
 

 

 

 

 
 

DEPILÁTOR 

SAPPHIRE  

s chladicí funkcí 

 
 
 

 
Návod k použití 



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod pro správnou obsluhu. 



Depilátor SAPPHIRE s funkcí chlazení 

Děkujeme, že jste si zakoupili depilační přístroj SAPPHIRE s chladicí funkcí. 

Tento přístroj, založený na principu "fyzikální terapie", využívá mezinárodně 

uznávanou technologii IPL, technologii chlazení a snímání tónu pokožky. Díky 

technologiím soustředěným v malém přenosném přístroji může být bezpečná 

fyzikální energie přístroje přesně aplikována za účelem snížení obsah melaninu 

vlasového folikulu a zpomalení růst chloupků. Při použití v souladu s růstovým 

cyklem je možné aplikací IPL světla dosáhnout trvalejšího účinku bez dalšího růstu 

chloupků. 

Přístroj SAPPHIRE současně využívá technologii chlazení založenou na bodu 

tání čistého jadeitu. Po spuštění chladicího režimu mohou uživatelé po aplikaci 

cítit chlad, který pomůže rychle ulevit pokožce, snížit její podráždění a přinést 

méně bolestné zážitky a trvalé odstranění chloupků. 
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Bezpečnostní pokyny 
 

Pečlivě si prohlédněte tabulku pro porovnání tónu pokožky v příloze k 

tomuto návodu. Nepoužívejte přístroj, je-li tón pleti příliš tmavý, jinak může 

ošetření způsobit popáleniny.  

 

Před použitím nepoužívejte žádné přípravky pro péči o pokožku. 

 
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se používání, můžete se obrátit na online 

zákaznický servis. 

 
Před použitím si nasaďte ochranné brýle, přestože světlo nebude mít přímý 

vliv na oči, může vysokofrekvenční zábleskové světlo může negativně 

ovlivnit váš zrak. 

 
Ochranné brýle mohou uživatele chránit při provádění běžné epilace, ale 

přístroj nepoužívejte na pokožku v okolí očí.  

 

Pokud jsou vaše chloupky delší než 1 mm, oholte je nejprve žiletkou. Příliš 

dlouhé chloupky absorbují teplo na povrchu kůže, což způsobí zčervenání a 

otok kůže. Pálení chloupků vyvolá zvláštní zápach, který ovlivní váš zážitek z 

používání výrobku, zároveň sníží účinek odstraňování chloupků a způsobí 

poškození samotného přístroje.  

Ukázka bezpečného používání a body vyžadující vaši 

pozornost 
  

 
 
 

 

1、Je zakázáno přístroj- 2、Ukládejte přístroj 

rozebírat! na místo, které není snadno 
   přístupné dětem! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
3、Je zakázáno používat  4、Nepoužívejte  
přístroj ve vodě, dbejte na      v blízkosti ohně.  

odolnost proti vlhkosti! 

 
 
 

 
 

 

 

5、Po použití vytáhněte zástrčku- 6、Přístroj nesmíte upustit  

z napájecí sítě! na zem, zejména z velké  
 výšky! 
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Věnujte pozornost provozu a ochraně Kdo by neměl používat tento přístroj? Kontraindikace 
 

• Pokud je přístroj poškozený nebo nefunguje správně, nepoužívejte jej; 

• Pokud se v průběhu používání objeví jakékoli potíže, okamžitě jej přestaňte používat 

a poraďte se s odborným lékařem; 

• Nepoužívejte antiperspirant bezprostředně po použití epilátoru v podpaží; 
• Nepoužívejte přístroj v případě zablokování ventilačního otvoru, aby nedošlo ke vzniku 

kouře a požáru; 

• Výstup světla nesměrujte na černé předměty, aby nedošlo k nesprávnému fungování 
přístroje 

• Epilační okénko nepřikládejte na oblečení, vlasy nebo jiné předměty, abyste zabránili 
spálení, změně barvy a poškození 

