
 
 

 
 
 

 
 

- Děkujeme, že jste si koupili komplexní kavitační přístroj CM-20B včetně EMS 

(elektroterapie) k intenzivní regeneraci těla. 

- Postupujte podle návodu v této příručce a respektujte uvedené bezpečnostní 

informace. Příručku uschovejte pro příští použití. 

- Zařízení je určeno k zajištění rutinní péče o kůži a tělo. Žádný jiný způsob použití ani 

prodej v souvislosti s lékařskými účely není podporován. 

 

  

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-20B 
včetně EMS k intenzivní regeneraci těla 

 

Technologie krásy 

Komplex k péči o tělo 
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SPECIFIKACE 
Příkon: 110 – 240V 

Výkon: 5V 1A 

Nabíjení: 900 mAh lithiová baterie 

Rozměry (mm): 99 x 99 x 94 

Kavitační frekvence: 800 kHz 

Fototerapie: červená / modrá 

Časové zařízení: zastaví po 10 minutách práce 
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BEZPEČNOSTNÍ PREVENTIVNÍ INFORMACE 
 
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující informace. Při používání zařízení 

byste měli respektovat základní bezpečnostní opatření uvedená dále: 

 

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

2. Vyhýbejte se místům, kde by zařízení mohlo spadnout do odpadu nebo do vany. 

Pokud zařízení spadne do vody, nesahejte na ně, dokud neodpojíte přívodní kabel. 

3. Používejte pouze originální nabíjecí adaptér. 

4. Nepoužívejte zařízení, je-li poškozené, pokud spadlo, nebo když nepracuje správně. 

5. Nepoužívejte v těhotenství ani při menstruaci, pokud máte kardiostimulátor, trpíte 

epilepsií nebo srdeční chorobou či jiným zdravotním problémem nebo vážnými 

kožními problémy. Nepoužívejte na partiích po kosmetické operaci. 

6. Nepoužívejte na rty, oči ani na krk. 

7. Zařízení je určeno na zdravou kůži. Nepoužívejte na rány nebo otevřené boláky. 

8. Začnete-li cítit nepohodu, zastavte používání. Ihned se obraťte na lékaře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

  

Preventivní opatření údržba 

1. Nikdy nezkoušejte zařízení demontovat. 
2. Přechovávejte mimo dosah dětí. 
3. Přechovávejte stranou ohně. 
4. Přechovávejte stranou vlhkosti. Neponořujte do vody. 
5. Nenechte spadnout ani narazit. 
6. Po nabití odpojte adaptér. 



 

 

  

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI 

Těleso zařízení: 

(přední část) (zadní část) 
 

LED panel: 24 lamp RED 
/červené / BLUE /modré 

Kavitační hlava 

RF/EMS hlavy 

Displej a operační panel: 

Ukazatel času 

Ukazatel funkce 
 

Displej funkce 

Ukazatel úrovně 
 
Ukazatel baterie 



FUNKCE 
 
Kavitační přístroj CM-20B je určen k: 

- spalování tuku 

- zpevnění a zvednutí kůže 

- úpravě vrásek, rýh a celulitidy 

- působí proti tvorbě akné a zánětů 

 

Rádiofrekvence (RF): 

 

Radiofrekvence je prověřená technologie, která se dlouhá léta používá v léčebném a 

zkrášlovacím průmyslu. Za přísně kontrolované teploty magnetické pulzy působí přímo na 

hydron v buňkách a vytvářejí tepelnou energii. Pomocí RF technologie je možné spálit 

odolný tuk a napnout kůži tak, aby se vyhladily vrásky a rýhy. 

 

Kavitace (CAVI): 

 

Za přísně kontrolované teploty může jít kavitace pod kůži a vibruje 800 tisíc krát za vteřinu. 

Dokáže masírovat buňky pomocí svých mechanických, chemických a tepelných funkcí, 

účinně zmenšovat tukové buňky a zvyšovat propustnost buněčné membrány, čímž se zvýší 

absorpce výrobků péče o kůži. Může také zlepšovat krevní oběh a detoxikovat lymfatický 

systém, a tím se zlepší odstín pleti. 

