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KOSMETICKÉ PERO S FOTONOVOU TERAPIÍ
Návod k použití
(model: TB-1693)

CZ
Vážení zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. 

Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Funkce a účel použití:
Díky malé velikosti pera je velmi jednoduché na používání. Modré světlo 
vlnové délky 415 nm léčí kůži s akné. Červené světlo vlnové délky 660 nm 
slouží k redukci vrásek a k jemnému odstranění znamének stáří na pokož-
ce. Kosmetické pero má automatický časovač vypnutí.

Bezpečnostní instrukce:
Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tento 
manuál před použitím výrobku. Předejdete tak možnému poškození. 

Varování: 
Nevhodné pro těhotné ženy, děti a osoby, které mají citlivou pokožku. 
Nepoužívejte, pokud máte na Vaší pokožce jakékoliv rány.
Nepoužívejte na pokožku po depilaci nebo plastickém zákroku.
Nepoužívejte, máte-li na pokožce nanesený make-up.
Neaplikujte na oční víčka nebo hrdlo.
Nikdy se nedívejte přímo do světla, ani jej nepoužívejte v blízkosti očí.
Pokud zaznamenáte jakékoliv problémy během používání výrobku, ihned 
jej přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem nebo jiným odborní-
kem.
Neumisťujte výrobek do horkého nebo vlhkého prostředí.
Nepokoušejte se výrobek sami opravit, rozebrat, nebo vylepšit.
Nevhazujte výrobek do ohně, mohlo by dojít k explozi.

Specifikace:
Napájení: 1 x baterie AA 1,5 V
Příkon: 158 mW
Materiál: ABS 
Rozměry: 26 x 141 mm

Popis částí výrobku:
1. modré světlo
2. ON/OFF (přepínač funkcí)
3. kryt baterie
4. červené světlo 

Použití zařízení:
Pootočením proti směru hodinových ručiček 
odjistěte a sejměte kryt baterie a vložte  
1,5 V AA baterii (baterie není součástí balení).
Při vkládání dbejte na její správnou polaritu.
Nasaďte zpět kryt baterie a zajistěte jej pootoče- 
ním ve směru hodinových ručiček.

Modré světlo - aktivace a používání:
Stiskněte na cca 2 sekundy tlačítko pro zapnutí zařízení.  
Je aktivováno modré léčebné světlo. Přiložte hlavici s modře
zářícím světlem k Vaší pokožce a rovnoměrně aplikujte modré světlo na 
pokožku postiženou akné. Tímto způsobem používejte dvakrát denně cca 
po dobu 5 minut pro léčbu akné. Po cca 5 minutách se pero automaticky 
vypne.

Červené světlo - aktivace a používání: 
Stiskněte na cca 2 sekundy tlačítko pro zapnutí zařízení. Je aktivováno 
modré léčebné světlo. Opakovaným krátkým stiskem téhož tlačítka aktivu-
jete červené světlo. Přiložte hlavici s červeně zářícím světlem k Vaší pokožce 
a rovnoměrně aplikujte červené světlo na pokožku v místě známek stárnutí 
(vrásky, skvrnky, znaménka). Tímto způsobem používejte pero dvakrát 
denně cca po dobu 5 minut. Po cca 5 minutách se pero automaticky vypne.

Vypnutí zařízení: Stiskněte tlačítko pro zapnutí na několik sekund. Nebo 
vyčkejte několik minut bez činnosti, pero se automaticky vypne. 

Signalizace stavu nízké kapacity baterie: Zařízení se automaticky samo 

vypne poté, co tlačítko pro zapnutí desetkrát problikne. 

Nepoužívejte modré léčebné světlo na kůži déle než 5 minut. Při aplikaci se 
pohybujte perem těsně nad pokožkou, aniž by jste se jí přímo dotýkali. 

Čištění a údržba: Po použití očistěte zařízení pomocí mírně vlhké žínky. 
Předtím, než začnete zařízení čistit, jej vypněte. Nepoužívejte k čištění 
vodu, alkohol, abrazivní čističe nebo jiné agresivní kapaliny.

Poznámka: Pokud zařízení nepracuje, může být baterie vložena ne-
správně, nebo mít nízkou kapacitu (vyměňte ji).

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava 
byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete 
zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádej-
te od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajiš-
ťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktuj-
te servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými  
v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud 
jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu  
k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho 

používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. 

čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení... )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, 

prašností, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu  

do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím 

nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů 
apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití  
a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit  
od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti 
mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody 
výhradně majitel.

Popis částí výrobku:
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