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ÚVOD  
Děkujeme vám za zakoupení Galvanic Care galvanická žehlička II. Před použitím si, 
prosím, přečtěte tyto pokyny a uchovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití. 

Galvanic Care galvanická žehlička II je určena pro ošetření pokožky v oblasti obličeje, 
krku, dekoltu a hřbetu rukou.  

 
 
Princip zařízení 
 
Co je galvanický proud? 
Galvanický proud je starší označení pro stejnosměrný proud. Jako zdroj 
stejnosměrného známe například běžný monočlánek typu baterie do ruční 
svítilny nebo do hraček. Galavanická žehlička Syncare Galvanic Care II využívá 
jako zdroj proudu monočlánky o napětí 2,4 V a proudu 350 mA. Tato hodnota 
plně postačuje pro bezpečnou a účinnou kosmetickou galvanoterapii. 
 
Jak působí galvanický proud na kůži? 
V předchozím textu jsme mluvili o tom, že stejnosměrný ( galvanický ) proud je 
tvořen elektricky nabitými částicemi – elektrony, které proudí od kladné k záporné 
elektrodě. Když ponoříme obě elektrody do vody, ve které bude například 
kuchyňská sůl – chlorid sodný – rozdělí ionty tak, že ke kladné elektrodě bude 
putovat záporně nabitý chloridový anion a k záporné elektrodě kladně nabitý 
sodíkový kation. Jinými slovy se chlorid sodný v elektrickém stejnosměrném poli 
rozdělí na elektricky nabité částice – iony (ionty). Ty jsou lépe rozpustné ve vodě. 
Pokud necháme kůží procházet elektrický stejnosměrný ( galvanický ) proud, 
rozdělí se snadno disociovatelné (rozdělitelné) látky na iony. Ty snadněji než 
původní látka pronikají do hlubších vrstev kůže i buněk. 
 
Co se stane, když nanesete na povrch kůže vhodný kosmetický přípravek a 
přiložíte přístroj SynCare Galvanic Care? 
Pokud jsou v séru, gelu, popřípadě i krému látky, které se mohou v elektrickém 
poli rozdělit na iony, pak, pokud přiložíte SynCare Galvanci Care, zvýšíte jejich 
propustnost do kůže. Jako příklad může sloužit Sérum Decongenesia. Hlavní 
účinnou látkou je zde hesperidin. Jedná se o molekulu, která obsahuje řadu – OH 
( hydroxylových skupin ). Galvanický proud způsobí, že vznikne záporně nabitý 
ion hesperidinu, který mnohem snadněji proniká do kůže. 
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Další vlastnosti SynCare Galvanic Care na kůži 
 
Galvanický proud ovlivňuje tok sodíkových a draslíkových ionů v kůži. Ty mají 
bezprostřední vliv na svalovou a nervovou činnost. To má vliv například uvolnění 
a relaxaci kůže nebo potlačení nepříjemných vjemů štípání či pálení. 
 
 
Čištění pleti 
Pokud aplikujte na pokožku Čisticí gel CPK BIO, Pleťové čisticí mléko nebo 
Čisticí mléko anti-akné a použijete následně SynCare Galvanic Care galvanická 
žehlička II, dosáhnete rozvolnění nekompaktní rohové vrstvy, komedonů a 
uvolnění ložisek mazu.  
 
Hydratace 
Pokud na pokožku naneste například Tonikum hydratační, Gel s arganovým 
olejem nebo hydratační séra a následně použijete SynCare Galvanic Care, 
zvýšíte úroveň hydratace až 10 násobně v porovnání s prostou aplikací přípravků 
bez galvanického proudu. 
 
Lifting 
Galvanický proud příznivě ovlivňuje relaxaci mimických svalů. V kombinaci 
s vybranými séry SynCare dosáhnete lepšího účinku než při prosté aplikaci sér. 
 
 
Rozdíl mezi vstřebáváním kationů a anionů do buněk 
 
Živočišné buňky, včetně buněk pokožky člověka, nemají na svém povrchu 
buněčnou stěnu (na rozdíl o bakterií, sinic a rostlinných buněk), ale 
polopropustnou membránu (cytoplazmatickou membránu). Proto mohou snadněji 
přijímat a vylučovat látky. Tato membrána je nabitá záporně. Pokud se v její 
blízkosti nachází kladný ion (například vápenatý ion ze séra), bude záporně 
nabitou biomembránou přitahován a snadněji pronikne do buňky. Je to stejný 
princip, jako když se přitahují opačné póly magnetu. Negativně nabité iony (např. 
aniony organických kyselin nebo ceramidy) naopak buňky ,, obcházejí „ a jsou 
tak dostupnější pro jiné struktury – ceramidy pro části rohové vrstvy – nebo se 
vstřebávají do mezibuněčných prostor a do lymfy. Tím ovlivňují metabolismus 
nebo mají bezprostřední vliv na prevenci nebo omezení vrásek.  
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POPIS Galvanic Care galvanická žehlička II  
Galvanic Care galvanická žehlička II se skládá ze dvou hlavních částí: rukojeť, která 
obsahuje funkční prvky zařízení,   a napájecí adaptér. Ochranné brýle jsou poskytovány     
k přístroji jako doplněk pro režim PHOTON (LED). 

Galvanic Care galvanická žehlička II má několik funkčních režimů a umožňuje jejich 
kombinace v rámci kosmetických postupů. Každý z těchto postupů je spojen                    
s konkrétním režimem Galvanic Care galvanická žehlička II.    Režim LED má k dispozici 
tři barvy: červenou, modrou a zelenou. Ultrazvukový režim používá ultrazvuk pro anti-
aging a uvolnění kožních (mimických) svalů na obličeji.  

 

SPECIFIKACE   

Aplikační část Galvanic Care galvanická žehlička II je považována za ochrannou třídu 
IPX0 z hlediska ochrany vstupu, jak je definováno v IEC 60601-1 (ČSN EN 60601-1)  

Používejte pouze s napájecím adaptérem, který je součástí dodávky – stabilizovaný 
zdroj napětí MW 5V/1,2 A (černá barva).  

