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INSTRUKCJA UŻYCIA 

Urządzenie do peelingu kawitacyjnego.  

 

1) FUNKCJE 
Trzy tryby to trzy różne funkcje! Wybierz tę, z której chcesz skorzystać. 

Tryb peelingu 
 
 

Jeżeli wybierzesz ten tryb, odpowiednia zielona dioda powinna się zaświecić. Głównym efektem tego trybu jest głębokie 
czyszczenie. Martwy naskórek zostaje usunięty pod wpływem ultradźwięków. Jeśli na metalowej szpatułce pojawią się 
tłuste zanieczyszczenia, należy oczyścić ją czystym ręcznikiem lub chusteczką. 

Tryb sonoforezy 
 
 

Głównym efektem tego trybu jest wtłaczanie składników aktywnych z kosmetyków i masaż. Szpatułka powinna być ułożona 
płasko na skórze, co pomoże wniknąć kosmetykom głębiej. Jeśli wybierzesz ten tryb, odpowiednia zielona dioda powinna 
się zaświecić. 

Tryb face lift 
 
 

Jeśli wybierzesz ten tryb, odpowiednia zielona dioda powinna się zaświecić. Szpatułka może być ułożona płasko na skórze 
lub pod kątem 30°. Kierunek używania, z góry na dół, jest przeciwny niż w trybie peelingu. Powierzchnia styku ze skórą 
powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb! Dzięki temu odmłodzisz swoja skórę.  
 
Sprawdzenie działania ultradźwięków: 
Przed użyciem zdejmij osłonę ze szpatułki.  
Skórę należy zwilżyć wodą (np. atomizerem), następnie delikatnie dotknij skóry szpatułką i powoli przesuwaj. Jeśli na 
przedniej części szpatułki pojawiają się rozpryski, oznacza to, że występuje efekt ultradźwiękowy. Jeśli rozprysk jest 
mniejszy, można zwiększyć ilość wody (ze względu na światło i kolory otoczenia, czasami trudno jest zobaczyć rozprysk, 
który można poczuć dotykiem, a szybka mikrowibracja jest normalna). 
ZASADY UŻYTKOWANIA: 

 Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Temperatura urządzenia może być nieco 
podwyższona, to normlane zjawisko. 

 Jeśli nastąpi automatyczne wyłączenie lub szpatułka jest słaba, oznacza to, że napięcie nie jest wystarczające. 
Wyłącz zasilanie, aby naładować baterię. 

 Należy sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio naładowane przed użyciem. Osłona powinna być zdjęta ze 
szpatułki przed użyciem. 

 Pielęgnacja skóry może być wykonana dopiero po usunięciu makijażu. 

 Najlepiej używać raz dziennie lub 1-2 razy w tygodniu. Częste używanie powoduje dyskomfort skóry. 
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 Przed użyciem po raz pierwszy, należy najpierw sprawdzić swoją skórę w niewidocznym miejscu. Jeśli nie ma 
niepokojących objawów po 48h, można używać urządzenia dalej. Jeśli jednak jakieś objawy wystąpią należy 
zaprzestać użytkowania. 
 

Sprawdzenie działania face lift: 
Dotknij dłonią tylną część obudowy urządzenia, i ułóż płasko na szpatułce. Jeśli poczujesz delikatny ucisk, oznacza to, że 
działa poprawnie. 
 
 

 
 

  
 

 

 

2) INFORMACJE PODSTAWOWE 
ZASILANIE bateria litowa 

WYMIARY 180 x 45 x 22 mm 

WAGA NETTO około 90g 

 
Indukcyjne ładowanie bezprzewodowe 

NAPIĘCIE 5V DC 

NATĘŻENIE około 200 mA 

CZAS ŁADOWANIA 3-4h 

CZAS PRACY >1h 

Czas pracy może się różnić w zależności od wykonywanych zabiegów. 

3) ŁADOWANIE 
Zwróć uwagę na kolejność podłączania, najpierw podłącz ładowarkę do prądu, dopiero później włóż do niej urządzenie. 

1) Włóż ładowarkę USB do gniazdka 230V, następnie kabel USB do ładowarki USB i podłącz ładowarkę indukcyjną do 
kabla USB. Jeśli zapali się dioda ładowania oznacza to prawidłowe podłączenie.  

2) Wyłącz urządzenie i włóż pionowo do ładowarki indukcyjnej, dociskając je, co umożliwi najefektywniejsze 
ładowanie urządzenia.  

