
 

 
 

  

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ N-17 
mechanický kartáč s vibracemi 

- Děkujeme, že jste zakoupili naši sadu N-17 k čištění pleti. 
- Postupujte podle vodítek v tomto manuálu a respektujte bezpečnostní 

informace uvedené v něm. Manuál uschovejte pro příští použití. 
- Zařízení je určeno k poskytování rutinní péče o pleť. Žádný jiný způsob 

použití ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován.  
 
 

 

Technologie krásy 
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SPECIFIKACE: 
 
Model č.: N-17 
Rozměry: 18,5 x 8 x 7 cm 
Příkon: AC 110 – 240 V 
Výkon: 12V – 500 mA 
Zvuková vibrace: 300 Hz 
Pulzní vibrace: 250 Hz 
Časový spínač: 60 s / 180 s 
 

Standard výrobku: 
GB4706.1-2005 
GB4706.15-2008  
 
 
 
  



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 
 

- Nikdy nezkoušejte sami rozebírat 
- Přechovávejte mimo dosah dětí 
- Přechovávejte stranou ohně. 
- Nenechte upadnout ani narazit.  
- Po nabití odpojte adaptér. 
- Nabíjecí soupravu přechovávejte stranou vlhkosti a vody 
- Zařízení má IPX7, avšak dlouhodobý pobyt ve vodě se nedoporučuje. 
- Nepoužívejte na rty, oči ani krk. 
- Nepoužívejte na partie po kosmetických operacích. 
- Nepoužívejte na partie spálené opalováním, na kožní vředy, strupy a otevřené rány. 
- Abyste zamezili přenosu infekce, nepůjčujte kartáčové hlavy jiné osobě. 

 

 
 
  



 

FUNKCE 
 
Kavitační přístroj N-17 je konstruován pro 2 výměnné kartáčové hlavy. Má elektrickou 
ochranu IPX7 a může se používat i při sprchování. Zařízení obsahuje dva vibrační režimy 
k účinnému vyčištění a promasírování pleti; tím se ulevuje při kožních problémech, 
způsobených nedostatečným vyčištěním. 

 
- vibrace 300 Hz: vibruje 300krát za minutu, s paralelní amplitudou méně než 2,5 mm. 

Tlak, který vibrace vyvolává, dokáže uvést do pohybu velká množství drobných bublinek 
z kapaliny, která je v kontaktu s kartáčovou hlavou a bublinky napomáhají jemně, avšak 
pečlivě hloubkově vyčistit vaši pleť. 
 

- Režim BODY CLEANSING kombinuje 300 Hz vibraci a pulzní 250 Hz vibraci, pomocí 
nichž se účinně odstraní odolná a skrytá špína a hloubkově se vyčistí póry. Můžete si užít 
masáž a přitom dosáhnout optimálních čisticích výsledků. 

 
- Kartáčová hlava je konstruována jako výměnná, proto se má pravidelně čistit, aby se 

zamezilo nahromadění bakterií. Můžete si vybrat ze čtyř dostupných kartáčových hlav. 
Aplikací různých kartáčových hlav a různých intenzit si můžete upravit vlastní čisticí 
kombinaci podle typu své pleti a potřeby vyčištění. 

 

SOUČÁSTI PŘÍSTROJE 
 

 
 
 
  

Přístroj Nabíjecí stojánek 

Adaptér 



 
 

Kartáčová hlava k vyčištění obličeje Kartáčová hlava k vyčištění těla 
Průměr štětiny: Ø 50 µm Průměr štětiny: Ø 50 µm 

Vhodná pro: normální, smíšenou a mastnou 
pleť 

Jeden a půl násobek masážní plochy ve 
srovnání s obličejovými kartáčky 

Doporučená intenzita: 2 – 3 Doporučená intenzita: 3/pulzní režim  

Doporučená četnost výměny: 3 měsíce Doporučená četnost výměny: 3 měsíce 

 

SOUPRAVA N-17 k ultrazvukovému čištění pleti obsahuje: 
1. Přístroj X1 
2. Kartáčovou hlavu k čištění obličeje X1 
3. Kartáčovou hlavu k čištění těla X1 
4. Nabíjecí stojánek a adaptér 
5. Uživatelský manuál 

 
Můžete si koupit také citlivou kartáčovou hlavu a jemnou kartáčovou hlavu,  
podle typu a potřeb své pleti. 
 

 
 

Citlivá kartáčová hlava  Jemná kartáčová hlava  
Průměr štětiny: 40 Ø µm Průměr štětiny: Ø 30 µm 

Vhodná pro: suchou a citlivou pleť Vhodná pro: citlivou a křehkou kůži 

Doporučená intenzita: 1 - 2  Doporučená intenzita: 1 

Doporučená četnost výměny: 3 měsíce Doporučená četnost výměny: 3 měsíce 

 
 

 
 

  



Záruky na přístroj - 24 měsíců  

- Poskytneme vám bezplatnou údržbu 2 roky od data zakoupení výrobku,  

za předpokladu správného používání v souladu s návodem. 

