
Urządzenie ujędrniające 
do twarzy i ciała 



Uwaga

Ostrzeżenie

Prosimy nie używać tego urządzenia z innymi urządzeniami medycznymi: 

Małe implanty uszkodzone elektromagnetycznie, takie jak 
rozrusznik serca.
Elektronika medyczna do podtrzymywania życia, np. 
sztuczne serce / sztuczne płuco.
Przenośna elektronika medyczna, taka jak urządzenie do 
elektrokardiogramów. 

Ostrzeżenie

Osoby wymienione poniżej powinny skonsultować się z lekarzem 
przed użyciem tego urządzenia:

Osoby chorujące na nowotwory
Osoby chorujące na cukrzycę
Osoby z przebytym zapaleniem skóry
Osoby z alergiami
Osoby chore na hemofilię
Osoby z chorobą gorączkową
Osoby z chorobami serca
Osoby z ostrą (bolesną) chorobą
Osoby z nerwobólami twarzy
Osoby z chorobami zakaźnymi
Osoby z nieprawidłowym ciśnieniem krwi
Osoby w ciąży lub w połogu

Nie należy używać produktu na następujących częściach ciała:

- głowa, 
- wszelkie rany,
- gardło, 
- usta,
- uszy, 
- nos,
- obszary powyżej serca, 
- brodawki wirusowe, kurzajki,
- opuchlizny, znamiona,
- ropne zapalenia skóry,

- jama ustna, narządy płciowe, błona 
śluzowa, 
- obszary z cieńszą skórą, takie jak 
palce, nadgarstki, kostki,
- łokcie, kolana, obojczyk i czoło (nieco 
wyżej niż kość).



ok. 101 x 64 x 55 mm

ok. 140 g

ok. 106 g

ok. 3 h

ok. 30 minut

po ok. 20 minutach

niebieskie / czerwone / żółte

4

1000 mAh

3,7 V

5 V / 1 A

1 x Urządzenie 1 x Podstawka
1 x Przewód 

USB
1 x Instrukcja 

obsługi



1. Wskaźnik poziomu
2. Wskaźnik trybu
3. Przycisk zmiany poziomu
4. Przycisk zasilania/zmiany trybu
5. Wskaźnik poziomu naładowania 
akumulatora

6. Port ładowania
7. Funkcja EMS
8. Funkcja RF
9. Podświetlenie LED
10. Podstawa

Funkcje przycisków

1. Naciśnij i przytrzymaj          przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zasila-
nie.
Nie włączaj urządzenia podczas ładowania.



2. Naciśnij przycisk        , aby wybrać tryb.

4 tryby:
Tryb 1: RF + RBY (terapia światłem),
Tryb 2: RF + VIB (wibracje) + RBY (terapia światłem), 
Tryb 3: EMS + RBY (terapia światłem),
Tryb 4: EMS + VIB (wibracje) + RBY (terapia światłem).

Każdy z trybów przełącza się w następujący sposób:

Naciśnij przycisk        , aby wybrać poziom.
 
3 poziomy: przytrzymaj przycisk         za każdym razem, aby przełączać w 
kolejności 1 - 2 - 3 - 1.

Przy pierwszym użyciu lub do czasu przyzwyczajenia się należy ustawić 
"Poziom 1 (standardowy)".

Opis trybów

Tryb można ustawić według własnych preferencji lub w zależności od stanu 
skóry. 

Tryb 
Kombinacja 

każdej z funkcji 
Zalecenia Częstotliwość 

użytkowania
Poziomy

Tryb 
Facial

Tonik, krem, 
mleczko, 

serum, żel 

2-3 razy na 
tydzień, 6 
min/1 raz

Tryb 
Fitness

Balsam 
do ciała

2-3 razy na 
tydzień, 6 
min/1 raz

Balsam 
do ciała

Tryb 
Body 

Shape

Raz na 
dzień, 12 
min/1 raz



Tryb 
Kombinacja 

każdej z funkcji 
Zalecenia

Częstotliwość 
użytkowania

Poziomy

Tryb 
Lift-up

Tonik, krem, 
mleczko, 

serum, żel 

2-3 razy na 
tydzień, 6 
min/1 raz

Zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania

Test na alergię

Nałóż kosmetyk na wewnętrzną stronę nadgarstka/ramienia przed 
użyciem urządzenia, aby wykonać test na alergię i zapobiec ewentualnym 
dolegliwościom.

1. Umyj część przeznaczoną do testu (wewnętrzną stronę nadgarstka/ra-
mienia) mydłem i wytrzyj ręcznikiem.
2. Nałóż żel/balsam na niewielką część ciała przeznaczoną do testu.
3. Włącz urządzenie i wybierz tryb 1. Użyj produktu na ramieniu lub nad-
garstku dwukrotnie, za każdym razem przez 10 sekund.
4. Odczekaj 24 godziny, aby sprawdzić, czy na skórze nie pojawiły się dole-
gliwości. 

Jeśli w ciągu 24 godzin wystąpi problem ze skórą, należy zaprzestać użytko-
wania urządzenia z kosmetykiem.

