
KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-1  
k ošetření kůže ultrazvukovými vlnami 1 MHz 

 

 
 

 Děkujeme, že jste si koupili tento strojek na ošetřování kůže ultrazvukovými vlnami. 
 

 Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál obsahující provozní instrukce a příručku 
uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. 
 

 Výrobek je určen k uskutečnění péče o normální kůži a k jejímu zkrášlení. Žádný jiný způsob 
používání ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován. 
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Specifikace 
Název: Přístroj k ošetření kůže ultrazvukovými vlnami 
Příkon adaptéru: AC 100 – 240 V 
Výstupní výkon adaptéru: DC 5V 1000 mA 
Rozměry (cm): 17 x 3,8 x 4,3 
Váha (g): 190 
Frekvence: 1 MHz ± 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Princip přístroje k ošetření kůže ultrazvukovými vlnami 
 

 Ultrazvukové vlny jsou vyšší než 20000 Hz a nemohou být zaslechnuty lidským uchem. Jsou 

ve velké míře využívány v lékařském ošetřování. Po několik let využíváme technologii ultrazvukových 

vln v ošetřování kůže. Strojek na ošetření kůže ultrazvukovými vlhami se ve většině salonů krásy 

stává jedním z hlavních produktů péče o kůži. 

 

 Funkce ultrazvukových vln na lidskou kůži: 

1. Funkce mechanického dotyku 

2. Funkce zahřívání a fyzikálně-chemická funkce 

 

Ultrazvukové vlny mohou vyvolat změny v objemu a pohybu lidských buněk. To je známo jako jemná 

masáž buněk. Masáž stimuluje a upravuje buněčnou membránu. Zvyšuje výkon pokožky a teplota 

vnitřní kůže roste o 0,5 – 1 °C. Proto se tím zlepšuje vstřebávání výživy kůží, urychluje se 

metabolismus a obnova kožní tkáně. 

 

Ultrazvukové vlny rovněž dokáží rozkládat tuk v pasu, spotřebovávat energii, obnovovat poškozené 

lymfatické a kapilární cévy, a tím může u vás vyvolat ztrátu váhy a dosažení hezkého tvaru. 

 

 

- 1 – 

 
  



Bezpečnostní instrukce 
- Zařízení je určeno pouze pro ošetření a zkrášlení kůže. Nepoužívejte pro žádný jiný účel. 
- Postupujte podle Manuálu provozních instrukcí a regulujte frekvenci použití. Dobu provozu zkraťte 

při prvním použití nebo pokud je vaše kůže velmi citlivá. 
- Zastavte použití, pokud zjistíte jakoukoli neobvyklou reakci. Okamžitě konzultujte svého lékaře. 
- Pokud jste těhotná, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, před použitím tohoto přístroje 

konzultujte lékaře. 
 
Zařízení nepoužívejte  
 
- pokud jste těhotná, 
- na čelo, spánky, ucho, krk, oční bulvy a okolí očí, přímo na některá kloubní spojení, jako jsou loket 

a koleno, atd. 
- Na kůži, která je spálená od slunce nebo zanícená. 
- Pokud máte dermatitidu nebo jinou kožní alergii, způsobenou kosmetickým make 

upem.  
- Na jiné oblasti, kde je na kůži vyrážka, akné nebo zanícená kůže. 
- Na skvrně, kde kůže svědí nebo je horká. 
- Na skvrně způsobené fyzickým podrážděním. 
- Na části těla, kde došlo k chirurgickému plastickému zákroku.  
- Na místech, kde jste si oholila chloupky krémem na odstraňování chloupků nebo 

holicím krémem. 
- Na jiné části těla nebo kůže, jež nebyla zmíněna v tomto provozním návodu. 
 
Preventivní opatření při provozu a údržbě  
 
- Zařízení nepoužívejte, jestliže jsou jeho kabely, zásuvka a zástrčka přehřáté, 

poškozené nebo ztracené. 
- Nepokládat na vlhký povrch nebo v blízkosti vody. 
- Máte-li mokré ruce, nepracujte s přístrojem a nedotýkejte se ho. 
- Před uložením vypněte napájení a odpojte od zdroje. 
- Přechovávejte mimo dosah dětí. 
- Děti nesmí s přístrojem pracovat. 

*Před prvním použitím si proveďte test na alergii. 
 