• Nepoužívejte jej na domácí zvířata, aby nedošlo k jejich poranění; 

• Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti očí, aby nedošlo k jejich poškození 

• Nepoužívejte jej v blízkosti dětí, protože přístroj na odstraňování chloupků vyzařuje 
silné světlo a snadno poraní dětské oči 

• Nastavte intenzitu energie podle stavu vaší pokožky a ujistěte se, že poprvé použijete 
stupeň 1; 

• Pokud je pokožka po použití mírně horká a zarudlá, jedná se o normální jev. Můžete 
zapnout funkci chlazení a zmírnit nepříjemné pocity pokožky; 

• Nepoužívejte jej v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů (včetně postřikovačů, 
čerpacích stanic apod.), mohlo by snadno dojít ke vzniku požáru, zranění elektrickým 
proudem a dalším rizikům; 

• Okolní teplota pro použití tohoto přístroje musí být 5-40 ℃. Před použitím přístroje 
zkontrolujte teplotu v místnosti; 

• Nikdy nepoužívejte přístroj v období hormonální nestability, jako je menstruace, 

těhotenství a období kojení. 

• Nikdy nepoužívejte u osob, které mají kardiostimulátor, srdeční onemocnění nebo 

jiné závažné zdravotní potíže. 

• Tento přístroj je určen pouze pro zdravou pokožku. Při aplikaci se vyhněte oblastí po 

plastické chirurgii, tetování, černým znaménkům nebo tmavým skvrnám. 

• Přístroj nikdy nepoužívejte, je-li vaše pokožka citlivá na světlo a náchylná k vyrážkám 

nebo alergiím. 

• Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud máte metabolické abnormality kolagenu, 
včetně anamnézy ohledně znamének a anamnézy špatného hojení ran. 

• Přístroj nikdy nepoužívejte na části těla s křečovými žilami nebo cévními 
ektáziemi, pokud máte cévní onemocnění.  

• Používejte přístroj s opatrností, pokud jste v době 30 dnů před plánovanou epilací 
provedli chemickou depilaci, krátkodobě používali přípravky na bělení pokožky nebo 
používali kosmetiku obsahující složky vitaminu A. 

• Tento přístroj nelze používat současně s produkty s obsahem esenciálních olejů. 
Ujistěte se, že je pokožka na ošetřovaných místech čistá, suchá a bez krémů, 
maziv nebo jiných kosmetických přípravků. Pokud není pokožka dostatečně čistá a 

suchá,může to mít negativní vliv na příjemné pocity při epilaci, a dokonce poškodit 

přístroj. 

• Pokud jste užili léky proti bolesti, které snižují citlivost pokožky na teplo, používejte 
přístroj opatrně, než účinek léků pomine. 

• Nepoužívejte na následující části těla nebo za následujících situací: 

• Do 24 hodin po epilaci se vyhněte přímému ultrafialovému záření na epilované části; 

• Pokud není pokožka epilované části suchá a čistá, ovlivní to účinek pulzního světla a 
může to také způsobit, že se přístroj nerozsvítí nebo bude generovat světlo náhodně; 

• Pokud vestavěný ventilátor po zapnutí napájení nefunguje (není slyšet bzučení), 
nepoužívejte jej, aby nedošlo ke zničení přístroje. 