Vstupní výkon adaptéru: AC/DC 100–240 V (50/60 Hz) – odpovídá normám EU pro 
síťové napáječe s nízkou spotřebou 

Výstupní výkon adaptéru: 15 V, 400 mA 

Ultrazvuková frekvence: 3 MHz ± 5% 

Podmínky skladování: 

• - 25°C až 55°C  

• 10 % - 85 % vlhkost, bez kondenzace   

Přeprava   : Jednotka by měla být chráněna během přepravy před vibracemi a nárazy.   

Provozní prostředí:   10 °C - 35 °C  ; 30 % - 75 % vlhkost, bez kondenzac 
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OBECNÁ UPOZORNĚNÍ  

1. Pokud je osoba, která podstupuje kosmetické ošetření pomocí Galvanic Care 
galvanická žehlička II, v péči lékaře, před použitím tohoto zařízení se s ním 
poraďte.   

2. Nepoužívejte, pokud je osoba, která podstupuje kosmetické ošetření pomocí 
Galvanic Care galvanická žehlička II, těhotná 

3. Nepoužívejte Galvanic Care galvanická žehlička II po dobu delší než 20 minut 
nepřetržitého provozu. 

4. ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ: 
a) Nepokládejte nebo neskladujte zařízení tam, kde by mohlo spadnout nebo 

sklouznout do vany nebo umyvadla. Nepokládejte je do vody nebo tam, kde 
by mohlo do vody nebo jiné kapaliny spadnout. 

b) Umístěte všechny elektrické spotřebiče mimo dosahu vody (včetně vany a 
sprchového koutu). 

c) Pokud přístroj náhodou spadne do vody, okamžitě ho odpojte. 
d) Vypněte a odpojte zařízení před čištěním. 
e) Nepoužívejte přístroj, pokud je kabel nebo přístroj poškozený. Může dojít k 

úrazu   elektrickým proudem.   
f) Nepokoušejte se používat alternativní zdroje.   
g) Zkontrolujte přístroj před každým použitím. Zkontrolujte, zda není poškozený. 
h) Používejte, přepravujte a skladujte Galvanic Care galvanická žehlička II 

způsobem uvedeným v tomto návodu k obsluze.   
i) Uživatel nesmí opravovat žádné součásti. Nepokoušejte se Galvanic Care 

galvanická žehlička II rozebírat. Může dojít k poškození nebo závadě na 
přístroji nebo ke zranění.   

j) Přístroj je nutné okamžitě vypnout, pokud se vyskytnou jakékoliv nežádoucí 
účinky nebo obavy týkající se jeho použití. 

k) Nepoužívejte tento přístroj v prostředí, kde se používají jiná zařízení, která 
vyzařují elektromagnetickou energii nechráněným způsobem. 

l) Přenosné nebo mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení může ovlivnit 
práci s Galvanic Care galvanická žehlička II. 
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OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1. Před použitím Galvanic Care galvanická žehlička II si přečtěte všechny pokyny. 
Pokud tak neučiníte, může dojít k nepochopení informací o bezpečnosti nebo 
způsobu, jak přístroj používat.   

2. Zkontrolujte tento přístroj před každým použitím. Zkontrolujte, zda není 
poškozený. Poškození zahrnuje trhliny v přístroji, roztřepené dráty, chybějící 
tlačítka nebo rozbitý displej. Pokud tak neučiníte, může dojít k nesprávnému 
fungování zařízení.   

3. Nepokládejte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory 
tepla, kamna nebo jiná zařízení, která produkují teplo.   

4. Udržujte napájecí kabel mimo horké povrchy.   
5. Používejte, přepravujte a skladujte zařízení způsobem uvedeným v tomto návodu 

k obsluze. Pokud tak neučiníte, může dojít k jeho poškození.   
6. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE Galvanic Care galvanická žehlička II SOUČASNĚ 

S PŘIPOJENÍM DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ, PROVOZ MUSÍ BÝT BATERIOVÝ. 
 

OBECNÉ POKYNY 

1. K dispozici jsou čtyři tlačítka: POWER (zapnutí ú vypnutí); MODE (volba režimu    
a času); SHIFT (volba intenzity, typu nebo času); CONFIRM (potvrzení a 
spuštění režimu / přerušení režimu) pro spuštění.   

2. Chcete-li nastavit čas ošetření: stiskněte opakovaně tlačítko MODE, dokud se 
nevybere Time (bude blikat). Stisknutím tlačítka SHIFT se nastaví čas 1–15 
minut. Stisknutím CONFIRM se spustí ošetření. Galvanic Care galvanická 
žehlička II se automaticky vypne po dokončení nastaveného času ošetření. 
 

SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 

1. Zapojte napájecí adaptér do spodní části rukojeti vašeho Galvanic Care 
galvanická žehlička II a pak do síťové zásuvky. Zdířka napájení by měla 
pohodlně zapadnout do rukojeti. 

2. Používejte pouze napájecí adaptér, který je dodáván s vaším Galvanic Care 
galvanická žehlička II. Pokud dojde ke ztrátě napájecího adaptéru nebo jeho 
poškození, kontaktujte nás na adrese plus@syncare.cz za účelem získání 
nového adaptéru 

3.  Přístroj používejte na odlíčenou a povrchově očištěnou pokožku. Muži by se měli 
před ošetřením oholit, vousy mohou nepříznivě ovlivnit ošetření.  Plochu obličeje 
pod vousy nebo knírem nelze ošetřit. 

4. Při osobním domácím použití používejte Galvanic Care galvanická žehlička II 
před zrcadlem v dobře osvětlené místnosti. 
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Vysvětlení funkcí tlačítek 

 

Power – spuštění / vypnutí přístroje 

 

 

 

 

Mode – volba režimu – viz dále 

Shift – volba intenzity / typu 

Confirm – aktivace režimu / přerušení režimu  

   

INFORMACE PRO NABÍJENÍ 

Pokud chcete přístroj nabít, vypněte jej a připojte jej do sítě. V pravém horním 
rohu se objeví symbol baterie a uprostřed symboly nabíjecích dílků. 
NEPŘEKRAČUJTE DOBU NABÍJENÍ 2 HODINY. PRO NABÍJENÍ MUSÍ BÝT 
PŘÍSTROJ VYPNUTÝ. JE-LI PŘÍSTROJ NABITÝ, AUTOMATICKY SE VYPNE. 
 

