
 
 

 
  

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-8 
pro čištění pleti 

 

Provozní návod 

- Děkujeme, že jste si zvolili náš výrobek. Nejprve si pozorně přečtěte Provozní manuál, abyste 
přístroj mohli správně provozovat. Po přečtení jej dobře uschovejte. 

- Tento nástroj krásy je určen k ošetření zdravé pleti za účelem péče o její krásu; není dovoleno 
používat výrobek nebo ho prodávat za léčebným účelem. 
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SPECIFIKACE 
 

Zásobování energií: 3 ks AAA, normální nebo dobíjecí baterie 

Rozměry (přístroj): výška 16 x šířka 4,4 x hloubka 3,5 cm 

Váha (přístroj): 77,4 g 

Ultrazvuková frekvence: 3 ± 5% MHz 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

- Tento výrobek je nástrojem péče o krásu zdravé kůže, 
nepožívejte jej pro jiné účely, než je péče o krásu. 
 

- Co se týče frekvence používání, postupujte podle provozního 
návodu. Dobu použití zkraťte při prvním použití a máte-li 
alergickou kůži. 

 
- Zastavte používání, pokud se nebudete cítit dobře. 

 
Přístroj není dovoleno používat 
Na oči; 
U uživatelů, kteří prodělali operaci zlomeniny, obličejový lifting, 
mají voperovaný kov, silikagel a plastový implantát v obličeji; 
Na partie rozpálené a zanícené v důsledku intenzivního opalování; 
U dermatitidy způsobené kosmetikou; 
Na partie s akné a zánětem; 
Na svědící nebo horké partie; 
Na skvrny způsobené fyzickým podrážděním; 
U uživatelů s dilatací kapilár, způsobenou dlouhodobým 
podáváním steroidů a hormonů, a s nesprávnou funkcí jater 
Plastické partie; 
U uživatelů s kovem v těle po léčení; 
U uživatelů se srdeční poruchou (zvláště s kardiostimulátorem); 
Na další partie, které nejsou uvedeny v Provozním návodu. 

Upozornění pro provoz a skladování 
Nedávejte do umývadla ani jiná místa, kde by snadno 
utrpěl vodou; 
Neprovozujte mokrýma rukama; 
Před uložením odpojte od zdroje napájení; 
Přechovávejte mimo dosah dětí, nepoužívejte v případě 
mladých osob. 
*Před prvním použitím si proveďte test kůže na alergii. 

Jednoduchý test kůže na 
alergii 
1. Očistěte partii na paži; 
2. Na kůži naneste speciální 

esenci a nechte působit 
48 hodin, nechte přirozeně 
zaschnout (kůže nemá přijít 
do styku s vodou, 
neomývejte esenci); pokud 
byste se cítili v nepohodě, 
ihned přestaňte s testem; 

3. Nebude-li kůže podrážděná 
do 48 hodin, můžete začít 
používat. 

4. Jestliže se objeví alergická 
reakce, ihned zastavte 
použití a obraťte se na 
lékaře.  



 
 

  

POPIS SOUČÁSTÍ 
Přístroj 
 
Obličejová elektroda 
 
 
 
Kryt pro odličovací tampón 
 
 
 
 
 
Tlačítko otevírání odličovací 
tampón 
 
 
 
Operační panel 
 
 
Ruční elektroda 
 

 

Názvy na operačním panelu 

Ultrazvuk 

Záporný iont Kladný iont 

Volba funkce 
Vypínač napájení 

Ukazatel napájení 
Nabíjení 

Ukazatel vysoké 
úrovně 
Ukazatel střední 
úrovně 
Ukazatel nízké 
úrovně Volba úrovně Nízká, Střední, 

Vysoká 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jak držet ruční elektrodu? 

 

 

 

 

 

Pro normální způsob použití byste měli 

pevně držet Přístroj krásy, který budete 

provozovat pouze vy. 



 
 

 

 

 

  

Jak přístroj pohánět a jak dobíjet 

Strojek se může 

pohánět 3 ks 

normální AAA 

baterie 

Strojek se může 

pohánět 3 ks nabíjecí 

AAA baterie s těmito 

dvěma způsoby 

dobíjení: 

 

 
 

1. Dobijte přes USB 
zdroj počítače 
připojením strojku 
k PC přes USB 
kabel. Při dobíjení svítí 

ukazatel nabíjení. 

 
2. Dobíjejte přes adaptér tak, že zástrčku 

adaptéru zapojíte do zásuvky ve zdi. 



HLUBOKÉ ČIŠTĚNÍ 
 

1. Odstranění líčení 

 
 

 

 

Odstranit ozdoby 

Nezapomeňte vyjmout náušnice a 

piercing z uší, prstýnky, náhrdelník a 

hodinky. 

 

 

 

Provozní návod 
1. Kosmetický tampón namočte čisticím tonerem 

nebo destilovanou vodou (obličej a tampón 

musí být vlhké) 

2. Kosmetický tampón připevněte na masírovací 

hrot. 