 

Elektroterapie (EMS): 

 

Stimulací svalstva může EMS přinutit svaly, aby vyčerpaly 50x víc energie, než při 

normálním cvičení. A urychlením růstu proteinového a elastického vlákna působí na 

obnovení pružnosti kůže, a také na úpravu vrásek a poškozené kůže. 

 

Červený foton: 

 

Vlnová délka 622 ± 5 nm, stimulující tvorbu kolagenu a buněčnou aktivitu ke snížení 

množství vrásek a rýh a zrychlení krevního oběhu, aby se tak posilnila vitalita kůže zevnitř. 

 

Modrý foton: 

 

Vlnová délka 467 ± 5nm, ničící bakterie, působící protizánětlivě a tišící podráždění kůže. 

Vícenásobné použití může napomáhat k redukci celulitidy a přispět k vyváženosti zvlhčení 

kůže. 

 

 
  



PROVOZNÍ INSTRUKCE 
 
ON/OFF: 
Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF a zařízení se zapne; po použití dlouze stiskněte a zařízení 
se vypne. 
 
Volba funkce 
1. S každým stisknutím tlačítka MODE se funkce přepíná dokola v tomto pořadí: 

COMBINATION (RF+CAVI+EMS)  CAVITATION  EMS  OFF / vypnutí 
 
2. Krátké stisknutí ON/OFF spustí fotonové funkce. Fotony se přepínají v tomto pořadí: 

Červený foton  modrý foton  OFF / vypnutí 
 

Volba úrovně: 
Úroveň lze zvolit u RF, CAVI nebo EMS. Standardně nastavená je úroveň 1. S každým 

stisknutím tlačítka LEVEL se úrovně přepínají dokola v tomto pořadí: 

 

úroveň 2  úroveň 3  zpět na úroveň 1 

 

Nabíjení: 
 

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

- Vybití: Když se baterie vybila, zařízení 10x zapípá, a pak se zastaví. 
 

- Nabíjení: Když se zařízení vloží do nabíjecího stojánku, na displeji se objeví ukazatel 
nabíjení a ikona baterie se postupně dokola přepíná z prázdné na plnou. Po 30 vteřinách 
nabíjení ztmavne světlo na pozadí. 

 
- Nabíjení dokončené: Když je nabíjení skončené, zmizí ukazatel nabíjení a ikona baterie 

je plná. 
 

 
 
 
 

 
 
  



 
 

PŘED POUŽITÍM 
 
Potvrzení kavitace: 
Položte kavitační hlavu rovně hlavou nahoru, zvolte spuštění funkce CAVI a kápněte na 
hlavu trochu vody. Vodní kapka bude vibrovat a bude kavitací rozprášena. 
 
 
Test na alergii: 
1. Omyjte plošku na paži. 

2. Na omyté místo naneste prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko), zapněte zařízení a 

zvolte spuštění požadované funkce. Toto místo masírujte 2 – 3 minuty podle pokynů 

v tomto manuálu, a pak je nechte oschnout. 

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

 

 
  

Ukazatel nabíjení 
Ikona baterie 

Displej při nabíjení 

Doba nabíjení Celková doba provozu 

asi 3 hodiny asi 1,5 hodiny 

 



 
 

  

PRŮVODCE KOMBINACÍ FUNKCÍ 

1. Omyjte kůži. 

2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek péče o kůži 

(gel / tělové mléko) 

3. Zapněte přístroj. 

stisknout ON/OFF 

4. Stiskněte jednou MODE a spustí se funkce COMBI. 
Zvolte požadovanou intenzitu. RF, kavitace a EMS budou 
každá fungovat 10 vteřin a přepínat se dokola. 

stisknout MODE 
stisknout 
LEVEL 

5. K dosažení nejlepších účinků vždy masírujte v malých kruzích. Bude-li třeba, přidejte během ošetření 
gel / tělové mléko. 

PRŮVODCE RADIOFREKVENCÍ 

1. Omyjte kůži. 

 

2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži 

(gel / tělové mléko) 

 



 
 

 

 

 

  

3. Zapněte přístroj. 

 stisknout 
ON/OFF 
 

4. Stiskněte dvakrát MODE a spustí se 
funkce RF. Zvolte požadovanou  
intenzitu.  

 

stisknout 
MODE 

 

stisknout 
LEVEL 
 

5. K dosažení optimálních účinků vždy masírujte v malých kruzích. Bude-li třeba, přidejte během ošetření 
gel / tělové mléko. 
 

