
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Děkujeme, že jste si zvolili náš přístroj! 
- Postupujte podle návodu v této příručce a respektujte 

uvedené informace.  
- Návod uschovejte pro příští nahlédnutí. 
- Zařízení je určeno pouze k domácímu použití a pro 

kosmetické účely. Použití přístroje ve spojitosti s léčením či 
nemocí výrobce nepodporuje. 

 

Technologie krásy 

Zeštíhlení  tvarování 

3 funkce v 1 

Péče o zeštíhlení  tvarování těla 

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-4 
elektroterapie, IR záření a ultrazvuk 
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Specifikace 
 

Příkon adaptéru: AC 100 – 240 V 
Výkon adaptéru: 15 V, 800 mA 
Rozměry: 190 x 80 x 60 mm 
Váha: 235 g 
Ultrazvuková frekvence: 1 MHz 
Příloha: dvě skupiny kontaktních podložek (4 ks) 
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Bezpečnostní informace 
 

  Výstraha:  Dříve než použijete tento přístroj, přečtěte 
si pozorně následující informace 

 
Tento výrobek je dobře navržený přesný přístroj. Aby zařízení na zeštíhlení a 
zkrášlení perfektně fungovalo, přečtěte si pečlivě dále uvedené informace a 
respektujte je. To vám pomůže zajistit platnost záruky a prodloužit životnost 
výrobku. 
 
1. Výrobek skladujte stranou vlhkosti a nepoužívejte jej pod vodou. Jinak by 

mohly elektronické části výrobku zkorodovat nebo zkratovat. 
2. Nepřechovávejte výrobek blízko tepelného zdroje, který by mohl způsobit 

nesprávnou funkci a zkrácení životnosti výrobku nebo zkroucení či roztavení 
plastových částí. 

3. Nedovolte, aby výrobek spadl nebo byl podroben vibraci, protože to může 
způsobit nesprávnou funkci. 

4. Nikdy nezkoušejte výrobek sami demontovat. Všechny součásti výrobku smí 
opravovat a udržovat pouze profesionální technik. 

5. Nepoužívejte jiný adaptér než ten, který je obsažen v obalu. Nekompatibilní 
adaptér by mohl způsobit nesprávnou funkci a zánik platnosti záruky. 

6. Netahejte za kabel při odpojování. Abyste se vyhnuli špatnému kontaktu 
výrobku, přidržte zástrčku a odpojte ji ze zásuvky. 

7. Všechny kabely řádně ukliďte. Kabely nesmotávejte, mohli byste porušit 
povrch kabelu nebo způsobit jiné poškození. 

8. Osoby za následujících okolností nesmí výrobek používat: pacienti se 
zhoubným nádorem, ženy během těhotenství nebo menstruace, pacienti 
s dermatózou, krvácením, urgentní pacienti s neidentifikovatelnými nemocemi, 
děti a starší osoby. 

9. Výrobek přechovávejte mimo dosah dětí. Děti si s výrobkem nemají hrát, 
protože rozmontované součásti by dítě mohlo nedopatřením spolknout.      

   

Důležité upozornění 
 
1. K zapnutí režimu ošetření kůže můžete stisknout funkční klávesu, není třeba 

zapínat proud. 

 

2. Bez ohledu na to, kterou funkci používáte, můžete stisknout „POWER OFF“ / 
Vypnout proud, a přímo vypnete napájení. 

3. Aby přístroj dobře fungoval, můžete kápnout trochu vody na povrch kovového 
detektoru, jestli voda bublá. Pokud ano, znamená to, že přístroj normálně 
funguje (režimy pro EMS a Dlouhovlnné infračervené světlo jsou vyloučeny).  

4. Přístroj by se měl používat za normálních podmínek. Nezapomeňte po 
ošetření pleti vypnout napájení a odpojit kabel. Tím se vyhnete problémům 
s přehřátím, způsobeným vibrací vzduchu, a zabráníte případnému spálení 
nebo zkrácení životnosti výrobku. 