Ošetřující část  

1. (3MHz) ultrzvuk 

2. ion (galvanická) hlavice  

3. masážní část              s 
mikrovlnami 

	

lcd displej 

ovládací tlačítka 
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REŽIMY PÉČE 

Vámi zakoupená Galvanic Care galvanická žehlička II umožňuje volbu práce v několika 
režimech a vzájemnou kombinaci těchto režimů. Hlavními režimy jsou  1. ULTRASONIC, 
2. NUTRI-. Doplňkové režimy představují 3. CLEAN+, 4. RELAX, 5. PHOTON, které se 
zpravidla používají v kombinaci se hlavními režimy. 

Před začátkem jakéhokoli ošetření se ujistěte, že Galvanic Care galvanická žehlička II je 
nabitá a síťový kabel je odpojený. 

Praktická poznámka pro použití: Přiložte přístroj na pleť a krouživými pohyby ošetřujte 
pokožku po dobu čtyř minut v každé oblasti. Pokud si budete přát, můžete ošetření 
prodloužit (4 minuty je minimum). 

 
Hlavní režimy 

 

1. REŽIM ULTRAZVUK ULTRASONIC 

Použijte ultrazvukový režim přístroje Galvanic Care galvanická žehlička II pro pro anti-
aging, případně pro čištění pleti. Pro intenzivní hloubkové čištění pleti doporučujeme 
kombinaci s SonoClean ultrazvukovou digitální špachtlí. Tento režim nenahrazuje 
intenzivní hloubkové čištění pleti SonoClean ultrazvukovou digitální špachtlí. 

Aby váš přístroj Galvanic Care galvanická žehlička II správně fungoval, je při použití 
ultrazvukového režimu zapotřebí zvlhčení pleti – vhodná jsou (Hydrogenia 
biominerální voda ve spreji – 175, Tonikum hydratační – 151, Tonikum zmatňující 
– 152, Zklidňující a výživné tonikum – 311), případně čistá pitná voda. 

KONTRAINDIKACE PRO REŽIM ULTRAZVUK 

Nepoužívejte: 

• kolem očí 

• na rány, jiná poranění  

• na kůži s projevy onemocnění 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO REŽIM ULTRAZVUK 

• vyhýbejte se kostním výčnělkům například kostní část lokte. 

• při použití ultrazvukového režimu přístrojem stále pohybujte a udržujte ho v kontaktu s 
pokožkou. 

• nepoužívejte v oblasti s kovovými implantáty. 

 

 



	 11	

PŘÍNOSY REŽIMU ULTRAZVUK 

Přínosem působení ultrazvuku je anti-aging, případně v kombinaci s režimem CLEAN+ 
pro čištění pleti. 

 

PŘÍPRAVA REŽIMU K POUŽITÍ  

Ověřte si, zda je Galvanic Care galvanická žehlička II dostatečně nabitá a napájecí kabel 
je odpojený.  Stiskněte tlačítko POWER. Ozve se zvukový signál a na LCD displeji se 
zobrazí funkce a čas použití (přednastavený je výchozí čas 15 minut). 

Po zapnutí vašeho Galvanic Care galvanická žehlička II stiskněte tlačítko MODE pro 
výběr Ultrasonic na vašem displeji. Když Ultrasonic bliká, stiskněte opakovaně tlačítko 
SHIFT pro nastavení pěti úrovní intensity. 

• Nastavte dobu ošetření na dobu 1 až 15 minut opakovaným stiskem MODE, dokud 
není zvolen Time (bude blikat). Opakovaným stiskem tlačítka SHIFT nastavte čas 
požadovaný pro ošetření. Stisknutím Confirm spustíte proces ošetření  

• Galvanic Care galvanická žehlička II se automaticky vypne po uplynutí zvolené doby 
ošetření. Můžete ho opět okamžitě zapnout, chcete-li v průběhu sezení pokračovat v jiné 
ošetřované oblasti. 

 

2. REŽIM NUTRITION (NUTRI-)  – základní režim péče o pleť galvanickou žehličkou 

Tento typ režimu bývá nejvíce využívaný. Účinné látky z kosmetických přípravků pronikají 
snadněji do pokožky ve stejnosměrném (galvanickém) proudu. Podmínkou je, aby byly 
ionizovatelné, tj. mohly se rozdělit na ionty. Mnoho látek rozpustných ve vodě tuto 
podmínku splňuje. Proto jsou nejvhodnější pro tento typ péče pleťová séra vodného nebo 
emulzního charakteru oleje ve vodě. Seznam vhodných přípravků najdete na konci tohoto 
návodu. Pokud by nebyl zcela aktuální, je tabulka umístěna také v platném katalogu 
SynCare pro profesionály. 

 

PŘÍPRAVA REŽIMU K POUŽITÍ  

Ověřte si, zda je Galvanic Care galvanická žehlička II dostatečně nabitá. Stiskněte 
tlačítko Power. 

Ozve se zvukový signál a na LCD displeji se zobrazí funkce a čas použití 
(přednastavený je výchozí čas 15 minut). 

Po zapnutí vašeho Galvanic Care galvanická žehlička II stiskněte tlačítko MODE pro 
výběr režimu NUTRI- na vašem displeji. Když režim NUTRI- začne blikat režim, stiskněte 
tlačítko SHIFT a nastavte intenzitu režimu. 

Následně nastavte dobu ošetření na dobu 3 až 10 minut opakovaným stiskem MODE, 
dokud není zvolen Time (bude blikat). Opakovaným stiskem tlačítka SHIFT nastavte čas 
požadovaný pro ošetření. 

Stisknutím Confirm spustíte proces ošetření 
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• Galvanic Care galvanická žehlička II se automaticky vypne po uplynutí zvolené doby 
ošetření. Můžete ho opět okamžitě zapnout, chcete-li v průběhu sezení pokračovat v jiné 
ošetřované oblasti. 