Jednoduchý test na alergickou reakci: 
1. Očistěte zápěstí. 
2. Na očistěnou plochu aplikujte trochu speciální esence a nechte přirozeně 

zaschnout (během testu nesmí přijít do styku s vodou a nesmí se smýt). 
Pokud zjistíte alergickou reakci neb o nenormální reakci kůže, okamžitě 
zastavte test a ihned kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 

3. Pokud se do 48 hodin neobjeví alergie ani jiná forma kožní reakce, můžete 
tuto speciální unikátní esenci a toto zařízení pravidelně používat. 
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Popis jednotlivých dílů 
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Instrukce operačního panelu: 

Indikátor nabití 

Indikátor proudu 

Tlačítka volby 

Spínač elektrické 
energie 

Když vložíte adaptér, tento indikátor se rozsvítí, 
když je vybitý, indikátor zhasne. 
Po zapnutí energie nejsou produkovány 
ultrazvukové vlny. 
Ultrazvukové vlny jsou produkovány, jen pokud je 
zapnutý indikátor High / vysoké, Middle / střední 
nebo Low / nízké. 

Když je napětí baterie nízké, bude střídavě blikat indikátor nízké, střední, 
vysoké; měli byste strojek nabít. 

Provozní proces a testování 
Provozní proces a testování 

Zařízení položte na 
rovnou plochu a do 
generátoru ultra-
zvukových vln vložte 
pár kapek vody. 

Zapněte proud a zvolte 
jednu z úrovní: nízkou, 
střední nebo vysokou. 

Jestliže voda v generátoru 
ultrazvukových vln vibruje, 
jsou produkovány 
ultrazvukové vlny. 



Způsoby provozování 
 

Jak ošetřit vaši tvář (zvolte nízkou úroveň) 
 

1. Nejprve pečlivě odstraňte make-up a nečistoty. Ošetření kůže ultrazvukovými vlnami se musí provádět 
na vyčištěné kůži. 

2. Zapněte proud a světlo indikátoru se rozsvítí. 

 
3. Aplikujte přiměřené množství esence na obličej a vyhněte se oblasti očí. Ujistěte se, že plocha 

ošetřování je dobře pokryta esencí. (Poznámka: Vysoce doporučujeme použít naši designovou esenc i 
MAYA pro její nejlepší výkon a vedení ultrazvukových vln). 

4. Aplikujte přiměřené množství esence na generátor ultrazvukových vln. 

                                      
 

5. Stiskněte tlačítko intenzity a zvolte nízkou úroveň. 
Jakmile přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny, nastartuje se časové zařízení. Po deseti minutách se přístroj 
automaticky vypíná. 
 
Návrh: Měli byste raději použít designovou esenci k převodu ultrazvukových vln. 
 
 
 

 

Základní způsob ošetření vašeho obličeje 
Krok 1, vyžaduje 8 minut. 
Pomocí generátoru ultrazvukových vln masírovat stejnoměrně kůži. 

 
- Krok 1 vyžaduje 8 minut. Pomocí generátoru ultrazvukových vln 
rovnoměrně masírujte kůži. K tomu jsou zapotřebí 4 minuty. Nejprve během čtyř 
minut ošetřete generátorem ultrazvukových vln pravou stranu obličeje (použijte 
k tomu časové zařízení nebo hodinky). Potom pracujte další 4 minuty na levé 
straně obličeje. Přístrojem pracujte v pořadí uvedeném na obrázku a pracujte 
pohybem nahoru (asi třikrát). 
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1. Naznačenou cestou od čelisti ke kořeni 
ucha 

2. Naznačenou cestou od čelisti 
k přední části uší 

3. Naznačenou cestou od koutku úst k horní 
části ucha 

4. Naznačenou cestou od spodní části nosu 
směrem k místu blízko vašeho obočí 

5. Naznačenou cestou ošetřete obě 
strany nosu  

6. Naznačenou cestou odnosu směrem 
k oblasti blízko spánku 



Speciální metoda k ošetření obličeje 
(Doba ošetření: 2 minuty) 
 
Zemská gravitace, rostoucí věk, tloustnutí, všechny tyto faktory způsobují povolení kůže, její vytahování i dvojitou 
bradu. U následujících ošetření trvá 30 vteřin – 1 minutu na každou oblast ošetření. Na generátor ultrazvukových 
vln použijte mírný tlak, aby zvedal kůži a svaly ve směru šipky na obrázku. Po této základní metodě ošetření kůže 
nyní můžete použít speciální metody ošetření. 
 

 
  

Sval tvářový 
 
Velký 
 
Žvýkací 
 

Sval dvojbříškatý 

Obličejové svaly jsou zobrazeny na výše uvedeném výkresu. 
- Lepších výsledků můžete dosáhnout, pokud budete generátorem 

ultrazvukových vln klouzat rovnoběžně se strukturou svalů. 

Ošetření ke zpevněné obličeje Ošetření ke zvednutí koutků úst 

Ošetření od koutku úst směrem 
k oblasti blízké očím. 

Ošetření od koutku úst pohybem 
směrem nahoru 



 
  

Ošetření ke zpevnění dvojité brady  O ošetření T-polohy 

Klouzejte od brady k spodní 
části ucha, od brady do 
koutku úst. A vždy klouzejte 
od spodních partií k partiím 
horním. 

