KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-8
pro ošetření očí a oživení očního okolí




Děkujeme, že jste si koupili toto multifunkční revitalizační zařízení na ošetření očí.
Řiďte se směrnicemi v této příručce a zachovávejte uvedené bezpečnostní instrukce. Příručku uschovejte pro budoucí použití.
Zařízení je určeno k provádění běžné péče o oči a kůži. Žádné jiné způsoby použití a prodej v souvislosti s léčebným účelem nejsou podporovány.

3 funkce v 1 přístroji
Multifunkční revitalizační péče o oči
Jde o malé zkrášlovací zařízení ve tvaru pera, které poskytuje
celou řadu ošetření ke zlepšení očí. Má na jednom konci kuličku
a na druhém konci ultrazvukovou ocelovou hlavu. V pouhých
dvou krocích ji můžete kdykoliv snadno použít na kterémkoliv
místě:
1.

Doplnění výživy do kůže k hlubokému zvlhčení a hydrataci

2.
3.

Zpevnění a posílení kůže
Úprava drobných a jemných vrásek

4.

Zesvětlení tmavých kruhů, odstranění pytlíků pod očima a
odulosti

5.

Čištění a detoxikace lymfatického systému
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Detaily výrobku
Název: 3v1 Multifunkční revitalizační zařízení k péči o oči
Příkon: AC 100V – 240 V
Výstupní výkon: DC 5V 1.000 mA
Rozměry (cm): 16 x 4,8 x 3,5
Váha (g): 118
Průměr ultrazvukové hlavy (mm): 25
Časové nastavení: Automatické zastavení po 5 minutách
Ultrazvukový kmitočet: 3 MHz ± 5%

Bezpečnostní instrukce
-

-

Zařízení je dimenzováno k zajištění běžného ošetření očí a kůže. Použití pro
žádný jiný účel není podporováno.
Před použitím si laskavě pozorně přečtěte tuto kapitolu. Při používání
respektujte instrukce a četnost použití regulujte v souladu s instrukcemi
v tomto manuálu. Při prvním použití a je-li vaše kůže velmi citlivá, zkraťte dobu
ošetření.
Přestaňte s ošetřením, pokud se začnete cítit nepříjemně. Okamžitě
konzultujte svého lékaře.

Preventivní opatření při provozu a údržbě

Zařízení nepoužívejte
-

s lékařskými zařízeními, jakými jsou kardiostimulátor, generátor kyslíku,
elektrokardiograf, atd.
při výskytu některé z okolností dále uvedených:
během těhotenství nebo měsíčků
při alergické dermatitidě nebo krvácení
při podráždění kůže nebo zarudnutí v důsledku nadměrného opalování
v případě kožních vředů nebo zánětů
po kosmetických operacích příslušných částí těla
při rozšíření kapilár nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým
požíváním steroidů a hormonů

-

POZNÁMKA
Přístroj sami nerozebírejte
Přechovávejte mimo dosah dětí
Přechovávejte mimo dosah ohně
Přechovávejte mimo dosah vlhkosti a vody
Nedovolte, aby přístroj spadl nebo narazil
Po použití odpojte elektrický kabel

Jednotlivé díly
Tlačítko iontové
revitalizace

Ultrazvuková masážní
hlava

Tlačítko ultrazvukové
masáže

Páska iontové
vodivé elektrody
Kryt ultrazvukové
masážní hlavy

Kulička

Kryt kuličky

Funkce
Technologie, které volíme, obsahují 3 MHz ultrazvuk, iontovou
vodivou a tepelnou masáž, jež jsou klinicky prověřené jako
bezpečné a účinné a vhodné pro všechny pokožky. Stačí pár minut,
probuďte zevnitř mládí a krásu svých očí.
-

3 MHz ultrazvuk: vyčištění a detoxikace lymfatického systému;
odebere přebytečnou vodu a tuk z okolí očí. Zpevní a zvedne
vaši kůži s viditelnými výsledky po použití.

-

Ošetření iontovou vodivostí: váš produkt k péči o oči předá
hluboko do kůže, aby se tak zvýšil jeho účinek; zvlhčí a
hydratuje kůži; prosvětlí tmavé kruhy a vyrovná pytlíky pod
očima.

-

Zahřívací masáž: vestavěný systém zahřátí 40 °C ± 2 °C může
ulevit napětí v očích, urychlit cirkulaci krve v kapilárách kolem
očí, a tím zmenšit jemné a drobné vrásky a rozzářit vaše oči.

-

Stimulace akupresních bodů: při pohybu kolem očí dokáže
stimulovat okolní akupresní body, osvěžit vaši pokožku a
podpořit zmenšení otoků a pytlíků pod očima.

Provozní instrukce:
-

-

ON/OFF: dlouhé stisknutí tlačítka
“Reviving” / revitalizace nebo
“Sonic” k zapnutí / vypnutí napájení.
Zvolit funkci:
Iontové vedení s tepelnou masáží: „Revitalizační ultrazvukové
ošetření: „Sonic“

Potvrzení ultrazvuku:
Položte ultrazvukovou hlavu rovně hlavou nahoru,
do hlavy aplikujte několik kapek vody a stiskněte
„Sonic“. Kapka vody bude vibrovat při zapnutí
ultrazvuku.