 

Co záruka nepokrývá? 

 

Rozbití nebo mechanické poškození vzniklé: 

 

A. Chybným zacházením v rozporu s uživatelským manuálem. 

B. Vlastní nesprávnou nebo neoprávněnou opravou. 

C. Náhodným poškozením během vaší vlastní dopravy; spadnutím nebo nárazem 

výrobku po zakoupení; úmyslným poškozením nebo jakýmkoliv poškozením 

způsobeným vaší nedbalostí. 

D. Požárem, zemětřesením nebo špatným počasím, jako je povodeň, bouře, blesk, atd. 

 

 

 

 

 

 

  



OPERAČNÍ PANEL 
 
 

 
 

Pulzní režim: 60 vteřin pro hluboké vyčištění těla 

Úroveň 3: 180 vteřin pro vyčištění těla / hluboké vyčištění obličeje 

Úroveň 2: 60 vteřin pro vyčištění obličeje 

Úroveň 1: 60 vteřin pro jemné vyčištění obličeje 

 

 

 

 

 

 
  

Volba režimu 

Pulzní režim 
 
Úroveň 2 

Úroveň 3 
 
Úroveň 1 

ON/OFF – 
zapnout / 
vypnout 



PROVOZNÍ INSTRUKCE 
 

Vložení a vyjmutí kartáčové hlavy 
 
Vložení: 
Vtlačte kartáčovou hlavu do hlavy přístroje a otočte jí ve směru hodinových ručiček, až je 
utažená. Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnut). Vložení bylo úspěšné, pokud 
kartáčová hlava vibruje jako normálně. 
 

Vyjmutí: 
Uchopte kartáčovou hlavu a otočte jí proti směru hodinových ručiček, až je možné hlavu 
vyjmout. 
 
 

Nabíjení 
 
- Před prvním použitím nabíjejte nejméně 12 hodin, abyste naformátovali nabíjecí baterii. 

 
- Při nabíjení: Když se přístroj vloží do nabíjecího stojánku, na jeho zadní straně se objeví 

ukazatel nabíjení spolu se zvukovou signalizací, která oznamuje, že začíná nabíjení. 
Během nabíjení ukazatel LED dioda bliká. 

 
- Nabíjení dokončené: Když je nabíjení hotové, ukazatel nabíjení přestane blikat. 

 
 

Doba nabíjení Celková doba provozu 

asi 5 hodin nejméně 10 průběhů 

 
 

 
  



PRŮVODCE UŽIVATELE 
 

Čištění obličeje: úroveň 1 – 2 
Nastavení času: 60 vteřin se zapípáním každých 20 vteřin 

 

1. Navlhčete vodou obličej, případně čelo a kartáčovou hlavu. Na kartáčovou hlavu naneste 

prostředek k čištění pleti. 

2. Pomalými krouživými pohyby směrem nahoru masírujte levou část obličeje. 

3. Když zařízení zapípá, začněte masírovat druhou část stejným způsobem. 

4. Když přístroj zapípá znovu, pomalými kroužky masírujte čelo. V T-zóně chvíli setrvejte. 

5. Další masáž si můžete dopřát opětovným zapnutím po 60 vteřinách. 

 

 
 

Hluboké čištění: úroveň 3 
Nastavení času: 180 vteřin se zapípáním každých 60 vteřin 

 

1. Navlhčete vodou obličej nebo tělo. Na kartáčovou hlavu naneste prostředek k čištění 

obličeje nebo sprchový gel. 

2. Pomalými krouživými pohyby směrem nahoru masírujte obličej nebo tělo. 

3. Zařízení zapípá jednou za 60 vteřin a připomene vám zbývající čas. 

 

 
 

  



Hluboké vyčištění těla: pulzní režim 
Nastavení času: 60 vteřin se zapípáním každých 20 vteřin 

 

1. Navlhčete vodou partii těla. Na kartáčovou hlavu naneste sprchový gel. 

2. Pomalými kroužky masírujte partii těla. 

3. Když zařízení zapípá, posuňte se na další část těla. 

 

 
 

PO POUŽITÍ 
 
- Omyjte kartáčovou hlavu a přístroj pod tekoucí vodou a uschovejte na čistém suchém 

místě. 
 

- Vlhkým ubrouskem nebo hadříkem otřete nabíjecí stojánek. (Nemyjte ve vodě ani 
nepoužívejte žádný chemický prostředek.)  

 
- Kartáčovou hlavu pravidelně vyměňujte a vyčistěte ji dobře pěnou na čištění obličeje 

nebo neutrálním mýdlem, nechte uschnout na vzduchu a uložte na čistém a suchém 
místě. 

 
- Kartáčovou hlavou doporučujeme vyměnit po 3 měsících. 

 
 

 


