél, čistiaci krém, alebo micelárne tonikum.  

2. Držte prístroj v ruke tak, aby ste s dotýkali inteligentnej 
dotykovej plochy (5). 

3. Podržte tlačidlo ON/OFF 2 sekundy (4) a prístroj sa zapne.  
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4. Opakovaným stlačením tlačidla ON/OFF na 1 sekundu (4) 
nastavujete teplotu: 20˚C (modré), 40˚C, (žlté), 42˚C 
(červené). Trvá približne 15 sekúnd, kým sa masážna hlavica 
prispôsobí zmene teploty. Prístroj má pamäť a zapamätá si 
posledné nastavenie. Keď prístroj vypnete a zapnete, tak sa 
prepne do posledného nastavenia.  

 
OŠETRENIE POKOŽKY V OKOLÍ OČÍ 
 

1. Naneste gél, sérum, koncentrát, alebo iný 
vhodný prípravok na očné okolie. Odporúčame 
používať hyalurónový prípravok. Naneste optimálne 
množstvo – pokožka vstrebe len určité množstvo 
prípravku a zbytok ostáva na pokožke.  
 
2. Zapnite prístroj. 
 
3. Navoľte si teplotu.  
 
4. Masírujte pokožku krúživými pohybmi, alebo 
vyvíjajte bodové slabé tlaky na pokožku v trvaní 10 
sekúnd, opakujte 2-3x.  
 

5. Po 5 minútach nepoužívania sa prístroj automaticky vypne.  
 

6. Prístroj vypnete podržaním tlačidla ON/OFF (4) na 2 sekundy.  
 
OŠETRENIE POKOŽKY NA TVÁRI 
 
1.  Naneste gél, sérum, koncentrát, alebo iný vhodný prípravok na 

pokožku tváre. Odporúčame používať hyalurónový prípravok. 
Naneste optimálne množstvo – pokožka vstrebe len určité 
množstvo prípravku a zbytok ostáva na pokožke.  

 
2. Zapnite prístroj. 

 
3. Zvoľte si teplotu.  
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4. Masírujte pokožku krúživými pohybmi, 
alebo vyvíjajte bodové slabé tlaky na pokožku v 
trvaní 10 sekúnd, opakujte 2-3x.  
 
5. Prístroj môžete používať 120 minút. 
 
6. Po 5 minútach nepoužívania sa prístroj 
automaticky vypne.  
 
7. Prístroj vypnete podržaním tlačidla 
ON/OFF (4) na 2 sekundy.  
 

 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ČISTENIE 
PRÍSTROJA 

 POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne čistenie 
môže prístroj poškodiť! 

• 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! 

 
POSTUP PRE ČISTENIE PRÍSTROJA 
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Z hygienických dôvodov musí byť prístroj po každom použití 
vyčistený. Postupujte nasledovne: 

1. Vypnite prístroj.  
2. Utrite masážnu hlavicu a plastovú časť mäkkou, mierne 

vlhkou handričkou.  
3. Utrite masážnu hlavicu a plastovú časť mäkkou, suchou 

handričkou.  
4. Prístroj uskladnite na bezpečné miesto.  

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

podržaním tlačidla 
ON/OFF na 2 
sekundy 

Prístroj nefunguje. Nedotýkate sa 
inteligentného 
kontaktného pásika. 

Prístroj beží, že sa 
dotýkate 
inteligentného 
kontaktného pásika. 

Prístroj sa nedá 
zapnúť. 

Prístroj je úplne 
vybitý.  

Prístroj nabite.  
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INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 
 

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

použitých výrobkov.  
 

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

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

batérii a bateriek prispejete svojim dielom s ochrane životného 
prostredia. 
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 NÁVOD K POUŽITÍ 

 Děkujeme  za  vaši  důvěru,  projevenou  zakoupením  našeho 
 produktu.  Přejeme  vám  příjemné  používání  tohoto  kosmetického 
 přístroje a spoustu radosti a spokojenosti z dosažených výsledků. 

 Důležité:  Před  použitím  si  přečtěte  návod  k 
 použití!  Abyste  se  z  kosmetického  přístroje  mohli 
 těšit  po  dlouhou  dobu,  přečtěte  si  návod  k  použití 
 dříve,  než  začnete  přístroj  používat.  Návod 
 uschovejte pro případné použití v budoucnosti. 

