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Ultrazvukový čistič pleti Weelko Skin Scrubber 

Model: F-335 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Přístroj nesmí používat osoby se srdečním nebo infekčním onemocněním, osoby, jejichž tělo obsahuje kovové části, a 
osoby s velmi citlivou kůží. 

Nenechávejte přístroj působit delší dobu na jednom místě, abyste se vyhnuli popáleninám. 

Montáž a vytažení sondy provádějte ve správném pořadí. Nikdy se nesnažte sondu vyjmout silou. 

Se sondou zacházejte opatrně, protože obsahuje citlivé součásti. Buďte obzvlášť opatrní s čepelí nože, poškozená 
čepel může během používání způsobit poškrábání povrchu kůže. Ponechejte sondu v bezpečí, pokud ji nepoužíváte. 

Při připojování a odpojování napájecího kabelu buďte opatrní. Netahejte za kabel, abyste nepoškodili vnitřní jádro. 

 

VAROVÁNÍ 

Nikdy se nesnažte otevřít ani kontrolovat vnitřní části přístroje. Pokud je kontrola těchto částí nutná, kontaktujte 
dodavatele nebo odborný servis. 

Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo špatně větraném prostředí. 

Nikdy nepoužívejte ve venkovním prostředí. 

Pokud je poškozen napájecí kabel, kontaktujte odborný servis nebo dodavatele, abyste předešli případnému poranění 
nebo poškození přístroje. 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tento výrobek splňuje tyto požadavky: 

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES 

2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC 

 

RECYKLACE 

Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za 
běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu 
s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní 
zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem. 

 

VÍTEJTE 

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným 
používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy 
způsobené nesprávným používáním přístroje. 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

Přední panel 

 

1. Přístroj zapojte do zásuvky a stiskněte tlačítko „POWER“. 

2. Nasaďte náramek na zákazníkovo zápěstí. 

3. Na ošetřovanou kůži naneste dostatečné množství vodivé látky. 

4. Vyberte požadovaný typ vln pomocí tlačítka „STATE“, výchozí energii tlačítkem „ENERGY“ a časovač stiskem 
„TIMER“. Nastavení můžete měnit kdykoliv i během procesu. 

5. Stiskněte tlačítko „START/PAUSE“ pro zahájení procesu. Jakmile je uzavřen obvod mezi přístrojem a zákazníkem, 
přístroj začne pracovat. Pokud je obvod přerušen, přístroj automaticky přejde do stavu pauzy. 

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

Přístroj nevydává UZ vlny. 

Pokud je sonda vzdálena od kůže více než 5 vteřin, přestane automaticky vydávat signál. Toto je bezpečnostní 
opatření, nejedná se o chybu přístroje. Dotkněte se sondou kůže a do 5 vteřin přístroj začne automaticky pracovat. 

 

ÚDRŽBA 

Jakákoliv olejová kapalina na sondě musí být okamžitě odstraněna. 

Po použití otřete sondu od nečistot a nasaďte krytku, aby nedošlo k poškození sondy. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Frekvence: 25−27 Hz 

Rozměry balení: 49 x 45 x 19,5 cm 
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Ultrazvukový čistič pleti Weelko Skin Scrubber 

Model: F-335 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Prístroj nesmú používať osoby so srdcovým alebo infekčným ochorením, osoby, ktorých telo obsahuje kovové časti, a 
osoby s veľmi citlivou kožou. 

Nenechávajte prístroj pôsobiť dlhšiu dobu na jednom mieste, aby ste sa vyhli popáleninám. 

Montáž a vytiahnutie sondy vykonávajte v správnom poradí. Nikdy sa nesnažte sondu vybrať silou. 

So sondou zaobchádzajte opatrne, pretože obsahuje citlivé komponenty. Buďte obzvlášť opatrní s čepeľou noža, 
poškodená čepeľ môže počas používania spôsobiť poškriabaniu povrchu kože. Ponechajte sondu v bezpečí, ak ju 
nepoužívate. 

Pri pripájaní a odpájaní napájacieho kábla buďte opatrní. Neťahajte za kábel, aby ste nepoškodili vnútorné jadro. 

 

VAROVANIE 

Nikdy sa nesnažte otvoriť ani kontrolovať vnútornej časti prístroja. Ak je kontrola týchto častí nutná, kontaktujte 
dodávateľa alebo odborný servis. 

Nikdy nepoužívajte prístroj vo vlhkom alebo zle vetranom prostredí. 

Nikdy nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. 

Ak je poškodený napájací kábel, kontaktujte odborný servis alebo dodávateľa, aby ste predišli prípadnému poraneniu 
alebo poškodeniu prístroja. 

 

ES VYHLÁSENÍE O ZHODE 

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky: 

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES 

2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC 

 

RECYKLÁCIA 

Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný 
komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s 
miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné 
zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým 

odpadom. 

 

VITAJTE 

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí 
správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a 
úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja. 
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NÁVOD K POUŽITIE 

Predný panel 

 

1. Prístroj zapojte do zásuvky a stlačte tlačidlo "POWER". 

2. Nasaďte náramok na zákazníkovo zápästí. 

3. Na ošetrovanú koži naneste dostatočné množstvo vodivé látky. 

4. Zvoľte požadovaný typ vĺn pomocou tlačidla "STATE", predvolený energiu tlačidlom "ENERGY" a časovač 
stlačením "TIMER". Nastavenie môžete meniť kedykoľvek aj počas procesu. 

5. Stlačte tlačidlo "START/PAUSE" pre začatie procesu. Akonáhle je uzavretý obvod medzi prístrojom a zákazníkom, 
prístroj začne pracovať. Ak je obvod prerušený, prístroj automaticky prejde do stavu pauzy. 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

Prístroj nevydáva UZ vlny. 

Ak je sonda vzdialená od kože viac ako 5 sekúnd, prestane automaticky vydávať signál. Toto je bezpečnostné 
opatrenie, nejedná sa o chybu prístroja. Dotknite sa sondou kože a do 5 sekúnd prístroj začne automaticky pracovať. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Frekvencia: 25−27 Hz 

Rozmery balenia: 49 x 45 x 19,5 cm 


