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Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Pre pohodlné použitie si najprv pozorne prečítajte tento návod. 
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1. Súhrn produktu 
1.1 Popis tlačidiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Princíp expozície  
 
Prístroj využíva medzinárodnú pokročilú fotónovú kozmetickú IPL technológiu, ktorá 
priamo ožaruje pokožku silným pulzným svetlom, čím vytvára fotobiochemický efekt. 
Na jednej strane dokáže kolagénové vlákno a elastické vlákno v pokožke 
regenerovať, obnoviť pružnosť pokožky, zlepšiť povrchovú mikrocirkuláciu a odstrániť 
alebo zosvetliť vrásky. Na druhej strane silné pulzné svetlo môže preniknúť kožou a 
byť selektívne absorbované pigmentovanou hmotou a kapilárami v tkanive. Impulz 
nezničí normálne kožné tkanivo, tepelná energia spôsobí zrážanie krvi a 
pigmentovanú hmotu zničenú tepelným rozkladom, ošetrí kapilárnou dilatáciou, čím 
spôsobí odstránenie farebných škvŕn, odstránenie prebytočných chĺpkov, atď.  

 

3. Zakázané použitie 

Dôležité bezpečnostné informácie - prečítajte si pred 
použitím 

Dôležité bezpečnostné informácie - prečítajte si pred použitím 
- Pozrite si typ pleti na strane 2 [obrázok kontroly farby pleti]. Ak ste kategória VI, 
nepoužívajte tento nástroj, inak pravdepodobne spôsobí nežiaduce reakcie pokožky, 
ako je pigmentácia a depigmentácia, silné začervenanie a opuch alebo pálenie. 
 

 
 
 

4. Bezpečnostné opatrenia 

· Osobitná pozornosť  
· Pred použitím neaplikujte žiadne gély ani ošetrujúce produkty (aloe vera gél atď.).  
Uistite sa, že ste výrobok zostavili a používate v súlade s predpismi uvedenými v 
návode na použitie.  
· Pozorne si prečítajte „Návod na obsluhu“ a uschovajte si ho pre budúce použitie,  
·Ak máte počas používania nejaké otázky, kontaktujte prosím online zákaznícky 
servis v požadovanom jazyku. 

 NEBEZPEČENSTVO: Zranenie osôb v dôsledku nesprávnej obsluhy  
     VAROVANIE: Nebezpečný obsah v dôsledku nesprávnej obsluhy  
     UPOZORNENIE: Obsah týkajúci sa osobnej bezpečnosti alebo  
poškodenia majetku v dôsledku nesprávneho použitia  
Poznámka k výstražnému symbolu: Nepoužívajte vo vani ani v sprche.  
•VAROVANIE: Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vaní naplnených vodou, 
sprchovacích kútov, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Uchovávajte 
tento produkt a napájací adaptér v suchu;  
Ak je produkt poškodený, nedotýkajte sa žiadnych vnútorných častí, aby ste predišli 
úrazu elektrickým prúdom;  
·Do produktu nevkladajte žiadne predmety a neumiestňujte produkt svojvoľne; 
• Tento produkt nepoužívajte v okolí očí. Nosenie ochranných okuliarov je normálna 
operácia, ktorá chráni používateľa. Ak prevádzkujete v okolí očí, ochranné okuliare 
nemusia úplne blokovať energiu a svetlo bude absorbované melanínom dúhovky vo 
vašich očiach na blízku vzdialenosť;   
· Pri každom použití tohto produktu odporúčame nosiť ochranné okuliare. Hoci svetlo 
nebude priamo ovplyvňovať vaše oči, vysokofrekvenčné blikajúce svetlo môže 
ovplyvniť váš zrak;  
•Keď potrebujete odstrániť chĺpky na chrbte, možno budete potrebovať pomoc 
asistenta alebo partnera. Toto je naše odporúčanie, pretože sa obávame, že môžete 
byť v ohrození, ak ho budete používať samostatne;  
· Ak sú vaše chĺpky dlhšie ako 1 mm, najskôr si ich ohoľte. Ak nadmerné ochlpenie 
absorbuje teplo na povrchu pokožky, spôsobí začervenanie a opuch pokožky a 
spálené chĺpky budú produkovať zvláštny zápach, ktorý ovplyvní váš zážitok z 
používania produktu; 
·Ak pokožka v ožarovanej oblasti nie je suchá alebo čistá, ovplyvní to efekt použitia a 
môže spôsobiť, že produkt nebude blikať alebo bude náhodne blikať; 
·chýbajú nám údaje o použití prípravku u detí mladších ako 15 rokov, preto 
odporúčame dbať na to, aby sa deti do 15 rokov nedostali do kontaktu so zariadením. 
Pri obsluhe prístroja sa držte mimo dosahu detí mladších ako 15 rokov;  
·používajte rôzne intenzity svetla pre rôzne časti tela, pretože ich pokožka je odlišná; 
·ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ho vymeniť 
odborník z oddelenia údržby výrobcu alebo podobného oddelenia. 
 
