
Všechna práva vyhrazena 

Kosmetický kavitační 

přístroj s RFS filtrem 

            Návod k použití 
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a porozumějte mu.  

Uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. 

Tento přístroj je založen na ošetření zdravé pokožky za účelem péče o krásu, není 

dovoleno jej používat ani prodávat za účelem terapie.
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Bezpečnostní opatření 
1. Pokud je vaše pokožka velmi citlivá, proveďte před použitím přístroje kožní alergický test. 

2. Nepoužívejte jiné nabíjecí zařízení než originální nabíječku. 

3.  Pokud je přístroj poškozen nebo nemůže správně fungovat, kontaktujte zákaznický 

servis. 

4. Při používání se nepřibližujte k umyvadlu nebo vaně. Pokud vám náhodou spadne do 

vody, okamžitě vytáhněte zástrčku z napájecí sítě, a teprve poté vyjměte přístroj z vody. 

5. Nepoužívejte v období nestabilního vylučování hormonů, jako je menses, těhotenství, 

kojení. 

6. Přístroj nemohou používat osoby, které mají v anamnéze epilepsii, srdeční onemocnění, 

kovové implantáty, kardiostimulátor a další závažná onemocnění. 

 

 

 

Tento přístroj je založen na principu fyzikální terapie a využívá čtyři 

mezinárodně uznávané technologie, které jsou bezpečné a účinné v péči 

o pokožku: radiofrekvenční kosmetika, nízkofrekvenční mikroproudová 

masáž, fotonová terapie, ultrazvuková péče, kombinované v malém 

přenosném zařízení. Pomocí neškodné fyzikální energie stimuluje a 

podporuje vitalitu buněk samotné pokožky, zlepšuje zásobování tkání 

kyslíkem a jejich metabolismus a navrací pleti mladistvý vzhled. Lze s ním 

snadno dosáhnout efektů hydratace, vyhlazení vrásek a zesvětlení pleti, 

zpevnění a zlepšení pleti. 

  

OBSAH 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

1. Přístroj nesmíte 
rozebírat! 

2. Uchovávejte 
mimo dosah dětí! 

3. Zabraňte 
kontaktu s vodou a 
vlhkostí! 

 
  

4. Nepoužívejte v 
blízkosti ohně! 

5. Po použití 
vytáhněte zástrčku 
ze sítě! 

6. Dbejte, aby 
přístroj nespadl na 
zem!  
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7. Tento přístroj je určen pouze pro zdravou pokožku. Při používání se vyhněte oblastem 

po plastické operaci, ranám nebo vředům. 

8. V případě jakýchkoli nepříjemných pocitů během používání okamžitě přestaňte přístroj 

používat a poraďte se s odbornými lékaři. 

9. Před použitím odstraňte kovové ozdoby. 
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Tento přístroj má tři režimy 

• EMS-Tight mode /režim mikroproudové napínací masáže 

(EMS) 

• REJ.- deep spa mode / režim hloubkové obnovující péče 

• R&S - Radio Rrequency sonic care mode / radiofrekvenční 

režim 

Účinně řešené problémy 

Tento přístroj se zaměřuje především na následující 
problémy: 
1. Ochablá, povislá a vrásčitá pokožka 
2. Tmavá pleť, skvrny, akné 

Hlavní účinky: 

1. Zlepšení ochabování 

2. Redukce nosoretní rýhy, očních vrásek a dalších jemných 

vrásek 

3. Procvičení obličejových a krčních svalů 

4. Podpora hydratace a rozjasnění pleti

Název přístroje 
Kosmetický přístroj  
s RFS filtrem 

Typ YH-RFS 

 Rozměry 49.5x47x168mm   Hmotnost 140 g 

Výkon na vstupu 

 
100 – 240 V 

Výkon na 
výstupu 

9 V—1500 mA 
 

Hlavice pro EMS masáž 
RF hlavice 
Ultrazvuková hlavice 

 

Kontrolka RF 
+ ultrazvuk 

 Kontrolka 
EMS funkce 

 

Červené/modré/ 
žluté světlo 

 

Kontrolka funkce Rej 

Kontrolka úrovně 
intenzity světla 

základna  adaptér 

Kontrolka LED 

Kontrolka LED 

Spínač on/off / 
přepínač režimů 
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Mikroproud procvičuje svaly, odstraňuje otoky kůže, zvedá mandibulární linii, vypíná 

obličej. 

Po zapnutí přístroje je přístroj ve výchozím nastavení s funkcí EMS na úrovni 1 s 

červeným a modrým světlem. 

Inovativní technologie: radiofrekvence ve stylu salonu krásy, nové lázeňské zkušenosti, 

hloubkové omlazení pleti, podpora tvorby kolagenu, boj proti stárnutí, vyhlazení známek 

stárnutí. 

Pro zapnutí přístroje stiskněte vypínač / tlačítko režimu pro vstup do režimu REJ.+ 

červené a žluté světlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim mikroproudové masáže EMS REJ. – režim hloubkové obnovující péče 
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R&5- režim radiofrekvenční péče 

Od hloubkové péče po mělkou, import výživy, posílení pružnosti pokožky, stimulace 

tvorby kolagenu. Po zapnutí přístroje dvakrát stiskněte vypínač/tlačítko režimu, vstupte 

do režimu červeného světla R&5+ a dopřejte celému obličeji sluneční lázeň, hydratujte 

pokožku zevnitř.

