
 
 
 

 Děkujeme, že jste si zakoupili tento kavitační přístroj pro intenzivní regeneraci těla. 
 

 Používejte v souladu s instrukcemi v tomto manuálu a respektujte uvedené bezpečnostní 
informace. Příručku uschovejte pro budoucí použití. 
 

 Výrobek je určen k provádění rutinní péče o kůži a tělo. Žádný jiný způsob používání ani 
prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován. 

  

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-20 
k intenzivní regeneraci těla 

 

Technologie krásy 

Zeštíhlení a zpevnění 
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Specifikace 
Příkon: AC 100V – 240V 
Výkon: DC 5V 1,000 mA 
Baterie: 3,7V lithiová baterie 
Rozměry (cm): 99 x 99 x 94 
Váha (g): 295 
Průměr ultrazvukové hlavy (mm): 57 
Kmitočet ultrazvuku: 1 MHz ± 5% 
Nastavení času: automatické zastavení po 5 minutách 
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Bezpečnostní opatření 
- Kavitační přístroj CM-20 je určen k uskutečňování rutinní péči o kůži a tělo. Používání 

za jiným účelem není podporováno. 

 

- Před použitím si pozorně přečtěte tuto kapitolu. Během používání postupujte podle 

návodu a kontrolujte četnost použití v souladu s instrukcemi v tomto manuálu. Při 

prvním použití zkraťte dobu provozu, je-li vaše kůže velmi citlivá. 

 
- Zastavte používání, pokud zaznamenáte nepříjemný pocit. Ihned se obraťte na svého 

lékaře. 

 
Zařízení nepoužívejte 

- s jinými lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf, 

atd. 

- v případě dále uvedených okolností: 

během těhotenství nebo menstruace 

máte-li alergickou dermatitidu nebo krvácení 

při podráždění kůže nebo spálení při opalování 

při kožních vředech nebo zánětech 

na tělesných partiích po kosmetické operaci 

při rozšíření kapilár nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým požíváním 

steroidů a hormonů 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údržba 

1. Sami nerozebírejte 2. Přechovávejte 
mimo dosah dětí 
datí 

3. Přechovávejte mimo 
dosah ohně 

4. Přechovávejte mimo dosah 
vlhkosti a vody 

5. Nenechte 
spadnout ani narazit 

6. Po nabití odpojte kabel 



Jednotlivé části 
 
Zařízení kavitační přístroj CM-20 obsahuje: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

48 kontrolek 
červená/modrá 

Ultrazvuková 
masážní sonda 

Přední část Zadní část 
 

Displej 

Ukazatel času 
 

Ukazatel baterie 

Ukazatel ultrazvuku 

Ukazatel úrovně 

Ukazatel LED 

Ukazatel ultrazvuku 
a LED  

MODE/režim LEVEL/úroveň 



Funkce 
 

- S přísně kontrolovaným kmitočtem vytváří ultrazvuková terapie zvukové vlny, které 
vibrují milionkrát za vteřinu a dokáží masírovat tukové buňky svými mechanickými, 
chemickými a tepelnými funkcemi a účinně spalovat úporný tuk. Přitom se stimuluje 
krevní oběh a detoxikuje lymfatický systém tak, aby se vitalita kůže posilovala zevnitř. 
 

- Červený foton: vlnová délka 625 ± 3 nm, stimulující vytváření kolagenu mládí a 
buněčnou aktivitu, tak aby se zmenšila celulitida a vrásky a kůže znovu získala svou 
pružnost. 
 

- Modrý foton: vlnová délka 465 ± 3 nm, ničí bakterie a působí protizánětlivě, přičemž 
uklidňuje podráždění kůže. 
 

 

Provozní instrukce 
Tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout): 
 
První stisknutí: zařízení se zapíná 
Druhé stisknutí: zařízení se vypíná 
 
Tlačítko volby funkce: 
S každým stisknutím se funkce přepíná dokola podle tohoto pořadí: 

ultrazvuk  červený foton  modrý foton  ultrazvuk + červený foton  funkce vypnuta 
 
Tlačítko volby úrovně: 
Volba úrovně je k dispozici pouze pro funkci ultrazvuku. Standardně nastavená úroveň je 1. 
S každým stisknutím se funkce přepíná dokola podle tohoto pořadí: 
 

úroveň 2  úroveň 3  zpět na úroveň 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Nabíjení: 
 

- Před prvním použitím nabíjejte nejméně 3 hodiny, aby se aktivovala lithiová baterie 
uvnitř. 
 

- Při nabíjení: Když začne nabíjení, bliká ukazatel baterie a světlo na pozadí za 
30 vteřin ztmavne. 
 

- Nabíjení dokončené: Když se dokončí nabíjení, zmizí ukazatel baterie. 
 

- Vybití: Když se baterie vybíjí, na obrazovce se 10krát pravidelně objeví zablesknutí a 
zazní 10 pípnutí, potom se zařízení zastaví. 
 

 

Před použitím 
Frekvence používání: 
 

Režim Frekvence používání 

Ultrazvuková terapie 2 – 3x týdně, ne více než 10 minut na každou tělesnou partii 

Fotonová terapie 1x za den, pokaždé 10 – 20 minut 

Ultrazvuková + 
fotonová terapie 

2 – 3x týdně, ne více než 10 minut na každou tělesnou partii 

 
Potvrzení ultrazvuku: 
Položte ultrazvukovou hlavu na rovnou plochu hlavou nahoru, do hlavy kápněte trochu vody 
a stiskněte tlačítko „SONIC“. Vodní kapka bude vibrovat, když bude zapnutý ultrazvuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Doba nabíjení Celková doba provozu 

asi 3 hodiny asi 2 hodiny 

 



Test alergie: 
 

1. Omyjte plošku na paži. 
 

2. Na omyté místo naneste svou oblíbený prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko), 
zapněte zařízení, zvolte spuštění ultrazvukové funkce. Partii masírujte 2 – 3 minuty a 
nechte ji na vzduchu oschnout. 
 