 

Tlačidlo leštenia Vypínač / prepínač výkonu 

Tlačidlo mraziaceho bodu    
(S ikonou vločky) 

Indikátor úrovne 

Zobrazený zostávajúci počet 
zábleskov (číslo) 

Kontrolka režimu mrazenia 

Kontrolka automatického 
nepretržitého režimu 



  

     Varovanie 
 
·Nepoužívajte antiperspiranty bezprostredne po zákroku v podpazuší; · pravidelne 
kontrolujte a čistite nečistoty na ožarovacej bráne, aby ste predišli popáleniu a 
poruche počas používania;  
· Neumiestňujte ožarovací portál do blízkosti predmetov, ktoré sa dajú ľahko 
demagnetizovať, aby ste predišli ich poruche a poškodeniu;  
·Nepoužívajte ho pri blokovaní odvzdušňovacieho otvoru, pretože to môže spôsobiť 
dym a požiar; 
·Nemierte ožarovacím portálom na čierne predmety, aby ste predišli abnormálnemu 
chodu stroja; 
·Neosvetľujte oblečenie, vlasy a iné predmety, aby nedošlo k popáleniu, zmene farby 
a ich poškodeniu;  
·Nepoužívajte na domáce zvieratá, aby ste predišli ich poraneniu;  
·Nepoužívajte tento výrobok okolo očí, aby ste predišli poraneniu očí; 
· Po použití utrite produkty starostlivosti o vlasy a pokožku používané pri odstraňovaní 
chĺpkov, aby ste zabránili poruche a poraneniu pokožky; 
· Nepoužívajte ho v blízkosti detí. Depilátor vyžaruje silné svetlo a môže ľahko 
poškodiť oči dieťaťa.  
· Nastavte intenzitu ožarovania podľa stavu vašej pokožky. Pri prvom použití určite 
použite prvú úroveň; 
·Ak je pokožka po použití mierne horúca a červená, je to normálne; 
· Produkt po zapnutí nemôže zostať bez dozoru, po použití ho ihneď vypnite;  
·Očistite pokožku, aby ste sa uistili, že na povrchu pokožky nie sú žiadne zvyšky 
vlasov, je úplne suchá a bez mastných látok a škvŕn;  
·Ak rozdiel okolitej teploty presiahne 20 stupňov (od nízkej teploty k vysokej teplote 
alebo naopak). vypnite prístroj a nechajte ho v kľude. Po približne 2 hodinách ho 
znova použite; 
· Nepoužívajte v blízkosti horľavých a výbušných materiálov (vrátane postrekovačov a 
čerpacích staníc atď.), ktoré môžu spôsobiť požiar a úraz elektrickým prúdom,  
·Okolitá teplota pri tomto odstraňovaní chĺpkov je 0-45 C, pred použitím overte izbovú 
teplotu;  
· Do 24 hodín po ožiarení sa vyhnite priamemu ultrafialovému žiareniu; 
·Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo ultrafialovému žiareniu na 
dlhú dobu, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu výrobku; 
· Ak zabudovaný ventilátor po zapnutí nefunguje (nie je počuť šumenie), nepoužívajte 
ho, aby ste predišli poruchám, ako je dym a požiar. 
 