 PARAMETRY A TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Jmenovité napětí: 5 V DC, 1 A (zařízení) 
 Jmenovitý proud: 600 mAh 
 Jmenovitý výkon: 2.5 W 
 Napájení: lithium – polymerová baterie (vestavná, nevyměnitelná) 
 Kapacita baterie: 600 mAh 
 Připojení nabíječky: Micro USB 
 Spotřeba energie: 1.5 W 
 Doba nabíjení: přibližně 2 hod. 
 Výdrž baterie: přibližně 2,5hod. 
 Materiál: plast (ABS) 
 Rozměry: 144.3 x 24.5 x 23.5 mm 
 Hmotnost: 52 g 

 FUNKCE KOSMETICKÉHO PŘÍSTROJE 

 Galvanický proud (ionty) 
 Fotony: červené světlo, modré světlo, žluté světlo 
 Vibrační frekvence: 13,000 za minutu 
 Nastavení teploty: 20˚C (modré), 40˚C, (žluté), 42˚C (červené) 
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 BALENÍ OBSAHUJE 

 1.  Přístroj 2. USB kabel k nabíjení 

 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 Nyní  si  můžete  vychutnat  profesionální  péči  o  pleť  už  i  v  pohodlí 
 svého  domova.  Tento  multifunkční  kosmetický  přístroj  využívá 
 nejmodernější  technologie  –  galvanický  proud  s  dalšími 
 kosmetickými  funkcemi.  „Aktivační“  červené  světlo  proniká  do 
 hloubky  8  až  10  mm  a  je  vhodné  pro  všechny  typy  pleti.  V 
 ošetřované  oblasti  zvyšuje  mikrocirkulaci  krve,  aktivuje  tvorbu 
 kolagenu,  redukuje  vrásky,  stimuluje  buněčnou  aktivitu,  po  jeho 
 použití  se  pleť  vypne  a  zjemní.  Červené  světlo  zvyšuje  absorpci 
 aktivních  látek  do  pokožky,  což  umožní  účinným  látkám,  aby 
 pronikly  do  hlubších  vrstev  pokožky  pro  získání  krásné  a  pevné 
 pleti.  „Uklidňující“  modré  světlo  proniká  do  hloubky  0.5mm  a 
 zklidňuje  pleť.  Modré  světlo  je  vhodné  pro  citlivou  pleť,  mastnou 
 nebo  aknózní  (problematickou)  pleť.  „Revitalizující“  žluté  světlo 
 má  uklidňující  a  omlazující  efekt.  Žluté  světlo  je  mimořádně  vhodné 
 pro  širší  škálu  problémů  s  pletí  -  popraskané  žilky  na  obličeji, 
 červená  nebo  podrážděná  pokožka.  V  kombinaci  s  červeným 
 světlem  skvěle  účinkuje  při  eliminaci  vrásek.  Žluté  světlo  může 
 pomoci  zredukovat  váčky  a  otoky  pod  očima  a  pomáhá  rozzářit  a 
 zesvětlit  pokožku.  Měkké  vibrace  a  příjemné  teplo  zlepší 
 mikrocirkulaci  pokožky.  Ošetření  pokožky  tímto  kosmetickým 
 přístrojem  lze  snadno  integrovat  do  vaší  každodenní  péče  o  pleť. 
 Používání  tohoto  kosmetického  přístroje  po  dobu  5  až  10  minut 
 každý  den  pomůže  zmírnit  jemné  a  drobné  vrásky  v  okolí  očí  a  rtů. 
 Kosmetický  přístroj  zlepší  mikrocirkulaci  v  ošetřované  pokožky, 
 výživu  a  okysličení  kožních  buněk,  detoxikační  mechanismy,  čímž 
 můžete  dosáhnout  krásnější,  pevnější,  zdravější  a  svěžejší 
 pokožku.  Používejte  kosmetický  přístroj  10  minut  denně  spolu  s 
 vaším oblíbeným hyaluronovým přípravkem. 
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 Výhody ve zkratce: 
 ●  Zářivá a svěží pokožka 
 ●  Malý a chytrý přístroj 
 ●  Ideální pomocník pro drobné a jemné vrásky v okolí očí a rtů 
 ●  Různé stupně teploty: 20°C, 40°C nebo 42°C 
 ●  13,000 mikrovibrací za minutu pro dokonalý masážní zážitek 

 pro vaši pleť 
 ●  Různé vlnové délky (světla) pro různé problémy s pletí 
 ●  Inteligentní dotyková technologie 
 ●  Přístroj se automaticky vypne po 5 minutách. 

