
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multifunkční kartáček pro masáž a péči o pleť. 

 

Návod k použití 



 

Gratulujeme, že jste udělali první krok k dokonalé a krásné pokožce a koupili si innoGIO 

GIOperfect Fresh. Gioperfect Fresh je multifunkční bezdrátový kartáček s aktivním 

bambusovým uhlím určený k čištění obličeje, díky kterému se budete cítit jako v 

opravdových lázních. 

Dříve, než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně následující pokyny. Vždy 

používejte tento výrobek jen za účely uvedenými v tomto návodu. 

Upozornění: Nikdy se nesnažte změnit přístroj či jeho část. Výrobek včetně příslušenství 

uchovávejte mimo dosahu dětí. 

Důležité 

- Správná údržba prodlužuje životnost výrobku. 

- Po každém použití výrobek důkladně očistěte, použijte mýdlo a poté opláchněte teplou 

vodou. Osušte jemným hadříkem nebo ručníkem. K čištění nepoužívejte žádný alkohol 

ani přípravky dráždící pokožku, jako je benzín nebo aceton. 

- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo přímým 

zdrojům tepla. 

- Z hygienických důvodů se doporučuje používat tento výrobek pouze jednou osobou. 

- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat. Zařízení skladujte ve vhodných podmínkách. 

- Tento výrobek je určený výhradně pro péči o pokožku. Je určený pouze pro kosmetické 

účely. 

- Výrobek nepoužívejte v případě popálenin, poúrazových infekcí nebo jiných kožních 

problémů. 

- Používejte pouze příslušenství dodávané spolu s výrobkem. Použití jiného příslušenství 

může představovat nebezpečí. 

- Výrobek nepoužívejte v případě problémů s pokožkou. 

- Je-li výrobek jakkoliv poškozen, dále jej nepoužívejte. 

- Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat. V případě, že se výrobek rozbije nebo 

narazíte na problémy s jeho používáním, obraťte se na poprodejní servis. 

 

 

Skladování 

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a uložte na suchém místě. Chraňte jej 

před nadměrným slunečním zářením a vysokými teplotami. 

 

 

 



 

Popis výrobku 

Průlom v čištění obličeje. Moderní sonický kartáček pro péči o pleť na obličeji poskytuje 

hloubkové čištění a zlepšuje stav Vaší pokožky. 

Díky vibraci (8.000 kmitů za minutu) silikonové špičky čistí, odlupují a regenerují 

pokožku s velkou přesností. 

Kartáček je vyrobený z antibakteriálního potravinářského silikonu. Nedráždí, je 

netoxický, neobsahuje žádné škodliviny. S možností nastavení frekvence kmitočtu a 

bezdrátového nabíjení. Díky Gioperfect Fresh bude Vaše pokožka čistá, zářivá a 

zregenerovaná. Kartáček odstraňuje odumřelé buňky pokožky a vyrovnává tón pleti. 
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Použití výrobku 

 

Čištění pleti (doporučeno jednou denně): 

1. Stiskněte hlavní tlačítko. Aktivujete režim čištění a pomocí šipek si upravíte 

požadovanou intenzitu (5 úrovní). 

2. Navlhčete si obličej vodou a naneste na něj Váš oblíbený čisticí prostředek. 

3. Krouživými pohyby masírujte sonickým kartáčkem celou pokožku obličeje. 

4. Doba čištění: 1 až 3 minuty. 

5. Umyjte si obličej vodou a naneste na něj pleťový olej, sérum nebo krém. Na povrch 

kartáčku nenanášejte žádné produkty péče o pleť, které se rozpouštějí v oxidu 

křemičitém, mají exfoliační nebo peelingový účinek. 

6. Hotovo! Užijte si svěží a důkladně vyčištěný obličej. 

 

 



 

Uklidňující masáž: 

Po každodenním čištění obličeje můžete Vaší pokožce dopřát ještě uklidňující masáž. 

Doporučeno 1x denně.  

1. Po vyčištění obličeje stiskněte hlavní tlačítko a nastavte požadovanou intenzitu 

vibrací. 

