
Nepoužívejte přístroj, pokud se vás týká nějaká z následujících situací:
Akutní onemocnění, infekční onemocnění, poraněná kůže (odřeniny, otevřené rány, zanícené 
oblasti apod.) rakovina, nádorové onemocnění, těhotenství, srdeční onemocnění, hemofilie, 
abnormální krevní tlak.
Čištění a údržba:
- Produkt skladujte mimo vlhkost, nevkládejte do myčky nádobí, pračky, nebo mikrovlnné trouby. 
Před čištěním špachtle, špachtli zavřete.
- Nepoužívejte ostrá, korozivní, nebo těkavá ředidla.
- Špachtli lze očistit měkkým hadříkem, nebo vatovým tamponkem.
- Neoplachujte přístroj vodou, mohlo by dojít k poškozený výrobku!
- Pokud je špachtle delší dobu nečinná (asi 3 měsíce), nabijte plně špachtli, a poté ji použijte. Při 
slabé baterii může dojít k porušení produktu v důsledku nedostatku energie baterie.
Technické parametry:
Balení: 1x Čistící špachtle, 1x dobíjecí USB kabel, 2x silikonový nástavec na špachtli pro čištění a 
masáž pleti, 1x návod k použití. Balení neobsahuje adaptér do zásuvky!
MODEL: 7C-CPY-01. Spotřeba: 1,5 W. Frekvence: 24k+-1k. Kapacita baterie: 250mAh.
Rozměry čistící špachtle: 172 x 43 x 13,50 mm. Rozměry balení: 205 x 75 x 40 mm. 
Váha balení: 76 g. Váha špachtle: 71 g. Napětí baterie: 3,7v.
Napájení: Zapojte kabel do PC či adapteru pro USB kabely. Při nabíjení postupně problikávají 
všechna světla. Při plném nabití baterie se rozsvítí všechna světla.
Přístroj je napájen z dobíjecí baterie zabudované v přístroji. K nabíjení baterie slouží dodávaný 
dobíjecí kabel. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. 
Dokumentace je k dispozici u dovozce.
*Každý z nás je jedinečný, a proto se účinky přípravků na pleť mohou
u každého z nás lišit.

Vyrobeno: Čínská lidová republika
Distributor: ADIEL s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00, Praha 5, Česká republika.
Více informací: www.etani.cz

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k 
poškození pleťového čističe následkem nesprávného použití. Návod uschovejte pro budoucí čtení. 
ETANI ČISTÍCÍ ŠPACHTLE je velmi oblíbenou pomůckou při čištění pleti určen pouze k domácímu 
použití. Čistící špachtle využívá princip terapie a peelingu, která čistí pleť, zažehluje koncentráty, díky 
čemuž dochází k zpomalení procesu stárnutí pleti. 
Čistící špachtle funguje na principu velice jemných vysokofrekvenčních vibrací. Díky jemným vibracím 
špachtle dokonale vyčistí maz usazený v pórech a na povrchu pleti. Čistící špachtle je velmi šetrná. Je 
vhodná pro všechny typy pleti, včetně té nejcitlivější.

Pro koho je čistící špachtle vhodná?
Pro mladistvou pleť do 35let. Která trpí na akné a má sklon k mastnotě. Díky jemným vibracím 
špachtle dokonale vyčistí maz usazený v pórech a na povrchu pleti. Také je výborným pomocníkem k 
zažehlení aktivních látek do pokožky. Po vyčištění doporučujeme aplikovat sérum kyseliny 
hyaluronové hybridní komplex. Toto sérum je vhodné pro všechny typy pleti. U mastné aknózní pleti 
je důležité pleť velmi dobře hydratovat. Pokud pleť bude správně vyčištěná a hydratovaná bude se i 
rychleji regenerovat. 

Příčiny akné:
Při akné je pleť velmi často mastná, akné se může tvořit i na krku, hrudníku a zádech. Objevují se 
uzavřené a otevřené komedony (bílé pupínky a černé tečky) Pokožka může být červená a velmi 
podrážděná. 
Hormony jsou považovány za hlavní příčinu akné, takový typ akné se hlavně vyskytuje u teenagerů. 
Mazové žlázy, produkují více kožního mazu, než pleť potřebuje. 
Bakterie u lidí s aknózní pletí se tvoří zvýšená tvorba kožního mazu, kde se pak i množí bakterie to 
pak vyvolává zánět a tvorbu zanícených pupínků. 
Geny také ovlivňují riziko výskytu akné na pleti.
Léky o některých lécích je známo že mohou u některých vyvolat zánět.

