
          Návod k obsluhe 5097   MODEL L6801 
PRÍSTROJ NA OŠETRENIEPLETI 

 

 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám v mene spoločnosti IMETEC za zakúpenie tohto výrobku. Veríme, že budete 
spokojní s jeho kvalitou a spoľahlivosťou. Vaša spokojnosť je našou prioritou. Tento návod na obsluhu bol vyhotovený 
v súlade s európskou normou EN 62079. 



 

 

DÔLEŽITÉ! 
Preštudujte si prosím nasledujúce bezpečnostné pokyny 
  a varovania. 

  
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Po vybalení výrobku skontrolujte (podľa ilustrovaného sprievodca), či je výrobok kompletný a nebol pri preprave poškodený. V prípade pochybností 
prístroj nepoužívajte a kontaktujte prosím autorizované servisné stredisko. 
Nenechávajte deti hrať sa s obalom! Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí; hrozí riziko udusenia! 
Pred pripojením prístroja do elektrickej siete skontrolujte, či údaje o napätí uvedené v technických údajoch o prístroji zodpovedajú napätiu vo vašej 
elektrickej sieti. Identifikačné technické údaje nájdete na prístroji (1D a 2A) a na nabíjačke batérií (9B). 
Výrobok smie byť používaný len na účel, na ktorý bol navrhnutý, teda ako prístroj pre ošetrenie tváre, krku a dekoltu pre použitie v domácnostiach. 
Akékoľvek iné použitie nie je dovolené a môže byť nebezpečné. 
  Rukoväť prístroja je možné používať tiež v sprche či vo vani. 
Deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami či 
znalosťami môžu prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a plne pochopili 
všetkým rizikám. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti smie vykonávať údržbu a čistenie prístroja iba pod dohľadom zodpovednej osoby. 
Pri odpojení prístroja zo zásuvky elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel ani za prístroj samotný. 
Chráňte prístroj pred vlhkom a nepriaznivým počasím (dážď, slnko, atď.). 
Vždy odpojte prístroj z elektrickej siete pred čistením alebo údržbou prístroja alebo ak prístroj nebudete používať. 
V prípade poškodenia či zlého fungovania prístroj vypnite a nepokúšajte sa ho sami opravovať. Opravu prístroja môže vykonávať iba autorizované 
technické servisné stredisko. 
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, vzhľadom k možným rizikám smie jeho výmenu vykonávať iba autorizované technické servisné stredisko. 
Prístroj je možné používať iba na ošetrenie ľudskej pleti. Nepoužívajte tento prístroj pre ošetrenie zvierat. 
Prístroj je možné používať iba s nabíjačkou, ktorá je súčasťou balenia. 
Po ukončení nabíjania nabíjačku odpojte. 
Prístroj používajte, dobíjajte a skladujte pri prevádzkových teplotách od 10 ° C do 35 ° C. 
Ak sa rozhodnete, že už prístroj nebudete v budúcnosti ďalej používať, odstráňte všetky nebezpečné súčasti alebo je upravte tak, aby neboli 
nebezpečné a aby nebolo možné prístroj používať. Zvlášť dôležité sú tieto opatrenia na ochranu detí, ktoré môže lákať sa s prístrojom hrať. 

• Z hygienických dôvodov je prístroj určený na použitie len jednou osobou.BEZPEČNOSTNÉ POUŽITIE BATÉRIÍ 

• • Batérie v prístroji musí vymieňať užívateľ prístroja. 

• Nepokúšajte sa batérie sami vymeniť. Pre informácie o oprave či výmene batérií kontaktujte zákaznícke stredisko. 

• • Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. 

• • Nedobíjajte dobíjacie batérie iným zariadením, než je na to určené, a iným spôsobom, než je uvedený v tomto návode. 

• • Vždy chráňte batérie pred účinkami tepelných zdrojov, ako je slnečné žiarenie, oheň či podobné zdroje. Hrozí vysoké riziko vytekaniu 
kyseliny z batérií! Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k poškodeniu batérií a ich explózii. 

• • Batérie nerozoberajte ani ich neskratujte, nevyhadzujte batérie do ohňa. 

• Vždy uchovávajte batérie mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérií hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Preto vždy uchovávajte batérie 
na mieste, ktoré je mimo dosahu malých detí. V prípade, že by dieťa batériu prehltlo, vyhľadajte okamžite lekárske ošetrenie alebo 
miestne toxikologické centrum. 

• Kyselina vnútri batérií je žieravá. Chráňte pokožku, oči a oblečenie pred kontaktom s kyselinou. 

• • Predtým než budete prístroj vyhadzovať, batérie vyberte. 