5. Ideální použití výrobku je 5 – 15 minut na jedno ošetření. 
6. Přístroj má zabudované bezpečnostní zařízení. Když je teplota příliš vysoká 

(určité omezení), ať při použití nebo mimo ně, automaticky sníží teplotu, aby 
zajistil vaši bezpečnost. 

7. Přístroj má zabudované časové zařízení. Když je v pohotovostním režimu, ať 

při použití nebo mimo ně, přístroj automaticky vypne napájení. Budete-li jej 

chtít znovu použít, znovu jej spusťte. 

8. Nepoužívejte déle než 30 minut. 

9. Než začnete přístroj používat, naneste na pleť produkt k ošetření pleti. 

10. Nepoužívejte příliš dlouho na jednom místě. Pohybujte přístrojem kolem 

dokola po své kůži, abyste nesoustředili vlnovou energii na jedno místo. To by 

mohlo vyvolat nepříjemný pocit nebo spálení kůže. 

11. Při používání musí kovový detektor zcela přiléhat ke kůži. Neúplný kontakt 

způsobuje velký rozdíl v impedanci a rozptýlí energii na rozhraní. To vyvolá 

přehřívání a nepříjemný pocit či spálení kůže. 

12. Po skončení ošetření otřete zbylý prostředek z detektoru. Doporučujeme 

měkký hadřík, aby se zabránilo poškrábání. 

13. K očištění nepoužívejte vodu ani chemikálie, čisticí prostředek nebo 

prostředek na mytí nádobí. To vyvolává nesprávnou funkci nebo zkrácení 

životnosti výrobku. 

14. Pokud máte pochybnosti ohledně zacházení s výrobkem nebo se po jeho 

použití budete cítit nepříjemně, ihned jej přestaňte používat a obraťte se na 

místního distributora. 

15. Při chybné funkci vraťte výrobek místnímu distributorovi. Ten vám pomůže 

vyřešit všechny problémy. 

 

 



 

 

Rychlý průvodce uživatele 
 

Tento přístroj 3v1 Péče o zeštíhlení  tvarování těla vám přináší 
ještě lepší účinek! Umožňuje vám v krátké době vytvarovat půvabné 
křivky těla a obnovit pružnost pleti. 
 
EMS+INFRAČERVENÉ+ULTRAZVUK>>> ZNÁSOBENÝ ÚČINEK 
 
Návod ke tvarování vašich tělesných křivek: 
 
Krok 1:  
Před aplikací očistěte kůži. 
 

Krok 2:  
Na partie vyžadující zeštíhlení aplikujte EMS po dobu 15 – 30 minut. Je 
lepší působit na akupunkturní bod. 
 

Krok 3:  
Prostředek k zeštíhlení těla naneste stejnoměrně na kůži (aplikujte zvlášť 
na každou část, aby vám na vzduchu nezaschl, tím by se hůř absorboval). 
 

Krok 4:  
Masírujte kůži ultrazvukem a infračerveným světlem (podrobnosti viz 
návod), dokud se tvarovací prostředek úplně nevstřebá. Tento krok 
podporuje vstřebávání prostředku ke tvarování těla, a současně stimuluje 
oběh a látkovou výměnu kůže, což ještě více zpevní vaši kůži! 
 
Ultrazvuková vlna a dlouhovlnné infračervené světlo vyvolají na vaší 
kůži teplý pocit. To je normální jev, používejte bez obav. (Strojek 
automaticky sníží teplotu, když dosáhne svůj limit.) 
 
 
 

 
 
 
 

Terminologie 

Dlouhovlnné 
infračervené světlo 
 

Masážní 
ultrazvuková 

sonda  

Stojánek EMS 

Proud 

Volba intenzita EMS 

Volba režimu EMS 

 

Režim EMS 

Infračervený režim 

Ultrazvukový režim 

 
 

Ukazatel intenzity 
ultrazvuku 

Elektroda 
(kontaktní 
podložka) 

Proudový kabel 



Pokyny k používání ultrazvuku 
 
Dříve než začnete s aplikací, je zásadně důležité zvolit vhodný produkt k ošetření 
pleti. Ten je nejen prostředkem vodivosti, ale je také důležitým prvkem, jenž 
vyživuje kůži. Proto je vždy nutné před použitím tohoto režimu aplikovat prostředek 
k péči o kůži. 