Čištění pleti (cleaning) - Obr. 1)
1. Odličte a omyjte pleť.
2. Pleť při čištění pleti špachtlí musí být vždy navlhčena vodou. Správné navlhčení poznáte tak,
že se od špachtle a pleti bude voda rozprašovat. (v tuto chvíli odumřelé buňky, mastnota a nečistoty 
ze zanešených pórů emulgují do malých částeček a odstraňují se z pleti.) Pokud se voda 
nerozprašuje, použijte více vody.
3.  Zapněte přístroj pomocí tlačítka on/off po dobu 2 sekund. Stiskem tlačítka on/off zvolte čištění 
(cleaning). Špachtli vždy držte za boční strany viz plíšky na stranách.
4. Čepel přístroje nasměrujte směrem k pleti a pomalým pohybem posunujte přístroj po pokožce, 
hrana čepele by měla být po celé délce v kontaktu s pletí.
5. Vyhněte se místům s jemnou pokožkou, jako jsou oční víčka a horní ret. Jedno použití by nemělo 
trvat déle než 10-12 minut.
6. Čepel po každém použití důkladně očistěte. Nemyjte pod tekoucí vodou!

Jak čistící špachtli čistit?
1) Po ukončení procedury špachtli vypněte (přidržením on/off na 2 sekundy). 
2) Očistěte čepel navlhčeným hadříkem nebo kosmetickým tampónkem. Navlhčit jej můžete vodou 
nebo desinfekcí určenou přímo pro kosmetické nástroje. Nepoužívejte ostrá, korozivní, nebo 
těkavá ředidla. Neoplachujte přístroj vodou, mohlo by dojít k poškozený výrobku!
3) Uzavřete čepel ochranným krytem a uložte špachtli mimo dosah dětí.
Upozornění:
• Špachtli nepoužívejte, pokud je připojena k dobíjecímu kabelu. Vždy nejprve špachtli odpojte z 
nabíječky.
• Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro 
možnost dalšího nahlížení.
• Přístroj není vhodný pro děti. Ukládejte přístroj z jejich dosahu.
• Nikdy nenechte čistící špachtli působit na jednom místě déle než 30 sekund.
• Na přístroj nikdy nepokládejte těžké předměty a vyvarujte se pádu přístroje na zem.
• Přístroj v žádném případě nepoužívejte, pokud pracuje nesprávně nebo je poškozen. Zařízení nesmí 
být používáno ve vodě nebo vlhkém prostředí.
• Přístroj nikdy nerozebírejte nebo se sami nesnažte o jeho opravu, mohlo by dojít k poškození či 
zranění. Při pádu, nebo nárazu jej nepoužívejte.
• Zařízení čistěte vlhkým měkkým hadříkem nebo kosmetickým tampónkem. Přístroj nikdy 
nevkládejte do vody nebo jiných roztoků.
• Nikdy neomotávejte elektrický kabel kolem špachtle. Přístroj nabíjejte jedině USB kabelem, který je 
součástí balení. Přístroj uchovávejte na suchém místě při pokojové teplotě.
• Při používání drže produkt na bočních stranách (kovové úchopy), poté lze normálně realizovat 
přepínání funkcí.
• Při používání špachtle ji nezastavujte a pohybujte s ní pomalu.
• Při používání by měl být úhel čepele kolem 45 stupňů. Tlačte dopředu proti směru pórů.
• Pokud máte zánět na obličeji, produkt nepoužívejte a počkejte, až odezní!
• Produkt se doporučuje používat maximálně dvakrát až třikrát týdně, nepoužívejte jej vícekrát denně.
• Před provozem musí být produkt, včetně čepele vyčištěný a plně nabitý.
• Špachtle je osobním produktem a z hygienických důvodů by neměla být použita více lidmi.

5. Pleť udržujte stále navlhčenou. 
6. Vyhněte se místům s jemnou pokožkou, jako jsou oční víčka
a horní ret. Jedno použití by nemělo trvat déle než 10-12 minut.
7. Čepel po každém použití důkladně očistěte. 
Nemyjte pod tekoucí vodou!
V plném provozu špachtle vydrží 2 hodiny nabitá.

Výhody a přednosti ETANI Čistící špachtle? 
• Hloubkově čistí pleť a zažehluje do ní účinné látky z kosmetiky.
• Funkce čištění, Ion+, Ion-, lifting.
• Omlazuje a zpevňuje pleť drobnými vibracemi.
• Napomáhá vyhlazovat vrásky a zpomalovat stárnutí pleti.
• Odstraňuje nečistoty bez vytlačování a podráždění pleti.
• Potlačuje akné a pomáhá mu předcházet.
• Zmírňuje nežádoucí pigmentace a jizvičky.
• Prokrvuje, hydratuje a celkově ozdravuje pleť.
Funkce čistící špachtle:
Spínací tlačítko (obrázek on/off) – Při podržení na 2 sekundy se přístroj zapne, nebo vypne. 
Dalším stisknutím tlačítka on/off přepínáte funkce.
Funkce CLEANING slouží k čištění pleti a zapracovávání kosmetických sér. 
Funkce LIFTING slouží k liftingu pleti.
Funkce ION+  slouží k hloubkovému čištění a odstranění odumřelé pokožky.
Funkce ION–  slouží k zapracování kosmetických přípravků. 