 
 
 
 
 

Nevhodné pre používateľov a situácie 
 
·Nevhodné pre tehotné ženy, dojčiace ženy, menštruačné obdobia žien, telesné 
jazvy, pri cukrovke, krehkej pokožke a pokožke citlivej na svetlo; 
·Závažné ochorenia srdca, stredne ťažká až ťažká hypertenzia, zhubné nádory, 
folikulitída, infekčné kožné ochorenie, popálená koža a antikoagulačné poruchy sú 
pre použitie zariadenia nevhodné;  
·Nepoužívajte, ak máte abnormálny metabolizmus kolagénu, vrátane anamnézy 
jaziev a zlého hojenia rán; 
·Pacienti s vaskulárnymi ochoreniami, ako sú kŕčové žily a vazodllácia v mieste 
ožiarenia;  
·Nepoužívajte, ak je vaša pokožka citlivá na svetlo a náchylná na vyrážky alebo 
alergie; ·Nepoužívajte ho, ak je vaša ožarovaná oblasť infikovaná,  herpes simplex, 
kožnými léziami a hematómom;  
·nevhodné pre pacientov s poruchami a chorobami imunity (vrátane infekcie HIV, 
lupus erythematosus, porfýrie atď.);  
·Zakázané pre akéhokoľvek pacienta s poruchou krvácania a pacientov, ktorí užívajú 
izotretinoín, ovocnú kyselinu (AHA), kyselinu salicylovú (BHA) alebo kyselinu azalku; 
·Prosím, používajte tento produkt opatrne pre tých, ktorí používajú chemické 
odstránenie chĺpkov do 30 dní, tých, ktorí použili produkty na bielenie pokožky v 
krátkom čase, alebo tých, ktorí použili zložky vitamínu A;  
·Nepoužívajte súčasne s produktmi z esenciálnych olejov. Uistite sa, že pokožka v 
osvetlenej oblasti je čistá a suchá. Nepoužívajú sa žiadne mlieka, lubrikanty a iná 
kozmetika.  
·Ak povrch pokožky nie je čistý a suchý, môže to ovplyvniť skúsenosti s používaním 
produktu a môže to dokonca poškodiť produkt; 
·zakázané počas užívania aspirínových liekov, imunosupresívnych liekov, 
izotretinoínu a iných liekov. Zakázané používať pri nedávnom užívaní liekov citlivých 
na svetlo (ako je tetracyklín a sulfa). 
 

Nepoužívajte pre nasledujúce časti tela alebo nasledujúce stavy 

 
1/ Intraorálna, genitálie, sliznice, atď.  2/ Plastická chirurgia  
3/ uzliny      4/ očná buľva, viečko, okolie očí  
5/ hlava      6/ Oblasť akné   
7/ Tetovanie, maľovanie na telo   8/ obočie, vlasy  
9/ ucho      10/ Bradavka, Areola  
11/ Vo vnútri pupka     12/ veľká žila  
13/Tetovanie, maľovanie na telo 
 
(Poznámka: Tento zoznam nie je úplný, ak si nie ste istý, či môžete tento 
produkt použiť, odporúčame vám poradiť sa s lekárom) 



  

 

         Poznámky 

 
1. Nepoužívajte prístroj v spojení s prirodzene tmavou pokožkou 

2. Nevystavujte sa žiareniu pred odstránením chĺpkov 

3. Pred použitím sa najskôr ohoľte (nepoužívajte metódu chemického odstraňovania 

chĺpkov) 

4. Pri prvom použití nezabudnite spustiť na prvú úroveň 

5. Pri príprave odstraňovania chĺpkov sa uistite, že okienko na odstraňovanie chĺpkov 

je blízko pokožky a potom vykonajte operáciu odstraňovania chĺpkov. 