Nahoru a dolů po 
nosu po dobu jedné či 
dvou minut. 

Ošetření ekzému a akné 

Neošetřujte přímo partie, na 
kterých je ekzém, skvrny, akné, 
spálení od slunce atd. Ovšem 
můžete ošetřit kůži kolem, abyste 
napomohli přírodnímu zahojení 
problémů na kůži. 

Doporučení k péči o kůži  

Kontaktujte bokem generátoru 

Bok generátoru musí pevně 
poklepávat na kůži. Nepoužívejte na čelo, oči ani krk, 

protože byste mohli poškodit kůži. 

Použít pokaždé 
4 – 5 g kapaliny 

Přidejte trochu esence, pokud 
generátor neklouže. 

Pohyb boku generátoru 
1. Pomalu posouvejte 5s 

od brady k zadní části 
ucha. 

2. Posouvejte geometricky 
zdola nahoru, zleva 
doprava. 



Způsoby ošetření určitých tělesných partií 
 

Maximální ošetření téže tělesné partie činí pokaždé 10 minut, ale ne častěji než dvakrát denně, ne častěji než 

třikrát týdně. 

 

(1) Tělo pečlivě omyjte mýdlem a vodou, abyste odstranili veškeré nečistoty. 

 

(2) Na tělesnou partii aplikujte před ošetřením přiměřené množství esence MAYA. 

 

(3) Přiměřené množství esence MAYA aplikujte na generátor ultrazvukových vln. 

 

(4) Stiskněte tlačítko ON a rozsvítí se červená kontrolka proudu. 

 

(5) Zvolte hladinu intenzity (k ošetření na pažích a lýtkách zvolte střední úroveň, pro ošetření v oblasti pasu, 

žaludku, hýždí a stehen zvolte úroveň vysokou). 

 

(6) Generátor ultrazvukových vln položte jemně na tělesnou partii s mírným tlakem. Ujistěte se, že mezi 

generátorem a tělem není mezera. 

 

(7) Každých 10 minut zazní alarm, pípání se utiší a přístroj se automaticky vypne. Potom můžete začít 

s jinou tělesnou partií, když stisknete tlačítko ON. Pokud chcete strojek zastavit předtím, stiskněte 

tlačítko do polohy OFF. 

 

(8) Po ošetření si navlhčeným ručníkem otřete zbytky esence s povrchu těla. Můžete ji případně smýt teplou 

vodou. K otření zbytků esence z generátoru ultrazvukových vln použijte jemnou utěrku (nepoužívejte 

vodu, benzín ani alkohol). 

 

 

Toto zařízení nepoužívejte přímo na střed krku, kolem očí, očních víček, na některá kloubní 

spojení, jako jsou lokty a kolena, atd. 

 

 

 

 

 

 
  

Varování 



Ošetření těla 
 
*Upozorňujeme, že toto je pouze všeobecný způsob ošetření. V případě sofistikovaných a profesionálních 

způsobů ošetření konzultujte laskavě svého kožního poradce. 

 

 
  

Ošetření obou paží 

zpevní povolené svalstvo vašich paží, a také je 
zbaví tuku. 
Intenzita: zvolte MIDDLE / střední 
Čas: ošetření zabere 35 minut. 
Postup: 

1.  Generátorem ultrazvukových vln 
kreslete nepřetržité kruhy ze spodní 
partie směrem k partii horní. 

2. Případně postupujte cestou uvedenou 
na obrázku. 

3. Vyhněte se přímému kontaktu s loktem. 

Ošetření pasu a žaludku 
Pokud jste těhotná, nepoužívejte tuto aplikaci 

Funkce: Snížení váhy a obnovení hezké postavy 
Intenzita: Zvolte HIGH / vysoká 
Čas: toto ošetření trvá 8 - 10 minut 
Pas: 

1) Generátorem ultrazvukových vln klouzejte nahoru a dolů po struktuře svalstva 
v pasu.   

2) Generátorem ultrazvukových vln klouzejte zvenku dovnitř  
do středu pasu. 

Žaludek: 
1) Generátorem ultrazvukových vln provádějte kruhy kolem pupíku 

podle obrázku (3). 
2) Podle (4) klouzejte generátorem ultrazvukových vln kolem 

žaludku, jako kdybyste malovali velká kola. 



 
 

 

 

 

 

 

Lýtka 

Funkce: Snížení váhy a obnovení hezké postavy 
Intenzita: Zvolte MIDDLE / střední 
Čas: toto ošetření trvá 3 – 5 minut. 
Intenzita: Zvolte HIGH / vysoká 
Čas: Toto ošetření trvá 8 – 10 minut 
 
Krok 1: Generátorem ultrazvukových vln 
klouzejte rovně ze spodní partie lýtka k horní 
partii (jako cesta 2). 
Poznámka: Neošetřujte přímo koleno (vyhněte 
se kloubovým spojům).  

