
          Návod k obsluze 5097   MODEL L6801 
PŘÍSTROJ NA OŠETŘENÍ PLETI 

 

 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti  IMETEC za zakoupení tohoto výrobku. Věříme, že budete spokojeni s jeho kvalitou a 
spolehlivostí. Vaše spokojenost je naší prioritou.  Tento návod k obsluze byl vyhotoven v souladu s Evropskou směrnicí EN 62079.  



 

 
DŮLEŽITÉ! 
Pokyny a varování pro bezpečné použití přístroje 
 

  
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Po vybalení výrobku zkontrolujte (dle ilustrovaného průvodce), zda je výrobek kompletní a nebyl při přepravě poškozen. V případě 
pochybností přístroj nepoužívejte a kontaktujte prosím autorizované servisní středisko.  
Nenechávejte děti hrát si s obalem! Plastový obal uchovávejte mimo dosah dětí; hrozí riziko udušení! 
Před připojením přístroje do elektrické sítě zkontrolujte, zda údaje o napětí uvedené v technických údajích o přístroji odpovídají napětí 
ve vaší elektrické síti. Identifikační technické údaje naleznete na přístroji (1D a 2A) a na nabíječce baterií (9B).  
Výrobek smí být používán pouze k účelu, k němuž byl navržen, tedy jako přístroj pro ošetření obličeje, krku a dekoltu pro použití 
v domácnostech. Jakékoli jiné použití není dovoleno a může být nebezpečné.  

 Rukojeť přístroje je možné používat také ve sprše či ve vaně.  
Děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s omezenými zkušenostmi či 
znalostmi mohou přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku a 
plně porozuměly všem rizikům. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Děti smí provádět údržbu a čištění přístroje pouze pod dohledem 
odpovědné osoby.  
Při odpojení přístroje ze zásuvky elektrické sítě netahejte za přívodní kabel ani za přístroj samotný.  
Chraňte přístroj před vlhkem a nepříznivým počasím (déšť, slunce, atp.). 
Vždy odpojte přístroj z elektrické sítě před čištěním nebo údržbou přístroje, nebo pokud přístroj nebudete používat.  
V případě poškození či špatného fungování přístroj vypněte a nepokoušejte se ho sami opravovat. Opravu přístroje smí provádět pouze 
autorizované technické servisní středisko.  
Pokud je přívodní kabel poškozený, vzhledem k možným rizikům smí jeho výměnu provádět pouze autorizované technické servisní 
středisko.  
Přístroj lze používat pouze k ošetření lidské pleti. Nepoužívejte tento přístroj pro ošetření zvířat.  
Přístroj lze používat pouze s nabíječkou, která je součástí balení.  
Po ukončení nabíjení nabíječku odpojte.  
Přístroj používejte, dobíjejte a skladujte při provozních teplotách od 10°C do 35°C. 
Pokud se rozhodnete, že již přístroj nebudete v budoucnu dále používat, odstraňte všechny nebezpečné součásti či je upravte tak, aby 
nebyly nebezpečné a aby nebylo možno přístroj používat. Zvláště důležitá jsou tato opatření na ochranu dětí, které může lákat si 
s přístrojem hrát.  
Z hygienických důvodů je přístroj určený k použití pouze jednou osobou.  
 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ BATERIÍ 
 

• Baterie v přístroji nesmí vyměňovat uživatel přístroje. 
Nepokoušejte se baterie sami vyměnit. Pro informace o opravě či výměně baterií kontaktujte zákaznické středisko.  

• Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí.  

• Nedobíjejte dobíjecí baterie jiným zařízením, než je k tomu určeno, a jiným způsobem, než je uvedený v tomto návodu.  

• Vždy chraňte baterie před účinky tepelných zdrojů, jako je sluneční záření, oheň či podobné zdroje. Hrozí vysoké riziko vytékání kyseliny 
z baterií! Při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození baterií a jejich explozi.  

• Baterie nerozebírejte ani je nezkratujte, nevyhazujte baterie do ohně.  
Vždy uchovávejte baterie mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterií hrozí smrtelné nebezpečí. Proto vždy uchovávejte baterie na 
místě, které je mimo dosah malých dětí. V případě, že by dítě baterii spolklo, vyhledejte neprodleně lékařské ošetření nebo místní 
toxikologické centrum. 

