
Vakuový čistič PŘÍPRAVA K POUŽITÍ   

Před použitím přístroje si vždy důkladně očistěte a osušte obličej, aby byl zbaven od případných 

zbytků pudru, krému, nebo make-upu. Pro lepší čisticí výsledek je doporučeno obličej napařit. Tím se 

více otevřou póry pokožky a dojde tak k lepšímu odstranění nečistot. 

OBLASTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE 

Nos: Přístrojem pohybujte od horní části nosu směrem dolů, po obou jeho stranách. 

Čelo: Přístrojem pohybujte pomaleji a rovnoměrně od středu čela směrem ven. Dávejte pozor, abyste 

žádnou část pokožky neošetřovali vícekrát. 

Spánky: Pohybujte s přístrojem směrem ven k vlasové linii. Postup opakujte na levé i pravé straně. 

Dávejte pozor na to, abyste přístroj drželi v minimální vzdálenosti 1 cm od očí. 

Tváře: Pohybujte s přístrojem po tváři od nosu směrem ven. Postup opakujte na obou tvářích. 

Okolí úst: Posunujte s přístrojem nad horním rtem směrem od středu spodní části nosu na levou i 

pravou stranu. U spodního rtu posunujte s přístrojem od středu brady doleva a doprava směrem 

nahoru. Dbejte na to, abyste se přímo nedotýkali rtů! 

PRVNÍ POUŽITÍ NA OBLIČEJI  

Při prvním použití přístroje na obličejové části, doporučujeme použít vybranou hlavici a provést 

pouze dva pohyby za použití první, nejslabší intenzity. Pokud nezaregistrujete žádnou nepřirozenou 

reakci, můžete zvýšit počet pohybů a případně zvýšit i stupeň intenzity. 1. Nasaďte vybraný nástavec 

dle předpokládaného použití na horní část přístroje. Díky těsnosti silikonových kroužkům je potřeba 

použít trochu síly, kdy tlakem a jednostranným krouživým pohybem nasazujeme nástavec na 

jednotku. 2. Stisknutím vypínače přístroj spustíte. 3. Dalším stiskem tlačítka si zvolte požadovanou 

intenzitu ze tří stupňů. Čtvrtým stupněm   je pak aktivace modrého světla ve spojení s nástavcem pro 

zklidnění pleti 4. Přiložte nástavec na pokožku tváře tak, abyste cítili sání. Nástavec musí být ve 

stálém   a plnohodnotném kontaktu s pokožkou. Není nutné nástavec tlačit na pokožku příliš silně, 

ale pouze zlehka. Měli byste cítit, jak se nástavec přisaje na pokožku. 5. S přístrojem přejeďte rovným 

tahem od nosu směrem ke spánku a poté opět vyčkejte   cca půl hodiny. Pokud případná reakce 

pokožky do půl hodiny odezní, můžete přístroj   bezpečně používat po celém obličeji. 6. Přístroj je 

doporučeno používat 2x týdně tak, abyste zachovali přestávku mezi    aplikacemi min. 48 hodin. PO  

POUŽITÍ PŘÍSTROJE  

Po dokončení použití přístroje aplikujte např. obličejovou masku, nebo hydratační krém a to buď 

denní, nebo noční. 

Bezpečnostní upozornění:  • Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nevykazují žádné viditelné poškození. Při 

pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na odborný servis, aby nedošlo ke zranění. • Obalové materiály zlikvidujte 

vhodným způsobem. Pozor, například v případě plastových sáčků hrozí udušení. Dbejte na to, aby děti nepřišly do styku s obalovým 

materiálem (igelitové sáčky atd.). • Udržujte a skladujte přístroj a napájecí jednotku v suchém prostředí. • Přístroj neponořujte do vody! 

Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce! • Přístroj je určen pouze pro domácí, nikoliv komerční použití. • Nenechávejte zapnutý 

přístroj bez dozoru. • Nepoužívejte a nenabíjejte tento přístroj ve vlhkém prostředí (například v blízkosti napuštěné vany, sprchový koutu, 

bazénu aj.) • Nikdy neberte přístroj do ruky, pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, hrozí úraz el. proudem. 

• Přístroj chraňte přes nárazy a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou. • Přístroj chraňte před vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými 

teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, krby, topná tělesa). • Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí nebo zalomení 

napájecího kabelu. • Zajistěte, aby napájecí kabel nepřišel do styku s vodou, párou nebo jinými tekutinami. • Přístroj není vhodný pro 

osoby mladší než 18 let! • Přístroj používejte výhradně na lidský obličej (kromě očních partií a úst) dospělých osob. • Přístroj nepoužívejte 

na zvířatech! • Toto zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 

zkušeností a znalostí, pokud jsou náležitě poučeny a je nad nimi vykonáván dohled ve spojitosti s bezpečným a správným použitím tohoto 

zařízení. Čištění a uživatelskou údržbu by děti neměly provádět bez dozoru. Děti si nesmí s přístrojem hrát. • Nepoužívejte jiné 

příslušenství, než originální, dodávané výrobcem. • Jestliže je napájecí kabel poškozen, může být vždy nahrazen kabelem stejného typu, aby 

nedošlo k případnému zranění a poškození přístroje. • Nepoužívejte přístroj ve vodě nebo v její bezprostřední blízkosti (ve vaně, bazénu 

nebo ve sprše). • Nepoužívejte přístroj v případě, že jsou nástavce rozbité, popraskané, špinavé nebo jinak poškozené. • Zabraňte styku 

jakéhokoli materiálu s obsahem kovu se zásuvkou pro kabel, aby nedošlo ke zkratu. • Tento přístroj obsahuje magnet. Udržujte přístroj v 

potřebné vzdálenosti od kardiostimulátorů.   • Osoby s kardiostimulátory nebo jinými elektronickými zařízeními, implantovanými v jejich 

tělech nesmí být v těsné blízkosti s přístrojem. Pokud má osoba zájem přístroj obsahující magnet používat, nebo být v jeho blízkém 

kontaktu, musí se nejdříve poradit s odborným lékařem. • Neotvírejte přístroj ani nevyměňujte dobíjecí baterii. 