• • Pred vybratím batérií z prístroja je nutné prístroj odpojiť od elektrickej siete. 

• • Batérie odovzdajte k likvidácii do zvláštneho zberného miesta.  

• USMERNENIA 

• • Ak sa liečite s kožnými problémami, poraďte sa pred použitím prístroja so svojím lekárom či dermatológom. 

• • Prístroj môžete používať s pleťovým čistiacim prostriedkom a hydratačnými produktmi. Niektoré čistiace prostriedky v spojení s 
prístrojom môžu však spôsobiť podráždenie pokožky. 

• • Pred použitím vyskúšajte prístroj s obvykle používaným čistiacim prostriedkom na pokožke na vnútornej časti paže. 

• • NIKDY nepoužívajte prístroj na odstránenie očného make-upu. 

• • Prístroj smie používať iba jedna osoba. NIKDY nezdieľajte prístroj spolu s ďalšími osobami. 

• • Pokiaľ používate prístroj na odstránenie make-upu, štetinky kefky sa môžu sfarbiť. To však nemá vplyv na správnu funkciu prístroja. V 
prípade potreby vyčistite kefku vodou a čistiacim prostriedkom. 

• Pri použití uchovávajte prístroj mimo dosahu očí. 

• KONTRAINDIKÁCIE POUŽITIA PRÍSTROJA 

• V niektorých prípadoch je nutné dočasne prerušiť používanie prístroja. 

• Pokiaľ nastane niektorá z nasledujúcich skutočností, poraďte sa pred použitím prístroja so svojim lekárom alebo dermatológom: 

• • Preukázané kožné alergie 

• • Popáleniny z nadmerného slnenia 

• • Ekzémy, psoriáza, poranenia pokožky, otvorené rany alebo aktívnej infekcie (ako napr. Opar) v ošetrovanej oblasti. Pred použitím 
prístroja na ošetrenie danej oblasti počkajte, až sa zahojí. 

• • Po chemickom peelingu alebo mikro-dermabrázii. 

• • Ak užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť zvýšenú senzitivitu kože. 

• • Po nedávno prekonanom kozmetickom chirurgickom zákroku v oblastiach určených na ošetrenie. 

• • Akné, infekcie alebo abnormálne stav pokožky spôsobené systémovými či metabolickými chorobami. 
 

V prípade pochybností, či môžete prístroj používať alebo nie, sa poraďte so svojím lekárom alebo dermatológom. 

 
 

Upozornenie 

 

Zákaz činnosti 
 
 

  IPX7 Ochrana pred vniknutím vody 

 

Zariadenie triedy ochrany III 
 

POPIS PRÍSTROJA A JEHO PRÍSLUŠENSTVO [Obr. Z] 
Podľa obrázka [Z] v ilustrovanom sprievodcovi skontrolujte obsah balenia. Všetky zobrazenia nájdete v úvode tohto návodu. 
1. Rukoväť 
1A. spojovacie časť 



1B. LED indikátor dobíjania a prevádzky prístroja 
1C. Vypínač On / Off a tlačidlo pre nastavenie stupňov (0-1-2-0) 
1D. technické údaje 
2. Dobíjacia základňa 
2A. technické údaje 
2B. Konektor pre pripojenie nabíjačky 
3. Exfoliačný kefka (peeling) 
4. Kefka pre čistenie normálnej pleti (Normal) 
5. Kefka pre čistenie citlivej pleti (Sensitive) 
6. Hubka 
7. Mikro-masážny nástavec 
8. Ochranný kryt 
9. Nabíjačka 
9A. Konektor pre pripojenie k dobíjacie základni 
9B. Technické údaje o nabíjačke 
9C. Zástrčka pre pripojenie nabíjačky k elektrickej sieti 
Popis charakteristík výrobku nájdete na vonkajšom obale výrobku. 
Výrobok používajte iba s príslušenstvom, ktoré je súčasťou balenia. 
OBLASTI POUŽITIA PRÍSTROJA 
Typickými oblasťami pre použitie prístroja sú čelo, nos, brada, líca, krk a dekolt.                                                                                                                                                               