Kyselina uvnitř baterií je žíravá. Chraňte pokožku, oči a oblečení před kontaktem s kyselinou.  

• Předtím než budete přístroj vyhazovat, baterie vyjměte.  

• Před vyjmutím baterií z přístroje je nutné přístroj odpojit od elektrické sítě.  

• Baterie předejte k likvidaci do zvláštního sběrného místa.  

 OBECNÉ POKYNY 
• Pokud se léčíte s kožními problémy, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem či dermatologem.  

• Přístroj můžete používat s pleťovým čisticím prostředkem a hydratačními produkty. Některé čisticí prostředky ve spojení s přístrojem 
mohou však způsobit podráždění pokožky.  

• Před použitím vyzkoušejte přístroj s obvykle používaným čisticím prostředkem na pokožce na vnitřní části paže.  

• NIKDY nepoužívejte přístroj k odstranění očního make-upu.  

• Přístroj smí používat pouze jedna osoba. NIKDY nesdílejte přístroj spolu s dalšími osobami.  

• Pokud používáte přístroj k odstranění make-upu, štětinky kartáčku se mohou zbarvit. To však nemá vliv na správnou funkci přístroje. 
V případě potřeby vyčistěte kartáček vodou a čisticím prostředkem.  

Při použití uchovávejte přístroj mimo dosah očí.  
 
KONTRAINDIKACE POUŽITÍ PŘÍSTROJE 

V některých případech je nutné dočasně přerušit používání přístroje.  
Pokud nastane některá z následujících skutečností, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem nebo dermatologem: 

• Prokázané kožní alergie 

• Popáleniny z nadměrného slunění 

• Ekzémy, psoriáza, poranění pokožky, otevřené rány nebo aktivní infekce (jako např. opar) v ošetřované oblasti. Před použitím přístroje 
na ošetření dané oblasti počkejte, až se zahojí.  

• Po chemickém peelingu nebo mikro-dermabrazi.  

• Pokud užíváte léky, které mohou způsobit zvýšenou senzitivitu kůže.  

• Po nedávno prodělaném kosmetickém chirurgickém zákroku v oblastech určených k ošetření.  

• Akné, infekce nebo abnormální stav pokožky způsobené systémovými či metabolickými chorobami.  

• V případě pochybností, zda můžete přístroj používat či nikoliv, se poraďte se svým lékařem či dermatologem.  
 



 
 

Upozornění 

 

Zákaz činnosti 
 
 

  IPX7 Ochrana před vniknutím vody 

 

Zařízení třídy ochrany III 
 

POPIS PŘÍSTROJE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ [Obr. Z] 
Podle obrázku [Z] v ilustrovaném průvodci zkontrolujte obsah balení. Všechna zobrazení najdete v úvodu tohoto návodu.   
1. Rukojeť  

1A. Spojovací část 
1B. LED indikátor dobíjení a provozu přístroje 

1C. Vypínač On/Off a tlačítko pro nastavení stupňů  (0-1-2-0) 
1D. Technické údaje 

2. Dobíjecí základna 
 2A. Technické údaje 
 2B. Konektor pro připojení nabíječky 
3. Exfoliační kartáček (peeling) 
4. Kartáček pro čištění normální pleti (Normal) 
5. Kartáček pro čištění citlivé pleti (Sensitive) 
6. Houbička 
7. Mikro-masážní nástavec 
8. Ochranný kryt                                                                                    
9. Nabíječka  
 9A. Konektor pro připojení k dobíjecí základně 
 9B. Technické údaje o nabíječce 
 9C. Zástrčka pro připojení nabíječky k elektrické síti 
Popis charakteristik výrobku naleznete na vnějším obalu výrobku.  
Výrobek používejte pouze s příslušenstvím, které je součástí balení.  
OBLASTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE 
Typickými oblastmi pro použití přístroje jsou čelo, nos, brada, tváře, krk a dekolt.  

                                                                                                                                                                
PŘÍPRAVA 

• Vyjměte dobíjecí základnu (2), rukojeť (1) a nabíječku (9) z obalů.  

• Před prvním použitím přístroje baterii plně dobijte.  
DOBÍJENÍ BATERIE 

• Vložte rukojeť (1) do dobíjecí základny (2) (obr. A). 

• Výstupní konektor nabíječky (9A) připojte do zásuvky na dobíjecí základně (2B). 