6.Zakázané používať v tmavom prostredí 

7. Pri používaní noste ochranné okuliare 

8. Nepoužívajte ho na priamom slnečnom svetle, aby ste predišli poruche zariadenia. 

9. Nevystavujte tento produkt prudkým nárazom ani otrasom 

10. Neodpájajte priamo zo siete bez vypnutia zariadenia, aby ste predišli poškodeniu 

zariadenia. 

Upozornenie: Keď používate zariadenie na odstraňovanie chĺpkov a máte prestávku, 

uistite sa, že vstup smeruje nahor a displej LCD nadol, čo je prospešné pre odvod 

tepla a chladenie. 

 
5. Špecifikácie výrobku 
 
Princíp zariadenia IPL 光子美容技术 

Čistá hmotnosť zariadenia 260g 

Oblasť ožarovania 3cm2 

Spektrum zariadenia ≥530nm 

Menovité nap. 12V DC 

Vstupný výkon 24W 
Prepravné a skladovacie prostredie Prevádzkové prostredie 

Rozsah skladovacej 
teploty 

-20-50℃ prevádzkovej teplote 5-40℃ 

vlhkosť 10％-90％RH vlhkosť 10％-90％RH 

Relatívny tlak 700-1060hPa Relatívny tlak 700-1060hPa 

 

 

 
6. Návod pre použitie 

   6.1 Príprava pred použitím 
1. Najskôr odstráňte chĺpky z povrchu pokožky. Chĺpky určite najprv namočte, 
pomocou metódy mokrého škrabania, čím vopred ošetríte pokožku, aby sa chĺpky 
pod povrchom pokožky mohli absorbovať do svetelného zdroja, aby sa zabezpečil 
efekt ošetrenia. Ak chĺpky nepresahujú 2 mm, môžete prístroj prevádzkovať bez 
holenia. 
2. Očistite pokožku a uistite sa, že na jej povrchu nie sú žiadne chlpy, je úplne suchá 
a bez akýchkoľvek mastných látok. Pred použitím fotónového depilátora je prísne 
zakázané aplikovať kondicionér, gél z aloe a iné produkty, inak to povedie k 
nedostatku svetla (treba aplikovať iba pre veľké zariadenia v kozmetických salónoch, 
ale nie na použitie v domácnosti). 
 

   6.2 Pokyny pre použitie 
1: Vložte adaptér, digitálna trubica trikrát zabliká a potom zhasne (biela digitálna 
trubica s ikonou bodu mrazu). 
2: Dlhé stlačenie prepínacieho tlačidla na 1,5 s, zapnutie/vypnutie, predvolený je prvý 
stupeň po zapnutí, krátkym stlačením prepínača zvýšite stupeň, 1-2-3-4-5-4-3-2-1, a 
ďalej cyklujte. 
3: Bod mrazu: Po spustení nie je štandardne k dispozícii žiadny chladiaci výkon 
(ikona bodu mrazu na displeji sa nezobrazuje). Krátkym stlačením tlačidla chladenia 
zapnete/vypnete funkciu chladenia a ikona bodu mrazu na displeji sa zapne alebo 
vypne. 
4: Po spustení zariadenia stlačte tlačidlo svetla (pod podmienkou, že hlava je blízko 
pokožky), aby ste vstúpili do režimu manuálneho zapnutia svetla. Na 1,5 s dlhým 
stlačením leštiacich tlačidiel, otvoríte alebo zatvoríte automatický režim svetla, 
digitálna trubica automaticky rozsvieti/vypne ikonu, svetlo automaticky po rozsvietení 
ikony, automaticky zažiari (stav hlavica pokožka), po nepretržitom osvetlení. 
 

   6.3 Kroky pre použitie 
1. Vyberte prístroj a vyčistite filter na hlave stroja mäkkou handričkou. 
2. Pred použitím tohto zariadenia najprv navlhčite chĺpky a ohoľte ich holiacim 
strojčekom. 
3. Pripojte napájací adaptér a na obrazovke zariadenia sa zobrazí slovo „OFF“. 
4. Dlho stlačte „tlačidlo zapnutia“, kým sa nezobrazí displej (zmena obsahu displeja). 
5. Ak sa obsah displeja zmení z „blikania“ na „normálne jasné“, znamená to, že 
depilátor je pripravený na prípravu energie (prvý záblesk je jasný a oči sa mu nemusia 
prispôsobiť, používajte ochranné okuliare, aby ste znížili nepohodlie záblesku v 
očiach). 



