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Návod k použití 
Tento návod k použití obsahuje informace 

důležité pro vaši bezpečnost i pro nás, 

abychom zaručili vaši bezpečnost a 

abychom zabránili škodám na majetku. 

Pečlivě si jej přečtěte. 
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1. Součásti výrobkové sady

Před použitím
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vypnutí 

Tělo přístroje Beautycell
Tlačítko napájení a tlačítko nastavení úrovně síly 1~4 

 
 

LED světlo 

(celkové/částečné  

ošetření) 

  Sonda 

 (vibrace/ 

 nízká 

frekvence) 

•Stiskněte 1 x = úroveň 1 (slabá)

•Stiskněte 2 x = úroveň 2 (střední)

•Stiskněte 3 x = úroveň 3 (střední až silná)

•Stiskněte 4 x = úroveň 4 (silná)

•Stiskněte 5 x = vypnutí

Na používané úrovni bude svítit červené světlo. 

Tlačítko volby 
programu péče 

Tlačítko ON/OFF 
(ZAP/VYP) nastavení 
ÚROVNĚ intenzity (1~4) 

Press 1 time 

     

 ÚROVEŇ 1 

Press 2 time 

 ÚROVEŇ 2 

Press 3 time 

  ÚROVEŇ 3 

Press 4 time 

 ÚROVEŇ 4 

Světlo zobrazující 

úroveň nabití 

 Připojení 
adaptéru 

2. Součásti výrobku
Před použitím

 

Stiskněte 1x Stiskněte 2x Stiskněte 3x Stiskněte 4x Stiskněte 1x 

 Při prvním použití nastavte na úroveň 1. Upravujte sílu v závislosti
na přizpůsobení vaší pleti po provedení testu.

Stiskněte 5x 
LED paleta nesouvisí s úrovní intenzity. Barevné led 
světlo se nezmění, ani když stisknete tlačítko úrovně 
intenzity.  

011
Zvýraznění
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Tlačítko pro volbu programu péče 
■ 

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte níže uvedené informace.. 

Pomocí tlačítka pro volbu programu můžete 
zvolit 6 druhů programů péče o pleť. Každé 
stisknutí LED tlačítka vás přepne do dalšího 
programu. 

Pokyny k používání přístroje 

 

3. Příprava před použitím

Beautycell je navržen tak, aby se automaticky vypínal 10 minut po 
použití, předchází tak případnému poškození pleti z důvodu 
nadměrného používání. 

1 
Doporučené používání je jednou denně třikrát týdně. 

• Při každém ošetření aplikujte maximálně 10 minut.
• První 2 týdny aplikujte 3x týdně a poté používání upravte v

závislosti na přizpůsobení vaší pleti. 

2
Před započetím programu péče z pleti odstraňte make-up a nečistoty. 
• Program péče o tělo používejte po vysprchování.

3
Stav pleti se mění v závislosti na fyzické kondici. 
• Dojde-li k podráždění pleti, např. se vyskytne vyrážka, červená skvrna nebo 

svědění, s použitím okamžitě přestaňte a poraďte se se svým lékařem.

4 
Pokud se na pokožce vyskytnou jakékoli problémy, poraďte se s 
lékařem. 
• Problémy s pletí může způsobit I stres, fyzická konstituce a vnitřní 

problémy s orgány. Pokud budete mít jakýkoli z těchto problémů, 
konzultujte je s lékařem.

▶ Beautycell – pokyny a tipy pro uživatele
• Aplikujte jednou denně (přibližně 10 minut) / 3x týdně.

• Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, sondu přístroje přesně umístěte na pleť.
• Sondu jemně stiskněte a pohybujte s ní pomalu, pro liftingový účinek.

• Aplikujte po dlouhé procházce nebo volnočasových aktivitách, potom

pocítíte ještě lepší účinek.

Před použitím
 

 
Př

ed
 p

ou
žit

ím
 

 

Program 1 Svítí celé LED 
světlo 

Program 2 LED světlo celé 
svítí a bliká 

•červená+hnědá+modrá

•Efekt celkové péče 

• Červená+hnědá+modrá

• Efekt celkové péče
• Proniká hlouběji do 

pokožky a zaručuje 
optimální účinek.

