UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.

Tento výrobek je kosmetický přístroj pro péči o pleť obličeje a krku
využívající 3 druhy LED světla.
(Nejedná se o lékařský přístroj) Před použitím výrobku si prosím
pečlivě přečtěte tento návod.
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SOUČÁSTI VÝROBKU

MODEL Č

KOMPONENTY

OMP-100

maska na krk, kolébka, ovladač, pouzdro, uživatelská příručka, nabíjecí kabel USB

Obličejová maska

Maska na krk

Kolébka masky
a ovladače

Uživatelská příručka

Ovladač

Pouzdro na ovladač

Nabíjecí kabel USB
(typ USB „C“)

Součásti se mohou lišit od výše uvedeného obrázku
v závislosti na modelu, který jste zakoupili.

POPIS PRODUKTU

Maska na obličej a krk

Obličej

Krk

Zepředu

Zezadu

NÁZEV
EyeGuard
LED dioda o 3 vlnových délkách
Připojovací kabel
Stojan na nos

FUNKCE
Silikonový kryt na oči proti ozáření
Červené, modré a infračervené světelné LED diody
Připojovací kabel k ovladači
Možnost nastavení velikosti

Ovladač

Zepředu
NÁZEV
Indikátor stavu
Přepínač napájení/režimu
Nabíjecí svorka
Připojovací port

Zezadu

Shora

FUNKCE
Stav připojení masky, stav zapnutí/vypnutí napájení,
zobrazení aktuálního stavu režimu
Stisknutím tlačítka na déle než 2 ~ 3 sekundy se zapne/
vypne napájení, krátkým stisknutím zvolte režim (1, 2, 3).
Nabíjení regulátoru připojením kabelu typu USB-C
Připojovací port pro obličejovou masku, masku na krk

NÁVOD K POUŽITÍ
Popis režimů
Pod tlačítkem napájení svítí následující barevná kontrolka.
Režim 1
ČERVENÁ: „ ČERVENÁ+INFRAČERVENÁ“ (Near infrared light)
Provoz po dobu 10 minut.

Režim 2
MODRÁ: „MODRÁ+INFRAČERVENÁ(30sec)
RED+INFRAČERVENÁ(2min)“.

Provozujte po dobu 10 minut se čtyřnásobným opakováním.

Režim 3
RŮŽOVÁ: „ČERVENÁ+ MODRÁ (30sec)
ČERVENÁ+INFRAČERVENÁ(2min)“.

Provozujte po dobu 10 minut se čtyřnásobným opakováním.

Před/po předběžné UPOZORNĚNÍ
1. Před použitím výrobku odstraňte všechny kovy, které by mohly být s výrobkem spojeny.
2. Před použitím výrobku zkontrolujte, zda je ovladač plně nabitý.
3. Po použití masky dokončete péči o pokožku nanesením séra, hydratačního krému, hydratační
masky (např. Veclat Ou).
(Použití opalovacího krému před použitím výrobku může snížit účinek výrobku).

NÁVOD K POUŽITÍ
Připojte kabel masky na obličej a krk k portu USB na ovladači.
(na levé a pravé poloze nezáleží)

Nasaďte si správně obličejovou masku a masku na krk. Při nasazení masky na krk
ji pečlivě rozložte pouze tak, aby se vešla na krk.

Pozor

Přílišná síla nebo tlak na
boky kabiny může masku
na krk poškodit.

Obličejová maska

Maska na krk

Když stisknete tlačítko Power/Mode déle než 2–3 sekundy, rozsvítí se stavový indikátor
modrým světlem a ozve se zvukový signál a indikátor
se rozsvítí červeným světlem,
čímž se spustí provozní režim 1.

a

NÁVOD K POUŽITÍ
Když krátce stisknete tlačítko Power/Mode, začne fungovat režim 2 se stavovým
indikátorem zeleným světlem a zvukovým signálem.

Když stisknete tlačítko Power/Mode ještě jednou krátce, mód 3 bude fungovat s růžovým
světlem na stavovém indikátoru a zvukovým signálem. Vyberte požadovaný režim
a začněte používat OPERA MILUX Premium.