 

3. REŽIM NUTRITION- + LED  – intenzivní režim péče o pleť 

Tato kombinace je vhodná především pro péči o pokožku +35 a +55, případně pro pleť 
s akné. Zákaznice musí mít nasazeny ochranné brýle.  

červené světlo 
(625 nm) 

modré světlo 
(465 nm) 

zelené světlo 
(525 nm) 

rejuvenace – podpora 
tvorby kolagenu 

působí proti látkám, které 
ovlivňují zánět v kůži zklidňuje kůži 

redukce drobných vrásek působí proti bakteriím akné vhodné pro kůži se sklonem 
k otokům 

podpora regerenačních 
procesů příznivý vil na jizvy relaxační vlastnosti 

stažení pórů zklidňuje kůži rejuvenace – podpora 
tvorby kolagenu 

 

PŘÍPRAVA REŽIMU K POUŽITÍ  

Ověřte si, zda je Galvanic Care galvanická žehlička II dostatečně nabitá. Stiskněte 
tlačítko Power. 

Ozve se zvukový signál a na LCD displeji se zobrazí funkce a čas použití 
(přednastavený je výchozí čas 15 minut). 

Po zapnutí vašeho Galvanic Care galvanická žehlička II stiskněte tlačítko MODE pro 
výběr režimu NUTRI- na vašem displeji. Když režim NUTRI- začne blikat režim, stiskněte 
tlačítko SHIFT a nastavte intenzitu režimu. 

Stiskněte tlačítko MODE dvakrát stlačte, až začne blikat PHOTON. Stlačením tlačítka 
SHIFT zvolíte LED světlo. 

Následně nastavte dobu ošetření na dobu 2 až 15 minut opakovaným stiskem MODE, 
dokud není zvolen Time (bude blikat). Opakovaným stiskem tlačítka SHIFT nastavte čas 
požadovaný pro ošetření. 

Stisknutím Confirm spustíte proces ošetření 

• Galvanic Care galvanická žehlička II se automaticky vypne po uplynutí zvolené doby 
ošetření. Můžete ho opět okamžitě zapnout, chcete-li v průběhu sezení pokračovat v jiné 
ošetřované oblasti. 
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4. REŽIM ULTRAZVUK + CLEAN+  + RELAX 

Uvedený režim je určený pro čištění pleť osob, u nichž použití klasické SonoClean 
ultrazvukové digitální špachtle není možné – například z důvodu zvýšené citlivosti na 
silnější vibrace nebo při velmi citlivé pleti.  

Pleť by měla být před ošetření změkčená. Doporučujeme použití Změkčující medovou 
masku (127), kterou aplikujte 10 minut před ošetřením. Následně masku odstraňte a 
pleť zvlhčete Tonikem hydratačním (151) nebo Hydrogenia biominerální vodou ve 
spreji (175). Následně zahajte práci s Galvanic Care galvanická žehlička II. 

U velmi citlivé pleti je vhodnější použít Micelární čisticí vodu s kyselinou hylauronovou 
(192), kterou krouživými pohyby naneste na pleť a ponechejte ji působit 2 až 3 minut. 
Vodu nesmývejte a zahajte práci s Galvanic Care galvanická žehlička II. 

 

PŘÍPRAVA REŽIMU K POUŽITÍ  

Ověřte si, zda je Galvanic Care galvanická žehlička II dostatečně nabitá. Stiskněte 
tlačítko Power. 

Ozve se zvukový signál a na LCD displeji se zobrazí funkce a čas použití 
(přednastavený je výchozí čas 15 minut). 

Po zapnutí vašeho Galvanic Care galvanická žehlička II stiskněte tlačítko MODE pro 
výběr režimu Ultrasonic na vašem displeji. Když režim Ultrasonic začne blikat režim, 
stiskněte tlačítko SHIFT a nastavte intenzitu režimu. 

Stiskněte dvakrát opět tlačítko MODE a začne blikat CLEAN+. Stlačením tlačítka SHIFT 
zvolíte intenzitu. 

Stiskněte dvakrát opět tlačítko MODE a začne blikat RELAX. Stlačením tlačítka SHIFT 
zvolíte intenzitu mikrovlnné masáže. 

Následně nastavte dobu ošetření na dobu 2 až 15 minut opakovaným stiskem MODE, 
dokud není zvolen Time (bude blikat). Opakovaným stiskem tlačítka SHIFT nastavte čas 
požadovaný pro ošetření. 

Stisknutím Confirm spustíte proces ošetření 

• Galvanic Care galvanická žehlička II se automaticky vypne po uplynutí zvolené doby 
ošetření. Můžete ho opět okamžitě zapnout, chcete-li v průběhu sezení pokračovat v jiné 
ošetřované oblasti. 
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Doplňkové režimy  
 

K doplňkovým režimům patří: CLEAN+, RELAX, PHOTON. Doplňkové režimy mohou být 
zvoleny samostatně, kromě režimu CLEAN+, nebo v kombinaci se základními režimy. 

 

5. REŽIM + CLEAN+ 

Tento režim přidává ke každému režimu čisticí účinek. Samostatně se nepoužívá. 
V praxi má význam především v kombinaci s režimem ULTRASONIC. 

Typ pleti nebo problému: mastná pokožka, akné 

Vhodné přípravky: kromě přípravků pro zvolený základní režim doporučujeme u mastné 
pleti např. Sérum adstringentní (108) nebo Micro Ampoules Anti Sebum (3116); při 
sklonu k akné doporučujeme Sérum pro aknózní pleť, případně pro změkčení a 
následné čištění Změkčující medovou masku (127). 

Vhodné kombinace s dalšími režimy: ULTRAZVUK 

 

6. REŽIM RELAX 

Režim pracuje s jemnými mikrovlnnými vibracemi o frekvenci 200 Hz. Tyto vibrace 
pronikají přes pokožku až do škáry (dermis). Drobné chvění působí relaxačně na 
mimické kožní svaly obličeje a současně podporuje tvorbu kolagenu.  