  

6. Obsah obrazovky displeja je „vždy zapnutý“, keď je prístroj v stave „pripravený na 
expozíciu“; Ak obsah displeja zostane nezmenený, skúste odpojiť napájací adaptér a 
reštartovať zariadenie. 
7. Pritlačte depilátor vertikálne na pokožku pod uhlom 90°, aby ste sa uistili, že s 
pokožkou je úplne v kontakte. V tomto okamihu „číslo“ na obrazovke „blikne“. 
(Pri prvom použití depilátora sa pokožka neprispôsobí, takže dôjde k pocitu 
"mikroprúdu", čo je normálna reakcia ľudského tela, ktorá nie je spôsobená 
unikajúcim prúdom zariadenia). 
8. Po priložení zariadenia na pokožku jemne stlačte na prístroji „tlačidlo blesku“, 
prístroj vydá bliknutie a zazvonenie „prasknutie“, potom pocítite, že záblesk vyvolá 
pocit tepla (napríklad ak je teplota príliš vysoká, znížte úroveň vyžarovania a použite 
zariadenie znova). 
9. Použitie nástrojov používaných po záblesku, zmena častí na odstraňovanie 
chĺpkov, pripravené na vydanie energie, „pokyny k úrovni výkonu“ budú zobrazené na 
displeji „normálne zapnuté“, môžete zopakovať vyššie uvedený krok 7. 
10.Na otestovanie pokožky použite prvý stupeň, ak po 24 hodinách nedôjde k žiadnej 
nežiadúcej reakcii, energetický stupeň je možné nastaviť na vyššiu úroveň pomocou 
"tlačidla zapnutia", energetický stupeň je rozdelený do 5 úrovní. 
11. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na odstránenie chĺpkov na vybranej 
časti. Depilačný cyklus vykonajte na celej oblasti a potom ho vykonajte druhý a 
tretíkrát. 
12. Predtým sa pokúste blysnúť v blízkosti oblasti blesku, aby ste sa úplne 
vysporiadali s požadovanými časťami. 
13. Po použití, prosím, dlho stlačte tlačidlo "zapnúť" pre vypnutie (po vypnutí produkt 
prejde do stavu vypnutia), obrazovka prejde do stavu "OFF" a vypne sa napájanie. 
Nakoniec vyčistite hlavu a telo. 
 

Predstavenie modelu 
· Režim nepretržitého chodu (pre veľké plochy, ako sú ruky, nohy): 
Umiestnite výstup svetla na ošetrovanú oblasť pokožky a nechajte úplne priľnúť na 
pokožku. V tomto okamihu sa rozsvieti lampa senzora odstraňovania chĺpkov, čo 
znamená, že hlava lampy je v úplnom kontakte s pokožkou. Dlho stlačte tlačidlo 
blesku a okamžite začnite pomaly a rovnomerne pohybovať prístrojom po pokožke, 
pričom udržujte priliehavosť k pokožke, záblesk bude vyžarovaný v určitom intervale. 
V tomto čase nechajte depilátor v pohybe a posúvajte zariadenie dvakrát dopredu a 
dozadu v oblasti, kde je potrebné odstraňovanie chĺpkov. Zabezpečte, aby bola oblasť 
odstraňovania chĺpkov pokrytá rovnomerne a aby sa zabránilo chýbajúcemu svetlu. 
Tip: Rýchlosť pohybu po pokožke je možné upraviť podľa rýchlosti záblesku, takže 
pokrytie je rovnomernejšie, frekvencia zábleskov je rýchlejšia na prvom stupni, 
frekvencia zábleskov je pomalšia na druhom stupni a čím je stupeň vyšší, tým 
pomalšia je rýchlosť výstupu svetla. 
· Režim jednotkového výstupu (vhodný pre malé oblasti, ako sú prsty) Umiestnite 
výstup svetla na oblasť pokožky, ktorá sa má ošetrovať, a úplne pritlačte k pokožke. V 
tomto čase sa rozsvieti lampa depilátora, čo znamená, že hlava lampy je v úplnom 