3. Spusťte přístroj, zvolte Ion+ 

4. Zvolte vysokou / nízkou úroveň: 

LOW / nízkou zvolte při prvním použití; až si 

pleť zvykne, zvolte MIDDLE / střední nebo 

HIGH / vysokou. 

5. Ošetření 

Podložku s elektrodou položte na kůži, nebo 

pevně držte přístroj, hrot strojku položte na 

obličej, každých 10 – 30 vteřin jej posuňte ve 

směru podle vedlejšího obrázku. 

6. Po ošetření 

Otevřete kryt kosmetického tampónu, tampón 

vyjměte a očistěte masírovací hrot. 

 

 

  



INDUCT-IN  
 
 
Na příslušné partii na obličeji provádějte s vhodným množstvím esence (např. esence s funkcí odstraňování skvrn nebo odstraňování vrásek) 

tak, aby se zvýšila koncentrace a zlepšilo vstřebávání esence. 

 

1. Masírovací hrot navlhčete esencí 

 

a) Upevněte kosmetický tampón 

 

 

b. Kápněte esenci na 

kosmetický tampón – 

pečlivě jej zvlhčete 

 

 

 

 

c. Dokončete 

 

 

 

 

  

pokaždé použijte 
3 – 5 g esence 



2. Spusťte přístroj, zvolte Ion- 

 

3. Zvolte High (vysoká) / Low (nízká) úroveň: 

Při prvním použití zvolte LOW (nízká) úroveň. 

Jakmile se kůže adaptovala, zvolte Middle (střední) nebo High (vysoká). 

 

4. Způsob ošetření 

a. Esenci naneste na požadovanou partii, na partii přiložte masážní hrot a držte jej na kůži 20 vteřin či déle. 

b. Jednou za 5 vteřin jej posuňte na další partii (jakmile uslyšíte příkazový zvuk). 

 

5. Po ošetření 

Po ošetření otevřete kryt kosmetického tampónu, vyjměte kosmetický tampón a očistěte masážní hrot. 

 

 

  

Obrázek ošetřování 



 

ULTRAZVUKOVÉ A IONTOVÉ OŠETŘENÍ SPOLEČNĚ 
 

Masírujte celý obličej společně ultrazvukem a ionty. Ionty 

dokáží zavést („induct in“) do kůže výživu a ultrazvuk 

3 mil./vteřinu umí stimulovat a upravovat buněčnou 

membránu, zlepšovat propustnost pokožky, zrychlit 

látkovou výměnu a podnítit kůži, aby vstřebala esence. 

 

1. Naneste gel na masážní hrot a požadovanou partii 

(protože ultrazvuk nemůže přejít do vzduchu, proto 

mezi masážním hrotem a kůží je nutný gel, aby 

zavedl ultrazvuk do kůže).  

                                              

 

Použijte víc esence, není-li masážní 

hrot dostatečně namazaný 

Masážní hrot má těsně přiléhat na 

kůži 

 

2. Spusťte přístroj, zvolte SONIC a ION- (rozsvítí se dva ukazatele) 

 

3. Zvolte úroveň High (vysoká) nebo Low (nízká): 

Při prvním použití zvolte LOW (nízká), a až se kůže 
adaptuje, použijte Middle (střední) nebo High 
(vysoká). 
  

 

 

 

  

pokaždé 
použít 3 – 
5g esence 



4. Způsob ošetření 

„Štíhlá tvář“: 

pracujte od úst k očím 

 

„Zpevnit dvojitou bradu“: 

Pracujte směrem nahoru od 

brady k uchu, od brady ke koutku 

úst 

„Zvednout koutek úst“: 

pracujte směrem nahoru kolem 

koutku úst 

 

„T-zóna“: 

klouzejte po nosní dírce a kořenu 

nosu nahoru a dolů po dobu minuty 

až dvou  

 

 

 

Odstranění tmavých kruhů, váčků, 

detoxikace obličejové lymfy 

Pracujte od vnitřního koutku oka ke spánku 

Pracujte od kraje tváře za ucho 

Od kůže za uchem k partii 

klíční kosti 

Od klíční kosti k podpaždí 

Je lepší opakovat 20krát 

 

 

5. Po ošetření 

 

 

  



ZÁRUČNÍ LIST KVALITY 
 
Model výrobku    Zakoupen dne 

 

 

Zakoupen u     Distributor 

 

Záruční doba na tento výrobek je jeden rok 

 

1. Výrobek používejte podle tohoto Provozního návodu. Závady v rámci záruční lhůty budou zdarma opraveny. (K bezplatné záruční 

opravě zašlete výrobek a Záruční list) 

2. Opravu zajistíme za určitý poplatek, pokud během záruční lhůty dojde k některé z dále uvedených závad: 

(1) Závada a poškození způsobené nesprávným používáním; 

(2) Závada a poškození způsobené neoprávněnou opravou nebo úpravou; 

(3) Závada a poškození způsobené dopravou a pádem výrobku po zakoupení; 

(4) Závada a poškození způsobené požárem, zemětřesením, povodní, bleskem a jinou vyšší mocí. 

3. Záruční list pečlivě uschovejte, protože nebude vydán znovu. 

 

 