Tyto vibrace také uvolňují nečistotu z pórů působí proti tvorbě komedonů a normalizují 
tvorbu mazu.  

Typ pleti nebo problému: pleť + 55, mastná pokožka, akné 

Vhodné přípravky: režim přidává k ošetřen relaxační rozměr – vhodná jsou séra 
s kyselinou hyaluronvou: Sérum mořské liftingové (302), MULTI VOLUME 100% 
kyselina hyaluronová omlazující sérum (184), MULTI LIFT 100% kyselina hyaluronová 
sérum (188). 

Vhodné kombinace s dalšími režimy: ULTRAZVUK, CLEAN+, NUTRI-, PHOTON 

 

7. REŽIM PHOTON 

Foto-LED ošetření je dnes stále dostupnější součástí kosmetické péče. Tento režim 
přináší do ošetření rozměr fototerapie, která má nejen pozitivní kosmetické účinky, ale 
také příznivé uvolňující účinky na pleť. Galvanic Care galvanická žehlička II umožňuje 
volbu tří režimů LED, kterou volíte v závislosti na typu ošetření.  

Typ pleti nebo problému: všechny typy pleti.  

Vhodné přípravky: dle základního zvoleného režimu 

Vhodné kombinace s dalšími režimy: NUTRI-, RELAX 
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PŘÍNOSY REŽIMU PHOTON 

červené světlo 
(625 nm) 

modré světlo 
(465 nm) 

zelené světlo 
(525 nm) 

rejuvenace – podpora 
tvorby kolagenu 

působí proti látkám, které 
ovlivňují zánět v kůži zklidňuje kůži 

redukce drobných vrásek působí proti bakteriím akné vhodné pro kůži se sklonem 
k otokům 

podpora regerenačních 
procesů příznivý vil na jizvy relaxační vlastnosti 

stažení pórů zklidňuje kůži rejuvenace – podpora 
tvorby kolagenu 

 

KONTRAINDIKACE PRO REŽIM PHOTON 

Nepoužívejte: 

• Pokud máte tmavě hnědé nebo černé skvrny, jako jsou velké pihy, mateřská znaménka 
nebo bradavice v oblasti, která má být ošetřená. 

• Pokud máte ekzém, lupénku, léze, otevřené rány či aktivní infekce, jako např. opary,     
v oblasti, která má být ošetřená. 

Počkejte s použitím Galvanic Care galvanická žehlička II, dokud se zasažené oblasti 
nezhojí. 

• Máte-li abnormální onemocnění kůže způsobené cukrovkou nebo jinými systémovými 
nebo metabolickými poruchami. 

• Pokud jste v současné době nebo v poslední době byli léčeni AHA nebo BHA 
přípravky, Retin-A®, lokálními retinoidy nebo kyselinou azelaovou. 

• Pokud jste byli léčeni (isotretinoin), např. přípravkem Roaccutane®, během posledních 
6 měsíců. 

• Pokud jste byli v režimu steroidů během posledních 3 měsíců. 

• Máte-li v anamnéze ložiska herpes v oblasti určené k ošetření, pokud jste to 
nekonzultovali s ošetřujícím lékařem. 
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UPOZORNĚNÍ PRO REŽIM PHOTON  

• Nepoužívejte tento režim, pokud užíváte léky nebo lokální krémy, o kterých je známo, 
že způsobují fotosenzitivitu. Pokud si nejste jisti, zda léky, které užíváte, nemohou 
způsobit lehké citlivé reakce, kontaktujte před použitím tohoto produktu vašeho 
poskytovatele zdravotní péče.  

• Nepoužívejte před ošetřením lokálními steroidy nebo steroidními injekcemi. Mohlo by 
dojít k fotosenzitivní reakci. 

• Nepoužívejte tento produkt na jakékoliv projevy akné, než jsou mírné formy akné. 
Použití u těžších forem vždy musí být doporučeno ošetřujícím lékařem. 

• Nepoužívejte s přípravkem, který na kůži vyvolává pocit tepla a/nebo zarudnutí a/nebo 
pálení. 

• Nepoužívejte v oblasti štítné žlázy (oblast krku), pokud máte podezření na problémy se 
štítnou žlázou nebo klientka/ klient udává, že je léčen či vyšetřován či sledován  pro 
funkce štítné žlázy. 

• Nedívejte se přímo do světelného zdroje, pokud je v provozu. I kosmetička by měla 
používat ochranné brýle. 

 

RIZIKA REŽIMU PHOTON 

U osob užívajících léky, které způsobují fotosenzitivitu, nelze Galvanic Care galvanická 
žehlička II použít. Přístroj může u těchto osob způsobit zarudnutí, vyrážky či popáleniny. 
U osob, které jsou fotoreaktivní a neužívající léky, které způsobují fotosenzitivitu, bude 
také docházet k zarudnutí, vyrážkám a popáleninám. U pacientů se závažnou formou 
akné nelze tento přístroj používat. Jejich akné se použitím tohoto přístroje nezlepší. 

 

KDY VYHLEDAT LÉKAŘSKOU POMOC PRO REŽIM PHOTON 

• Pokud dochází k delšímu zarudnutí nebo je ošetřovaná oblast citlivější, přestaňte 
přístroj používat. 

• Pokud si nejste jisti, jaký typ/stupeň akné se jedná.  
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DOPORUČENÝ POSTUP PRÁCE S PŘÍSTROJEM 
1. Podél čelisti od brady k základně ucha. 2. Podél čelisti od brady k přední části 

ucha   3. Z koutku úst do horní části ucha 4. Z koutku úst k nosu 5. Od nosu         
k vnějšímu okraji oka 6. Od nosu ke spánku 7. Pohybem vzhůru aplikujte na 
nadočnicový oblouk a na čelo. 
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SLOVNÍČEK POJMŮ 

Akné: kožní onemocnění, které se objeví, když se mazové žlázy / vlasové folikuly ucpou 
mazem a odumřelými kožními buňkami. Nejčastěji se akné objeví na obličeji, krku, 
hrudníku, zádech a ramenou. 