Program 3 
Červené LED 
světlo 

Program 4 Hnědé LED světlo 

636(±10)nm 592(±10)nm 
Podporuje regeneraci 
buněk, a zlepšuje tak 
elasticitu pleti a vrásky, 
předchází stárnutí. 

Udržuje čistotu a jas pleti. 
Také zlepšuje vaskulární 
léze, melazmata, modřinky 
a červené skvrnky na pleti. 

Program 5 Modré LED 
světlo 

Program 6 Vibrace, LED 
světlo nesvítí 

412(±10)nm 
Díky dezinfekčnímu a 
sterilizačnímu účinku 
zlepšuje akné a keratózu. 

Nízkofrekvenční 
vibrace 200x za sekundu 
aktivují metabolismus 
pokožky a dobu 
regenerace, zlepšuje se 
elasticita pleti. 
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3. Příprava před použitím 

Příprava před ošetřením pleti 
① Sundejte si všechny kovové doplňky, které nosíte  (hodinky, prstýnky, náušnice,

náramky atd.)

② Odstraňte make-up a pleť omyjte nebo očistěte.

③ Před aplikací si sundejte kontaktní čočky.
④ Před aplikací programu tělové péče odstraňte případné zbytky opalovacího nebo

jiného krému.

Správné použití 

헤드(프로브) 밀착 방법 

번역추가 

Příprava přístroje 
① Nejprve zkontrolujte, zda je sonda hlavice (která se přímo dotýká pleti) a LED

světlo čisté.

② Uj i s t ě t e  s e ,  ž e  j e  p ř í s t r o j  n a b i t ý .  P o k u d  n e ,  n a b i j t e  j e j  n e b o
p ř i p o j t e  a d a p t e r .

O nabíjení přístroje 
Přístoj lze používat po nabití nebo s připojeným adaptérem pro zapojení do 
sítě. 

Správné použití – všechny 4 
kovové plochy se zcela 
dotýkají pleti. 

•Umístěte na pleť všechny čtyři sondy.

Nesprávné použití – pleti se 

nedotýkají všechny 4 kovové 

plochy.  

•V závislosti na oblasti použití se může stát, že se pleti nebudou dotýkat všechny 4 sondy.
V takovém případě se snažte o to, aby se pleti dotýkal co největší počet sond.

•Sondu lehce stlačte na pleť a pohybujte pomalými krouživými pohyby
jako při liftingu.

• 뷰티셀을 움직이는 속도는 턱에서 귀밑까지를 기준으로 약 5초정도 소요되는

속도가 적당합니다.

•Podrobné informace k použití naleznete v programech péče v
návodu k použití (strana 11).

번역추가 

Použití masáže 

4. Použití 

Nabíjí se Plně nabito 

Upozornění k připojení adaptéru pro použití v el. síti 

• Držte zástrčku a odstraňte napájecí kód/kabel.
>> Pokud zatáhnete za kabel, může to způsobit poškození krátkého kabelu/drátu, který je uvnitř 

kabelu nebo deformaci zástrčky a následný zkrat. Zacházejte s nimi iopatrně.

• Celková doba nabíjení: 5 hodin

• Následná doba používání: 3
hodiny

※ Celková doba nabíjení a následná doba

používání se může lišit, v závislosti na prostředí 

používání a frekvenci.

Nabíjení těla přístroje 

Použití 
Př

ed
 p

ou
žit

ím
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ití
 

  
 

 

 
•Zapněte přístroj a nastavte příslušnou úroveň, od ÚROVNĚ 1 

do ÚROVNĚ 4. 

Kurz č. ➊: Základní ošetření obličeje (10 minut) 

■ Nastavte úroveň intenzity v závislosti na typu vaší pleti.. 
■ Program 2- nastavte na kompletní ošetření pleti ( LED svítí a bliká). 

 

  
 

※ Při prvním použití nenastavujte vyšší úrovně. 
Začněte nižší úrovní a postupně zvyšujte v závislosti na přizpůsobení vaší pleti. 

 
 
 

•Pokud si přejete proces přerušit nebo ukončit, stiskněte tlačítko pro vypnutí. 

•Před uspořádáním všech jednotek se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

 
- Pro masáž v oblasti čelistí, krouživými 

pohyby. 
- Od konce oblasti čelistí k spodní 

části uší masírujte rovnými 
pohyby. 