1. Vnitřek dutiny ústní, perineum, sliznice 
2. Oblasti po plastické chirurgii a operované 

oblasti 

3. Adamovo jablko, oční bulvy, okolí očí 

4. Obočí, vlasy, uši, hlava 

5. Akné, skvrny, mateřská znaménka atd. 

6. Bradavky, areola a pupík 

7. Velké žíly 

8. Tetování, malování na tělo

. (Poznámka: Tento seznam není úplný. Pokud si nejste jisti, zda tento přístroj můžete 

použít, doporučujeme vám poradit se s online zákaznickým servisem） 
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Popis dílů 
 
 

displej 

Specifikace 

Název 
Epilátor Sapphire 

s chladicí funkcí 
Model ZHF-IPL-Ⅱ 

Velikost 
přístroje 

152*92*193mm Hmotnost 398g 

Jmenovitý 
výkon 

 
60W 

Výstupní napětí 

adaptéru 
DC 24V 2500mA 

Plocha epilačního 

okénka/ výstupu 

světla 

 

3.6cm2 

Implementační 

norma 

GB 4706.15-2008 

&GB 4706.1-2005 

 

Number of luminous 

times that can be use 
Gear display 

Klíč pro detekci 

tónu pleti 

 
Nepoužívejte 

pro tmavší tón 

pleti 

Tlač.spínače 

chlazení 

Tlač. nahoru 
Tlač.posu

nu dolů 

Značka aut.záblesků Spínač 

Otvor pro 
odvod tepla 

Spouštěcí 
tlačítko 

Elektrická 
zdířka 

Epilační okénko 
Sapphire 

Indikační páska 
funkce 

• Provoz můžete 
spustit, když světlo 
bliká 

• Dynamické 
nabíjení, když 
světlo nebliká, 
prosím, čekejte.  

Zobrazení 
stupňů 

Počet světelných 
záblesků, které 
můžete využít 
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Depilátor SAPPHIRE s funkcí chlazení 

 
Popis funkce 

 
Spektrum vyzařovaného intenzivního pulzního světla IPL (dále jen IPL – intense 

pulse light) může být ve velmi krátké době přesně absorbováno melaninem ve 

vlasových folikulech, což způsobuje tepelné poškození vlasových folikulů a 

zpomaluje jejich regeneraci. Po několikanásobném ošetření se postupně smrští a 

dosáhne se efektu odstranění chloupků. Čím jsou vlasy silnější a tmavší, tím více 

energie absorbují a tím lepší je efekt odstranění chloupků. 

 
 

Jak dosáhnout dobrých výsledků 

 
Obecně platí, že po 4-5násobné aplikaci se třetím stupněm intenzity záblesků se 

růst chloupků výrazně zredukuje. Pokud zaznamenáte opětovný růst chloupků, 

doporučuje se provádět následné ošetření každých 4-8 týdnů. Interval ošetření lze 

upravit podle osobní rychlosti regenerace chloupků a různých částí těla. 

 

 
Doporučovaný stupeň intenzity světla (2-3 aplikace týdně) 

Počet  

aplikací 

 
První ošetření 

 
Ošetření 2-3x 

 
Ošetření 4-5x 

Účinek  
Chloupky až jejich 

vypadávání 

Růst chloupků se 

významně zpomalí 

Méně chloupků 

až udržování 

hladké pokožky 

Příprava před použitím 

 
Test na malé ploše pokožky 

 
Pokud používáte tento přístroj poprvé nebo jste se nedávno opalovali, měli byste 
provést kožní test na každé epilované oblasti, abyste zjistili, zda pokožka reaguje na 
intenzitu světla. 
1. Pečlivě zkontrolujte tabulku odstínu pokožky, nasaďte si ochranné brýle a zapněte přístroj 

2. Vyberte si malou plochu v oblasti, kde si zamýšlíte odstranit chloupky (nepokoušejte 

se používat tento přístroj na obtížných nebo citlivých místech, jako jsou kotníky nebo 

kosti). 

3. Začněte od prvního stupně intenzity záblesků, postupně zvyšujte intenzitu (obecně 
platí, že čím vyšší stupeň, tím větší intenzita záblesků a lepší účinek epilace), vydejte 
záblesk, a poté přístroj posuňte na další místo. 

4. Po provedení kožního testu vyčkejte 2 hodiny, aby se potvrdil stav pokožky. Pokud 
vybrané plošky podrobené aplikaci jsou po testu normální (bez zarudnutí, puchýřů), 
můžete tento přístroj bez obav používat. 