 
PRÍPRAVA 
• Vyberte dobíjacie základňu (2), rukoväť (1) a nabíjačku (9) z obalov. 
• Pred prvým použitím prístroja batériu úplne dobite. 
DOBÍJANIE BATÉRIE 
• Vložte rukoväť (1) do dobíjacej základne (2) (obr. A). 
• Výstupný konektor nabíjačky (9A) pripojte do zásuvky na dobíjacej základni (2B). 
• Pripojte nabíjačku (9C) do zásuvky elektrickej siete: Rozbliká sa LED indikátor prevádzky a dobíjania (1B), ktorý signalizuje, že sa prístroj dobíja. 
• Akonáhle LED indikátor prevádzky a dobíjania (1B) začne svietiť stále, prístroj je plne nabitý a pripravený na použitie. Plné dobitie prístroja môže 
trvať až 3 hodiny. 
• Odpojte výstupný konektor nabíjačky (9A) od dobíjacie základne (2B): LED indikátor prevádzky a dobíjania (1B) zhasne. 
• V prípade nutnosti dobitia batérie sa ozve z časovača prístroja každých 30 sekúnd trikrát pípnutie, ktoré oznamuje, že sa prístroj čoskoro vypne. 
Prístroj má prevádzkovú kapacitu zhruba 90 minút pri intenzite 1 a približne 60 minút pri intenzite 2. 
• Pri dobíjaní nikdy prístroj ani nabíjačku ničím nezakrývajte. 

 
POZOR! Pravidelne batériu dobíjajte, v každom prípade minimálne raz za 6 mesiacov. Docielite tak 
optimálne životnosti batérie. 

POZNÁMKA: Počas dobíjania prístroj nepoužívajte. 
ZOSTAVENIE PRÍSTROJA: 
Pred použitím nasaďte zvolený nadstavec (3,4,5,6,7) na spojovaciu časť rukoväte (1A). Dajte pozor, aby ste riadne spojili styčné plochy (obr. B). 
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE 
Jemnými krúživými pohybmi, bez prílišného tlaku, prechádzajte zvoleným kefkou po jednotlivých častiach tváre, a to vždy v nasledujúcom poradí: 
• čelo 
• nos a brada 
• tvár 
• tvár 
• krk a dekolt. 
Prístroj môžete používať aj v sprche či vo vani. 
ČASOVAČ 
Prístroj je vybavený vstavaným časovačom, ktorý vám zvukovou signalizáciou určí, kedy sa máte presunúť z jednej ošetrovanej časti pleti na 
druhú. Časovač je nastavený takto: 
• 20 sekúnd pre ošetrenie čela 
• 20 sekúnd na ošetrenie nosa a brady 
• 10 sekúnd na ošetrenie každej tváre 
• 20 sekúnd na ošetrenie krku a dekoltu. 
Po uplynutí 1 minúty a 20 sekúnd prevádzky sa prístroj automaticky vypne. Prístroj môžete vypnúť tiež sami kedykoľvek pred uplynutím tejto doby. 
INTENZITA VIBRÁCIÍ 
Prístroj ponúka 2 vibračné intenzity, ktoré si môžete zvoliť. 
• Intenzita 1 (nízka) sa automaticky aktivuje pri zapnutí prístroja; LED indikátor prevádzky prístroja (1B) sa rozsvieti tlmeným svetlom. 
• Intenzita 2 (vysoká) sa aktivuje pri zapnutom prístroji opätovným stlačením tlačidla On / Off (1C): LED indikátor (1B) sa rozsvieti intenzívnym 
svetlom. 
 
 
 
 
 
 
 
ČISTENIE PLETI 
V závislosti od typu vašej pleti môžete hĺbkové čistenie vykonávať denne, obdeň, alebo 1-2-krát týždenne. 
• Obvyklým spôsobom odstráňte z pleti make-up. 
• Na spojovaciu časť rukoväte (1A) nasaďte čistiaca kefka vhodný pre váš typ pleti (4 alebo 5). 