 
 
- Od čelisti a strany úst do dolní části 

uší masírujte rovnými pohyby. 
- Od strany nosu a postranní části, 

kde končí oči, k oblasti spánků 
masírujte rovnými pohyby. 

 
 

- Od oblasti čelistí a směrem od úst 
do dolní části uší masírujte 
krouživými pohyby. 

- Od postranní části nosu a oblasti, 
od očí směrem ke spánkům 
masírujte krouživými pohyby. 

 
 
 
 
 
 
 

- Od linie v oblasti čelistí do bodu, kde 
začíná oblast tváří – masáž rovnými 
pohyby. 

- Od oblasti čelistí po oblast pod očima 
masírujte rovnými pohyby. 

- Od oblasti pod spodním očním víčkem ke 
spánkům, masírujte zakřiveným pohybem. 

- Od obočí k oblasti čela masírujte 
rovnými pohyby. 

 

Masírujte na obou stranách, vpravo I vlevo, po dobu 5 minut.. 

▶ Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) 
Stiskněte 1 x = úroveň 1 (slabá) 

Stiskněte 2 x = úroveň 2 (střední) 

Stiskněte 3 x = úroveň 3 (střední až silná) 

Stiskněte 4 x = úroveň 4 (silná) 

Stiskněte 5 x = vypnutí 

1. Nastavení úrovně intenzity (tlačítko ON/OFF) 

5. Program péče o pleť  (kurz č. 1) 4. Použití 

2 Zakončení ošetření 

• Je-li pleť při použití příliš horká nebo se na ní vyskytne nějaký problém, 
okamžitě přestaňte přístroj používat a při příštím použití snižte úroveň intenzity. 

• Neaplikujte na stejné místo déle než 10 minut a než přejdete na další 
oblasti, nastavte intenzitu v závislosti na typu vaší pleti. 

① ③ ② 

④ ⑥ ⑤ Program
 péče o pleť 

Odlíčení    

 
Očištění
/ omytí 

 
Aplikace  
esence 

Ošetření 
Beautycell 
10 minut 

Zakončení (pleť a 
emulzce) 
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Kurz č. ➋ : Péčo o problémové oblasti  (5 minut) 

■ Nastavte úroveň intenzity podle typu vaší pleti.
■ Program 2- Set on total skin care type (LED lamp all on and flashes).

Kurz ➍ : Péče o oblast krku (5 minut) 
■ Nastavte intenzitu podle typu pleti  .
■ Program 2- Nastavte na celkovou

péči o pleť (LED světlo svítí a bliká).

- Od klíční kosti k obličeji
rovnými pohyby

- Vyhněte se oblasti
označené X.

- Od klíční kosti k obličeji
masírujte krouživými 
pohyby

- Vyhněte se oblasti
označené X.

- Pleť po umytí 
osušte.

Na problémové místo naneste 
přiměřené množství esence. 

- Po 30 minutách ji setřete 
bavlněným tamponkem nebo 
ubrouskem.

- 

Nanášejte opakovaně každých 5 
minut. 

- Neaplikujte po dobu delší než 15
minut. Kurz ➎ : Péče o spodní část těla (25 minut) 

■ Program 2- Nastavte na celkovou péči (LED světlo svítí a bliká). 
■ Pro lepší výsledky aplikujte před započetím ošetření zpevňující krém.

Kurz ➌ : Péče o oblast očí (2 minuty)

■ Nastavte intenzitu podle typu vaší pleti. 
.

■ Zde při nastavování intenzity
postupujte velmi pečlivě, protože 
oblast okolo očí je velmi citlivá.. 

■ Program 2- Nastavte na typ 
celkového ošetření (LED 
světlo svítí a bliká). 

- Malé krouživé pohyby vertikálně.      - Malé krouživé pohyby vertikálně.   - Malé krouživé pohyby vertikálně
- Malé krouživé pohyby horizontálně. - Malé krouživé pohyby horizontálně.- Malé krouživé pohyby horizontálně
- Zespoda nahoru rovně. - Zespoda nahoru rovně. - Zespoda nahoru rovně.

※ Masírujte 5 minut po obou

stranách, vpravo i vlevo.
- Od oblasti pod očima a pod 

spodním očním víčkem ke 
spánkům, masírujte rovnými
pohyby. 

- Od očního víčka k obočí 
směrem nahoru rovně.