kontakte s pokožkou. Krátkym stlačením tlačidla blesku spustíte odstraňovanie 
chĺpkov. Presuňte hlavu lampy na ďalší kúsok pokožky, počkajte, kým sa rozsvieti 
biela kontrolka depilátora a potom stlačte tlačidlo blesku, opakujte vyššie uvedené 
operácie. 
Tip: Kedykoľvek počas procesu odstraňovania chĺpkov, ak sa vaša pokožka začína 
prehrievať, urobte pauzu na niekoľko sekúnd, nechajte výstup svetla opäť vychladnúť 
a potom pokračujte v odstraňovaní chĺpkov. 
 

Referenčná tabuľka terapeutického cyklu 
 

1-4 týždenne 
◙ 

2-3 týždenne 
Viac ako 75% 

chĺpkov odpadne 
prirodzene 

5-6 týždenne 
◙ 

Dvakrát za týždeň 
Nové chĺpky 

odpadnú 
a zamedzí sa 
rastu nových 

7-8 týždenne 
◙ 

Raz týždenne 
Chĺpky sú tenšie 
a po vypadnutí 

už nerastú. 

Viac ako 8 týždňov 
◙ 

1-2 týždenne 
Používajte ho selektívne 

podľa stavu rastu 
chĺpkov ( použite 

zariadenie 
až keď sú viditeľné) 

7. Starostlivosť po použití  

preventívne opatrenia po odstránení chĺpkov 

·Odporúča sa vyhnúť sa kontaktu s vodou do 6 hodín po operácii odstraňovania 
chĺpkov a potom je možné na zvlhčenie ožarovanej oblasti použiť vodu. 
·Po depilácii pokožky nepoužívajte parfumy, masky ani kozmetiku obsahujúcu matné 
guľôčky. Vyhnite sa vystaveniu UV žiareniu 24 hodín po depilácii a ak je to 
nevyhnutné, aplikujte opaľovací krém. 
·Opaľovanie pravdepodobne spôsobí stmavnutie pokožky alebo spálenie od slnka. 
Ožarovanie v tomto čase spôsobí začervenanie, opuch a zápal. Preto počas 
používania tohto produktu dávajte pozor, aby ste sa nevystavovali slnku a čas na 
regeneráciu spálenia nie je kratší ako 1 týždeň. 
·Počas odstraňovania chĺpkov nie je povolené umelé opaľovanie. 
·Ak potrebujete plastickú operáciu po odstránení chĺpkov (len v oblasti odstraňovania 
chĺpkov), poraďte sa so svojím lekárom. 
· Ak sa necítite dobre, poraďte sa so svojím chirurgom. 

Čistenie a údržba 

· Aby ste zaistili čo najlepšie výsledky a najdlhšiu životnosť produktu, vyčistite produkt 
pred a po každej epilácii, aby ste predišli dlhodobému hromadeniu chĺpkov a prachu. 
Ak ho nevyčistíte správne, produkt nedosiahne jeho správny účinok. 
·Pred začatím čistenia musí byť zariadenie vypnuté a odpojené od elektrickej siete, 
aby mohol prístroj vychladnúť. 
·Pomocou mäkkej, čistej a suchej handričky utrite a vyčistite zrkadlový povrch vývodu 
svetla. 



  

· Prístroj skladujte v suchom, bezprašnom prostredí pri teplote -10-60°C. 
· Nikdy neumývajte výrobok a príslušenstvo pod tečúcou vodou a v umývačkách 
riadu. 
· Na čistenie výrobku nepoužívajte oceľové guľôčky, abrazívne čistiace prostriedky 
(zubná pasta atď.) ani korozívne kvapaliny (benzín, motorový olej, acetón atď.). 
Poznámka: Ak voda nečistí dobre, môžete použiť niekoľko kvapiek alkoholu s 
vysokou koncentráciou (nie viac ako 96%) na čistenie vyššie uvedených častí. 
 