 

Krok 1:  
Před aplikací očistěte pleť. 

 

Krok 2:  
Prostředek k zeštíhlení těla naneste stejnoměrně na pleť 
(aplikujte zvlášť na každou část, aby vám na vzduchu 
nezaschl, tím by se hůř absorboval). 
 

Krok 3:  
Zapněte přístroj. 

 

Krok 4:  
Zapněte proud (POWER) a červené světlo začne blikat. 
 

Krok 5:  
Stiskněte jednou tlačítko SONIC pro nízkou intenzitu (LOW), 
dvakrát pro vysokou intenzitu (HIGH). Nízkou intenzitu použijte na 

obličej, vysoká se může použít na další části, jako jsou paže, nohy.  
 

Krok 6:  
Naneste produkt k péči o pleť (ke tvarování těla) na partie, na které chcete 
aplikovat masáž. Nezapomeňte navlhčit kůži (poznámka: doporučujeme gelové 
výrobky, protože jsou vodivější). 

 
Krok 7:  
Ke spuštění masáže viz podrobnosti na následující straně. 
 
Zapamatujte si 

1. Vyhýbejte se kontaktu s klouby, např. v oblasti kolena. 
 

 
 

Ošetření těla: 
Toto je pouze informace pro všeobecné použití. Co se týče podrobností a 
profesionálních informací, obraťte se na Konzultanta krásy. 
 

1. Masáž paží 

 
 

2. Masáž pasu / dolního břicha 

  
 
 
 

 

 
 

Spusťte ruce a nechte svaly uvolněné. 
Začněte od zápěstí k podpaždí, aplikujte 
masážní pohyby zdola nahoru na vnitřní 
i vnější partii paže. 

Stejnou metodu použijte k masírování 
svalů kruhovými pohyby. 

 

Přímo pod břichem aplikujte 
pohyby ve směru hodinových 
ručiček k zatlačení silné tkáně 
kolem pasu a zažívací oblasti 
vpředu za pupek. 

Stejný způsob použijte 
pro masáž. 

Co se týče silné tkáně na 
zadní partii, zatlačujte ji ke 
středu a dolů. 

 



3. Masáž hýždě 

 

 
 
 
 
4. Masáž nohou 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pokyny k použití EMS 
1) Vlhkým ubrouskem očistěte nečistotu, mastnotu a líčidlo z partií, které budete 

masírovat. 
2) Připojte olověnou sponku s plátkem elektrody. Kladné a záporné póly elektrod 

pokládejte při používání na různá místa těla (současně se používá jeden 
kladný a jeden záporný). 

 
3) Položte lepicí podložky elektrod na ošetřovaná místa. Nejsou-li plátky 

elektrody dostatečné, pokryjte všechny body v několika krocích. 
4) Tlačítko intenzity posuňte do první polohy (nejnižší nastavení). 
5) Spojte zástrčku kabelu se zařízením. 
6) Zapněte proud (svítí červené světlo). 
7) Zvolte masážní režim: TAPPING (ťukání)/ 

MASSAGE (masáž)/ KNEAD (hnětení)/ 
SCRAPPING (vytahování)/ SLIMMING (hubnutí).  

8) Stiskněte EMS. 
9) Intenzitu nastavte podle obliby (5 nastavení). 
10) Zařízení automaticky zastaví práci po 10 minutách. 

Chcete-li opakovat proceduru, znovu přístroj zapněte 
a opakujte. 

11) Doporučení: Zpočátku neaplikujte déle než 15 minut, 
postupně zvyšujte dobu použití až na 30 minut. 