※ Pro optimální výsledky proveďte zakončující masáž (méně než 5 minut u každé
části) pomocí nížkofrekvenční vibrační péče (vibrace, LED světlo vypnuto).

    Lýtka 
(5 minut) 

Zadní část stehen 
(10 minut) 

Přední část stehen 
(10 minut) 

(kurz 4-5) 5. Program péče o pleť  (kurz 2-3)

① ② 

① ③ ② 

  

① 
② 

Program
 péče o pleť 

Odlíčení   Očištění
/ omytí Aplikace  

esence 

Setření 
přípravku po 
30 min 

Ošetření 
Beautycell 
-5minut 

Odlíčení   
Očištění
/ omytí 

Aplikace  
esence 

Setření 
přípravku po 
10 min 

Zakončení (pleť a 
emulze) 
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kurz ➏ : Péče o oblast paží  (10 minut)
■ Program 2- nastavte na celkovou péči o pleť (LED světlo celé svítí a bliká)
■ Pro lepší výsledky aplikujte před započetím ošetření zpevňující tělový krém.

Aplikace esence 

- Na pažích a ramenou 
masírujte krouživými 
pohyby.

- Na horní části paží masírujte
malými krouživými pohyby.

- Na horní dolní části paží 
masírujte malými krouživými
pohyby.

※ Masírujte 5 minut na obou stranách, vpravo I vlevo.

※ Pro optimální výsledky aplikujte zakončující masáž (méně než 5 minut u každé části)
pomocí nízkofrekvenčního vibračního ošetření (vibrace, LED světlo vypnuté).

kurz ➐ : Péče o oblast boků (5 minut)
■ Program 2- nastavte na celkovou péči o pleť (LED světlo celé  svítí a bliká).
■ Pro lepší výsledky před započetím ošetření aplikujte zpevňující tělový krém.

Při péči o celý obličej neaplikujte 
najednou, ale obličej si rozdělte na 4 
části a aplikujte nejprve na jednu část, a 
tím začněte s ošetřením. 

- Masírujte od oblasti boků 
směrem ke kostrči malými
krouživými pohyby.

- Masírujte v oblasti boků pohyby
“cik cak”.

 

※ Pokud se během aplikace obličej vysuší, naneste esenci znovu.

※ Pro optimální výsledky aplikujte zakončující masáž (méně než 5 minut u každé části)
pomocí nízkofrekvenčního vibračního ošetření (vibrace, LED světlo vypnuté.

Kurz ➑ : Péče o oblast bříška (10 minut) 
■ Program 2- nastavte na celkovou péči o pleť (LED světlo svítí a bliká) 

Pro lepší výsledky před započetím ošetření aplikujte zpevňující tělový krém 

Při manipulaci s esencí postupujte opatrně 

• Do lahvičky s esencí nenechte vniknout vzduch.

• Snažte se neznečistit pipety.

• Víčko ihned po použití zavřete.

• Ukládejte mimo dosah dětí.

• Pokud se přípravek dostane do očí, vymyjte jej vodou a poraďte se s lékařem.

• Udržujte mimo působení vysokých teplot a vlhkosti (mimo dosah přímého světla a daleko od toalety).

       .    • Neuchovávejte blízko topení a v autě.

• Aplikujte pouze v souladu s určením.

※ Pro optimální výsledky aplikujte zakončující masáž (méně než 5 minut u každé části) pomocí nízkofrekvenčního vibračního ošetření (vibrace, LED světlo vypnuté.).

6. Aplikace esence5. Program péče o pleť (6-8)

① ② 

③ ④ 

Program
 péče o pleť 

Masírujte pubickou oblast 
shora dolů rovnými 
pohyby. 

Masírujte pubickou 
oblast malými 
krouživými pohyby. 

Masírujte horní a 
dolní část břicha 
malým krouživými 
pohyby. 

Masírujte oblast 
pupíku malými 
krouživými pohyby. 

Masírujte od oblasti boků 
ke kostrči rovnými pohyby. 
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※ Před prováděním kontroly zařízení nejprve vypněte.

Manipulace s přístrojem po použití

• Ze sondy a LED světla setřete zbytky esence a nečistot.

Znovu setřete suchým hadříkem a vysušte vlhkost.

• Nepřekrývejte ani nepřetáčejte napájecí kabely.
Mohli byste způsobit poškození nebo zkrat uvnitř kabelu nebo
deformaci zástrčky a následnou poruchu.