  

1. Jeśli jest odczuwalne uczucie ucisku, należy przytrzymać delikatnie tylną część obudowy, aby się do 
niego przyzwyczaić. 

2. Nowi użytkownicy lub użytkownicy o wrażliwej skórze powinni skrócić czas zabiegów. Podczas 
użytkowania należy obserwować reakcję skóry. Jeśli pojawi się odra, krosty, zaczerwienienie, świąd, 
należy przestać używać urządzenia. 
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3) Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie 3-4h. W codziennym użytkowaniu można ładować je do 
pełna. Po naładowaniu dioda na urządzeniu wyłączy się, a dioda w ładowarce indukcyjnej pozostanie zapalona. Po 
naładowaniu można wyciągnąć ładowarkę USB z gniazdka 230V, w przeciwnym razie będzie zużywać prąd 
elektryczny oraz skrócona zostanie jej żywotność. Ta również może ulec zmianie w zależności od wykorzystania. 

 
 
 
 
 
 

4) Jeśli dioda zasilania miga w trakcie ładowania, należy odłączyć ładowarkę indukcyjną od prądu. Należy używać 
wyłącznie dołączonej ładowarki indukcyjnej. Jeśli pojawią się zakłócenia w TV lub radiu podczas ładowania, należy 
użyć innego gniazdka 230V. 

Należy ładować urządzenie w odpowiedniej temperaturze, ładowanie w obniżonej temperaturze może negatywnie wpłynąć 
na żywotność wbudowanej baterii. Optymalna temperatura otoczenia podczas ładowania to 15-30°C. Nie wolno ładować 
urządzenia w temperaturze <0°C 
Lekkie nagrzanie urządzenia podczas ładowania to normalne zjawisko, a nie usterka.  
Jeśli urządzenie jest nieużywane przez dłuższy czas, w celu utrzymania wysokiej żywotności wbudowanej baterii, należy 
ładować urządzenie, co najmniej 1 raz w miesiącu, po około 3-4h. Gdy jest naładowane do pełna nie trzeba go doładowywać   

4) BUDOWA 

 

Nie wolno ładować urządzenia w łazience lub innych wilgotnych pomieszczeniach. Urządzenie jest 
zabezpieczone przed wilgocią, jednak gniazda i ładowarka indukcyjna nie ma takich zabezpieczeń.  

Nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub innych przewodników na ładowarce indukcyjnej, 
jeśli jest podłączona do prądu.  
Nie wolno zostawiać jej podłączonej do gniazdka 230V na dłuższy czas, po skończeniu ładowania 
powinna być odłączona. 
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Ten produkt jest przyjazny środowisku naturalnemu i może być ładowany za pomocą zwykłej ładowarki do telefonu 
komórkowego (5V, ≥500mA). Do dołączonego kabla USB należy, w razie potrzeby dokupić ładowarkę. 

5) OBSŁUGA 
Należy sprawdzić przed użyciem czy urządzenie jest naładowane.  Najpierw należy zdjąć osłonę ze szpatułki. 

1) Należy usunąć makijaż przed użyciem. 
2) Zdejmij osłonę ze szpatułki. 
3) Spryskaj twarz wodą (lepiej użyć atomizera). Można stosować rozpuszczalny w wodzie 

żel do włosów, krem do masażu powoduje większą stymulację skóry, staraj się go unikać.  
 
 

4) Przytrzymaj włącznik, aby wejść w tryb czuwania. Zaświecą się wszystkie trzy diody 
 

5) Wciśnij przycisk wyboru trybu, aby wybrać: 
 

6) Tryb peelingu – wciśnij przycisk 
 
Odpowiednia zielona dioda powinna się zaświecić. Głównym efektem tego trybu jest głębokie 
czyszczenie. Martwy naskórek zostaje usunięty pod wpływem ultradźwięków.  
 

7) Tryb sonoforezy – wciśnij przycisk 
  
Głównym efektem tego trybu jest wtłaczanie składników aktywnych z kosmetyków i masaż. Szpatułka powinna być ułożona 
płasko na skórze, co pomoże wniknąć kosmetykom głębiej. Jeśli wybierzesz ten tryb, odpowiednia zielona dioda powinna 
się zaświecić. 
 

