
  

CZ                                                                                        NÁVOD K POUŽITÍ 
PR 3025 – Odstraňovač pórů  

NÁVOD K OBSLUZE 

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se spotřebičem budete spokojeni. 

Symboly v tomto návodu k obsluze 

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou zvýrazněny a rozlišeny. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození 

přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů: 

 VÝSTRAHA: 

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným 

rizikem poranění. 

 POZOR:  

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo 

jiných předmětů. 

 POZNÁMKA: Zvýrazňuje rady a informace. 

OBECNÉ POZNÁMKY 

• Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky, příjmu a pokud 

možno i krabice s vnitřním obalem. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také návod k obsluze. 

• Přístroj je určen výhradně pro soukromé účely a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. 

• Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte 

do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě 

jej odpojte od sítě. 

• Při čištění nebo odkládání spotřebiče vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), pokud 

spotřebič nepoužíváte a vyjměte připojené příslušenství. 

• Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky. 



• Přístroj a síťový přívod musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí poškození, nesmí se 

spotřebič používat. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. 

• Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) Mimo dosah. 

 VÝSTRAHA: 

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Nebezpečí 

udušení! 

 

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ: 

VÝSTRAHA riziko úrazu  elektrickým proudem: 

• Udržujte přístroj v suchu! 

• Udržujte síťový adaptér suchý. 

• Nenabíjejte spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných 

nádob s vodou. 

• Přístroj nabíjejte na chladném a suchém místě. 

• Přístroj je určen pro použití s bezpečným nízkým napětím. 

Připojte pouze napájecí zdroj podle specifikace na typovém 

štítku. 

• Pokud dojde k poškození napájecího adaptéru, musí být 

vyměněn za ekvivalentní, který je k dispozici u výrobce nebo 

u servisního střediska výrobce. 

• Nenahrazujte žádné díly. Neprovádějte žádné úpravy. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 12 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byli vyškoleni a 
chápou možná rizika. 

• Děti se s přístrojem nesmí hrát. 

• Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru. 

• Nepoužívejte jiný než dodaný napájecí adaptér. 

 

POZOR: 

• Přístroj obsahuje lithium-iontový akumulátor. 

• Nebezpečí výbuchu v případě nesprávné výměny dobíjecí baterie. Nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.  

• Nevystavujte dobíjecí vestavěnou baterii silným nárazům nebo tlaku. Spotřebič nenechejte spadnout! 

• Nevystavujte přístroj silnému teplu, například slunečnímu záření. Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou 
radiátory, kamna atd.! 

• Teplota okolí by měla být mezi 0 ° C a 35 ° C. Teplo poškozuje dobíjecí baterii. Stále nižší teploty snižují kapacitu a životnost 
akumulátoru. 

• Nenabíjejte akumulátor bez dozoru. 

• Pokud je nabíjení ukončeno, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky. 

 

Rozsah dodávky 

1 × Zařízení 
4 × Příslušenství 
4 × Malé těsnicí kroužky (1 již smontovaný) 
5 × Velké těsnicí kroužky (2 již smontované) 
17 × Filtrační houbičky (1 již smontované) 
 
Přehled kompoment 

1. Uzávěř 
2. Příslušenství 
3. Malý těsnicí kroužek 
4. Filtrační houbička 



5. Velký tesnicí kroužek 
6. On/Off přepínač 
7. Kontrolka 
8. Spotřebič 
9. Konektor 
10. Nástavec pro redukci viditelných velkých pórů; pomáhá tak odstraňovat nečistoty a černé tečky 
11. Nástavec pro hladší, pevnější a pevnější pokožku 
12. Nástavec pro čištění pórů 
13. Nástavec pro jemné odlupování; odstraňuje vady a kožní šupiny 

 
Není na ilustraci: napájecí adaptér, nabijecí kabel (USB typ A – USB 2.0 Micro-B) 
 
Na co mohu zařízení používat? 
Přístroj je vhodný pro použití na kůži obličeje (kromě oblasti kolem očí a oblasti kolem rtů). Vzhledem k tomu, že epidermální 
vrstva kůže se v průběhu let ztenčuje, objevuje se hrubá kůže a známky poškození. Tento přístroj byl vyvinut tak, aby působil 
proti prvním známkám stárnutí pokožky obličeje. Přístroj používejte k čištění, odlupování a masáži pokožky obličeje. Při 
pravidelném používání můžete dosáhnout zlepšené pleti. 
 