Ochrana životného prostredia 
Pri likvidácii výrobku ho nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Mali by ste ho 
poslať do určeného recyklačného strediska. Je to dobré pre životné prostredie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Riešenie problémov 
V tejto kapitole sú načrtnuté najčastejšie problémy, ktoré sa vyskytujú pri používaní 
tohto zariadenia. Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou nasledujúcich informácií, 
kontaktujte centrum služieb zákazníkom vo vašej krajine. 
 

Popis problému 
Zariadenie/napájací adaptér sa 
počas používania zahrieva 
 
Priložil som depilátor na pokožku 
a [číslo zablikalo], ale spustil sa 
chladiaci ventilátor. 
 
 
 
[Flash ready] bliká, ale 
zariadenie nebliká, keď stlačíte 
tlačidlo blesku. 
Nemôžem zvýšiť alebo znížiť 
nastavenie intenzity záblesku. 
 
Pri používaní zariadenia je 
nepríjemný zápach. 
 
 
 
 
V priebehu ošetrenia je pokožka 
pri používaní prístroja citlivejšia 
ako obyčajne / neznesiteľná 
bolesť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kožná reakcia bola na konci 
ošetrenia pokožky  
dlhšia ako zvyčajne. 

Možné príčiny 
Toto je normálny jav. 
 
 
Ochrana proti prehriatiu bola 
aktivovaná. 
 
 
 
 
Zariadenie je potrebné resetovať. 
 
 
Zariadenie je potrebné resetovať. 
 
 
Príslušenstvo alebo filtre sú príliš 
znečistené Vlasy ste z 
ošetrovaného miesta úplne 
neodstránili. Tieto chĺpky sa môžu 
spáliť a spôsobiť nepríjemný 
zápach. 
 
Nastavenie intenzity svetla, ktoré 
používate, je príliš vysoké 
 
 
Z miesta ošetrenia ste úplne 
neodstránili chĺpky. 
 
Ultrafialový filter na výstupe je 
poškodený. 
 
 
 
Toto zariadenie používate tam, 
kde je jeho použitie zakázané. 
 
 
 
 
 
Toto zariadenie nie je vhodné 
pre vašu pokožku. 
 
 
Nastavenie intenzity svetla, ktoré 
používate, je príliš vysoké. 
 

Riešenia 
Nie je potrebné podnikať žiadne kroky. 
 
 
Keď sa spustí ochrana proti prehriatiu, 
ventilátor stále nepretržite beží. 
Nevypínajte napájanie zariadenia, 
pred ďalším používaním počkajte, kým 
vychladne dlhšie ako 15 minút. 
 
Resetujte zariadenie, vypnite ho a 
znova ho zapnite. 
 
Resetujte zariadenie, vypnite ho a 
znova ho zapnite. 
 
Prosím, dôkladne vyčistite 
príslušenstvo. Pred použitím tohto 
nástroja odstráňte chĺpky na 
povrchu pokožky. 
 
 

Skontrolujte, či je zvolené správne 
nastavenie intenzity svetla. V 
prípade potreby znížte nastavenie 
intenzity. 
 
Pred použitím tohto nástroja odstráňte 
chĺpky na povrchu pokožky. 
 
Po poškodení UV filtra toto 
zariadenie ďalej nepoužívajte. 
Obráťte sa na centrum služieb 
zákazníkom vo vašej krajine. 
 
Toto zariadenie nepoužívajte v 
nasledujúcich oblastiach: bradavky, 
areola, malé pysky ohanbia, vagína, 
konečník, ako aj vnútro nosných 
dierok a uší. Muži by nemali používať 
výrobok na tvári alebo miešku. 
 
Pri typu pleti VI alebo V, hnedo-
čierna alebo tmavá pleť, prosím 
nepoužívajte toto zariadenie. 
 
