
Parametre produktu 

Štruktúra produktu 

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
ZARIADENIE NA MASÁŽ KRKU 

KFL-701 

 

 

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte Používateľskú príručku 

a pre budúce použitie si ju riadne uschovajte. 

 

Tento produkt je kozmetický masážny prístroj na krk a tvár. 

Využíva akustické vibrácie a tepelnú masáž na zlepšenie krvného 

obehu, spomalenie starnutia epidermálnych buniek a redukciu 

krčných línií. 

Vlastnosti produktu 

1. Lymfatická masáž; 

2. Omladenie dekoltu; 

3. Zmierni línie tváre; 

4. Vyhladenie línií tváre; 

5. Funkcia vypnutia pri nepoužívaní; 

 

Popis farebného 
podsvietenia 

Červené svetlo 

Funkcia: Jemná pokožka, 

obnoví elasticitu pokožky 

Vlnová dĺžka je 620 nm 

Zelené svetlo 

Účinok: Rozjasňuje pleť a robí 

pleť opäť jemnou a žiarivou. 

Vlnová dĺžka je 530 nm 

Modré svetlo 

Funkcia: Zmenší póry a zníži tvorbu 

mastnej pokožky 

Vlnová dĺžka je 415 nm 
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Názov produktu: Odstraňovač vrások na krku 

Rozmery produktu: 92*40*118mm 

Spôsob nabíjania: USB Čistá hmotnosť produktu: 66g 

Pracovné napätie: 3.7V= Kapacita batérie: 600mAh 

Nabíjacie napätie: 5V= Čas nabíjania: 120min 

Masážna hlavica/ horúca 

kompresná funkcia 

Indukčný pásik 

Indukčný pásik 

Displej 

Tlačidlo zapnutia/ 

LED prepínač 

Nabíjací USB konektor 



Záručné podmienky 

Prevádzkové pokyny 

1. Stlačte tlačidlo "Zapnúť" na 1,5 sekundy, bzučiak vydá dlhý 

zvuk. Keď je okolitá teplota 25 °C a teplota kontaktného povrchu je 

42 °C ± 5 °C, skrášľovacia lampa bude svietiť jasne na červeno. 

Skrášľovacia  lampa bude v cykle 

červená-zelená-modrá-červená-zelená-modrá-modrá. Podržte 

1,5 sekundy dlhšie a bzučiak sa vypne s hlasným zabzučaním. 

2. Keď rybí chvost rozsvieti na červeno, na displeji sa na dlhú 

dobu rozsvieti "Hot" a červené svetlo sa zmení, keď sa prepne 

farebný režim. 

3. Pri nabíjaní cyklicky bliká červené, zelené a modré svetlo. Pri 

plnom nabití bude svietiť zelené svetlo. 

4. Červené svetlo bliká, keď je batéria takmer vybitá. 

Spôsoby použitia 

  
Po očistení rovnomerne Zapnite ho dlhým stlačením 

naneste na krk produkty tlačidla napájania na 1,5  
starostlivosti o pleť  sekundy 

 

Vyberte si správne svetlo Masážna hlavica prilieha 
podľa osobných potrieb k pokožke zdola nahor  
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Kroky na použitie 

Kroky pre použitie na krku 
1. Produkty starostlivosti o pleť naneste rovnomerne na krk. 

2. Farbu svetla si vyberte podľa osobných potrieb. 

3. Po zapnutí napájania, keď sa ruka dotkne pásika 

senzora a masážna hlavica sa dotkne krku, spustí sa 

vibrácia. 

4. Masážna hlavica sa dvíha zdola nahor až po krk. 

Kroky aplikácie na tvár 
1. Produkty starostlivosti o pleť naneste rovnomerne 

na tvár. 

2. Farbu svetla si vyberte podľa osobných potrieb. 

3. Masážna hlavica sa prispôsobí pokožke tváre, 

zdvihnutie ju zdola nahor, Stereo tvarovanie. 

Upozornenie pre užívateľa 

1. Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod a 

uschovajte si ho pre budúce použitie. 

2. Produkt sa nabíja pomocou USB kábla. Keď je batéria takmer 

vybitá, nabitie do plného nabitia trvá približne 2 hodiny a môže sa 

používať nepretržite 4 až 5 hodín. 

3. Výrobok má funkciu vypnutia, ak sa nepoužíva. Keď sa nepoužíva, 

automaticky sa vypne po 3 minútach (bez prevádzky do 3 minút). 

4. Počas nabíjania je  tento výrobok zakázané používať. 

5. Výrobok má funkciu ohrevu. Povrchová teplota pri kontakte s 

pokožkou je 42°C±5°C. 

6. Výrobok nie je vodotesný, nevkladajte ho do vody. 
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7. Výrobok umiestnite na suché a vetrané miesto, držte ho mimo 

priameho slnečného žiarenia a mimo korozívnych chemikálií. 

8. V prípade poškodenia obalu alebo elektronickej poruchy 

zariadenia ho okamžite prestaňte používať. 

9. Aby sa predišlo nehodám, neodporúča sa používať tento 

produkt: 

(1) Osobám pod lekárskym dohľadom a s fyzickými 

abnormalitami 

(2) Tehotným ženám, ležiacim ženám, deťom 

(3) Pacientom s infekčnými chorobami 

(4) Osobám s poruchou citlivosti kože alebo kožnými 

abnormalitami 

(5) Pacientom s akútnym ochorením 

Tento produkt má záručnú dobu 1 rok a celoživotnú údržbu; 

Počas záručnej doby môžu byť poruchy vzniknuté bežným 

používaním v súlade s návodom na použitie (posúdené oficiálnym 

personálom spoločnosti) bezplatne opravené; Ak nastane počas 

záručnej doby jedna z nasledujúcich situácií, nebude záruka 

uplatnená: 

(1) Neposkytnutie platného potvrdenia o kúpe; 

(2) Porucha a poškodenie spôsobené nesprávnym používaním a 

nesprávnou opravou; 

(3) Porucha alebo poškodenie spôsobené prepravou, 

premiestnením alebo pádom po kúpe; 

(4) Zlyhanie a poškodenie spôsobené inými neodvrátiteľnými 

vonkajšími faktormi; 

(5) Nesprávne používanie spôsobuje poškodenie zariadenia 

spôsobené vodou alebo inými roztokmi; 

(6) Poškodenie spôsobené použitím iných zdrojov energie, ako je 

špecifikované napätie; 

Ak výrobok nespĺňa záručné podmienky a je potrebné ho opraviť, 

spoločnosť bude spotrebiteľovi účtovať poplatky za vykonaný 

servis. 
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