Co byste měli mít na paměti při používání spotřebiče? 

• Nepoužívejte spotřebič bez příslušenství. 

• Před každým použitím otestujte příslušenství. Přístroj nepoužívejte s poškozeným nebo znečištěným nástavcem. Poškozená 

příloha může poškodit kůži. 

• Aby nedošlo k poškození pokožky nebo spotřebiče, nepoužívejte v kombinaci s přístrojem krémy a chemické přípravky. 

• Spotřebič používejte maximálně dvakrát týdně. Častější používání může způsobit podráždění kůže. 

• Přístroj nepoužívejte příliš dlouho. Jakmile se objeví první známky podráždění kůže, okamžitě přerušte používání. 

• Je důležité, aby spotřebič zůstal v neustálém pohybu, když je v kontaktu s pokožkou a aby nebyl držen na jednom místě. Tímto 

způsobem se vyhnete podráždění kůže nebo dokonce hematomům. 

• Nepoužívejte přístroj, pokud je obličej mokrý, ve vaně nebo ve sprše. 

• Pro urychlení regenerace pokožky nepoužívejte přístroj k jinému účelu než k masáži a jemnému odstranění vnější, odumřelé 

vrstvy kůže. 

• Po použití spotřebiče vaše se pleťové krémy a obličejové masky lépe absorbují. Mohou se však vyskytnout negativní kožní 

reakce. Doporučujeme, abyste neměnili krém, který používáte během prvních 2 - 4 týdnů. Pokud po této době použijete nový 

krém, nejprve ho otestujte na malé ploše. Pokud se po použití spotřebiče objeví negativní kožní reakce, nepoužívejte tento krém. 

Po přerušení provozu trvajícím déle než 2 týdny začněte nebo znovu zapněte spotřebič. 

• Pokud si přejete užívat slunce (např. během letních prázdnin), doporučujeme, abyste přestali užívat spotřebič týden před 

dovolenou a tak dlouho, jak budete vystaveni slunci. 

• Doporučuje se, abyste si po každém použití nechali alespoň 3 dny ochranu proti slunečnímu záření (s minimálním faktorem 

ochrany před sluncem 30). 

 

Kdy byste přístoj neměli používat? 

Za následujících okolností nedoporučujeme používat zařízení: 

• na otevřených ranách, vyrážkách, kožních infekcích, lupénce, ekzémech, zánětech, popáleninách, růžovce, aktivních infekcích 

(např. aktivní šarže akné nebo herpesu) v oblastech, které mají být léčeny; 

• Pokud se vaše pokožka stále zotavuje z kosmetického postupu, jako je například chemický nebo mechanický peeling, laserový 

resurfacing, frakční laserové ošetření, mezoterapie nebo jakákoli jiná léčba kožními výplněmi v posledních dvou týdnech; 

• na permanentním make-upu, velkých pihách nebo mateřských znaménách, tetováních nebo jiných podrážděních kůže v 

oblastech, které mají být ošetřeny; 

• V kombinaci s jinými systémy péče o pleť pro domácí použití, které obsahují aktivní peelingové složky. 

• Pokud máte bradavice, nepokoušejte se je odstranit pomocí spotřebiče. To může způsobit šíření bradavic. 

• Velké, hnisavé pupínky nebo vředy nemohou a neměly by být ošetřeny spotřebičem. 

• Těhotné ženy a osoby se srdečním onemocněním by tento přístroj neměly používat. 

• Přístroj se nesmí používat v oblasti genitálií. 

 

 



Kdy je nezbytné lékařské poradenství? 