 SYMBOLY 

 Označení CE potvrzuje soulad produktu s 
 rozhodujícími směrnicemi EU as jeho technickými 
 specifikacemi. 
 NEBEZPEČÍ! K označení bezprostředně hrozícího 
 nebezpečí, které vede k závažným tělesným 
 poraněním nebo k usmrcení. 
 VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní 
 upozornění a pokyny. Nedbalost při dodržování 
 bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za 
 následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo 
 závažná poranění. 
 POZOR! Nesprávným používáním hrozí materiální 
 škody. 
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 ÚČEL URČENÍ 

 Kosmetický přístroj je určen k vyhlazení a napnutí pokožky v 
 pohodlí domova v těchto oblastech: 

 ●  Kolem očí 
 ●  V oblasti obličeje (oblast čela, lícní oblast, oblast čelistí, 

 dekolt, oblast nad horním a dolním rtem) 

 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Návod k použití vychází z norem, které jsou platné  v 
 Evropské unii. 

 NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM! 
 ●  Nenamáčejte přístroj ani jeho příslušenství do vody ani do 

 jiných tekutin, protože hrozí nebezpečí zásahu elektrickým 
 proudem. 

 ●  Nepoužívejte přístroj v exteriéru nebo v prostorách s 
 vysokou vlhkostí vzduchu. 

 ●  Napájecí nabíjecí kabel neveďte po ostrých hranách a 
 dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí. 

 ●  Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen nabíjecí / napájecí 
 kabel, nebo přístroj samotný. 

 ●  Přístroj nerozebírejte. Rozebrání přístroje a jeho nesprávné 
 použití znamená ztrátu záruky a odmítnutí jakékoli 
 odpovědnosti za vzniklé škody. 

 ●  Přístroj používejte a nabíjejte pouze s originálním 
 příslušenstvím a díly. 

 ●  Do otvorů přístroje ani USB kabelu nevsouvejte žádné 
 předměty. 

 ●  Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti kuchyňských 
 dřezů, umyvadel a van. 
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 ●  Pokud přístroj navlhne, nebo se namočí, ihned vytáhněte 
 USB kabel, kterým přístroj nabíjíte od elektrického zdroje, ale 
 nikdy se nedotýkejte vlhkých míst a vlhkýma rukama pokud 
 je přístroj zapojen k nabíjení k elektrické síti. 

 ●  Nedotýkejte se přístroje když spadl do vody. 
 ●  Před použitím odpojte přístroj od nabíjecího kabelu. 
 ●  Před prvním použitím a po každém použití přístroj důkladně 

 očistěte suchým hadříkem. 

 NEBEZPEČÍ PRO DĚTI! 
 ●  Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru. 
 ●  Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určen. 
 ●  Přístroj skladujte mimo dosah dětí. 
 ●  Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) 

 se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí 
 nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Výše uvedené 
 osoby mohou přístroj používat výhradně pod dozorem 
 dospělé osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným 
 v návodu k použití. 

 ●  Nenechte děti hrát si přístrojem, ani bez dozoru provádět 
 jeho čištění a údržbu. 

 ●  Přístroj není hračka, ale účinný kosmetický přístroj. 

 NEBEZPEČÍ POŽÁRU, NEBO EXPLOZE! 
 ●  Nevystavujte přístroj a jeho příslušenství působení horkých 

 povrchů a otevřeného ohně. 
 ●  Přístroj je vybaven lithium-polymerovou baterií. Nesprávné 

 použití přístroje a baterie může vést k úniku plynu nebo 
 kapaliny z baterie, který může způsobit požár nebo výbuch. 

 ●  Baterii nelze vyměnit. Prosím, nepokoušejte vyměnit baterii. 
 ●  Nerozebírejte přístroj ani namontovanou baterii. 
 ●  Přístroj a jeho baterii nevyhazujte do otevřeného ohně. 
 ●  Kovové lithium může při kontaktu způsobit požár s vodou. 