8) Tryb face lift – wciśnij przycisk 
 
Odpowiednia zielona dioda powinna się zaświecić. Szpatułka może być ułożona płasko na skórze lub pod kątem 30°. 
Powierzchnia styku ze skórą powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb! Dzięki temu odmłodzisz swoja skórę. 

9) Wciśnij ponownie włącznik, aby powrócić do trybu czuwania. 
10) Po zabiegu możesz przytrzymać włącznik, aby wyłączyć urządzenie. Możesz również nacisnąć przycisk wyboru 

trybu, aby wybrać inną funkcję i kontynuować zabieg. 
 
 
 
 

 

6) ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 
 
Pięć zasad prawidłowej pielęgnacji.  
1) Gdy skóra jest ciepła, łatwiej poddaje się pielęgnacji. Po kąpieli, wykonaj okład z ciepłego ręcznika na twarz. 
2) Spryskaj miejsce zabiegu wodą (użyj atomizera), a następnie rozpocznij zabieg, pamiętaj, że szpatułka nie jest 

przystosowana do zbyt dużego nacisku. Jeśli skóra jest sucha, nie będzie efektu, użyj więcej wody. 
3) Przesuwaj urządzenie z prędkością około 3 cm /s. Unikaj zatrzymywania się w jednym miejscu przez dłuższy czas. 
4) Czas pielęgnacji skóry to około 5-10 minut (jeden zabieg dziennie), ale 1-2 razy w tygodniu daje lepsze efekty. 
5) Po zabiegu użyj balsamu tonizującego. 

 
Prawidłowe oczyszczanie 
Szpatułka musi przesuwać się powoli (nie używać siły, ale poruszać delikatnie). 
Martwy naskórek zostanie usunięty poprzez wibrowanie. 
Pamiętaj o odpowiedniej ilości wody w trakcie zabiegu. Jeśli martwy naskórek nie zostanie usunięty podczas pierwszego 
zabiegu, regularnie używaj urządzenia, aby go usunąć. 

Pielęgnacja twarzy 
1) Przesuwaj w linii prostej od góry do dołu. 

UWAGA 
Zabieg face lift może powodować złudzenie ukłucia na skórze, należy przyzwyczajać się do tego powoli. 
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2) Przesuwaj w kierunku przodu wzdłuż znacznika. 
3) Przesuwaj od dołu do góry. 

 Nie używaj siły, przesuwaj urządzenie delikatnie.  

 Jeśli masz alergię skórną, nie używaj urządzenia zbyt wiele w tym samym miejscu. 

 Tryb face lift i tryb peeling powinny być używane w przeciwnym kierunku. Poniżej przedstawiono metodę 
pielęgnacji w trybie peeling. Metoda pielęgnacji w trybach sonoforezy i peelingu jest taka sama. 

Pielęgnacja policzków 
1) Od podbródka do ucha 
2) Od ust do skroni 
3) Od strony nosowej do skroni, brody, kącika ust, skóra wokół policzka. 

 
 
 

4) Od podbródka do kącika ust 
5) Od kącika ust do kości policzkowej 
6) Od podbródka do nosa 

 
 
 
 
 
 
UWAGA: Proszę zachować ostrożność przy pielęgnacji kącika ust.  
 
Powyższe kroki od 1 do 6 są przykładową kombinacją, należy je powtarzać przez 5 -10 min. 
Urządzenie wyłączy się automatycznie po dziesięciu minutach. 

Pielęgnacja nosa 
 

1) Zgodnie ze wskazaniem strzałki od dołu do góry 
2) Przesuń do początku strzałki 
3) Przesuń znów od dołu do góry po bokach nosa 
4) Przesuń powoli od dołu do góry 

Kroki od 1 do 4 są kompletnym zabiegiem o czasie trwania od 2 do 3 minut. Jeśli rozmiar nosa jest duży, należy zwiększyć 
czas trwania zabiegu. 
 

 
 
 
 
 

Zakończenie zabiegów 
1) Naciśnij włącznik i wyłącz zasilanie. 
2) Użyj czystej szmatki, by wytrzeć wodę z urządzenia. 
3) Szpatułka powinna być czyszczona suchą szmatką, ale gdy jest bardzo brudna, użyj neutralnego środka 

czyszczącego, a następnie suchej szmatki, aby ją osuszyć. 
UWAGA: Nie wolno dodawać środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, lotny olej i środek ścierny. 

4) Urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo bez czyszczenia. Po użyciu należy je niezwłocznie wyczyścić. 
5) Po użyciu szpatułka musi być przykryta osłoną, aby uchronić ją przed wilgocią. 

 Urządzenie jest zabezpieczone przed wilgocią, jednak gniazda i ładowarka indukcyjna nie ma takich zabezpieczeń 
i muszą być używane w odpowiednich warunkach (niska wilgotność powietrza).  

 Urządzenie jest odporne na wilgoć, jednak nie wolno go zanurzać ani myć pod bieżącą wodą. 

7) UWAGI 
1) Zawsze odłącz urządzenie od zasilania w przypadku napraw lub konserwacji. 

1) Nie należy używać do pielęgnacji gałki ocznej, powieki, ucha i szyi. 
2) Nie wolno używać w miejscach, w których może wystąpić egzema, stan zapalny, trądzik i 

wysypka. Gdy po pielęgnacji skóry, występują niepokojące objawy jak zaczerwienienie, odra 
i świąd, należy przestać używać urządzenia. 

3) I używaj ręcznika na zimny kompres. 
4) Następnie smaruj codzienny produkt do pielęgnacji skóry.. 
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2) Nie używać w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. 
3) Nie narażać na uszkodzenia mechaniczne. 

8) CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
1) Czy za każdym razem wszystkie trzy tryby są potrzebne? Jak wybrać? 

Trzy tryby odpowiadają różnym zabiegom. Wybór jednego trybu na podstawie jednej potrzeby jest jak najbardziej w 
porządku. 

2) Czy można go używać na innych częściach ciała, poza twarzą? 
Produkt opracowano do pielęgnacji twarzy, nosa itp. Nie jest zalecane, aby używać go w innym miejscu. 

3) Ile razy dziennie można go używać? 
Normalna pielęgnacja to jeden raz dziennie, ale 2-3 razy w tygodniu daje lepsze efekty. Nie używaj go jednak zbyt często. 

4) Dlaczego miejsce zabiegu musi być nawilżone? 
Tryb peelingu i tryb sonoforezy ma na celu rozprowadzenie ultradźwięków na skórę. Efekt osiągnięty na skórze 
nienawilżonej jest dużo mniejszy w porównaniu do skóry nawilżonej. Nie jest zalecane, aby używać urządzenia bez 
nawilżenia. 

5) Czy można go używać przy cerze suchej? 
Tak, można. Użyj trybu face lift po oczyszczaniu twarzy. 

6) Czy delikatne kosmetyki do pielęgnacji skóry mogą zastąpić wodę? 
Można stosować produkt oparty na wodzie, ale należy unikać stosowania produktu silnie stymulującego skórę. Szczególnie 
w przypadku skóry wrażliwej sugerujemy użycie naszego zalecanego rozwiązania. 
 

9) ROZWIĄZYWANIE TYPOWYCH PROBLEMÓW 
Szanowny Kliencie, jeśli napotkasz problem opisany poniżej, spróbuj zastosować zaproponowane rozwiązanie.  

USTERKA KONTROLA ROZWIĄZANIE PROBLEMU 

Urządzenie nie włącza się Sprawdź czy jest naładowane Naładuj. 

Brak rozprysków podczas 
zabiegu. 

Sprawdź czy szpatułka nie jest 
zbyt zabrudzona. 

Wyczyść szpatułkę. 

Dioda ładowarki indukcyjnej 
nie świecą się podczas 
ładowania. 

Sprawdź kabel USB. 
Podłącz ponownie kabel USB lub jeśli urządzenie jest 
naładowane w pełni, przeprowadź 10-cio minutowy 
zabieg i podłącz ponownie urządzenie do ładowania.  

Po naładowaniu działa bardzo 
krótko. 

Sprawdź podłączenie ładowarki 
indukcyjnej. 

Popraw pozycję urządzenia w ładowarce indukcyjnej i 
ponownie naładuj. 

 
Jeżeli napotkasz inne usterki skontaktuj się ze sprzedawcą. 

10) OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 
Wbudowana bateria jest częścią zamienną (nie jest objęta gwarancją). Jest używana tylko przez krótki czas po naładowaniu, 
a jej normalny cykl życia to około 300 naładowań, co świadczy o żywotności akumulatora. W celu wymiany baterii należy 
skontaktować się ze sprzedawcą. 
 
 
_________________ 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C. 

 

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 
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