• Připojte nabíječku (9C) do zásuvky elektrické sítě: Rozbliká se LED indikátor provozu a dobíjení (1B), který signalizuje, že se přístroj 
dobíjí.  

• Jakmile LED indikátor provozu a dobíjení (1B) začne svítit stále, přístroj je plně nabitý a připravený k použití. Plné dobití přístroje může 
trvat až 3 hodiny.  

• Odpojte výstupní konektor nabíječky (9A) od dobíjecí základny (2B): LED indikátor provozu a dobíjení (1B) zhasne.  

• V případě nutnosti dobití baterie se ozve z časovače přístroje každých 30 vteřin třikrát pípnutí, které oznamuje, že se přístroj brzy vypne.  
Přístroj má provozní kapacitu zhruba 90 minut při intenzitě 1 a přibližně 60 minut při intenzitě 2.  

• Při dobíjení nikdy přístroj ani nabíječku ničím nezakrývejte. 
 

 
POZOR! Pravidelně baterii dobíjejte, v každém případě minimálně jednou za 6 měsíců. Docílíte tak optimální 
životnosti baterie.  
 

 POZNÁMKA: Během dobíjení přístroj nepoužívejte.  
SESTAVENÍ PŘÍSTROJE: 
Před použitím nasaďte zvolený nástavec (3,4,5,6,7) na spojovací část rukojeti (1A). Dejte pozor, abyste řádně spojili styčné plochy (obr. B).  
UŽITEČNÉ INFORMACE 
Jemnými krouživými pohyby, bez přílišného tlaku, přejíždějte zvoleným kartáčkem po jednotlivých částech obličeje, a to vždy v následujícím pořadí:  

• čelo 

• nos a brada 

• tvář 

• tvář 

• krk a dekolt.  
Přístroj můžete používat také ve sprše či ve vaně.  
ČASOVAČ 
Přístroj je vybaven vestavěným časovačem, který vám zvukovou signalizací určí, kdy se máte přesunout z  jedné ošetřované části pleti na druhou. 
Časovač je nastaven takto: 

• 20 vteřin pro ošetření čela 

• 20 vteřin pro ošetření nosu a brady 

• 10 vteřin pro ošetření každé tváře 

• 20 vteřin pro ošetření krku a dekoltu. 



Po uplynutí 1 minuty a 20 vteřin provozu se přístroj automaticky vypne. Přístroj můžete vypnout také sami kdykoli před uplynutím této doby.  
INTENZITA VIBRACÍ 
Přístroj nabízí 2 vibrační intenzity, které si můžete zvolit.  

• Intenzita 1 (nízká) se automaticky aktivuje při zapnutí přístroje; LED indikátor provozu přístroje (1B) se rozsvítí tlumeným světlem.  

• Intenzita 2 (vysoká) se aktivuje při zapnutém přístroji opětovným stiskem tlačítka On/Off (1C): LED indikátor (1B) se rozsvítí intenzivním 
světlem.  

ČIŠTĚNÍ PLETI 
V závislosti na typu vaší pleti můžete hloubkové čištění provádět denně, obden, nebo 1-2krát týdně.  

• Obvyklým způsobem odstraňte z pleti make-up.  

• Na spojovací část rukojeti (1A) nasaďte čisticí kartáček vhodný pro váš typ pleti (4 nebo 5). 

• Obličej, krk a dekolt navlhčete.  

• Naneste na uvedené oblasti čisticí prostředek.  

• Kartáček přístroje navlhčete.  

• Pomocí vypínače on/off (1C) přístroj zapněte a zvolte požadovanou intenzitu vibrací: uslyšíte pípnutí a přístroj začne vibrovat.  

• Jemnými krouživými pohyby přejíždějte kartáčkem po jednotlivých částech obličeje dle doporučení.  

• Jakmile je ošetření pleti dokončeno, opláchněte obličej a krk studenou či teplou vodou.  

• Prsty obličej proklepejte.  
EXFOLIACE 
V závislosti na typu vaší pleti můžete exfoliaci provádět jednou týdně či méně často, pokud to stav pokožky vyžaduje.  

• Obvyklým způsobem odstraňte z pleti make-up.  

• Na spojovací část rukojeti (1A) nasaďte exfoliační kartáček (3). 

• Obličej, krk a dekolt navlhčete.  

• Naneste na uvedené oblasti speciální exfoliační nebo čisticí prostředek.  

• Exfoliační kartáček (3) navlhčete. 