 Zajistěte, aby obsah lithiových baterií nepřicházel do styku s 
 vodou. 

 ●  Je-li přístroj poškozen, nepoužívejte jej. 
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 VAROVÁNÍ – RIZIKO PORANĚNÍ! 
 ●  Porucha nebo poškození přístroje nebo baterie může vést k 

 úniku kapaliny z baterie a přístroje, což může vést ke vzniku 
 popálenin při kontaktu tekutiny s pokožkou. 

 ●  Nedotýkejte se nefunkčního nebo poškozeného přístroje bez 
 ochranných rukavic. 

 ●  Zabraňte jakémukoli kontaktu s vytékající kapalinou z 
 baterie. 

 ●  Pokud vaše pokožka přijde do kontaktu s vyteklou tekutou 
 baterií, místo ihned omyjte vodou. 

 ●  Pokud se vytečená baterie dostane do kontaktu s očima, 
 okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

 VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! 
 ●  Pozor! Nebezpečí popálení! 
 ●  Masážní nástavec se může zahřát na teplotu 42°C. Kdokoli 

 citlivý na teplo může utrpět popáleniny kůže. Pokud jste citliví 
 na teplo, přístroj nepoužívejte. 

 ●  Používejte přístroj podle návodu k použití. 
 ●  Používejte přístroj opatrně. 

 VAROVÁNÍ – ZDRAVOTNÍ RIZIKO! 
 ●  POZOR! Nesprávné použití přístroje může vést ke 

 zdravotním rizikům. 
 ●  Nepoužívejte přístroj 

 - pokud máte popraskanou nebo poškozenou pokožku 
 - jestliže máte rakovinu kůže, podezření na rakovinu kůže nebo 
 jiné kožní choroby 
 - jestliže trpíte chorobami spojenými s nádorem 
 - během chemoterapie nebo radioterapie 
 - během těhotenství nebo kojení 
 - jestliže máte akutní infekci nebo zánět (například akné nebo 
 zarděnku) 
 - po opalování nebo pokud je pokožka spálená 
 - pokud jste náchylní na keloidy 
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 - pokud máte akutní herpetické infekce 
 - jestliže máte zánětlivé onemocnění kůže (například psoriázu) 
 - jestliže máte sníženou srážlivost krve 
 - když užíváte kortizon 
 - když užíváte léky citlivé na světlo 
 - když máte v oblasti tetování 
 - na nedávných chirurgických jizvách 
 - po nedávných chirurgických zákrocích v dané oblasti 
 - je-li váš imunitní systém oslaben nebo trpíte na auto imunitní 
 onemocnění 
 - jestliže máte akutní revmatické onemocnění 

 ●  Nepoužívejte přístroj na oční víčka nebo oční bulvy. 
 ●  Nepoužívejte přístroj přímo na rtech. 
 ●  Z hygienických důvodů nesdílejte přístroj s ostatními. 

 VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE A 
 JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ! 

 ●  Varování! Nesprávné použití může poškodit přístroj. 
 ●  Přístroj vždy položte na snadno přístupný, rovný a suchý 

 povrch s dostatečnou stabilitou. 
 ●  Nikdy neumisťujte přístroj na horké povrchy nebo do jeho 

 blízkosti. 
 ●  Nikdy nevystavujte přístroj vysokým teplotám (např. 

 radiátory) nebo počasí. 
 ●  Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Přístroj není 

 vodotěsný. Neponořujte přístroj do vody ani jej neoplachujte 
 pod tekoucí vodou. K čištění přístroje nepoužívejte vodu ani 
 parní čistič. Nikdy neumisťujte přístroj do myčky nádobí. 

 ●  Přestaňte přístroj používat, pokud jsou plastové součásti 
 prasklé, roztřepené nebo zdeformované. Ujistěte se, že 
 poškozené díly jsou vyměněny za kompatibilní a originální 
 náhradní díly. 