 

Základní pokyny k epilaci 
 

Epilace v podpaží 
 

1. Před epilací si umyjte podpaží, abyste smyli antiperspirant, parfém, krém a jinou 
kosmetiku, kterou jste v podpaží použili. 
2. Nejprve prsty natáhněte záhyby pokožky, a poté epilujte. Je normální, že kůže přímo 
pod světelným výstupem mírně pálí. 

 

Epilace v oblasti bikin 
 

1. Na částech těla s nahromaděným pigmentem a na tmavých oblastech pokožky 
používejte nízký stupeň intenzity světelných záblesků, než se Vaše pokožka adaptuje. 

 

Epilace rukou a nohou 

1. Ošetření pokožky v oblasti kostí nebo na nerovných částech je více bolestivé než na jiných 

částech pokožky. 
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Nepoužívejte přístroj na následujících částech 

1. Popáleniny, tmavé partie, okolí očí, omrzliny, černé névy, tetování, obočí, vlasy, 

popáleniny od slunce a další partie. 

2. Po epilaci se po dobu 24 hodin vyhýbejte přímému slunečnímu záření na epilovanou 

pokožku, abyste se vyhnuli ultrafialovému záření, a pokud půjdete ven, použijte 

opalovací krém. 

Tlačítko detekce tónu pleti ( ) 

Po zapnutí přiložte epilační okénko (okénko, přes které je vyzařováno světlo) kolmo na 

pokožku oblasti, kde chcete odstranit chloupky. Stisknutím tlačítka detekce odstínu 

pokožky (jak je znázorněno na obrázku) se zapne snímání odstínu pokožky (indikátor 

detekce odstínu svítí). Detekci odstínu pokožky vypnete opětovným stisknutím tlačítka 

detekce odstínu (indikátor detekce odstínu pokožky je vypnutý). Cykly se střídají. 

 
Návod k použití 

 

Zapnutí a vypnutí:  (      ) 

Po připojení ke zdroji napájení začnou blikat světelný indikátor, tlačítko spínače, 

dále blikají tlačítka plus/mínus a epilátor přejde do pohotovostního režimu. 

Dlouhým stisknutím spínače po dobu 3 sekund se epilátor zapne a zobrazí se 

zbývající počet světelných záblesků a stupně intenzity záblesků; opětovným 

stisknutím spínače se přístroj vypne. 

Pokud přístroj nebudete po dobu delší než 5 minut používat, přístroj se 
automaticky vypne. 

 

 

Volba stupně a tlačítek: (      /    / ) 

Přístroj má celkem 5 stupňů intenzity. Krátkým stisknutím tlačítka  zvýšíte 

stupeň intenzity (tlačítko je nefunkční po zvolení 5. stupně); krátkým stisknutím 

tlačítka      snížíte stupeň intenzity (tlačítko bude nefunkční po navolení 1. 

stupně).  

 

Tlačítko pro chlazení  (    ) 

Po zapnutí přístroje se automaticky zapne funkce chlazení a rozsvítí se kontrolka funkce 

chlazení; pokud funkci chlazení nepotřebujete, stiskněte jednou spínač chlazení, abyste 

funkci chlazení vypnuli, a kontrolka funkce chlazení zhasne. 

Po zapnutí funkce detekce tónu pleti, je-li tón pleti 

velmi tmavý (tmavě hnědý), začne okamžitě blikat 

identifikace intenzity světla a přístroj nebude svítit. 

Je-li identifikován bílý nebo žlutý odstín pleti, 

okamžitá identifikace intenzity světla se vypne a 

zařízení může normálně svítit. 

