
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Děkujeme, že jste si zakoupili kavitační přístroj PH-1 na 
fotonové omlazení pleti. 

- Postupujte podle návodu v této příručce a respektujte 
uvedené bezpečnostní informace. Návod uschovejte pro 
příští nahlédnutí. 

- Zařízení je určeno k rutinní péči o obličej. Žádný jiný způsob 
použití ani prodej pro lékařský účel není podporován. 

 

Technologie 
krásy 

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ PH-1 
intenzivní fotonová sprcha 



Omlazení pokožky fotonovou terapií  

 
Kavitační přístroj PH-1 je zařízení vybavené  pokročilou technologií 
pro ošetření pletí a pokožky – fototerapií, tj. aplikací barevného 
světla k regeneraci kůže. Přístroj pracuje se třemi různými vlnovými 
délkami s různou energií. Pomocí tří barev ( červené, žluté a modré 
světlo) poskytuje přístroj účinnou a kompletní fototerapii, čímž 
napomáhá pleť a pokožku zregenerovat a znovu získat zdravou a 
omlazenou kondici. 
 
 
Pravidelným používáním přístroje na fotonové omlazení pleti 
můžete dosáhnout těchto efektů krásy: 
 

- odolnosti proti vráskám 

- řešení jemných rýh 

- projasnění pleti 

- vyblednutí skvrn 

- protizánětlivého ošetření 

- odstranění akné 
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Specifikace: 
 
Název: Přístroj na fotonové omlazení pleti 
Rozměry: 180 x 75 x 50 mm 
Váha: 155,7 g 
Barvy LED: červená, modrá, žlutá 
Příkon: AC 100 – 240 V 
Výkon: DC 5V, 1.000 mA 
Kapacita lithiové baterie: 1.100 mAh 
Nastavení automatického vypnutí: 10 minut 
 
  



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Toto zařízení nepoužívejte 
 

- s lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, 
elektrokardiograf, atd. 

- na oči 
- za žádné z dále uvedených okolností: 

Během těhotenství nebo menstruace 
Trpíte-li alergickou dermatitidou nebo krvácením 
Na spálení či zarudnutí po opalování 
Na kožní vředy 
Na partie po kosmetických operacích 
Při rozšíření cév nebo nedostatečné funkci jater, způsobené 
dlouhodobým podáváním steroidů a hormonů 

 

  PROVOZ A ÚDRŽBA 
 

 
 
 

 
 
 

POPIS PŘÍSTROJE 
 

 
 

  

Sami 
nerozebírejte 
zařízení ani 
sondu 

Přechovávejte 
mimo dosah 
dětí 

Přechovávejte 
stranou ohně 

Přechovávejte 
stranou vody 
a vlhkosti  

Nenechte 
spadnout 
ani narazit 

Po 
nabití 
odpojte 
kabel 

 

Fotonová sonda 
- červená 
- modrá 
- žlutá 

 
Ukazatelé 
- žlutý foton 
- modrý foton 
- červený foton 
Ukazatel nabíjení 

Tlačítko pro volbu 
režimu 
Tlačítko pro volbu 
fotonu Tlačítko ON/OFF 

zapnutí / vypnutí 



FUNKCE 
 

Červené světlo 
 
Červené světlo, jehož vlnová délka je 622 ± 5 nm, dosáhne hlouběji 
do kůže, aktivuje pojivové buňky, urychluje látkovou výměnu 
kožních buněk a podporuje regeneraci kolagenu. Dlouhodobé 
používání červeného světla může postupně vyhladit vrásky a jemné 
rýhy, a také účinně zmenšuje váčky pod očima. Přispívá k zářivému 
odstínu a elasticitě kůže. 
 

Modré světlo 
 
Modré světlo, jehož vlnová délka je 467 ± 5 nm, má antiseptický 
účinek, takže dokáže uklidňovat záněty, vyvážit vlhkost a tuk 
v pokožce a snižovat výskyt akné, lupenky, ekzému a podobných 
stavů kůže; tím udržuje kůži zdravou. 
 

Žluté světlo 
 
Žluté světlo, jehož vlnová délka je 580 ± 3 nm, je jemné a je zvlášť 
vhodné pro citlivý typ kůže. Jemně stimuluje lymfatický a nervový 
systém, zvyšuje imunitu kůže a snižuje její citlivost. Důsledné 
používání žlutého světla zlepší matný odstín pleti a zesvětlí tmavé 
skvrny; činí pleť jasnou a čistou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVOZNÍ INSTRUKCE  
 

ON/OFF (zapnout/vypnout) 
 
Stiskněte tlačítko ON/OFF a přístroje se zapne/vypne. 
 

Nepřetržitý režim 
 

Červené světlo 
 
Když je přístroj zapnutý, jednou stiskněte tlačítko volby Foton; 
rozsvítí se ukazatel červené barvy. 
 