 ●  Po zakoupení přístroje zkontrolujte přístroj, zda se 
 nepoškodil během přepravy. 
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 VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ BATERIE! 
 ●  Varování! Nebezpečí poškození! Nesprávné nabití 

 zabudované baterie může poškodit přístroj. 
 ●  K nabíjení přístroje používejte pouze dodávaný nabíjecí 

 kabel. 
 ●  1. Vložte konektor nabíjecího USB kabelu (7) Micro USB (8) 

 do portu Micro USB (6) na spodní straně přístroje. 
 ●  2. Vložte USB konektor nabíjecího kabelu USB (9) do USB 

 portu na počítači nebo notebooku, ujistěte se, že počítač 
 nebo laptop je zapnutý. Můžete také připojit nabíjení USB 
 kabelem do správně nainstalované zásuvky pomocí 
 standardní nabíječky (adaptéru) pro domácnost (není 
 součástí balení). 

 ●  3. Počkejte, až se přístroj zcela nabije. Indikátor nabíjení (3) 
 se během procesu nabíjení rozsvítí červeně. Indikátor 
 zhasne jakmile je nabíjení dokončeno. 

 ●  4. Odpojte nabíjecí kabel USB od zdroje napájení. 
 ●  5. Odpojte nabíjecí kabel USB od Micro USB zařízení a 

 uschovejte jej na bezpečné místo. 
 ●  Pokud se přístroj nepoužívá delší dobu, baterie se vybije. 

 Nabijte baterii před dalším použitím. Když indikátor svítí 
 červeně, baterie je slabá a je třeba ji nabít. 

 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 
 PŘÍSTROJE 

 POZOR! ZDRAVOTNÍ RIZIKO! Používání přístroje na 
 podrážděnou nebo poškozenou pokožku může vést k zarudnutí 
 nebo podráždění pokožky. 

 ●  Pro prvním použitím přístroje si udělejte test snášenlivosti. 
 Použijte kosmetický přístroj na pokožce zápěstí 24 hodin 
 před prvním použitím na pokožce obličeje. Kontaktujte svého 
 praktického lékaře nebo dermatologa, pokud si všimnete 
 zarudnutí nebo podráždění pokožky do 24 hodin. 
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 POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! Masážní nástavec se 
 může zahřát na teplotu 42°C. Kdokoli citlivý na teplo může 
 utrpět popáleniny kůže! 

 ●  Používejte zařízení opatrně. 
 ●  Přístroj má vibrační masážní nástavec (1), který generuje 13 

 000 vibrací za minutu. Masážní nástavec má také vyhřívaný 
 článek se třemi různými nastaveními tepla. Tyto funkce 
 poskytují spolu s různými světelnými režimy následující 
 způsoby ošetření: 

 ●  1. Modré světlo (20°C): Má relaxační účinek na pokožku. 
 ●  2. Žluté světlo (40°C): Může to pomoci zjemnit váčky pod 

 očima a rozzářit pleť. 
 ●  3. Červené světlo (42°C): Může to pomoci zvýšit absorpci 

 účinných látek. 

 POPIS ČÁSTI PŘÍSTROJE 

 (1) Masážní hlavice (6) Micro USB port 
 (2) Zkrášlující světlo LED (7) USB nabíjecí kabel 
 (3) Indikátor nabíjení (8) Micro USB konektor 
 (4) On/off tlačítko (9) USB konektor 
 (5) Dotyková plocha / Inteligentní dotyková technologie 
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 OBSLUHA PŘÍSTROJE 

 1.  Pokožku si důkladně omyjte vodou nebo čistícím přípravkem 
 k tomu určeným. Může to být čistící pěna, čistící gel, čistící 
 krém nebo micelární tonikum. 

 2.  Držte přístroj v ruce tak, abyste se dotýkali inteligentní 
 dotykové plochy (5). 

 3.  Podržte tlačítko ON/OFF 2 sekundy (4) a přístroj se zapne. 
 4.  Opakovaným stisknutím tlačítka ON/OFF na 1 sekundu (4) 

 nastavujete teplotu: 20˚C (modré), 40˚C, (žluté), 42˚C 
 (červené). Trvá přibližně 15 sekund, než se masážní hlavice 
 přizpůsobí změně teploty. Přístroj má paměť a zapamatuje si 
 poslední nastavení. Když přístroj vypnete a zapnete, tak se 
 přepne do posledního nastavení. 

 OŠETŘENÍ POKOŽKY V OKOLÍ OČÍ 

 1.  Naneste gel, sérum, koncentrát, nebo jiný vhodný 
 přípravek na oční okolí. Doporučujeme používat 
 hyaluronový přípravek. Naneste optimální množství – 
 pokožka vstřebá jen určité množství přípravku a zbytek 
 zůstává na pokožce. 