Pokud potřebujete během provozu vypnout napájení, znovu stiskněte a podržte tlačítko
napájení (déle než 2~3 sekundy), aby se napájení vypnulo se zvukovým signálem
a automaticky se vypnulo po 10 minutách běžného provozu.

10 minut
Kontrolka
zapnutí/vypnutí
ovladače

Připojení USB

NÁVOD K POUŽITÍ
Nabíjení výrobku
 a červená kontrolka bude blikat v 1,5 sekundových
intervalech, když je třeba zařízení během relace nabít.
1. Připojte nabíjecí kabel typu USB-C k zakončení nabíječky.
2. Nabíjení se spustí po připojení nabíječky k napájecím kabelům.
3. Během nabíjení se červená LED dioda opakovaně
rozsvěcuje a zhasíná postupně od .
4. Po dokončení nabíjení bude blikat
MODRÁ LED dioda.
Důrazně doporučujeme používat dodanou nabíječku.
- Doba plného nabití je přibližně 3 hodiny 40 minut
a lze ji použít více než 12krát (přibližně 120minut)
na základě režimu 3. (Může se lišit v závislosti na nabíjení
a provozním prostředí.)
- Po dokončení nabíjení nabíječku bezpečně odpojte
od výrobku.
- Výrobek nelze během nabíjení používat.

SPECIFIKACE VÝROBKU/UPOZORNĚNÍ

Název výrobku
Název modelu
Napájení

(baterie) DC 3.GV, 5100Ah

Rozměry
Hmotnost

2,4 kg (plné balení)

Země původu
Výrobce
Adresa

VAROVÁNÍ
1. Pro výrobek používejte pouze dodaný adaptér a napájecí konektor.
2. Zajistěte, aby se výrobek nenacházel v blízkosti vody nebo předmětů obsahujících vodu.
3. Neaktivujte výrobek mokrýma rukama. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem.
4. Dávejte pozor, abyste nezpůsobili náraz do výrobku. To může vést k poškození nebo poruše výrobku.
5. Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen. To může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
6. Výrobek nedemontujte ani nerozebírejte. Může to vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
7. Dbejte na to, aby se při připojování kabelu nebo k napájení nenacházel prach nebo jiné látky.
8. Dávejte pozor na statickou elektřinu, která může vzniknout provozem výrobku v suchých podmínkách.
9. Při provozu výrobku v blízkosti hořlavých látek hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
10. M
 ůže dojít k poruše výrobku, pokud je výrobek provozován v blízkosti elektrického proudu vysokého
napětí.
11. P
 ři poškození, zkroucení, zahřátí nabíjecího adaptéru nebo USB kabelu existuje možnost úrazu
elektrickým proudem.
12. Nepoužívejte výrobek, bez prostudování uživatelské příručky.
13. Při používání výrobku zavírejte oči. Může dojít k poškození očí.
UPOZORNĚNÍ
1. Přečtěte si a seznamte se s obsluhou a UPOZORNĚNÍM k výrobku.
2. Během provozu nepřipojujte ani nerozebírejte kabel USB a ovladač.
3. Přístroj nepoužívejte, pokud je vaše pokožka před použitím vystavena slunečnímu záření s teplem.
4. Doporučená doba používání je 3krát týdně a jednou denně. Nadměrné používání může způsobit kožní
horečku.
5. Vzhledem k tomu, že pokožka může být vysušená v závislosti na typu pleti, použijte po použití přípravku
sérum, hydratační krém nebo hydratační masku (např. Veclat Ou).
6. V následujících případech se před použitím poraďte s lékařem.
- Pokud máte oční onemocnění nebo jste po operaci {LASIK, LACEC}.
- Jestliže máte kožní onemocnění nebo se léčíte (alergická kůže, dermatitida).
- Jestliže jste podstoupili chirurgický zákrok nebo zákrok týkající se kůže, kosmetický zákrok.
- Jestliže máte epilepsii

