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1 První nabíjení

Baterie není plně nabitá. Před prvním použitím baterii plně 
nabijte.

2 K nabíjení přístroje můžete použít port USB na jiném zařízení 
nebo telefonní nabíječku.

Během nabíjení střídavě blikají kontrolky LED.
Jakmile je baterie nabitá, přestanou blikat.
Před nabíjením odlepte ochrannou fólii na přístroji.

Pozor

Přístroj upozorňuje na nízkou úroveň nabití baterie akustickým 
signálem.

Nabijte přístroj, pokud vydá zvuk „bi-bi-bi“ (nízký stav nabití 
baterie), jinak se přístroj automaticky vypne.

Přístroj se po 10 minutách provozu automaticky přepne do 
pohotovostního režimu. Po 1 minutě se automaticky vypne.

Baterie se plně nabije za 150 minut. První nabití může trvat až 5
hodin.

Po úplném nabití může přístroj pracovat až 80 minut.

Nevybíjejte přístroj úplně. Může to ovlivnit životnost baterie.

Cleansing / čištění

Stisknutím tlačítka napájení na 2
sekundy zapněte přístroj

Jedním stisknutím tlačítka vyberte
režim Cleansing (čištění)
Naneste na obličej vhodnou tekutinu
(např. vodu)

Přístroj používejte podle obrázku
vpravo.

Moisturizing / hydratace

Stisknutím tlačítka napájení na 2
sekundy zapněte přístroj

Stisknutím tlačítka dvakrát vyberte
režim Moisturizing (hydratace)
Naneste na obličej vhodnou tekutinu
(např. vodu)

Přístroj používejte podle obrázku
vpravo.

Lifting

Stisknutím tlačítka napájení na 2
sekundy zapněte přístroj

Stisknutím tlačítka třikrát vyberte
režim Lifting
Naneste na obličej vhodnou tekutinu
(např. vodu)

Přístroj používejte podle obrázku
vpravo.

Obsluha a skladování

Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý

K čištění přístroje NEPOUŽÍVEJTE ředidlo, rozpouštědlo 
ani jiné korozivní průmyslové výrobky, aby nedošlo k 
poškození

Skladujte v suchém a chladném místě.

Skladujte mimo dosahu dětí.



Způsob nabíjení Bezpečnostní opatření Likvidace přístroje

Ostatní příslušenství   ● Návod k produktu   ● Nabíjecí kabel USB

1. Přístroj je profesionálním zařízením k použití v kosmetických 
salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým 
personálem Vám umožní vyhnout se nežádoucím účinkům 
během procedury.
2. Přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným
účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. 
Veškerý servis a opravy smí provádět pouze pracovník 
autorizovaného servisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis firmy ACTIV 
Tomasz Pacholczyk:
a) do přístroje vnikla kapalina, b) z přístroje vychází podivný 
zápach, kouř nebo divné zvuky, c) je poškozen napájecí kabel, 
d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj 
v místech, ve kterých by někdo mohl šlapat po napájecím 
kabelu.
5. Do otvorů v přístroji nevkládejte žádné předměty. Pokud do 
otvoru vnikne cizí těleso, vytáhněte kabel ze zásuvky a obraťte 
se na distributora nebo výrobce.
6. Nepokládejte přístroj na nestabilním vozíku, polici nebo 
vozidle. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
POZOR:
1. Tento přístroj smí používat děti ve věku od 8 let, osoby se 
sníženými fyzickými a mentálními schopnostmi nebo osoby bez 
zkušeností a znalosti přístroje, pokud je zajištěn dohled nebo 
jsou poskytnuty pokyny týkající se používání přístroje 
bezpečným způsobem tak, aby byly známy rizika související s 
jeho používáním.
2. Přístroj není určen dětem ke hraní. Děti si nesmí s přístrojem 
hrát.
3. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti 
nacházejí děti nebo lidé, kteří nemají dostatečné znalosti 
týkající se používání přístroje.
4 Tento elektrický přístroj není hračkou. Nesprávné použití nebo
kontakt s elektrickým přístrojem můž být nebezpečné, nebo 
dokonce smrtelné, proto musí být přístroj používán a uchováván
mimo dosah dětí.

Opotřebované elektrické přístroje, příslušenství a obaly musí být
odevzdány do střediska k recyklaci surovin v souladu s pravidly 
ochrany životního prostředí. Elektrické přístroje nesmí být 
likvidovány s domovním odpadem. Dodržujte pravidla k likvidaci
tohoto typu přístrojů. Z důvodu ochrany životního prostředí se v 
souladu se směrnicí 2012/19/ES, o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních, musí použité elektrická zařízení 
sbírat odděleně a poté odevzdat do sběrných míst použitých 
elektrických a elektronických zařízení.

Na konci své životnosti obsahují staré přístroje plnohodnotné 
prvky, které lze recyklovat, a proto musí být odevzdány k 
recyklaci. Proto musí být odevzdány do příslušných sběrných 
míst nebo mohou být také předány firmě ACTIV Tomasz 
Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Přístroj musí být přepravován při teplotě mezi (–) 20 °C až (+) 
50 °C, pouze v originálním obalu. Přístroj skladujte v dobře 
větraném místě s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní 
teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy
nesmíte přístrojem házet ani jej upustit, ani jej vystavovat 
mechanickým nárazům nebo povětrnostním podmínkám.

Technické údaje

Napájení: 5 V / 600 mA

Nabíjení: vícenásobné (lithiová baterie)

Hmotnost: 99 g

Výkon: 2 W

Rozměry: 173 * 55 * 15,5 mm