• Tvár, krk a dekolt navlhčite. 
• Naneste na uvedené oblasti čistiaci prostriedok. 
• Kefka prístroja navlhčite. 
• Pomocou vypínača on / off (1C) prístroj zapnite a zvoľte požadovanú intenzitu vibrácií: začujete pípnutie a prístroj začne vibrovať. 
• Jemnými krúživými pohybmi prechádzajte kefkou po jednotlivých častiach tváre podľa odporúčania. 
• Akonáhle je ošetrenie pleti dokončené, opláchnite tvár a krk studenou či teplou vodou. 
• Prsty tvár rozlozte. 
EXFOLIÁCIA 
V závislosti od typu vašej pleti môžete exfoliácii vykonávať raz týždenne či menej často, ak to stav pokožky vyžaduje. 
• Obvyklým spôsobom odstráňte z pleti make-up. 
• Na spojovaciu časť rukoväte (1A) nasaďte exfoliačný kefka (3). 
• Tvár, krk a dekolt navlhčite. 
• Naneste na uvedené oblasti špeciálnej exfoliačný alebo čistiaci prostriedok. 
• Exfoliačný kefka (3) navlhčite. 
• Pomocou vypínača on / off (1C) prístroj zapnite a zvoľte požadovanú intenzitu vibrácií: začujete pípnutie a prístroj začne vibrovať. 
• Jemnými krúživými pohybmi prechádzajte kefkou po jednotlivých častiach tváre podľa odporúčania. 
• Akonáhle je ošetrenie pleti dokončené, opláchnite tvár a krk studenou či teplou vodou. 
• Prsty tvár rozlozte. 
AKTIVÁCIA 
• Po vyčistení tváre nasaďte na spojovaciu časť rukoväte (1A) hubku (6). 
• Na oblasť, ktorú chcete ošetriť, naneste obvyklý kozmetický prípravok. 
• Pomocou tlačidla on / off (1C) prístroj zapnite a zvoľte požadovanú intenzitu vibrácií: začujete pípnutie a prístroj začne vibrovať. 
• Jemnými krúživými pohybmi (bez najmenšieho tlaku) prechádzajte pre uľahčenie vstrebanie kozmetického prípravku hubkou (6) po jednotlivých 
častiach tváre. 
MIKRO-MASÁŽ 
Ak chcete vykonať intenzívnejšie masáž: 
• Nasaďte po vyčistení pleti mikro-masážny nástavec (7) na spojovaciu časť rukoväte (1A). 
• Na oblasť, ktorú chcete ošetriť, naneste obvyklý kozmetický prípravok. 
• Pomocou tlačidla on / off (1C) prístroj zapnite a zvoľte požadovanú intenzitu vibrácií: začujete pípnutie a prístroj začne vibrovať. 
• Jemnými krúživými pohybmi (bez najmenšieho tlaku) prechádzajte pre uľahčenie vstrebanie kozmetického prípravku a stimuláciu mikro-cirkulácie 
mikro-masážnym nadstavcom (7) po jednotlivých častiach tváre. 
ÚDRŽBA PRÍSTROJA 
Po každom použití je potrebné prístroj vyčistiť. 
Kefky, hubku, mikro-masážny nástavec (3,4,5,6,7): 
• umyte v teplej vode s neutrálnym mydlom. 
• Odstráňte prebytočnú vodu pomocou mäkkého, čistého a suchého handričky. 
• Pred uložením príslušenstvo nechajte úplne usušiť. 
Rukoväť (1): 
• V prípade potreby rukoväť vyčistite neutrálnym mydlom a teplou vodou. 
• Vysušte rukoväť mäkkou, suchou handričkou. 
Po čistení nasaďte na používaný kefku ochranný kryt (8). 
Na čistenie prístroja NIKDY nepoužívajte abrazíva alebo chemické čistiace prostriedky. 
NIKDY neumývajte prístroj v umývačke riadu. 
Kefky a hubka sa neustálym používaním opotrebovávajú, preto je nutné ich pravidelne meniť. 

LIKVIDÁCIA 
Obal výrobku je zhotovený z recyklovateľného materiálu. Likvidáciu obalu vykonávajte v zhode s predpismi o ochrane životného prostredia. 
Likvidácia výrobku musí byť vykonaná v zhode s nariadeniami Smernice ES č. 2002/96 / EC. Recyklovateľné materiály, ktoré výrobok 
obsahuje, odovzdajte na zberné miesto na to určené. Zabránite tak znečisteniu životného prostredia. Pre bližšie informácie sa obracajte na 
príslušný miestny úrad alebo predajcu prístroja. 
 
LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ 
Výrobok obsahuje batérie AA. 
Vyberte batérie z prístroja. 

Použité batérie odovzdajte na likvidáciu na zberných miestach na to určených. 
 

 
VAROVANIE 
Nevyhadzujte batérie do bežného komunálneho odpadu, batérie musia byť likvidované oddelene. 
Pred likvidáciou prístroja vyberte batérie. 

Batérie odovzdajte k likvidácii do príslušného zberného centra. 

 
VYBRATIE BATÉRIÍ 
Batérie vyberte len vtedy, ak sú vybité a nemožno ich znovu nabiť. 
Pre vybratie batérií: 
1. S použitím skrutkovača ako páky odklopte horný diel rukoväte (1) (obr. C). 
2. Odstráňte horný diel rukoväte (obr. D). 
3. Odstráňte všetky skrutky (obr. E). 
4. Odklopte horný vnútorný kryt priestoru pre batérie. (Obr. F). 
5. Odpojte a vyberte konektor, ktorý spája drôtiky batérie s elektrickým obvodom (obr. G). 
Potom čo ste vybrali batérie, nikdy nepripájajte prístroj späť k elektrickej sieti. 
 