Nabudúce zvoľte nižšiu intenzitu 
svetla. Pozrite si časť „testovanie 
pokožky“ v časti „Návod na použitie“ 



  

Nie som spokojný s výsledkom 
priebehu ošetrenia pokožky. 

Nastavenie intenzity svetla, ktoré 
používate, je príliš nízke. 
 
Neožiarili ste už oblasť, ktorú ste 
pred tým ožarovali. 
 
Toto zariadenie nemá žiadny 
vplyv na farbu chĺpkov. 
 
 
 
Frekvencia používania nástroja 
je nedostatočná. 
 
 
 
 
Vaša odpoveď na liečbu IPL 
môže byť pomalá. 

Nabudúce zvoľte vyššie 
nastavenie. 
 
Prosím, spustite záblesk čo 
najbližšie k predchádzajúcej časti. 
 
Musíte úspešne odstrániť všetky 
chĺpky. Odporúča sa dodržiavať 
odporúčaný liečebný postup 
 
Odporúča sa dodržiavať odporúčaný 
liečebný postup. Interval zákrokov 
môžete skrátiť, nie však viac ako raz 
za dva týždne. 
 
Pokračujte v používaní prístroja 
minimálne 6 mesiacov, pretože 
chĺpky počas tohto obdobia opäť 
narastú, ale ich počet bude naďalej 
ubúdať. 

 

9. Zrieknutie sa zodpovednosti 
 
Od dátumu kúpy, platí záruka na celý prístroj do 12 mesiacov. No neplatí pri žiadnom 

z nasledujúcich bodov: 

1. Neprevádzkovanie v súlade s požiadavkami príručky, a údržba s následkom 

poškodenia produktu 

2. Poškodenie produktu spôsobené nesprávnou obsluhou počas používania 

(umývanie, ponorenie atď.) 

3. Poškodenie produktu spôsobené prekročením hodnôt okolitého prostredia pri 

používaní (ako je vysoká teplota, korózia atď.). 

4. Poškodenie produktu spôsobené abnormálnymi vonkajšími silami (pád, vytláčanie, 

náraz atď.). 

5. Poškodenie výrobku spôsobené vyššou mocou (požiar, povodeň, úder blesku atď.). 

6. Škody spôsobené použitím iných než továrenských dielov a nadstavcov. 

V prípade zmien uvedených vyššie majú prednosť príslušné predpisy novo 

formulované našou spoločnosťou alebo príslušné zákony a predpisy aktualizované 

štátom. 
 
 
 
 
 
 
 

 10. Popredajná servisná karta 
Vážený zákazník 
V prvom rade vám veľmi pekne ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt, aby 

sme vám mohli poskytnúť tie najlepšie služby. Aby ste mohli využívať služby 

tohto zariadenia k vašej plnej spokojnosti, prečítajte si pozorne tento popis a 

po zakúpení si tento záručný list dobre uschovajte 

 

 

Ak máte nejaké otázky, komunikujte s nami včas a my vám ich čo 
najskôr zodpovieme! 
1. Ak sa vyskytne problém s kvalitou, ktorý spôsobuje, že tovar je 
nepoužiteľný, obráťte sa na popredajný zákaznícky servis predajcu u 
ktorého ste produkt zakúpili. 
2. Neakceptujeme žiadne neohlásené poštové zásielky. Obráťte sa najprv 
na náš popredajný servis, ktorý bude riešiť preberanie zásielok a refundáciu 
poštovného. 
3.Prosím pozorne vyplňte záručný list popredajného servisu a vráťte ho 
spolu s tovarom, aby sme sa ním mohli čo najskôr zaoberať. 
 
 
 
Skutočné meno:(povinné) ______________ Kontaktné číslo: (povinné)__________ 

Spôsob zakúpenia:____________________ Nákupný účet:___________________ 

Číslo objednávky: __________________________ 

Výber požiadavky: (povinné) □Vrátenie tovaru □Výmena tovaru 

Prijímacia adresa: (povinné)___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pokyny na vrátenie:___________________________________________________ 