3. Vyčkejte 24 hodin, zda se neobjeví podráždění nebo zarudnutí. 

 
 

Rychlý průvodce uživatele 
 
Krok 1 
Omyjte kůži 
 
Krok 2 
Na obličej a na ocelovou hlavu stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (gel / tělové 
mléko). Obličej masírujte za pomoci ultrazvukové funkce, aby se zpevnila a pozvedla kůže. 
 
Krok 3 
Vystavte obličej LED fotonu na podporu tvorby kolagenu (červený foton) a snížení tvorby 
akné (modrý foton). 
 
Krok 4 
Aplikujte prostředek k péči o tělo (gel / tělové mléko / krém) stejnoměrně na potřebné tělesné 
partie a přiložte ocelovou hlavu. Partie masírujte kombinovanou ultrazvukovou a fotonovou 
(červenou) terapií k posílení kůže, spálení odolného tuku, zjemnění známek napětí a 
celulitidy. 
 

 
  



 
 
 
 

 
 
 

  

Průvodce ultrazvukovou terapií 

1. Odstraňte make up a očistěte kůži 

2. Na kůži a ultrazvukovou hlavu stejnoměrně aplikujte prostředek k péči 
o kůži 

3. Stiskněte ON/OFF, zařízení se zapne a rozsvítí se LCD 
LCD svítí 

Stisknout 
ON/OFF 

4. Stiskněte tlačítko MODE / režim a spustí se 
ultrazvuková terapie 

Stisk 
MODE 

5. Zvolte požadovanou úroveň (úroveň je standardně nastavená 
na 1) Stisknout 

LEVEL 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

6. Masírovat podle dále uvedených instrukcí: 

1. Posouvejte ocelovou hlavu pomalu 
nahoru od brady za uši 

2. Posouvejte ocelovou hlavu 
pomalu nahoru od brady 
k přední části uší 

3. Posouvejte ocelovou hlavu pomalu 
nahoru od koutků úst ke spánkům 

4. Posouvejte ocelovou hlavu pomalu 
nahoru od dolní části nosní dírky ke 
kraji obočí  

5. Masírujte strany nosu 
směrem jako na obrázku 

6. Posouvejte ocelovou 
hlavu pomalu nahoru od 
stran nosu ke spánkům 

7. Detoxikujte lymfatický systém podle dále uvedeného obrázku: 



 

 
 
  

Průvodce fotonovou terapií 
 

1. Odstraňte make up a očistěte kůži 

 

2. Stiskněte ON/OFF, zařízení se zapne a rozsvítí se LCD 

LCD svítí 

Stiskněte 
ON/OFF 

3. Stiskněte dvakrát tlačítko MODE, spustí se červená fotonová terapie, nebo třikrát, 
spustí se modrá fototerapie 

Stiskněte 2x 
MODE 

Červený 
foton zapnutý 

Stiskněte 3x 
MODE 
 
Modrý foton 
zapnutý 

4. Pomalu pohybujte sondou po tváři a ošetřujte kůži červeným / modrým fotonem 

Poznámka: 
LED světlo nesmí směřovat přímo do 
očí. Při ošetření partií kolem očí 
nezapomeňte použít ochranné brýle.  

 



 

 
 

  

Průvodce ultrazvukovou a červenou fotonovou terapií 

1. Odstraňte make up a omyjte kůži 

2. Na kůži a na ultrazvukovou hlavu stejnoměrně naneste prostředek k péči 
o kůži 

3. Stiskněte ON/OFF, zařízení se spustí a rozsvítí se LCD 
LCD svítí 

Stiskněte 
ON/OFF 

4. Stiskněte 4krát tlačítko MODE a spustí se ultrazvuková a 
červená fototerapie 

Stiskněte 4x 
MODE 

5. Zvolte potřebnou úroveň (úroveň je standardně 
nastavená na 1) Stiskněte 

LEVEL 



 
 

  

6. Masírujte podle dole uvedeného obrázku: 

1) Paže 
Obě paže ošetřujte od 
loktů dolů směrem 
k podpažním jamkám. 
Masírujte malými kroužky.  

2) Ňadra: Na ňadra 
stejnoměrně aplikujte 
prostředek k péči o kůži (viz 
obr. 1). Masírujte podle obr. 
2 a vyhněte se bradavkám. 

 

3) Pás a žaludek: Pás masírujte nahoru a 
dolů. Pás masírujte zvenku ke středu. 
Masírujte v kruzích kolem pupku. 
Masírujte ve velkých kruzích nahoru zpod 
pupku. 

4) Nohy 
Masírujte od kotníků nahoru. 
Masírujte bříško nohy 
malými kroužky směrem 
nahoru. 

5) Bok 
Masírujte nahoru podél 
boku, tím zvednete a 
zpevníte kůži 

 

6) Chodidla 
Masírujte chodidla 
v kroužcích a zmírníte 
otoky 



 

Po použití 

- Navlhčeným ubrouskem nebo hadříkem otřete zbývající tělové 
mléko / gel z  ocelové hlavy. (Nemyjte vodou ani/nebo 
chemickými čisticími prostředky.) 

- Navlhčeným ubrouskem nebo 
hadříkem otřete zařízení. 

- Po použití přechovávejte zařízení 
čisté a suché. 