Uchovávání přístroje po použití 
• Přístroj neukládejte v oblastech s přímým světlem, ve vysokých teplotách, prachu nebo

vlhkosti.

• Výrobek není voděodolný, a proto jej uchovávejte mimo dosah vody.

• Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nabíjení a sada baterie 
• Nabíjení trvá asi 5 hodin.

• Po úplném nabití můžete přístroj používat přibližně 3 hodiny, na úrovni 4.
• Sadu baterie můžete používat přibližně 2 – 5 let, ale závisí to na frekvenci používání a na 

prostředí, zvycích, počtu let použití (záruka na sadu baterie je 1 rok od nákupu)
• Pokud se baterie rychle vybíjí i po kompletním nabití, je možné, že už je

zastaralá. Kontaktujte personál obchodu nebo zákaznický servis (po 1

roce záruky lze baterii vyměnit za poplatek).

Z bezpečnostních důvodů je třeba s elektrospotřebiči řádně manipulovat. Pokud tomu 

tak nebude, může to způsobit újmu na zdraví z důvodu požáru nebo úrazu el. proudem. 

Abyste takovým škodám zabránli, přečtěte si pozorně následující informace a řádně je 

dodržujte. Nehoda, která může z důvodu chybného použití nastat, je rozdělena do 2 

částí, varování a výstrahy. 

 Varování 
Pokud nebudete respektovat toto varování, může to 
způsobit vážná zranění. 

   Výstraha 
Pokud nebudete respektovat tuto výstrahu, může to 
způsobit zranění nebo poškození majetku.. 

• Přístroj nečistěte hořlavými přípravky, např.
benzínem nebo acetonem.

Mohli byste způsobit deformaci nebo poruchu.

8. Bezpečnostní informace7. Manipulace s přístrojem Beautycell a jeho uchovávání

VAROVÁN
Í
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Tento výrobek je 
určen pro domácí i 
zahraniční trh. 

Připojte AC adaptér (zařízení se stejnosměrným proudem)

do domácí zásuvky 220 V. V případě připojení k jinému

napětí může vzniknout požár nebo nastat úraz el. proudem.

S napájecím 
kabelem a 
zástrčkou 
zacházejte 
správně. 

Dodržujte následující body, abyste předešli požáru a úrazu

el. proudem způsobeném poškozením napájecího kabelu

nebo zástrčky.

▶ Napájecí kabel a zástrčku neupravujte. 
▶ Napájecí kabel neohýbejte. 
▶ Na napájecí kabel neumisťujte jiné předměty. 
▶ Napájecí kabel neumisťujte v blízkosti topného zařízení. 

Poly vrstva na povrchu kabelu by se mohla roztavit. 
▶ Při odpojování napájecího kabelu držte zástrčku a

tělo AC adaptéru. 

Používejte pouze 
přiložený AC 
adaptér. 

Použití jiného nez přiloženého AC adaptéru, který poskytl

výrobce, může způsobit požár a úraz elektrickým proudem.

Nepoužívejte ani AC adaptéry určené pro jiné přístroje.
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9. 사용 시 주의사항

Výstraha Výstražné pokyny k používání  
Přístroj nenechávejte dlouho na jednom 
místě a pomalu s ním pohybujte. 

  Může způsobit zranění, např. popáleniny. 

Neaplikujte na jedno místo déle než 10 
minut 

   Může způsobit zranění, např. popáleniny. 

Pokud chcete aplikovat znovu na stejné 
místo, musíte počkat 5 hodin 

   Může způsobit zranění, např. popáleniny. 

Pokud je nějaký problem s tělem 
přístroje, nepoužívejte jej a vypněte jej. 
Kontaktujte následný servis a centrum 
požadavků k produktu 

   Může způsobit nehodu. 

Nanášejte dostatečné množství esence, 
aby se mezi pokožkou a hlavou přístroje 
vytvořila vrstva esence.  

Aplikujte dostatečné množství esence 
pro získání optimálních výsledků pomocí 
bezproblémového přenosu. 

Abyste předešli přehřátí vnitřních součástí 
přístroje, aplikujte znovu po 10 minutách od 
vypnutí. 

   Delší doba používání přístroje může 
způsobit zkrácení jeho životnosti. 