Prawidłowa obsługa produktu

Tryb Lift-up (RF+ RBY)



1. Zmocz skórę wilgotnym ręcznikiem.
2. Nałóż na twarz wybrany kosmetyk.
3. Włącz zasilanie, przełącz na funkcję RF+ RBY i wybierz poziom.
4. Delikatnie przesuwaj urządzenie w kierunku lewej strony twarzy przez 
około 3 minuty.
5. Delikatnie przesuwaj urządzenie w kierunku prawej strony twarzy przez 
około 3 minuty.

Zaleca się stosowanie 2-3 razy w tygodniu, jednorazowo przez 6 minut.

Tryb Facial (RF+ VIB+ RBY)



1. Zmocz skórę wilgotnym ręcznikiem.
2. Nałóż na twarz wybrany kosmetyk.
3. Włącz zasilanie, przełącz na funkcję RF+ VIB + RBY i wybierz poziom.
4. Delikatnie przesuwaj urządzenie w kierunku lewej strony twarzy przez 
około 3 minuty.
5. Delikatnie przesuwaj urządzenie w kierunku prawej strony twarzy przez 
około 3 minuty.

Zaleca się stosowanie 2-3 razy w tygodniu, jednorazowo przez 6 minut.

Tryb Fitness (EMS+ RBY)

1. Przed rozpoczęciem użytkowania weź prysznic, dokładnie opłucz całe 
ciało i wytrzyj ręcznikiem do sucha. 
2. Nałóż balsam do ciała na brzuch.
3. Włącz zasilanie, przełącz na funkcję EMS+ RBY i wybierz odpowiedni 
poziom.
4. Powoli przesuwaj urządzeniem po obszarze brzucha przez około 6 
minut.

Zaleca się stosowanie 2-3 razy w tygodniu, jednorazowo przez 6 minut.

Tryb Body Shape (EMS+ VIB+ RBY)



1. Przed rozpoczęciem użytkowania weź prysznic, dokładnie opłucz całe 
ciało i wytrzyj ręcznikiem do sucha. 
2. Nałóż balsam do ciała na ramiona i uda.
3. Włącz zasilanie i przełącz na funkcję EMS+ VIB + RBY, aby wybrać odpo-
wiedni poziom.
4. Powoli przesuwaj urządzeniem po ramionach i udach przez około 12 
minut.

Zaleca się stosowanie raz dziennie przez mniej niż 12 minut.

Uwaga

- Podczas użytkowania urządzenie wytwarza 3 intensywne wibracje co 3 
minuty (wskazówka dotycząca czasu użytkowania).
- Cztery tryby posiadają również funkcję RBY (terapia światłem). Nie można 
wybrać tego trybu dowolnie. Światło zmienia się kolejno na czerwono-nie-
biesko-żółte (20 sekund).
- Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez 20 minut lub dłużej, zasila-
nie zostanie automatycznie wyłączone.
- Jeśli chcesz zakończyć pracę w połowie, wyłącz zasilanie.
- Szacunkowa prędkość przesuwania urządzenia: 2 cm/s.

Jeśli odczuwasz intensywne ciepło, przesuwaj urządzenie z większą 
prędkością.

- Używaj urządzenia tak, aby cała głowica urządzenia dotykała skóry.
- Ciągłe użytkowanie urządzenia w jednym miejscu może spowodować 
oparzenia lub
opuchlizny.
- Pamiętaj o stosowaniu żelu lub balsamu.
- Nie umieszczaj głowicy urządzenia w okolicy powiek i oczu.
- Jeśli czujesz opór podczas przesuwania urządzenia, nałóż więcej balsamu 
do skóry, aby jej nie obciążać.



Prawidłowy sposób ładowania

Podczas ładowania urządzenia, jego zasilanie nie zostanie włączone.

Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy nie jest używane 
przez dłuższy czas, poziom akumulatora może nie być wystarczający. Nała-
duj akumulator, aby zachować jego wydajność. 

Podczas ładowania wskaźnik miga na czerwono, a po zakończeniu ładowa-
nia wskaźnik zacznie stale świecić na biało.

Podczas ładowania obudowa urządzenia może się lekko nagrzewać.

Aby zapobiec przeładowaniu, po zakończeniu ładowania należy odłączyć 
przewód. Jeśli po zakończeniu ładowania będziesz kontynuować ładowa-
nie przez dłuższy czas, wbudowany akumulator zmniejszy wydajność, a 
jego żywotność ulegnie skróceniu.

Odpowiednia temperatura pomieszczenia do ładowania wynosi od 15 do 
30°C. Ładowanie w niskiej temperaturze może zmniejszyć wydajność aku-
mulatora, dlatego należy ładować urządzenie w odpowiedniej temperatu-
rze. Ponadto w niskich temperaturach możliwe jest zmniejszenie szybkości 
ładowania. 

Aby zachować wydajność akumulatora, należy go ładować raz w miesiącu, 
jeśli nie będzie użytkowany przez dłuższy czas.

Jeśli czas pracy jest zbyt krótki nawet przy pełnym naładowaniu akumula-
tora, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub serwisem.