• Pomocí vypínače on/off (1C) přístroj zapněte a zvolte požadovanou intenzitu vibrací: uslyšíte pípnutí a přístroj začne vibrovat.  

• Jemnými krouživými pohyby přejíždějte kartáčkem po jednotlivých částech obličeje dle doporučení.  

•  Jakmile je ošetření pleti dokončeno, opláchněte obličej a krk studenou či teplou vodou.  

• Prsty obličej proklepejte.  
AKTIVACE 

• Po vyčištění obličeje nasaďte na spojovací část rukojeti (1A) houbičku (6).  

• Na oblast, kterou chcete ošetřit, naneste obvyklý kosmetický přípravek.  

• Pomocí tlačítka on/off (1C) přístroj zapněte a zvolte požadovanou intenzitu vibrací: uslyšíte pípnutí a přístroj začne vibrovat.  

• Jemnými krouživými pohyby (bez sebemenšího tlaku) přejíždějte pro usnadnění vstřebání kosmetického přípravku houbičkou (6) po 
jednotlivých částech obličeje.  

MIKRO-MASÁŽ 
Pokud chcete provést intenzivnější masáž: 

• Nasaďte po vyčištění pleti mikro-masážní nástavec (7) na spojovací část rukojeti (1A). 

• Na oblast, kterou chcete ošetřit, naneste obvyklý kosmetický přípravek.  

• Pomocí tlačítka on/off (1C) přístroj zapněte a zvolte požadovanou intenzitu vibrací: uslyšíte pípnutí a přístroj začne vibrovat.  

• Jemnými krouživými pohyby (bez sebemenšího tlaku) přejíždějte pro usnadnění vstřebání kosmetického přípravku a stimulaci mikro-
cirkulace mikro-masážním nástavcem (7) po jednotlivých částech obličeje.  

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE 
Po každém použití je potřeba přístroj vyčistit.  
Kartáčky, houbičku, mikro-masážní nástavec (3,4,5,6,7): 

• umyjte v teplé vodě s neutrálním mýdlem. 

• Odstraňte přebytečnou vodu pomocí měkkého, čistého a suchého hadříku.  

• Před uložením příslušenství nechte zcela usušit.  
Rukojeť (1): 

• V případě potřeby rukojeť vyčistěte neutrálním mýdlem a teplou vodou.  

• Vysušte rukojeť měkkým, suchým hadříkem.  
Po čištění nasaďte na používaný kartáček ochranný kryt (8). 
K čištění přístroje NIKDY nepoužívejte abraziva či chemické čisticí prostředky. 
NIKDY nemyjte přístroj v myčce nádobí.  
Kartáčky a houbička se neustálým používáním opotřebovávají, proto je nutné je pravidelně měnit.    

LIKVIDACE 
Obal výrobku je zhotovený z recyklovatelného materiálu. Likvidaci obalu provádějte ve shodě s předpisy o ochraně životního prostředí.  
Likvidace výrobku musí být provedena řádně, ve shodě s nařízeními Směrnice ES č.  2002/96/EC.  
Recyklovatelné materiály, které výrobek obsahuje, odevzdejte na sběrné místo k tomu určené. Zabráníte tak znečištění životního prostředí.  
Pro bližší informace se obracejte na příslušný místní úřad nebo prodejce přístroje.   
LIKVIDACE BATERIÍ 

 
Výrobek obsahuje lithiové dobíjecí baterie Ion.  
 

 
VAROVÁNÍ  
Nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu, baterie musí být likvidovány odděleně.  
Před likvidací přístroje vyjměte baterie. 

Baterie předejte k likvidaci do příslušného sběrného centra.  
 

 
VYJMUTÍ BATERIÍ 
Baterie vyjměte pouze tehdy, pokud jsou vybité a nelze je znovu nabít.  
Pro vyjmutí baterií: 

1. S použitím šroubováku jako páky odklopte horní díl rukojeti (1) (obr. C). 
2. Sejměte horní díl rukojeti (obr. D). 
3. Sejměte všechny šrouby (obr. E).  
4. Odklopte horní vnitřní kryt prostoru pro baterie. (obr. F). 
5. Odpojte a vyjměte konektor, který spojuje drátky baterie s elektrickým obvodem (obr. G). 

Poté co jste vyjmuli baterie, nikdy nepřipojujte přístroj zpět k elektrické síti.  
 
 