Nepoužívejte na místech, kde je vysoká 
teplota a vlhkost nebo velké množství 
prachu, např. v kuchyni, koupelně nebo 
v autě. 

Může to způsobit zkrácení životnosti 
přístroje a poruchu. 

U citlivé pleti může použití způsobit 
problémy z důvodu kontaktu s 
kovem. V takovém případě můžete 
Beautycell znovu použít až po 3-4 
dnech. 

▶ Přístroj by neměly používat osoby
s následujícími příznaky/stavy;
(před použitím se poradťe s
lékařem)
① Zarudnutí pleti a pálení z

důvodu nadměrného slunění.
② Alergické stavy citlivé pokožky.
③ Těhotné ženy.
④ Zanícení způsobené akné.
⑤ Dermatitida způsobená
kosmetickými přípravky
⑤ Svědivá znamínka a znamínka

způsobená fyzickou stimulací

   Pokud nastane některý z uvedených 
jevů, požádejte o následný servis. 

   Používání rozbitého přístoje 
může způsobit požár, úraz el. 
proudem nebo zranění. 
▶ Abnormální zvuky, zápach nebo kouř
vycházející z přístroje.
▶ Pokud do přístroje vnikne voda.
▶ Upuštění nebo částečné poškození
těla přístroje.
▶ Pokud přístroj řádně nefunguje.
▶ Jakékoli poškození napájecího kabelu
nebo zástrčky.
▶ Jakákoli oblast napájecího kabelu
bude příliš horká.

Nepoužívejte v oblastech s působením 
vlhkosti, prachu, oleje, kouře a páry. 

Může způsobit úraz el. proudem 
V případě poruchy a potřeby 
inspekce vnitřku přístroje kontaktujte 
personál obchodu nebo zákaznický 
servis. 

Na zástrčce a připojovací části setřete 
prach, vodu a jiné nečistoty 

Může způsobit požár a úraz el. 
proudem nebo poruchu. 

Přístroj nepoužívejte v případě jakéhokoli 
poškození napájecího kabelu nebo v 
případě připojení do uvolněné zásuvky. 

Součásti již nepoužívejte a 
kontaktujte personál obchodu nebo 
zákaznický servis. 

Na tělo přístroje nepokládejte těžké 
předměty. 

   Může způsobit zranění, obzvláště u dětí. 

Tento výrobek používejte pouze v souladu
s účelem uvedeným v tomto návodu k 
použití 

   Může způsobit poruchu výrobku. 

Tělo přístroje a každá jednotka obsahuje 
jemné součásti, proto s přístrojem 
zacházejte opatrně (předcházejte 
upuštění, nárazům atd.). 

Vnitřní poškození přístroje 
může způsobit poruchu. 

Nedoporučuje se pro osoby se 
zdravotními problémy 
(apatie, expresivní porucha atd.) 

Před použitím konzultujte se svým 
lékařem, zda je pro vás přístroj 
bezpečný. 

- Přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel. Kontaktujte zaměstnance 
obchodu nebo náš zákaznický servis a následný servis (Tel: 1899-
2272 / Zdarma: 080-040-0001) pro nássledný servis 

알
아

두
알

아
두
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Ot.1. S jakou intenzitou od úrovně 1 až 4 mám nejlépe začít?

Odp. Začněte úrovní 1 a postupně intenzitu zvyšujte v závislosti na stavu vaší pleti. Je nejlepší používat takovou úroveń,

která nejlépe vyhovuje typu vaší pleti. 

Ot.2. Je účinnější provádět ošetření opakovaným použitím přístroje Beautycell po dlouhou

dobu? 

Odp. Použití delší dobu neznamená lepší účinek. Záleží na citlivosti pleti, ale doporučuje se použití kratší než 10 minut. 

Ot.3. Jak dlouhý má být interval mezi použitím přístroje Beautycell?

Odp. První 2 týdny aplikujte 3x týdně. Potom interval prodlužte nebo zkraťte v závislosti na přizpůsobení pleti. 

※ Interval je třeba zkrátit v závislosti na typu pleti. V případě vážných problémů nebo v případě špatného stavu pleti 
neaplikujte vícekrát po sobě. 

Ot.4. Mohu Beautycell použít, když mám na obličeji make-up?

Odp. Ne. Pokud se neodlíčíte, do pleti by mohly proniknout nečistoty. 