UPOZORNĚNÍ
- Jestliže užíváte léky související s hormony
- Jestliže máte infekční onemocnění
- Jestliže máte přecitlivělost na světlo
- Jestliže máte kardiovaskulární onemocnění
- Jestliže je do těla vložena elektronické zařízení nebo kardiostimulátor
- Jestliže máte kovovou protézu
- Jestliže máte poruchy endokrinního nebo smyslového nervového systému
- Jestliže máte podrážděnou kůži
- Jestliže jste výjimečné tělesné konstituce
- Jestliže máte jiné nemoci nebo abnormality
7. Pokud se během používání nebo po něm objeví kožní problémy (zarudnutí, krvácení, svědění atd.), okamžitě
přestaňte používat přípravek a vyhledejte lékařskou pomoc.
8. Hmotnost masky může během používání vytvářet tlak v oblasti očí a nepříjemné pocity v očích je dočasným
příznakem po použití.
9. Během používání výrobku se může v masce objevit mírné teplo.
(V případě přehřátí okamžitě vypněte napájení a kontaktujte servisní středisko Lebody).
10. Těhotným a kojícím ženám se používání nedoporučuje.
11. Nedoporučujeme používat kojencům a dětem.
12. Nepoužívejte tento výrobek při řízení vozidla nebo chůzi.
13. P
 okud se při používání výrobku vyskytnou jakékoliv tělesné abnormality, např. závratě, poraďte se
s lékařem před použitím.
14. V
 zhledem k tomu, že světlo může proudit do očí, zavřete při používání výrobku oči.
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
Vzhledem k tomu, že tento výrobek má vestavěnou baterii, před prvním použitím ji prosím zcela nabijte.
- Baterie jsou spotřebním materiálem a jejich životnost se při delším používání zkrátí.
- Vestavěnou baterii svévolně nevyjímejte ani nevyměňujte.
- Pokud potřebujete baterii vyjmout nebo vyměnit, obraťte se na servisní středisko.
SKLADOVÁNÍ
1. Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření, vysoké teploty nebo vysoké vlhkosti.
2. Po použití výrobku otřete vnitřek masky vlhkým ubrouskem apod, a poté ji otřete suchým hadříkem.
Nepoužívejte silné chemikálie (např. alkohol), protože by mohly poškodit povrch výrobku.
3. Výrobek uchovávejte na bezpečném místě, protože může dojít k jeho rozbití nebo poškození vnějším
nárazem nebo tlakem.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Výrobek neumisťujte do blízkosti těkavých materiálů.
6. Nabíjejte baterii alespoň jednou za 3 měsíce, abyste zabránili jejímu nadměrnému vybití.
Pokud není baterie delší dobu používána v plně vybitém stavu, může dojít ke zkrácení její životnosti.
7. Pokud není napájení vypnuto nebo se vypne ihned po zapnutí napájení, je baterie vybitá. Pokud je baterie
zcela vybitá, může doba nabíjení trvat déle než obvykle.

ZÁRUKA NA VÝROBEK
Záruka na výrobek
Tento výrobek prošel kontrolou podle našeho standardu kontroly kvality.
V případě poruchy bude výrobek opraven na základě obsahu této záruky.
- Tato záruka nebude poskytnuta opakovaně.
- Záruční list uschovejte v místě nákupu nebo v sídle společnosti, kde jste zakoupili
výrobek požadovat opravu.

Název produktu
Datum zakoupení
Výrobní číslo

Záruční doba
Záruční doba výrobku je 1 rok a záruční
doba interní baterie je 6 měsíců.

Kupující
Adresa kupujícího
Kontakt na kupujícího
OBSAH ZÁRUKY
1. Záruční doba je jeden rok od data nákupu. (Záruka na vnitřní baterii je 6 měsíců.)
2. Pokud se v záruční době vyskytnou výrobní vady nebo přirozené poruchy, bude
poskytnuta náhrada škody v souladu se zárukou nebo poškozením spotřebitele
předpisů o náhradě škody.
3. V následujících případech provedeme opravu za úhradu i přes záruční lhůtu v době
opravy.
- Závada způsobená nesprávným používáním nebo nesprávným zacházením
- Selhání nebo poškození v důsledku opravy nebo úpravy provedené jinou než naší
společností nebo námi určeného servisu.
- Když dojde k poruše v důsledku použití spotřebního materiálu a volitelných produktů,
které nejsou specifikovány naší společností (kontaktujte nás prosím).
- Při živelných pohromách (závady způsobené požárem, slanou vodou, povodněmi atd.).
- V případě úmyslného zavinění nebo nedbalosti spotřebitele, pokud je používán
bez dodržení následujících pokynů uvedených v uživatelské příručce.