 

Připraven k použití 

Kožní alergický test 

•  Jak je uvedeno na obrázku, naneste správné 

množství gelu na vnitřní stranu lokte, zapněte 

přístroj, zvolte režim a vyberte úroveň intenzity 

masáže 1,2,3,4. Masírujte vybranou plochu 2-3 

minuty přístrojem, vypněte přístroj, nechte kůži 

přirozeně oschnout. Pokud se během 48 hodin 

neobjeví žádná abnormální reakce pokožky, 

můžete přístroj normálně používat.

Cyklus použití 
Pro dosažení lepšího účinku postupujte podle níže uvedené aplikační 

tabulky. Po dvou týdnech zkraťte dobu aplikace. 

r~ 

Režim aplikace první 1-2 týdny 3-8 týdnů 
Interval 
údržby 

EMS-režim pro 
zeštíhlení & 
regeneraci  

4-8 minut denně 
Každé 2 dny po 4 
minutách 
 

1x týdně po 4 
minutách 

Rej- hloubkový 
obnovovací 

režim/deep spa 

Každé 2 dny po 4-
8 minutách 
 

Každé 2 dny po 4 
minutách 

1x týdně po 4 
minutách 
 

R&S- režim 
RF péče 
 

Každé 2 dny po 4-
8 minutách 
 

Každé 2 dny po 4 
minutách 
 

1x týdně po 4 
minutách 
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Postup 

1. Po vyčištění obličeje naneste správné 

množství gelového přípravku na příslušnou 

oblast. 

4. Stisknutím tlačítka vypínače/režimu 

na 1,5 sekundy přístroj vypnete, poté 

odpojte přístroj od napájecí sítě. 

Čištění: Masážní hlavici otřete vlhkým 

hadříkem nebo vlhkým ubrouskem 

(neoplachujte)) 

2. Po zapnutí přístroje vyberte režim, 

stisknutím tlačítka úrovně intenzity masáže 

vyberte příslušnou úroveň 

(Poprvé doporučujeme začít od úrovně 1 a 
nastavit ji podle tloušťky pokožky.) 

Tip: nejprve zvolte režim radiofrekvenční a 

ultrazvukové péče R&S, proveďte výživu 

pleti, a teprve poté použijte ostatní režimy 

péče. 

▼ 

Techniky péče o pleť 

 Pokleslé koutky úst, zjevné nosoretní rýhy (Použijte režim REJ-

hloubková obnovovací masáž) 

Postupujte dle čísel, jak je znázorněno na obrázku, a na každém 

místě provádějte masáž asi 3 sekundy.  

3. Po zapnutí přístroje přiložte masážní 

hlavici na pokožku a pomalu pohybujte 

přístrojem, jak je znázorněno níže, dokud 

nenamasírujete celý obličej. 

(Pokud cítíte bodání, použijte krém, 
abyste udrželi pokožku vlhkou, 
podrobné techniky péče naleznete v 
následujícím textu) 

Design: Po výběru režimu přístroj 
automaticky zvolí nejvhodnější LED 
světlo, poté můžete přístroj vypnout 
nebo vybrat jinou barvu světla. 
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           Zpevnění obličeje 

(Použijte režim REJ- deep spa/hloubková obnovovací masáž) 

Jak je znázorněno, postupujte podle čísel na obrázku, na 

každé pozici provádějte masáž asi 3 sekundy. 
Procvičování obličejových svalů (Použijte EMS režim) 

Jak je znázorněno, postupujte podle čísel na obrázku, na 
každé pozici provádějte masáž asi 3 sekundy.

 

 

 

 

 

 

   Oční koutky, vrásky na čele 
(Použijte R&S-radiofrekvenční režim) 

 Jak je znázorněno, postupujte podle čísel na obrázku, na každé pozici provádějte masáž asi 3 
sekundy. 

 
Každodenní péče 

 1.Od brady ke kořeni ucha 2. Od brady k přední části ucha 



1 2  1 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.From mouth to ear upper 
side 

 

4.From nose to eyebrow end 

3. krk 

Doba aplikace: 2 minuty.  Od 

klíční kosti k linii obličeje, 

postupujte podle znázorněných 

šipek. 

4. Obě paže 

Vyberte dobu masáže při určité 

intenzitě: 3-5 minut 

1. Provádějte krouživé pohyby 

od spodu nahoru 2. Jak je 

znázorněno na obrázku 

(vyhněte se lokti) 

5.Zvednutí hýždí 

Účinek: Po dlouhém sezení v práci nebo 

po zestárnutí hýždě přirozeně klesají 

nebo se zplošťují, tato péče může 

formovat napjaté a ven vykloněné 

hýždě. 

Doba: zdola nahoru a z vnější strany k 

vnitřní po dobu 10 minut. 

6.Ruce 

Doba: jedna ruka po dobu 5 

minut, jak je znázorněno.  

Masírujte střídavě několikrát   

dle obr. 2 od prstů až k ramenu. 

1. Pas, podbřišek 

Účinek: tvaruje linii pasu a 

břicha, v pase postupujte 

podle znázorněných čísel v 

pořadí 1,2,3,4. Masírujte 10 

minut. 

2. Chodidlo- noha 

Účinek: zlepšuje, zpevňuje a 

tvaruje svaly nohou. Doba 

masáže: jedna noha 3-5 minut. 

1. Vypněte přístroj; 

2. Otřete zbytky přípravků pro péči o pokožku na masážní hlavici vlhkým hadříkem 

nebo vlhkým ubrouskem (za účelem čištění nevkládejte do vody ani nepoužívejte 

žádné chemické čisticí prostředky); 

3. Uložte přístroj do krabice. 

Po použití 

3. Od úst k hornímu konci ucha 4. Od nosu ke konci obočí 

5. Nosní křídla 6. Od nosu ke spánku 

7. Čelist 8. Od kořene ucha ke klíční kosti 