Ot.5. Proč se při používání přístroje Beautycell na pleti objeví pudr?

Odp. Pokud jste nenanesli dostatek esence nebo se esence z důvodu delší aplikace vysušila, může to vypadat jako pudr.

Naneste vhodné množství další essence a dodržujte doporučenou dobu používání. 

Ot.6. Mohu Beautycell použít v oblasti očního okolí a rtů?

Odp. Ano, můžete. Pokud Beautycell použijete okolo rtů a v oblasti očí, např. na očních víčkách, může nastat zpevňující efekt. Protože 

jsou ale tyto oblasti citlivé, aplikujte s nižší intenzitou. 

Ot.7. Nevadí, když mi bude LED světlo svítit do očí?

Odp. Na kratší dobu to není problém. Pokud ale budete do očí svítit delší dobu, mohlo by je to vyčerpat. Proto se snažte

při masáži v této oblasti oči zavřít. 
 

Ot.8. Momentálně nosím rovnátka, můžu použít Beautycell?

Odp. Pokud jsou rovnátka kovová, můžte to způsobit elektrickou reakci okolo oblasti kovu. Proto aplikujte s nízkou 

intenzitou nebo se vyhněte oblasti rtů. Reakce s kovem může též způsobit oxidaci slin, což může způsobit nepříjemný pocit. 

Ot.9. Můžu Beautycell po použití umýt vodou?

Odp. Ne. Beautycell není voděodolný. Přímý kontakt s vodou by mohl způsobit poruchu. Otřete jej vlhkým hadříkem nebo gázou a 

znovu důkladně setřete suchým hadříkem. Vyhýbejte se i oblastem s vysokou mírou vlhkosti. 

Ot.10. Mohou Beautycell používat těhotné ženy?

Odp. Ne. Těhotným ženám se použití nedoporučuje.

Ot.11. Jak dlouho trvá záruka na přístroj Beautycell?

Odp. Záruční lhůta je 1 rok. 
Další informace o záruce naleznete .na straně 22 tohoto návodu k použití. 

Ot.12. Jak dlouhá je životnost Beautycellu?

Odp. Přibližně 5 let. Může se lišit v závislosti na prostředí a frekvenci používání.. 

Ot.13. Jak dlouho se přístoj nabíjí? A jak dlouho vydrží, než

se musí znovu nabít? 

Odp. Přístroj se nabíjí (do 100 %) přibližně 5 hodin. 
(Doba nabíjení se liší v závislosti na úrovni nabití před nabíjením). 

Ot.14. Proč se nesmí esence aplikovat na pleť přímo z lahvičky?

Odp. Do lahvičky s esencí by se mohly z pokožky dostat nečistoty nebo bakterie. Esence by se mohla zkazit. 

Ot.15. Proč musí být víčko vždy těsně uzavřené a je třeba vyhnout se vniknutí vzduchu?

Odp. Pokud se esence dostane do kontaktu se vzduchem, může se oxidací zkazit. 

10. FAQ 

Inform
ace 



ZÁRUKA NA VÝROBEK 
1 ROK 
ZÁRUKA 

O servisu 
My, společnost Aone Beauty, dáváme záruku na výrobek, podléhající standardnímu řešení spotřebitelských sporů  týkající 
se výrobku (zavedeno komisí Fair Trade Commission). Po vyžádání servisu Aone Beauy nebo určená partnerská firma 
poskytne servis. Přijetí náhrady škody a podrobnosti o ní budou sděleny do 7 dní a skutečná náhrada škody bude 
provedena do 14 dní od data sdělení. 

Záruční lhůta činí 1 rok a doba držby součástí je 3 roky. 
Je-li výrobek používán ke komerčním účelům, záruka činí 6 měsíců. 
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Liftingový účinek 
• LED – MODRÁ(412(±10)nm 
• Nízkofrekvenční vibrace 200x za 

sekundu aktivuje metabolismus a 
regeneraci, zvyšuje elasticitu pleti. 

Ošetření problémových 
oblastí 
• LED – MODRÁ(412(±10)nm 
• Na základě dezinfekčního a 

sterilizačního účinku pomáhá zlepšovat 
akné a keratózu. 

Bělící účinek 
• LED – ŽLUTÁ(592(±10)nm 

Udržuje pleť šistou a zářivou. 
Zlepšuje vaskulární lézi, melasma, 
modřinky a červené skvrnky na pleti. 