PRŮVODCE KAVITACÍ 

1. Omyjte kůži. 

 

2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko) 

 

3. Zapněte přístroj. 

 
stisknout 
ON/OFF 
 

4. Stiskněte třikrát MODE a spustí se funkce 
CAVI. Zvolte požadovanou intenzitu.  

 

stisknout 
MODE 

 

stisknout 
LEVEL 
 

5. K dosažení otimálních účinků vždy masírujte v malých kruzích. Bude-li 
třeba, přidejte během ošetření gel / tělové mléko. 
 



 

 

  

PRŮVODCE EMS 

1. Omyjte kůži. 

 

2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (gel / 

tělové mléko) 

3. Zapněte přístroj. 

 stisknout 
ON/OFF 
 

4. Stiskněte čtyřikrát MODE a spustí se funkce 
EMS. Zvolte požadovanou intenzitu.  

 
 

stisknout 
MODE 

 

stisknout 
LEVEL 
 

5. K dosažení optimálních účinků vždy masírujte v malých 
kruzích. Bude-li třeba, přidejte během ošetření gel / tělové 
mléko. 
 



 

 

  

PRŮVODCE FOTOTERAPIÍ 

1. Omyjte kůži. 

 

2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (gel 

/ tělové mléko) 
 

3. Zapněte přístroj. 

 stisknout 
ON/OFF 
 

4. Stiskněte jednou ON/OFF a spustí se ČERVENÁ fotonová funkce, a 
když stisknete dvakrát, spustí se MODRÝ foton. Funkce COMBI, RF, 
CAVI a EMS se mohou používat společně s fototerapií. 

 stisknout 
ON/OFF 
 5. Nasaďte si ochranné brýle. 

6. Ozářete požadovanou partii těla fotonem. Zastavte před akné nebo zarudnutím 
s krátkým modrým fotonem, potom se posuňte k další ošetřované partii. Zastavte 
nakrátko na vráskách a rýhách s červeným fotonem, a potom se posuňte k další 
ošetřované partii. 



 

 

 

  

MASÁŽNÍ INSTRUKCE 

K dosažení optimálních výsledků masírujte podle dále 
uvedených pokynů: 

Paže 
Ošetřete paže od loktů směrem 
k podpažním jamkám. Masírujte 
v malých kruzích. 

 

Ňadra 
Na ňadra naneste 
stejnoměrně prostředek péče 
o kůži (obr. 1). 
Masírujte postupem podle 
obr. 2 a vyhněte se 
bradavkám. 

Pas   
Masírujte pas nahoru a dolů 
Masírujte pas zvenku k vnitřní 
straně. Masírujte v kruzích kolem 
pupku. Masírujte ve velkých 
kruzích nahoru od partie pod 
pupkem. 

Nohy 
Masírujte od kotníků nahoru. 
Masírujte lýtko v malých kruzích 
směrem nahoru. 

Boky 
Masírujte nahoru po boku 
tak, aby se zvedla a 
zpevnila kůže. 

Chodidla 
Masírujte chodidla v kruzích 
tak, aby došlo k úlevě od otoků. 



 

 

VÝSTRAHA 

- Ošetření by nemělo překročit 10 minut na jedné tělesné partii, nebo 3x týdně. Kromě toho 
by se mezi každé ošetření měl vložit jeden volný den. 

- Při používání COMBI, RF, CAVI nebo EMS vždy udržujte dostatečné množství ošetřujícího 
prostředku mezi masážními hlavami a vaší kůží, zvlášť pokud používáte funkce s RF. 

- Masážní hlavy během ošetřování vždy pomalu posouvejte. Delší prodlení na jedné partii 
může vyvolat podráždění kůže. 

PO POUŽITÍ 

Vypněte zařízení. 
Sejměte ochranné brýle, pokud jste si je nasadili. 
Vlhkým ubrouskem nebo hadříkem setřete zbývající ošetřující prostředek z masážních hlav. 
(Nemyjte vodou ani / nebo chemickými čisticími prostředky.) 

Otřete a vyčistěte zařízení suchým ubrouskem nebo hadříkem. 

Přechovávejte na čistém a suchém místě. 