LED: zkratka pro „Light Emitting Diode“, což je jen velmi malá žárovka vyzařující světlo 
je o prakticky jedné vlnové délce. 

Komedony (bílé a černé tečky) – se vytvoří, když se otvory mazových folikulů zablokují 
mazovým sekretem, odumřelými kožními buňkami a někdy i bakteriemi. Když jsou 
komedony na povrchu pokožky otevřené, obsah oxiduje a zčerná, pak vidíme černé 
tečky. Pokud jsou komedony uzavřené, jsou bílé. 

Mírná forma akné: Převážně otevřené a uzavřené komedony s několika papulami (do 
5) – papula = nezánětlivé ložisko vyvýšené nad úroveň kůže. 

Středně těžká forma akné: Otevřené komedony s mnoha papulami. 

Závažná forma akné: Otevřené a uzavřené komedony s papulami, pustulami (zánětlivá 
ložiska) i cystami. 

Periorbitální vrásky: jemné linky a vrásky po straně očí, známé také jako vraní nožky. 

 

INFORMACE O PÉČI o Galvanic Care galvanická žehlička II PO POUŽITÍ 

• Neponořujte přístroj do vody. 

• Po použití přístroj vypněte. 

• Po každém použití otřete přístroj měkkým zvlhčeným hadříkem. Kovovou hlavici 
můžete dezinfikovat jednorázovými dezinfekčními ubrouskem – např. Incides N.  
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ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 

problém možná příčina požadovaná akce 

LED nesvítí chybí napájení Zkontrolujte, zda je přístroj 
nabitý. 

Zkontrolujte, zda jsou 
napájecí adaptér i kabel 
v pořádku. 

Zkontrolujte, zda je zásuvka 
pod napětím. 

Možnou příčinou je také 
vada akumulátorových 
článků. 

Kontaktujte servis na 
plus@syncare.cz . 

tlačítka nefungují            tlačítko je vadné Kontaktujte servis na 
plus@syncare.cz . 

přístroj vydává zápach 
kouře nebo kouří 

poškozený nebo vadný 
zdroj napájení 

Okamžitě přístroj vypněte a 
vytáhněte ze zásuvky. 
Nepokoušejte se ho znovu 
použít.  

Kontaktujte servis na 
plus@syncare.cz . 
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DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ, TRANSPORT 

Galvanic Care galvanická žehlička II může být použit také při osobní domácí péči. Jak 
v profesionální salonní, tak v domácí osobní péči může být přístroj převážený, avšak 
doporučujeme originální balení nebo vhodnou přepraví tašku. doma.  

Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že je v souladu s limity normy IEC 60601-1-2 
pro lékařská zařízení. Přístroj je rovněž v souladu s požadavky normy EN 60601-1-2, 
které jsou předpokladem pro shodu s EU Směrnicí pro Lékařská zařízení 93/42/EEC a 
ve znění pozdějších předpisů 2007/47/ES. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly 
přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v typickém zdravotnickém zařízení. Tento 
přístroj vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není 
instalován a používán v souladu s pokyny výrobce, může způsobovat rušení jiných 
zařízení ve svém okolí. Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou 
ovlivňovat zdravotnické elektrické přístroje. Neexistuje žádná záruka, že k rušení při 
konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje rušení jiných zařízení, která 
mohou být ovlivněna zapnutím nebo vypnutím zařízení, uživatel by se měl pokusit 
zamezit tomuto rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření: 

• Změnou orientace nebo přemístěním zařízení, které je ovlivněno rušením. 

• Zvětšením vzdálenosti mezi zařízeními. 

• Připojením zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého jsou zapojena ostatní 
zařízení. 

• Poraďte se s výrobcem nebo požádejte o pomoc terénního servisního technika. 

 

CESTOVÁNÍ S PŘÍSTROJEM 

Galvanic Care galvanická žehlička II je určena pro profesionální salonní péči, ale může 
být využívána i pro osobní kosmetickou péči poučenými laiky.  

Při cestování s Galvanic Care galvanická žehlička II zabalte přístroj i napájecí adaptér 
bezpečně, aby se zabránilo jejich poškození. 

Napájecí adaptér Galvanic Care galvanická žehlička II má rozsah AC/DC 100–240 V 
(50/60 Hz) – odpovídá normám EU pro síťové napáječe s nízkou spotřebou, které jsou k 
dispozici ve většině zemí.  
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INFORMACE O ZÁRUCE A SERVISU 
Záruční lhůta je 12 měsíců od data prodeje. 
Při reklamaci v záruční době nebo pro servisní opravu, prosíme, zašlete 
přístroj s originálním zdrojem na adresu společnosti Syncare Plus, s. r. o. 
 
Pokud chcete přístroj nabít, vypněte jej a připojte jej do sítě. V pravém horním 
rohu se objeví symbol baterie a uprostřed symboly nabíjecích dílků. 
NEPŘEKRAČUJTE DOBU NABÍJENÍ 2 HODINY. PRO NABÍJENÍ MUSÍ BÝT 
PŘÍSTROJ VYPNUTÝ. JE-LI PŘÍSTROJ NABITÝ, AUTOMATICKY SE VYPNE. 
 

Na co se záruka nevztahuje? 

Porucha nebo poškození v důsledku: 

• nedodržení návodu k obsluze 

• nesprávné nebo neoprávněné opravy 

• náhodné poškození během vlastní přepravy 

• rozbití 

• požár, zemětřesení, počasí, jako je povodeň, blesk, silný vítr 

 

Specifikace přístroje 
 

barva: červená se stříbrnými částmi 
výrobce: Čína (ČLR) 

  rozměry: 185 x 50 x 50 mm 
   zdroj: AC  220V/ 50Hz 
   Nabíjecí baterie stejnosměrný proud 2.4 V 350 mA 
   Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny 
   Vlnová délka použitého infračerveného záření: 3200 - 3800 nm 
  
Obsah balení – vždy zkontrolujte při převzetí 
   1 x návod k použití 

1 x Galvanic Care galvanická žehlička II 
   1 x ochranné brýle v obalu 
  1 x zdroj 
  1 x sada nevlhčených čisticích ubrousků 
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TIPY PRO OŠETŘENÍ PLETI DERMO A BIO 
KOSMETIKOU SYNCARE V KOMBINACI  
S GALVANIC CARE GALVANICKÁ ŽEHLIČKA II 
 
 

1. Čištění pleti 
 

  Čisticí přípravky SynCare s výjimkou Čisticí emulze, jsou vhodné pro práci 
s přístrojem SynCare Galvanic Care galvanická žehlička II. 