V následujících případech se před použitím přístroje poraďte se svým lékařem: 

• pokud máte jizvy; 

• jestliže užíváte léky, které působí na kůži, například steroidy nebo léky na akné (Accutan, Isotretinoin nebo Roaccutan); 

• Pokud máte závažný stav kůže 

 

Zapnutí/Vypnutí 

Stisknutím spínače zapnutí/vypnutí vyberte úroveň sacího výkonu. Při šestém stisknutí tlačítka přístroj vypnete. 

Počet stisknutí Kontrolka Stupeň 

1 Svítí 1 

2 Blikne 2x 2 

3 Blikne 3x 3 

4 Blikne 4x 4 

5 Blikne 5x 5 

6 Nesvítí Vypnuto 

 

Kontrolka 

Barvy kontrolky znamenají: 

Červená = nabíjení 

Zelená = Nabíjení dokončeno 

Modrá = Provozní mód 

 

Nabíjení baterie 

POZNÁMKA: Přístroj je vybaven ochranou proti hlubokému vybití. Tím se přístroj vypne, pokud již není dostatečně nabitý. 

1. Připojte nabíjecí kabel do napájecího adaptéru. 

2. Připojte napájecí adaptér s připojovací zásuvkou spotřebiče. 

3. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky ve zdi. Před prvním použitím spotřebič spotřebujte 2,5 hodiny. 

 POZNÁMKA: 

• Během nabíjení svítí kontrolka červeně. 

• Proces nabíjení je ukončen, když kontrolka svítí zeleně. 

• Není možné použít pouze síťový provoz. 

4. Po úplném nabití dobíjecí baterie odpojte napájecí adaptér ze zásuvky. 

POZNÁMKA: Nabíjecí baterie se i po vypnutí nepřetržitě vybíjí. Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz, dobijte akumulátor 

alespoň jednou za 4 až 8 týdnů. 

 

Používání 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění! 

• Při prvním použití spotřebiče otestujte nástavec na předloktí. Veďte přístroj po ruce a počkejte přibližně hodinu po aplikaci. 

Pokud dojde k odeznění kožní reakce, která se může objevit, můžete přístroj použít na obličeji. 

• Nepoužívejte přístroj nad a pod očima! Pokud ošetřujete jemné linie vedle očí, zakryjte víčko prstem druhé ruky a pohybujte 

přístrojem od prstu směrem. 

• Nepoužívejte přímo na rtech a pod nosem. 

• Vždy začněte používat nejnižší úroveň sání! Příliš velká síla sání může způsobit hematomy. Sací sílu zvyšte pouze postupně. 

• Nedotýkejte se spotřebiče částí kůže, jakmile jej zapnete! 

 

1. Před každým použitím očistěte obličej a zcela ho vysušte. Chcete-li otevřít póry, můžete si předem vzít horkou parní lázeň 

nebo si na obličeji držet teplý, vlhký hadřík. 

2. Nasaďte požadované příslušenství. Ujistěte se, že těsnicí kroužky nesklouznou. 

3. Zapněte přístroj pomocí vypínače. V případě potřeby vyberte jinou úroveň sání. 

4. Dotkněte se obličeje nástavcem, abyste mohli cítit účinek sání. Nástavec netlačte příliš na kůži a nedržte ho na jednom místě! 

Přemístěte nástavec v jednom směru. Ošetřete všechny oblasti na obličeji mimo oblast očí. V následujícím textu je popsáno, jak 

přesunout zařízení v každé oblasti: 

 

 



- Brada: Od středu ven 

- Líce: Od nosu směrem k uším 

- Čelo: od středu směrem ven 

- Nos: shora dolů a podél nosní dírky 

- U uší: Podél zdola nahoru 
 

POZNÁMKA: 

• V některých oblastech je obtížnější navázat plný kontakt s pokožkou. Snažte se držet přístroj různými způsoby. Přemístěte 

přístroj svisle nebo vodorovně, nebo otočte jen hlavou, abyste dosáhli lepšího kontaktu s pokožkou. 

• Po použití může být kůže zčervenaná. To je normální a během několika hodin by to mělo (v závislosti na typu pleti) ustoupit. 