Zpevnění a vytažení hýždí 

Funkce: Jak víte, naše hýžďové svalstvo může 
povolit a ztratit tvar. Toto ošetření hýždí dokáže 
zpevnit svalstvo a zlepšit tvar hýždí. 
  
Intenzita: Zvolte HIGH  vysoká 
Doba ošetření: 10 minut 
Způsob: Generátorem ultrazvukových vln klouzejte 
podle obrázku od spodní partie k horní, zvenku 
směrem ke středu hýždě. 

Další speciální ošetření 

Intenzita: zvolte MIDDLE / střední 
Doba provozu: každá noha trvá maximálně 1 minutu. 
Při ošetření chodidel postupujte podle obrázku. 
 
Toto ošetření může zlepšovat tok lymfy, a tím 
napomáhat léčení otoku. 



 
  

Ošetření rukou a paží 

Intenzita: zvolte LOW / nízká 
Doba provozu: na každé ruce a paži 5 minut 
Krok 1: Pracujte podle obrázku (1) 
Krok 2: Pracujte podle obrázku (2) 
Krok 3: Pracujte podle obrázku (3) 
pomocí generátoru ultrazvukových vln klouzejte 
od konečků prstů k paži. 

Bezpečnostní opatření 

Pokud cítíte, že je generátor ultrazvukových vln přehřátý, okamžitě vypněte 
přístroj. 
Zajistěte, aby generátor stále klouzal. Nezastavujte klouzání na jedné ploše. 
 
Toto zařízení nepoužívejte na kůži, pokud jste ji pečlivě nezvlhčili speciální 
designovou esencí k ošetření kůže. (Musíte použít speciální designovou esenci 
k ošetření kůže, kterou lze zakoupit v obchodě.) 
 

Po použití 

Zastavte produkci ultrazvukových vln, stiskněte POWER 
k vypnutí. 

Očistěte esenci z generátoru 

Nečistit vodou 
Nečistit benzínem, banánovou vodou, 
alkoholem. 

Omyjte s kůže vodou zbytky esence. 



O nabíjení 

 
 

Časté dotazy a odpovědi 
 
Kdy je nejlepší čas k ošetření vaší kůže? 

Nejlepší je čas, než jdete do postele, protože po ošetření by měla mít vaše kůže dostatek odpočinku 

k důkladnému absorbování výživy. 

 

Jak často mohu použít zařízení k ošetření kůže ultrazvukovými vlnami? 

Strojek můžete provozovat na téže partii těla maximálně 10 minut denně a ne častěji než třikrát týdně. Jinak bude 

vaše kůže nadměrně stimulovaná a nebude moci dosáhnout žádoucích výsledků. 

 

Proč bychom měli používat speciální designovou esenci? 

Speciální designová esence je nejlepší pro vedení ultrazvukových vln do kůže (je-li vzduch mezi generátorem vln 

a kůží, tento vzduch ovlivní nepříznivě vedení ultrazvukových vln do kůže). Naše esence je speciálně 

konstruovaná a vyrobená pro strojek na ošetření kůže ultrazvukovými vlnami. Můžeme zaručit kvalitu, výkon a 

bezpečnost esence, a že dosáhla standardů výrobců pro lékařství. 

 
  

Kapacita baterie při uložení a přepravě je pouze 30%, proto ji před 

použitím nabijte.  Normální doba nabíjení je 3 hodiny. 

Dobít se může z počítače přes USB, připojením 
zařízení k USB kabelu.  

Dobijte přes adaptér, zapojte adaptér do nástěnné 
zásuvky. 

Dobijte nabíječkou s PC nebo adaptérem. 



 
 

Jednoletá záruka na opravu 

 

1. Je velmi nepravděpodobné, že by u vašeho výrobku došlo k závadě během prvních dvou let od 

zakoupení. 

2. Výrobek vraťte s pokladním dokladem a originálním záručním listem a my jej zdarma opravíme za 

předpokladu, že jste s ním pracovali v souladu s manuálem provozních instrukcí. 

(1) Rozbití nebo poškození jako následek nerespektování provozních instrukcí. 

(2) nesprávná nebo neoprávněná oprava 

(3) náhodné poškození během vaší vlastní přepravy, nebo spadnutí na podlahu, nebo úmyslné 

poškození či zanedbání výrobku po zakoupení. 

(4) požár, zemětřesení, počasí jako záplava, blesk, silný vítr. 

3. Tato záruka je omezena na výrobky zakoupené a použité v Číně. 

 

Bude vydáno. 

 

 
 

Záruka 

Model Datum nákupu 

Místo nákupu Prodejní odd. 