12) Po skončení terapie nastavte tlačítko volby režimu 
dolů – žádný režim, a tlačítko intenzity dolů – žádná 
intenzita. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Začněte od středu zadnice, 
masírujte hýždě kruhovými 
pohyby směrem k zádům. 

Začněte od konce kostrče, 
zatlačujte silnou tkáň na 
hýždích nahoru směrem 
k pasu. 

Začněte od horní části 
hýždí, aplikujte kruhový 
pohyb k zatlačení tkáně 
nahoru a ven. 

 

Začněte od spodní části 
nohy k lýtku, tlačte tkáň 
zdola nahoru. 

Oběma rukama masírujte 
lýtko nohy kruhovým 
pohybem zdola nahoru. 

Tlačte tkáň na obě strany od 
pasu a stehen do středu; 
tlačte tkáň na vnitřních 
stranách stehen zpředu 
dozadu. 

 



Průběh režimů je následující 
 

- REŽIM ŤUKÁNÍ: 
1. Posuňte tlačítko k volbě režimu nahoru, režim je TAPPING / ŤUKÁNÍ. 

 
 

2. Posuňte tlačítko volby intenzity do jedné z poloh 1-2-3-4-5. 
3. Připojte kontaktní podložku. 
4. Každé ošetření trvá 10 minut, denně byste neměli překročit 30 minut. 
5. Volba intenzity by měla být podle pohodlí, ale na břicho se doporučuje 

vyšší intenzita. 
6. Zvolte jiný režim (MASSAGE (masáž)/ KNEAD (hnětení)/ SCRAPPING 

(vytahování)/ SLIMMING (hubnutí) podle chuti. 
7. Po ošetření strojek vypněte, vyjměte plátky elektrod, přechovávejte 

v krabičce. 
 
Doporučujeme speciální body EMS pro speciální funkce Čínské akupunkturní 
body 

1. Při používání funkce TAPPING (ťukání) doporučujeme: 
 

 
 

 
 

Tlačítko volby Režim EMS 
elektrická masáž (vlevo) 

Tlačítko pro volbu intenzity 
(vpravo) 

 

Zpevnění 
břicha 

Zpevnění 
hýždí 

2) Při používání funkce MASSAGE (masáž) doporučujeme: 

Krásný 
pas 

3. Při používání funkce KNEAD (hnětení) doporučujeme: 

Krásné 
břicho 

4. Při používání funkce SCRAPPING (vytahování) doporučujeme: 

Krásná 
kůže 

5. Při používání funkce SLIMMING (hubnutí) doporučujeme: 

Redukce 
váhy 



Pokyny pro používání dlouhovlnného 
infračerveného světla 
 
Pokud chcete používat dlouhovlnné infračervené světlo, je velmi 
důležité aplikovat na kůži prostředek k péči o pleť. Nejenže je to 
médium vodivosti, je také důležitým prvkem, který dodává kůži 
výživu. Proto je vždy povinné před použitím tohoto režimu aplikovat 
prostředek k péči o pleť. 
 
Krok 1:  
Zapojte do zásuvky. 
 

Krok 2:  
Zapněte proud (POWER) a začne blikat červené světlo. 
 

Krok 3:  
Stiskněte tlačítko INFRARED. 
 

Krok 4:  
Když je z masážní hlavy vysíláno červené světlo, znamená to, že energie 
infračervené vlny již začíná pracovat. 
 

Krok 5:  
Namiřte infračervené světlo na potřebné partie a energie vlnění bude uvolňována 
do kůže. 
 

Po použití: 
1. Ujistěte se, že všechna funkční tlačítka jsou vypnutá. 
2. Vypněte proud. 
3. Uložte podložky elektrody. 
4. Vlhkým hadříkem otřete povrch hlavy a lepicí podložky. 
5. K očištění přístroje nepoužívejte ředidlo, benzín ani jinou těkavou 

kapalinu. 
6. Uložte do krabičky. 

 

 

 