 2.  Zapněte přístroj. 

 3.  Navolte si teplotu. 

 4.  Masírujte pokožku krouživými pohyby, nebo 
 vyvíjejte bodové slabé tlaky na pokožku v trvání 10 
 vteřin, opakujte 2-3x. 

 5.  Po 5 minutách nepoužívání se přístroj automaticky vypne. 

 6.  Přístroj vypnete podržením tlačítka ON/OFF (4) na 2 sekundy. 
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 OŠETŘENÍ POKOŽKY NA TVÁŘI 

 1.  Naneste  gel,  sérum,  koncentrát  nebo  jiný  vhodný  přípravek  na 
 pokožku  obličeje.  Doporučujeme  používat  hyaluronový 
 přípravek.  Naneste  optimální  množství  –  pokožka  vstřebá  jen 
 určité množství přípravku a zbytek zůstává na pokožce. 

 2.  Zapněte přístroj. 

 3.  Zvolte si teplotu. 

 4.  Masírujte  pokožku  krouživými  pohyby, 
 nebo  vyvíjejte  bodové  slabé  tlaky  na  pokožku 
 v trvání 10 vteřin, opakujte 2-3x. 

 5.  Přístroj můžete používat 120 minut. 

 6.  Po 5 minutách nepoužívání se přístroj 
 automaticky vypne. 

 7.  Přístroj vypnete podržením tlačítka 
 ON/OFF (4) na 2 sekundy. 

 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ČIŠTĚNÍ 
 PŘÍSTROJE 

 POZOR! Nebezpečí poškození! Nesprávné čištění může 
 přístroj poškodit! 

 ●  Přístroj není vodotěsný. Neponořujte přístroj do vody, ani jej 
 neoplachujte pod tekoucí vodou. 

 ●  K čištění přístroje nepoužívejte žádné agresivní čisticí 
 prostředky, alkohol, kovové kartáčky, nylonové štětiny, ostré 
 kovové předměty, nože, škrabky nebo podobné výrobky. 
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 ●  Přístroj čistěte pouze jemným a mírně vlhkým hadříkem bez 
 vyvíjení tlaku! 

 POSTUP PRO ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 

 Z hygienických důvodů musí být přístroj po každém použití vyčištěn. 
 Postupujte následovně: 

 1.  Vypněte přístroj. 
 2.  Otřete masážní hlavici a plastovou část měkkým, mírně 

 vlhkým hadříkem. 
 3.  Otřete masážní hlavici a plastovou část měkkým, suchým 

 hadříkem. 
 4.  Přístroj uskladněte na bezpečné místo. 

 SKLADOVÁNÍ 

 Po použití otřete přístroj suchým hadříkem. Skladujte na místě s 
 konstantní vlhkostí a teplotou. Nevystavujte slunečnímu záření. 
 Skladujte mimo dosah dětí. Přístroj je elektrické zařízení a je určen 
 pro dospělého uživatele, který porozuměl návodu k použití. 
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 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 PROBLÉM  PŘÍČINA  ŘEŠENÍ 
 Přístroj nefunguje.  Přístroj je vypnutý.  Přístroj zapněte 

 podržením tlačítka 
 ON/OFF na 2 
 sekundy 

 Přístroj nefunguje.  Nedotýkáte se 
 inteligentního 
 kontaktního pásku. 

 Přístroj běží, že se 
 dotýkáte 
 inteligentního 
 kontaktního pásku. 

 Přístroj nelze 
 zapnout. 

 Přístroj je zcela 
 vybitý. 

 Přístroj nabijte. 

 INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

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

 výrobků. 

 Karton a papír patří do sběrného kontejneru s nápisem 
 papír. Plasty patří do sběrného kontejneru s nápisem 
 plasty. 

 Baterky a baterie nelikvidujte spolu s běžným odpadem, 
 ale odevzdejte jej na sběrném místě, nebo odložte je do 
 nádob k tomu určených např. recykloboxů, které jsou 
 rozmístěny na celém území Slovenska. Předáním baterií a 

 baterek přispějete svým dílem s ochraně životního prostředí. 
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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