Anti-agingový účinek 
• LED - ČERVENÁ(636±10)nm 
• Podporuje regeneraci buněk, a tak

zlepšuje elasticitu pleti a vrásky, 
zpomaluje stárnutí. 

LED porace přístroje Beautycell·EMS·péče o pleť 

Bezplatně 
Jakákoli závada výkonu nebo funkce v běžném stavu během doby držby součástí 
Druh poškození Během záruční lhůty Po záruční lhůtě 
Poškození od doby 10 dnů od 
nákupu 

Výměna výrobku nebo vrácení 
peněz 

n/a 

Poškození od doby 1 měsíce 
od nákupu 

Výměna výrobku nebo bezplatná 
oprava 

n/a 

Poškození během přepravy Výměna výrobku n/a 
Porucha podruhé ze stejného 
důvodu Bezplatná oprava Oprava za poplatek 

Porucha potřetí ze stejného 
důvodu 

Výměna výrobku Oprava za poplatek 

Pokud společnost ztratí opravu 
požadovanou zákazníkem 

Výměna výrobku nebo vrácení 
peněz 

Vrácení částky se zohledněním 
opotřebení a plus 10 % 

Nemožnost opravy z důvodu 
nedostupné součásti a během 
doby držby součásti 

Výměna výrobku nebo vrácení 
peněz 

Vrácení částky se zohledněním 
opotřebení a plus 10 % 

Součásti jsou k dispozici, ale 
nelze opravit 

Výměna výrobku nebo vrácení 
peněz 

Vrácení částky se zohledněním 
opotřebení 

Porucha způsobená chybou nebo úmyslem zákazníka 
Nelze opravit Výměna produktu, pokud by se 

částka rovnala poplatku za 
opravu 

Částka je rovna poplatku za 
opravu 
Částka je rovna poplatku za 
opravu 

Lze opravit Poplatek za opravu Poplatek za opravu 

Servis za poplatek 

Níže uvedený typ služeb bude zpoplatněn i během záruční lhůty. 
Pečlivě si přečtěte návod k použití. Servis, který je vyžadován z jiného důvodu, než je porucha může 
být též zpoplatněn.
Porucha způsobená  
chybou zákazníka  Porucha způsobena chybnou manipulací zákazníka nebo 

chybnou opravou a úpravou.
 Chybné použití el. Výkonu.
 Porucha způsobena opravou u jiné firmy, než je Aone Beauty

nebo její partnerské firmy.
 Porucha způsobená externím šokem nebo upuštěním.

Jiné Porucha způsobená přírodní katastrofou (blesk, požár, vítr, povodně atd.) 
Součást po uplynutí očekávané doby životnosti (baterie atd.)

Komplexní péče o pleť 
Beautycell vám nabízí korekci, vybělení pleti 
a funkce na problémovou pleť, které byly 
k dispozici pouze v kosmetických salónech. 

Bezpečná péče o pleť  
Beautycell na základě několika klinických 
testů prokázal svou bezpečnost. 

Péče o pleť bez omezení – kvůli nákladům 
času a prostoru 
Beautycell můžete používat kdekoli a kdykoli 
chcete a nebude vás to nic stát. 

Lifting 
Nízkofrekvenční vibrace 200x za sekundu 
aktivují metabolismus pleti a regeneraci, 
zvyšují elasticitu pleti. 

 Tip pro uživatele Beautycell
Aplikujte Beautycell po delším aktivitách 
venku (golf, turistika, rybaření atd.), potom na 
pleti pocítíte ještě lepší účinek. 



Zázračné světlo pro  
čistou a zářivou pleť 

Beautycell 

Profesionální péče o pleť pohodlně z 
vašeho domova 
Už nebudete potřebovat nákladnou a nepohodlnou péči o pleť v kosmetických salónech. 
Od tohoto okamžiku si můžete užívat pohodlnou a nákladově úspornou péči o pleť odkudkoli a 
kdykoli – s přístrojem Beautycell.. 

 Vyrobeno v 
Koreji 

(Hyundai I Valley No.308) 31, Galmachi-ro 244beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 
Tel2. +482-70-4404-5590   E-mail. cellbycell77@naver.com   http: www.cellbycell.co.kr

mailto:cellbycell77@naver.com
http://www.cellbycell.co.kr/
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