  
 - Odstraňte make-up například Čisticím a odličovacím mlékem (171) nebo 

Čisticím gelem CPK BIO  (156 ) nebo Čisticím mlékem anti- akné  (169) 
 - Zbytky odstraňte Tonikem hydratačním (151), Tonikem zmatňujícím (152) 

nebo Zklidňujícím a výživným tonikem (311). 
 Pleť vysušte lehkými dotyky suchými tampony. 
 Na pleť znovu naneste stejný přípravek, kterým jste pokožku odličovali nebo 

použijte Čisticí masku.  
 Na Galvanic Care galvanická žehlička II zvolte režim ULTRASONIC + CLEAN+  
 V této chvíli prochází pokožku stejnosměrný (galvanický proud a současně 

pracuje ultrazvuk – mechanické vlnění). Uzavřený okruh tvoří kůže 
klientky a vaše ruka držící přístroj v oblasti vodivých destiček. Nejen 
aktivní látky v použitém čisticím přípravku, ale také řada látek přirozeně 
obsažených v kůži se rozdělí dle svého náboje na kationy a aniony. 
Vznikající záporné iony se ,, přichytávají „ k vývodům mazových žláz 
včetně jejich uzávěrů do komedonů, uvolňují maz a na něj vázané 
nečistoty mnohem efektivněji než při použití odličovacího přípravku bez 
kombinace se SynCare Galvanic Care. 

 Po přiložení přístroje na kůži tak, aby se celá účinná plocha dotýkala pokožky, 
mírně přitlačte a proveďte čistění pleti krouživými pohyby. Začínejte vždy 
od brady a postupujte směrem vzhůru. V horizontálním pohybu se 
postupuje od středu obličeje k okrajům. 

 Čištění by mělo trvat 3 - 7 minut. 
 Následně použijte čistou vodu nebo tonikum k odstranění zbytků. 
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2. Hydratace pleti 
    
 Běžná hydratace 
 1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Tonikem hydratačním (151  nebo 

u mastné a aknózní pleti Tonikem zmatňujícím (152).  
 2. U suché pleti vklepejte do pokožky Sérum intenzivní hydratační (135),    u 

mastné pleti Sérum adstringentní (108), u pleti +35 MULTI LIFT 100% 
kyselina hyaluronová sérum (188), u pleti +55 Micro Ampoules Longevity 
Maris Collagen (3120). 

 3. Na pokožku naneste Pleťový masážní krém (114) tak, abyste dosáhli dobré 
skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: a) brada, okolí 
úst a  nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte jen takové 
množství Pleťového masážního krému, abyste dosáhli dobré skluznosti 
pro přístroj SynCare Galvanic Care galvanická žehlička II 

  a dle potřeby můžete krém v průběhu ošetření přidávat. 
 4. Zvolte režim NUTRI- a PHOTON – červené světlo.  
 5. Při této volbě se aktivují, kromě galvanického proudu, také tepelné 

infračervené diody. Zvyšuje se tak průnik nabitých ionů se séra do 
pokožky. Mezi další účinky patří zvýšení hydratace, podpora krevního 
oběhu v kůži a detoxikace ošetřeného místa.  

 6. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 minuty. 
 7. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky. 
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Speciální hydratace 
Provádíme ji u velmi suché pleti a u citlivé pleti 

1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Zklidňujícím a výživným tonikem 
(311). U suché i mastné pleti použijte Micro Ampoules Cellular Hydrating 
(3115), u pleti +35 RELIFT VOLUME sérum s kmenovými buňkami (188), 
u pleti +55 Sérum mořské liftingové (302). 

2. NT masku ( 927 ) vložte do Misky pro míchání masek ( 985 ) a zvlhčete ji 
Hydrogenií biominerální vodou ve spreji (175) nebo vodou. 

3. Na pleť na neste e lehce vklepejte Micro Ampoules Cellular Hydrating          
(3115) nebo u citlivé pleti Micro Ampoules Cellular Calming ( 3122 ). 

4. Na pokožku naneste Pleťový masážní krém (114) tak, abyste dosáhli 
dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: a) 
brada, okolí úst a  nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte jen 
takové množství Pleťového masážního krému, abyste dosáhli dobré 
skluznosti pro přístroj SynCare Galvanic Care a dle potřeby můžete krém 
v průběhu ošetření přidávat. 

5. Zvolte režim NUTRI- + RELAX + PHOTON – červené světlo. 
6. Při této volbě se aktivují, kromě galvanického proudu, také tepelné 

infračervené diody a relaxační mikrovlny, které prohřívají ošetřované 
místo.  Zvyšuje se tak průnik negativně nabitých ionů se séra do pokožky. 
Mezi další účinky patří zvýšení hydratace, podpora krevního oběhu v kůži 
a detoxikace ošetřeného místa.  

7. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 
minuty. 

8. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky. 
9. Pleť překryjte nasáknout NT maskou a ponechejte ji působit 3 až 5 minut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 25	

3.  Intenzivní péče 
 1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Zklidňujícím a výživným tonikem 

(311).  
 2. Na pleť naneste a vklepejte sérum dle typu pleti 
 

typ pleti přípravek 
suchá Micro Ampoules Cellular Hydrating     

(3115) 
mastná a smíšená Micro Ampoules Anti Sebum (3116) 
mastná aknózní Sérum pro aknózní pleť (123) nebo 

Enzymový peeling (111) 
akné intenzivní Micro Ampoules Anti Acne ( 3123 ) 
pleť +35 Micro Ampoules Pro Elasticity Vitamin 

C (3118) nebo Micro Ampoules 
RETINAL C firming (3119) nebo 
MULTI LIFT 100% kyselina 
hyaluronová 

pleť +55 Sérum regenerační (134) nebo Micro 
Ampoules Longevity Maris Collagen    
(3120) 

péče okolo očí MULTI VOLUME 100% kyselina 
hyaluronová sérum (184) nebo Oční 
liftingové sérum se zlatými pigmenty 
(159) 

vrásky DermaBOTEXIN sérum 30% (144) 
nebo DermaBOTEXIN sérum 18%      
(146) 

velmi citlivá pleť Sérum zklidňující (107) nebo Micro 
Ampoules Cellular Calming (312 ) 

pleť mužů Micro Ampoules Cellular Calming       
(3122) 

rozšířené cévky Decongenesia sérum (113) nebo 
Micro Ampoules Venectine (3113) 

 
3. Na pokožku naneste MACADAMIA AGE masku výživnou BIO CPK (133) tak, 
abyste dosáhli dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: 
a) brada, okolí úst a  nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte jen 
takové množství masky, abyste dosáhli dobré skluznosti pro přístroj a dle potřeby 
můžete masku v průběhu ošetření přidávat. 
4. Zvolte režim NUTRI- + RELAX + PHOTON – modré světlo. 
5. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 minuty. 
6. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky. 
7. Na závěr ošetření můžete aplikovat masku dle typu pleti 
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4.  Lifting pleti 
 
 1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Zklidňujícím a výživným tonikem      

(311) nebo Tonikem hydratačním (151).  
 2. Na pleť naneste a vklepejte sérum dle typu pleti. 
  
Typ pleti přípravek 
Povadlá mladá pleť Sérum mořské liftingové  (302) 
+35 MULTI LIFT 100% kyselina 

hyaluronová (188) nebo RELIFT 
VOLUME sérum s kmenovými 
buňkami (102), 

+55 Sérum mořské liftingové  (302) 
Lifting pokožky okolo očí Micro Ampoules Silver Eyes 

Radiance (3121) 
 
 
3. Na pokožku naneste OXYGENIA O2 krémovou liftingovou a oxigeneční masku 
BIO CPK (157) tak, abyste dosáhli dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť 
obličeje na tři úseky: a) brada, okolí úst a  nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto 
úseky aplikujte jen takové množství Výživné masky, abyste dosáhli dobré 
skluznosti pro přístroj SynCare Galvanic Care a dle potřeby můžete masku 
v průběhu ošetření přidávat. Pro lifting pokožky okolo očí doporučujeme jako 
skluzný podklady Oční masku BIO CPK (140) nebo u velmi citlivé pleti Oční krém 
s kyselinou hyaluronovou (185). Při liftingu pokožky okolo očí nikdy nepřikládejte 
přístroj přímo na oči nebo na horní víčko.  
 
4. Zvolte režim NUTRI- + RELAX 
5. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 minuty. 
6. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky. 
7. Na závěr ošetření můžete aplikovat masku dle typu pleti. 
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Prohlášení o shodě 
 
Adresa distributora v ČR: Syncare Plus, s.r.o. 
     Vranovská 70 
     614 00 Brno 
     tel:  548 521 611 
     fax: 548 521 230 
                e – mail: plus@syncare.cz 
                             www.syncare.cz 
 
Potvrzujeme shodu výrobku: 
 

Galvanic Care II galvanická žehlička 
Kosmetický přístroj pro galvanoterapii a doplňující režimy. Princip galvanoterapie 

spočívá v použití stejnosměrného nízkonapěťového proudu na pokožku přes vodivý 
kosmetický přípravek bez napojení do rozvodné sítě. 

 
 
Výrobek splňuje následující směrnice EU a právní normy ČR: 
 

ČSN EN 60335-1 
bezpečnost elektrických spotřebičů 

 
ČSN EN 61000-6 

( elektromagnetická kompatibilita ) 
 

Aplikační část Galvanic Care galvanická žehlička II je považována za ochrannou třídu IPX0   
z hlediska ochrany vstupu, jak je definováno v IEC 60601-1 (ČSN EN 60601-1)  

 
 

Technická dokumentace je uložena u distributora. 
 
      Renata Svobodová, 
                  jednatelka SynCare Plus, s.r.o. 
    
V Brně, dne 2. 5. 2017.  
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CERTIFICATE OF COMPLIANCE 

Ref No.: NEI-EMC-1-1307C216 
Date of Issue: Aug. 14, 2013 

 

   
This is to certify that the product listed in follows was (were) tested in the Neutron EMC 
Laboratory to comply with the required criteria levels of the follow-mentioned Generic 
Standards or Product Family Standard(s) and/or Basic Standard(s) based-on the essential 
conformity requirements of EMC Directive of 2004/108/EC. 
 
Equipment SWITCHING ADAPTER 
Model Name SYS1421-0612-W2E/W3U; SYS1421-0605-W2E/W3U; 

SYS1421-0505-W2E/W3U; SYS1421-0405-W2E/W3U; 
SYS1421-0305-W2E/W3U 

Brand Name SUNNY 
Applicant Sunny Electronics Corp. 

Address 1st Fl, #2, Lane 115, Sec. 2, Jung Yang Road, Tu Cheng Taipei Hsien 
236 Taiwan  

  
Standard(s) EN 55022: 2010 Class B 
 EN 55024: 2010 
 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 Class A 
 EN 61000-3-3:2008 
 
The test data, data evaluation, and equipment configuration contained in our test report 
(Ref No. NEI-EMC-1-1307C216) were obtained utilizing the test procedures, test 
instruments, test sites that has been accredited by the Authority of TUV Rheinland and TAF 
according to the ISO-17025 quality assessment standard and technical standard(s). The 
test data contained in the referenced test report relate only to the EUT sample and item(s) 
tested. 

 

   
   
   
 Steven Lu  
 Authorized Signatory  

   
 Neutron Engineering Inc.  
 No.3,Jinshagang 1st Road, ShiXia, Dalang Town,  
 Dong Guan, China.523792  
 TELǯ+86-769-8318-3000  
  FAXǯ+86-769-8319-6000  

 

Prohlášení o shodě na adaptér 
	