5. Chcete-li zastavit používání, vypněte přístroj pomocí vypínače. 

6. Po použití si umyjte obličej studenou vodou, aby se póry znovu zavřely. Nakonec naneste ošetřovací přípravek s ochranou 

proti slunečnímu záření. 

 

Výměna filtrační houby 

Poznámka: Dbejte na správnou montáž těsnicích kroužků. 

1. Vyjměte nástavec. 

2. Odstraňte uzávěr. 

3. Odstraňte špinavou filtrační houbu pinzetou a vložte novou. 

4. Uzavřete uzávěr a nástavec. 

 

Čištění 

VAROVÁNÍ: 

• Před čištěním přístroj vypněte. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky. 

• Spotřebič neponořujte do vody! 

• Napájecí adaptér neponořujte do vody! 

 

POZOR: 

• Nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou! Elektronika by se mohla poškodit. 

• Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné brusné materiály. 

• Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky. 

 

• V případě potřeby vyčistěte kryt lehce navlhčeným hadříkem. 

• Síťový adaptér vždy čistěte suchým hadříkem. 

• Přístroje očistěte jemným mýdlovým roztokem. Nakonec jej opláchněte vodou. Před opětovným použitím nechte zařízení zcela 

vyschnout. 

POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste příslušenství ošetřili běžně dostupným dezinfekčním prostředkem. 

• Filtrační houbu lze čistit teplou tekoucí vodou. Před opětovným použitím nechte houby na filtry zcela vyschnout. Pokud je 

filtrační houba velmi znečištěná, vyměňte ji. 

Uložení 

• Doporučujeme ponechat spotřebič v původním obalu, pokud jej nebudete delší dobu používat. Před tím vyjměte baterie / 

dobíjecí baterie. 

• Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě. 

 

Řešení problémů 

Problém Možná příčina Řešení 

Zařízení nefunguje. 

Baterie je vybitá. Nabijte baterii. 

Je připojen nabijecí adaptér. Odpojte nabijecí adaptér od zařízení. 

Baterie je poškozena. 
Kontaktujte prodejce nebo servisní 

středisko. 



Při nabíjení zařízení nelze používat. Použití při nabíjení není možné. 

Přístroj nabíjejte přibližně 2,5 hodiny a 

pro použití zařízení odpojte od 

adaptéru. 

Není dosaženo optimálních výsledků. Přístroj byl použit na mokré / vlhké kůži. Před použitím vysušte obličej. 

Nedochází k úplnému kontaktu 

s pokožkou. 

Některá místa jsou obtížná pro plný 

kontakt spotřebiče s pokožkou. 

Zkuste hýbat se zařízením nebo se svojí 

hlavou. 

Vaše kůže je po delší dobu červená a 

oteklá. 

Vyvíjíte přiliš velký tlak na kůži. Méně na zařízení tlačte. 

Zařízení používáte příliš dlouho. 
Zkraťte dobu používání na jednom 

místě. 
 

Technické údaje 

Model:...............................................................................PC-PR 3025 

Čistá váha:..........................................................................přibližně 148 g 

Třída ochrany:.....................................................................III 

Vstup:..................................................................................DC 5,0 V, 1000 mAh 

 

Napájecí adaptér 

Třída ochrany:.....................................................................II 

Vstup:...................................................................................AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A 

Výstup:.................................................................................DC 5,0 V, 1000 mAh 

 

Akumulátor 

Parametry:............................................................................1 x 3,7 V, 500 mAh Li-Ion 

Doba provozu:.......................................................................přibližně 45 min. 

Doba nabíjení:........................................................................přibližně 2,5 hod. 

 

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Tento spotřebič byl 

testován podle všech aktuálních platných směrnic CE, jako jsou např. směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byl 

navržen podle nejnovějších bezpečnostních nařízení. 

Likvidace 

Význam symbolu „odpadkového koše“ Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické spotřebiče do domácího odpadu. 

Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit 
negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití 
elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě. 
 

 

 

 