Potvrzení iontového vedení s tepelnou masáží:
Tepelná masáž:
Stiskněte „Reviving“ a kulička během tří minut pomalu zvýší svou
teplotu na cca 40 °C (pro referenci 28 °C teplota v místnosti).
Dotkněte se kuličkou pokožky a teplo lze cítit.
Iontové vedení:
Můžete pociťovat jemné brnění nebo znecitlivění, když je zapnutá
iontová vodivost. Různé produkty k ošetření kůže a různé typy kůže
mohou vést k různým vjemům.

-

Zastavení: jak “Reviving, tak „Sonic“ se automaticky zastavují po
pěti minutách. Zařízení se zastaví po zapípání.

Nabíjejte před prvním použitím nejméně tři hodiny, aby se
aktivovala lithiová baterie uvnitř.

-

Nabíjení: před prvním použitím a pokaždé, když se baterie
vybije, je třeba nabít ji.

Při nabíjení: synchronní blikání dvou kontrolek
Dokončené nabíjení: nepřetržitě svítí obě kontrolky
Vybitá baterie: cirkulující blikání dvou kontrolek, automatické
zastavení po deseti blikajících kolech.
Doba nabíjení
Celková doba provozu
asi 3 hodiny
asi 2 hodiny
(výše uvedená provozní doba závisí na
bezprostředním použití po úplném nabití)

Před použitím
Frekvence používání:
Režim
Reviving
Sonic

Frekvence používání
2 – 3x týdně, pokaždé 3 – 5 minut
2 – 3x týdně, pokaždé 5 – 10 minut

Rychlý průvodce uživatele
Viditelné výsledky brzo po použití k ošetření všech nepříjemností
kolem očí (tmavé kruhy, pytlíky, otoky, jemné vrásky atd.), lze
použít také na obličej, což pomáhá ve znovuzískání pružnosti vaší
kůže.

Průvodce uživatele ve
REVIVING (revitalizace)

funkci

1. Vyčistěte kůži.

Krok 1:
Odstraňte make up a vyčistěte kůži
Krok 2:
Svůj produkt k ošetření očí aplikujte stejnoměrně kolem očí a výživu
zavádějte hluboko do kůže pomocí funkce REVIVING / revitalizace
(viz podrobnosti na dalších stranách), aby se zmenšily tmavé kruhy
a pytlíky pod očima.
Krok 3:
Gel aplikujte stejnoměrně na obličej a pomocí funkce SONIC (viz
podrobnosti na dalších stranách) provádějte masáž tak, abyste
odstranili přebytečnou vodu a tuk a odstranili jemné vrásky, ale také
abyste vyčistili a detoxikovali lymfatický systém.

2. Aplikujte ošetřující produkt kolem očí,
sledujte směr od vnitřních koutků očí ke
spánkům.

Tipy:
1. Položte ultrazvukovou hlavu jemně na kůži a zajistěte její
těsný kontakt s vaší kůží během používání.
2. Pokud kulička nebo ultrazvuková hlava nejsou dostatečně
lubrikovány, aby klouzaly hladce po kůži, aplikujte na
pokožku větší množství esence nebo gelu.
3. Vyhýbejte se očím a neprodlévejte delší dobu na spáncích.

3. Sejměte kryt na konci kuličky a stiskněte
tlačítko „Reviving“ (Revitalizace).

4. Zařízení držte v jedné ruce a dotýkejte se z obou stran pásků
elektrody.
(zvlhčete si ruku navlhčeným ubrouskem, dříve než oschne)

5. Pomalu pohybujte strojkem tam a zpět od středu dolních víček
k vnitřnímu a vnějšímu koutku očí, čímž doplníte výživu hluboko
do kůže.

Průvodce uživatele pro funkci SONIC:
1. Sejměte víčko na druhém konci
s ultrazvukovou hlavou.

2. Aplikujte ošetřující produkt / gel
rovnoměrně na kůži a přiložte
ultrazvukovou hlavu.

3. Spusťte funkci „Sonic“, ultrazvukovou hlavu
jemně přitiskněte na kůži a masírujte dále
uvedeným způsobem:

Pomalu posunujte strojek nahoru po křivce od
brady až dozadu za uši.

Po použití
-

Sejměte ochranný kryt kolem kuličky
otáčením proti smyslu hodinových
ručiček, kryt a kuličku omyjte pod
tekoucí vodou, osušte je a kryt
našroubujte nazpět.
(Ostatní části přístroje přechovávejte
během čištění mimo dosah vody.)

-

Navlhčeným ubrouskem nebo hadříkem
setřete z ultrazvukové hlavy zbylý ošetřující
produkt / gel.

-

Po použití přechovávejte strojek čistý a suchý.

Pomalu posunujte strojek dolů od krku po
ramena, čímž se vyčistí a detoxikuje lymfatický
systém a podpoří se cirkulace krve.

Pomalu posunujte strojek nahoru ve směru šipek na
obrázku.
(každý krok opakujte 5 – 10krát)