Pozor 
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Volba režimu: 

Manuální režim aplikace 

Po zvolení funkce a stupně intenzity světelných záblesků přiložte epilační okénko kolmo 

na pokožku oblasti, ze které chcete odstranit chloupky, indikátor funkce bliká. Stisknutím 

světelného tlačítka spustíte silný světlený záblesk (IPL) pro epilaci oblasti. 

Automatický režim aplikace (   ) 

Po zvolení funkce a stupně intenzity světla se po stisknutí světelného tlačítka na 3 

sekundy zapne automatický režim epilace, kontrolka automatické aplikace se rozsvítí a 

opět zhasne, jakmile bude epilační okénko přiloženo kolmo k pokožce; automatický 

světelný režim vypnete opětovným stisknutím tlačítka na 1 sekundu. 

V režimu manuální aplikace bliká indikátor funkce, který signalizuje, že je k dispozici 

dostatek energie pro spuštění záblesku.  Je-li vypnutý, indikuje, že se přístroj nabíjí a 

akumuluje energii (hlavice přístroje zůstává na pokožce). 

Pokud se přístroj vzdálí od pokožky, světlo se vypne. Jakmile se výstup světla opět dotkne 

pokožky, světle se automaticky rozsvítí. 

Rychlost automatického výstupu světla souvisí se zvoleným stupněm intenzity světelných 

záblesků, čím vyšší stupeň je zvolen, tím delší bude interval automatického výstupu světla. 

Notice 
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Postup 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. K odstranění viditelných chloupků z pokožky 

v délce 1-2 mm použijte odpovídající holicí 

strojek; 

 
 

4. Pro úpravu intenzity světla stiskněte tlačítko 

nahoru nebo dolů, přičemž můžete volit mezi 

stupni 1 až 5. Při první aplikaci doporučujeme 

začít stupněm 1 a po přizpůsobení zvolit vhodný 

stupeň podle aktuální situace. 

 

5.  Zvolte automatický/manuální režim aplikace, 

epilační okénko epilátoru přiložte kolmo na 

epilovanou oblast, a poté hlavici posouvejte dále. 

 
2. Při přípravě epilace noste ochranné brýle; 

 
 
 
 
 
 

3.  Připojte přístroj ke zdroji napájení, 

stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje.  

Ujistěte se, že se výstup světla (epilační 

okénko) nachází kolmo na pokožce, a poté 

můžete začít s aplikací; 

Manuální režim se doporučuje pro malé oblasti, jako 
jsou rty a podpaží, a automatický režim pro velké 
oblasti, jako jsou paže a nohy. 
Po každém záblesku trvá asi 2 sekundy, než je možný 
další záblesk.. 

Poznámka 

Před použitím si nasaďte ochranné brýle. 

Při používání dbejte na to, aby epilační okénko zcela přiléhalo k pokožce. Pokud přístroj 

nepřiléhá k pokožce, přístroj nebude blikat (viz Obr. 1 a 2 níže). 

Zařízení při blikání vydává mírný praskavý zvuk. V důsledku záblesku budete mírně cítit 

teplo. 

Aby bylo zajištěno, že se dostanete ke všem částem, měl by být záblesk vyzařován v 

oblastech, které jsou blízko sebe. 

Při použití na malé ploše můžete vygenerovat určitý počet překrývajících se záblesků, ale 

ujistěte se, že počet záblesků na stejné ploše je menší než tři, více záblesků na stejné ploše 

nezlepší účinek aplikace, ale zvýší riziko kožní reakce. Abyste se vyhnuli vedlejším účinkům 

na kůži, nepoužívejte k označení epilované oblasti žádné pero. 

 

Pozor – pokyny pro použití  
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Záležitosti vyžadující pozornost po použití 

Ošetření po použití 

1. Doporučuje se vyvarovat se dotyku s vodou po dobu 2 hodin od epilace. Poté 

lze k hydrataci použít zvlhčující vodu. 

2. Po epilaci nepoužívejte parfémy, masky ani kosmetiku obsahující peelingové 
kuličky. 

3. Během 48 hodin po epilaci se vyhněte vystavení ultrafialovému záření a v 

případě potřeby použijte opalovací krém. 