Przechowywanie i konserwacja

Aby utrzymać urządzenie w czystości, czyść je po każdym użyciu. Pozosta-
wienie zanieczyszczeń i wilgoci może spowodować pojawienie się pleśni i 
odbarwień.

Podczas czyszczenia pamiętaj o wyłączeniu zasilania. Włączone zasilanie 
podczas czyszczenia może spowodować porażenie prądem, zwarcie lub 
pożar.

Ponieważ nie jest to produkt wodoodporny, nie można czyścić go wodą.



Zetrzyj zabrudzenia na obudowie za pomocą miękkiej ściereczki lub chus-
teczki higienicznej. Jeśli zabrudzenia nie zejdą, przetrzyj je delikatnie ście-
reczką zwilżoną rozcieńczonym neutralnym detergentem.

Nie używaj alkalicznych środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalnika, 
benzyny, zmywacza do paznokci oraz podobnych substancji do czyszczenia 
urządzenia. 

Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie umieszczaj urządzenia w niestabilnym miejscu. Nie zostawiaj produktu 
w gorącym i wilgotnym miejscu (w pobliżu ognia, pod bezpośrednim słoń-
cem, w łazience itp.)

Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie. W 
tym celu skontaktuj się z działem obsługi klienta lub serwisem.

Nie umieszczaj na produkcie ciężkich przedmiotów ani nie upuszczaj go 
podczas użytkowania, aby nie narażać go na silne uderzenia.

Jeśli produkt nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed jego użyciem 
sprawdź, czy działa prawidłowo.

Brak utylizacji produktu może spowodować uszkodzenie akumulatora, 
wszelkie wycieki, pożar lub obrażenia ciała spowodowane wydzielaniem się 
ciepła, a także zanieczyszczenie otoczenia. W celu określenia sposobu utyli-
zacji należy postępować zgodnie z klasyfikacją lokalnych przepisów.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych środków ostrożności i ostrze-
żeń producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, nieprawi-
dłowe działanie, uszkodzenia itp. spowodowane niewłaściwym użytkowa-
niem, demontażem, modyfikacją, czy naprawą.

Rozwiązywanie problemów

P: Co oznacza, że urządzenie do pielęgnacji twarzy RF wykorzystuje fale 
radiowe? 
O: Urządzenia do twarzy RF to urządzenia, które wytwarzają ciepło Joule'a 
za pomocą fal elektromagnetycznych (fal radiowych). Fale radiowe stoso-
wane w urządzeniach do twarzy rozprowadzają ciepło do wewnętrznych 
warstw skóry. 



P: Głowica urządzenia się nie nagrzewa. 
O: Technologia RF nie ogrzewa głowicy elektrody. 

P: Czy mogę używać produktu na dłoniach i ciele? 
O: Produkt może być użytkowany na dłoniach i ciele. 

P: Czy mogę używać produktu w wannie? 
O: Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy używać go podczas 
kąpieli.

P: Po użyciu urządzenia moja skóra jest gorąca. 
O: Jest to spowodowane nagrzewaniem się skóry w wyniku działania fal 
radiowych. W razie potrzeby można schłodzić skórę, przykładając do niej 
okład z lodu. 

P: Po zakończeniu użytkowania nie są widoczne żadne efekty. 
O: Przed użyciem urządzenia nałóż na skórę balsam lub żel. Możesz też 
zwiększyć poziom mocy. Efekt działania różni się u poszczególnych osób. 
Efekt zazwyczaj jest widoczny po długotrwałym stosowaniu. 

P: Czy można używać produktu codziennie?
O: Zaleca się używać produktu 2-3 razy w tygodniu, przez 6 minut na jedno 
użytkowanie.
* Nadmierne stosowanie może obciążać skórę. 

P: Jakie kosmetyki stosować po zakończeniu użytkowania? 
O: Zaleca się stosowanie kosmetyków, które stosuje się na co dzień, w 
zależności od stanu skóry po użyciu. 

P: Co zrobić, jeśli kosmetyk pozostawia plamy lub powoduje problemy 
skórne? 
O: Nie stosuj kosmetyku do czasu wygojenia się zmian skórnych. Skóra 
może być wrażliwa (należy skonsultować się z lekarzem). Problemy mogą 
wystąpić również z powodu stanu fizycznego, stresu, uwarunkowań gene-
tycznych i wszelkich chorób. 

P: Czy można zastąpić problematyczny kosmetyk innym kosmetykiem? 
O: Zaleca się stosowanie żeli, esencji pielęgnacyjnych i balsamów przezna-
czonych do danego obszaru ciała. 

Należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich kosmetyków podczas 
włączonych funkcji RF i EMS. 



W przypadku kosmetyków oleistych transmisja fal radiowych i EMS może 
być utrudniona. 

Jeśli czujesz opór podczas przesuwania urządzenia, nałóż więcej balsamu 
do skóry, aby jej nie obciążać.

Uwaga: Ze względu na indywidualne różnice w częstotliwości i czasie użyt-
kowania, unikaj nadmiernego użytkowania na wrażliwych obszarach skóry. 

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega 
on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając 
jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, 
w którym produkt został zakupiony.  

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powin-
ny zostać wykryte i wyeliminowane.