Modré světlo 
 
Když je přístroj zapnutý, dvakrát stiskněte tlačítko volby Foton; 
rozsvítí se ukazatel modré barvy. 
 
 

Žluté světlo 
 
Když je přístroj zapnutý, třikrát stiskněte tlačítko volby Foton; 
rozsvítí se ukazatel žluté barvy. 
 

Pulzní režim 
 

Červené pulzní světlo 
 
Když je přístroj zapnutý, stiskněte jednou tlačítko volby Foton, pak 
jednou tlačítko volby režimu; ukazatel červeného fotonu začne 
blikat. 
 

 



Modré pulzní světlo 
Když je přístroj zapnutý, stiskněte dvakrát tlačítko volby Foton, pak 
dvakrát tlačítko volby režimu; ukazatel modrého fotonu začne blikat. 
 

Žluté pulzní světlo 
Když je přístroj zapnutý, stiskněte třikrát tlačítko volby Foton, pak 
třikrát tlačítko volby režimu; ukazatel žlutého fotonu začne blikat. 
 

Dotyková konstrukce 
 
Přístroj je konstruován tak, aby byl citlivý na dotek. To znamená, že 
když je zapnutý, světlo vychází pouze v případě, že se sonda 
dotýká vaší kůže. 
 

Nastavení času 
 
Přístroj je nastavený tak, že pracuje 10 minut, a pak se automaticky 
vypne. Při změně funkce se desetiminutové nastavení vynuluje. 
Budete-li chtít používat přístroj déle než 10 minut, zapněte jej znovu 
po uplynutí desetiminutového nastavení. 
 

Nabíjení 
 

1. Nabijte přístroj před prvním použitím a vždy, když je napětí 
baterie nízké. 

2. Když je napětí baterie nízké, začnou blikat čtyři ukazatelé 
jeden po druhém; po pěti zablikáních se přístroj automaticky 
vypne. V tom případě jej co nejdříve dobijte, protože 
dlouhodobý stav nízkého napětí může způsobit poškození 
baterie. 

3. Během nabíjení bliká ukazatel nabití; po skončení nabíjení 
se ukazatel rozsvítí.  

 

 

RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE  
 

Denní péče 
 

1. Vyčistěte pleť. 
 

2. Očistěte fotonovou sondu přístroje vlhkým ubrouskem nebo 
hadříkem. 
 

3. Nasaďte si ochranné brýle. 
 

4. Zapněte přístroj a zvolte oblíbenou 
fotonovou barvu. 
 

5. Dotkněte se lehce sondou určené 
partie pleti, aby se spustil foton; 
zůstaňte chvíli na jednou místě, 
pak se posuňte na další místo 
ošetření. Celý proces trvá asi pět 
minut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ošetření proti stárnutí 
 

1. Vyčistěte pleť. 
2. Očistěte fotonovou sondu přístroje vlhkým ubrouskem nebo 

hadříkem. 
3. Nasaďte si ochranné brýle. 
4. Zapněte přístroj a jednou stiskněte 

tlačítko volby fotonu.  
Dotkněte se lehce sondou určené 
partie pleti, aby se spustil foton; 
zastavte chvíli na jednou místě, pak 
se posuňte na další místo ošetření. 
Déle setrvejte na vráskách a 
jemných rýhách. Celý proces trvá asi 
10 - 15 minut. 

 

Odstranění akné 
 

1. Vyčistěte pleť. 
2. Očistěte fotonovou sondu přístroje 

vlhkým ubrouskem nebo hadříkem. 
3. Nasaďte si ochranné brýle. 
4. Zapněte přístroj a dvakrát stiskněte 

tlačítko volby fotonu.  
5. Dotkněte se lehce sondou určené 

partie pleti, aby se spustil foton; 
zastavte chvíli na jednou místě, pak 
se posuňte na další místo ošetření. Déle setrvejte na 
postižené partii. Celý proces trvá asi 10 - 15 minut. 

 

  
   
 

Projasnění pleti 
 

1. Vyčistěte pleť. 
2. Očistěte fotonovou sondu přístroje vlhkým ubrouskem nebo 

hadříkem. 
3. Nasaďte si ochranné brýle.  
4. Zapněte přístroj a třikrát stiskněte 

tlačítko volby fotonu.  
5. Dotkněte se lehce sondou určené 

partie pleti, aby se spustil foton; 
zastavte chvíli na jednou místě, pak 
se posuňte na další místo ošetření. 
Déle setrvejte na skvrnách a vadách. Celý proces trvá asi 
10 - 15 minut. 

 

PO POUŽITÍ 
 

- Po dokončeném ošetření stiskněte tlačítko ON/OFF a 
nejprve přístroj vypněte. 

 
- Sejměte a uložte ochranné brýle. 

 
- Po použití uschovejte přístroj na čistém a suchém místě. 

 
- Přístroj přestaňte používat, pokud byste se cítili nepříjemně. 

Ihned se obraťte na svého lékaře. 
 

 
 
 

 