4. Opalování pravděpodobně způsobí ztmavnutí kůže nebo její spálení a budete-li 

epilaci provádět v této době, dojde k zarudnutí, otoku, zánětu a dalším stavům. 

Z tohoto důvodu věnujte při používání tohoto přístroje tomu, abyste se 

nevystavovali slunci, doba zahojení spálenin po opalování činí nejméně 1 týden. 

5. Abychom zabránili umělému opálení kůže během epilace, měli bychom vždy 

dávat pozor na výskyt nepříznivých kožních stavů. 

6. Pokud po epilaci potřebujete plastickou operaci (týká se pouze epilovaných 

oblastí), poraďte se se svým lékařem. 

Údržba přístroje 

1. Po použití přístroj vypněte a odpojte od zdroje 
napájení; 
2. Otřete depilační okénko SAPPHIRE 
3. Uložte brýle a přístroj do krabice. 

Často kladené otázky 
 

 

Q1：Proč nelze přístroj zapnout? 

A1：Možná není správně připojen ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj připojen 

nebo ne. 
 

 

Q2：Proč nesvítí kontrolka funkce？ 

A2：Může být problém, že se přístroj nerozsvítí. Zkontrolujte, zda napájení funguje správně. 

Pokud napájecí zdroj nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis, aby výrobek opravil 

nebo jej neprodleně vrátil. 
 

 

Q3：Proč přístroj nemůže emitovat světlo? 

A3：Zkontrolujte, zda není teplota hlavice a těla přístroje příliš vysoká a zda se výstup světla 

nenachází příliš blízko kůže. Pokud je teplota příliš vysoká, počkejte před použitím přístroje, 

dokud se přirozené neochladí; pokud není světelný výstup/epilační okénko blízko kůže, přiložte 

světelný výstup blízko k pokožce a počkejte, až začne blikat indikátor funkce. 
 

 

Q4：Bude epilace přístrojem bolet? Je bezpečný? 

A4：Epilace není bolestivá. 
 

 

Q5：Budou póry po použití rozšířené a vzniknou černé skvrny? 

A5：Ne. Vlasové folikuly se vylučují z těla spolu s produkty metabolismu a póry se působením 

přístroje do určité míry stáhnou, takže černé skvrny a póry se nezvětší. 
 

 

Q6：Ovlivní to pocení po epilaci? 

A6：Ne. Chloupky rostou z vlasových folikulů, zatímco ve struktuře kůže jsou vlasové folikuly 

a potní žlázy nezávislé tkáně, takže epilace neovlivní pocení. 

 

 

Aby byl zajištěn co nejlepší účinek a co nejdelší životnost přístroje, přístroj před a po každé 

epilaci očistěte, aby se na něm nehromadily chloupky a prach. 

Přístroj nevkládejte za účelem čištění do vody ani pod vodovodní kohoutek. 

K čištění přístroje nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky (zubní pastu apod.) 

ani žádné chemické čisticí prostředky. 

Pokud není čisticí účinek vody dobrý, lze k čištění výše uvedených součástí použít několik 

kapek alkoholu o vysoké koncentraci (max. 96 %). 

Pokyny pro údržbu 
instructions 
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PŘÍLOHA 
 

  Porovnejte prosím barvu své pleti s tabulkou odstínu pleti v tomto 

návodu nebo na obalu (viz příloha) a zjistěte, zda je váš odstín pleti 

vhodný pro použití epilátoru. 

 （Vezměte prosím na vědomí, že tento přístroj nelze použít pro 

odstíny označené "×".) 
 

 

Skin Tone Table 

bílá žlutá Světle hněd hnědá Tmavohnědá tmavohnědá 

Hair Color Table 

Tabulka odstínů pleti 

Tabulka odstínů pleti 