Jak ETANI Čistící špachtle funguje? 
Tip kosmetičky:
Před aplikací špachtle si na pleť naneste Etani čistící hydratační pěnu, na špachtli nasaďte růžový 
nástavec špachtli zapněte na vibrace a jemnými krouživými pohyby začněte pleť čistit. Stačí 5 minut. 
Poté pěnu umyjte pleť navlhčete a začněte čistit jen špachtlí. Aplikujte sérum Kyselina hyaluronová 
hybridní komplex a špachtlí zapracujte do pokožky.
Před prvním použitím přístroj nabijte po dobu 2 hodin. Při plném nabití se rozsvítí všechny diody
u názvů funkcí.

Pro maximální účinek a kompletní regeneraci pleti doporučujeme nejprve pleť vyčistit, poté nanést 
a zapracovat pleťové sérum či koncentrát (například Kyselinu hyaluronovou ETANI nebo 
Kolagenový sérum) a na závěr aplikovat pleťový krém, nejlépe Intenzivní kolagenový 

krém ETANI). Po vyčištění pleti, je vhodné zažehlit kosmetické sérum či koncentrát.

ETANI Čistící špachtle - pro domácí použití

Lifting pleti - Obr. 2)
Lifting s čistící špachtlí by neměl trvat déle než 5 minut.
1. Odličte a omyjte pleť vlažno vodou.
2. Naneste na pleť pleťové sérum (například kolagenové sérum ETANI) 
a nechte 2-3 min vstřebat, poté pleť lehce navlhčete kosmetickým 
tampónkem. 
3. Zapněte přístroj pomocí tlačítka on/off po dobu 2 sekund. Stisknutím 
tlačítka 2x on/off zvolte lifting (lifting). Špachtli vždy držte za boční 
strany viz plíšky na stranách.
4. Přiložte čepel k pokožce, která je navlhčena a přejíždějte po pleti 
rychlostí maximálně 1 cm za sekundu, masírujte obličej od spodních 
k vrchním partiím pro vyhlazení vrásek a zapracovávání látek z 
kosmetických přípravků. 
5. Vyhněte se vrchním víčkům a rtům! Pokožka těchto partií je moc tenká 
a jemná na ošetření ultrazvukovou čistící špachtlí.
6. Věnujte pozornost převážně povadlé pleti na tvářích, na čelu a jiným 
místům, které potřebují liftingovou péči.
7. Čepel po každém použití důkladně očistěte.
Nemyjte pod tekoucí vodou!
V plném provozu špachtle vydrží 2 hodiny nabitá.

Zapracování séra či koncentrátu ( ION – ) - Obr. 2)
1. Odličte a omyjte pleť vlažno vodou.
2. Naneste na pleť pleťové sérum a nechte 2-3 min vstřebat, poté pleť 
lehce navlhčete kosmetickým tampónkem. 
3. Zapněte přístroj pomocí tlačítka on/off po dobu 2 sekund. Stisknutím 
tlačítka 4x on/off zvolte ION -  (zapracování přípravků). Špachtli vždy 
držte za boční strany viz plíšky na stranách.
4. Přitiskněte čepel k pokožce, která je navlhčena a přejíždějte po pleti 
rychlostí maximálně 1 cm za sekundu, masírujte obličej od spodních k 
vrchním partiím pro vyhlazení vrásek a zapracovávání látek z kosmetic-
kých přípravků. 
    • Vyhněte se vrchním víčkům a rtům! Pokožka těchto partií je moc tenká a 
jemná na ošetření čistící špachtlí.
V plném provozu špachtle vydrží 2 hodiny nabitá.

Hloubkové čištění pleti ( ION + ) - Obr. 1)
1. Odličte a omyjte pleť vlažno vodou.
2. Pleť při čištění pleti špachtlí musí být vždy navlhčena vodou. Správné navlhčení poznáte tak, že se 
od špachtle a pleti bude voda rozprašovat. (v tuto chvíli odumřelé buňky, mastnota a nečistoty ze 
zanešených pórů emulgují do malých částeček  a odstraňují se z pleti.) Pokud se voda nerozprašuje, 
použijte více vody.
3. Zapněte přístroj pomocí tlačítka on/off po dobu 2 sekund. Stiskem tlačítka 3x on/off zvolte ION + 
(hloubkové čištění). Špachtli vždy držte za boční strany viz plíšky na stranách.
4. Čepel přístroje nasměrujte směrem k pleti a pomalým pohybem posunujte přístroj po pokožce, 
hrana čepele by měla být po celé délce v kontaktu s pletí. 
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