2. K masáži doporučujeme použít hrubší část na zadní straně kartáčku. Přístroj lze použít 

v okolí obočí, očí a úst. Pomalu jím pohybujte po pokožce, abyste stimulovali krevní 

oběh a zmírňovali únavu. 

3. Můžete použít éterické oleje nebo jiné produkty péče o pleť. Na povrch kartáčku 

nenanášejte žádné produkty péče o pleť, které se rozpouštějí v oxidu křemičitém, mají 

exfoliační nebo peelingový účinek. 

4. Hotovo! 

 

Chladivá masáž: 

1. Vložte kartáček do chladničky. 

2. Zchlazeným kartáčkem masírujte oblast kolem očí pomalými krouživými pohyby. 

3. Doporučená doba masáže: 3 – 5 minut. 

4. Hotovo! Vaše pleť nyní bude zregenerovaná a zářivější. 

 

Údržba  

Po každém použití výrobek důkladně očistěte. Použijte mýdlo a vodu a poté opláchněte 

teplou vodou. Osušte jemným hadříkem nebo ručníkem. Nepoužívejte alkohol, ani 

žádné přípravky, které dráždí pokožku, jako je benzín nebo aceton. 

 

Nabíjení 

Nabíjení můžete provádět pomocí indukční nabíječky, která je dodávána spolu s 

výrobkem. 

UPOZORNĚNÍ: Před nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí port a nabíječka suché a na 

výrobku nejsou žádné usazeniny. NIKDY NENABÍJTE Gioperfect Fresh na místech, která 

představují riziko kontaktu kartáčku nebo nabíječky s vodou.  

Během nabíjení výrobek NEPOUŽÍVEJTE. Výrobek NENABÍJEJTE DÉLE než 24 hodin. 

- Nabíjení: bezdrátové. Chcete-li kartáček nabít, umístěte jej přímo na nabíjecí základnu. 

- Připojte USB kabel k nabíjecí základně. Během nabíjení bude blikat LED kontrolka. 

Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny. Je-li baterie nabitá, kontrolka LED bude nepřetržitě 

svítit. 

- Je-li baterie téměř vybitá, začne LED kontrolka blikat. 



 

Možné problémy a jejich odstranění 

Gioperfect Fresh se po stisknutí hlavního tlačítka nespustí. Baterie je vybitá. Výrobek 

nabijte. 

Gioperfect Fresh je uzamčený. Současným stisknutím tlačítek + a – výrobek odemknete. 

Gioperfect Fresh nelze vypnout nebo tlačítka nereagují. Mikroprocesor dočasně 

nefunguje správně. Chcete-li obnovit normální provoz, připojte nabíjecí kabel. 

Je-li Gioperfect Fresh připojený k nabíječce, kontrolka LED nebliká. 

- Baterie je plně nabitá. Výrobek je připravený k použití. 

- Baterie je vybitá. Bude chvíli trvat, než LED kontrolka začne blikat. 

- Nabíjecí kabel není správně připojen. Zkontrolujte elektrickou zásuvku, USB port 

a nabíjecí port. 

Výrobek spadl do vody a nabíjecí port je mokrý. Výrobek vysušte a pokračujte v jeho 

používání. 

 

Správná likvidace výrobku 

Likvidace elektronického zařízení (platí pro EU a další evropské země se 

systémy selektivního sběru odpadu). Tento symbol znamená, že s tímto 

zařízením by se nemělo zacházet jako s běžným domácím odpadem, ale 

mělo by být odevzdáno na příslušném sběrném místě pro recyklaci 

elektrických a elektronických zařízení. 

 

Nabíjecí napětí: 5V/1A 

Doba nabíjení: 3-4 hodiny 

Kapacita baterie: 380 mAh 

Kmitočet: 8.000 impulsů za minutu 

Napětí baterie: 3,7V – 4,2V 

Vstupní napětí: 110V – 220V 

Rozměr: 8,5cm x 6,5cm x 3cm 

 

Uživatelé výrobku Gioperfect Fresh přebírají odpovědnost za jeho používání. Distributor 

ani prodejce nenesou odpovědnost za žádná zranění ani škody, fyzické či jiné, vyplývající 

přímo nebo nepřímo z používání tohoto zařízení. 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz 


