
UTASÍTÁS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA AZ EU JOGSZABÁLYOKNAK 
MEGFELELŐEN 2002/95 EG - 2002/96 EG - 2003/108 EG
Ha a készüléken a fenti ábrán jelzett áthúzott szemetes jelzést látja, az arra utal, hogy a készüléket az elhasználódás 
után újra kell hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a készülék elhasználódását követően, át kell adni 
azt egy hulladék újrahasznosítással foglalkozó szervezetnek, vagy új készülék vásárlásakor a vásárlás helyén a 
kereskedőnek.
Erre azért van szükség, hogy a készülék megfelelő és szakszerű újrahasznosítása megtörténhessen és annak 
a környezetre és az egészségre esetlegesen ártalmas alkatrészei ne szennyezhessék tovább környezetünket.
Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a N.22/1997 (§ 50 ff N.22/1997) törvényben előírtak szerint 
bírsággal súlytható.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ARC SZAUNA ÉS INHALÁTOR

Garanciális feltételek:
Garancia idő: 24 hónap a vásárlás dátumától számítva.
A garancia csak a készülékhez kapott garancialevéllel és a vásárlást 
igazoló számlával együtt érvényes.
A garancia a készülék azon alkatrészeire és azok javítására vonatkozik, 
melyek gyártási hibából adódóan meghibásodtak.
A garancia a garancia idő alatt kizárólag az arra jogosult szakszervízek-
ben történő javításokra érvényes.
A garanciaidő lejárta után a gyártó (térítés ellenében) alkatrészt biztosít, 
az esetlges további javításokhoz a jogszabályokban előírt feltételek 
mellett.
A gyártó elhárít minden felelősséget a készülékben bekövetkezett 
sérülésekre vonatkozóan, melyek a készülék nem rendeltetésszerű 
használatának eredményeként okozták a meghibásodást, vagy nem tar-
tották be a mellékelt használati útmutatóban leírt utasításokat.

Korlátozások:
A garancia valamint a gyártó felelőssége megszűnik, amennyiben a 
készülék:
- nem megfelelő szakember által szét lett szerelve
- nem megfelelően lett szállítva, tárolva vagy használata nem a rendel-
tetésének megfelelő volt.
A garancia sérülésre, törésre nem érvényes.
Ha a megfelelő összeszerelés és a felhasznált anyagok minőségének 
ellenére a készülék mégis meghibásodna, forduljon a területileg illetékes 
szakszervízhez vagy képviselethez.

GARANCIA





A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken 
nem található sérülés. Látható sérülés esetén, ne használja azt, minden 
esetben forduljon szakemberhez.
A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető 
helyen. A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a 
biztonsági előírások betartása.
A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség 
megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő, képzett 
szakember által lehet kicserélni. Ne használjon olyan adaptert vagy 
hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak vagy 
nem rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással.
Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános 
szabályok, melyek betartása minden esetben kötelező:
Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!
Soha ne használja a berendezést mezítláb.
Soha ne hagyja a készüléket gyermek vagy nem hozzáértő személy 
számára elérhető helyen, felügyelet nélkül!
Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak! (erős napsütés, eső)
Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai 
behatásoknak!
Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, ha azt nem használja.

FIGYELMEZTETÉS

MÛSZAKI ADATOK

A készülék megfelel a CEE 73/23 és az azt követő CEE 
93/68 szabványoknak.

  1 - Központi egység
  2 - Víztartály
  3 - Arcmaszk
  4 - Párologtató 1.
  5 - Párologtató 2.

  6 - Inhalátor
  7 - Mérőpohár
  8 - Kapcsoló (a készülék hátoldalán)
  9 - Működésjelző lámpa
10 - Hálózati csatlakozó



FIGYELMEZTETÉS
Húzza ki a hálózati kábelt teljes hosszában az esetleges túlmelegedés 

  elkerülése érdekében.

A tartós használat érdekében, ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel meg  
  ne sérüljön.

Ha a kábel mégis megsérülne, annak cseréje csak a megfelelő szervizben 
  szakember által lehetséges.

A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsőként húzza ki a dugót  
 a csatlakozó aljzatból. Ne probálja megjavítani a készüléket, minden 
  esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez.

A készüléket biztonsági okokból felnyitni tilos!

Ha a megfelelő és rendeltetészerű használat ellenére a készülék meg-
 hibásodna soha ne próbálja megjavítani, minden esetben forduljon a  
 gyártó általmegjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a 
  hiba mielőbbi szakszerű kijavítására.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ez a készülék nem igényel különösebb karbantartást.

Mindig húzza ki a készülék csatlakozóját az elektromos hálózatból, 
mielőtt megkezdi a tisztítást. 
Használjon puha szivacsot a tisztításhoz. 

FIGYELEM

OLVASSA EL FIGYELMESEN 
A MELLÉKELT 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 
A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS 

HASZNÁLATÁHOZ 
ÉS A MEGFELELŐ 
KARBANTARTÁS 

ÉRDEKÉBEN.

EZ AZ ÚTMUTATÓ FONTOS 
INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG!  

HASZNÁLATI ÚTMUATATÓ
Az arcszauna használata egy héten egyszer a smink eltávolítása után 

  esténként javasolt. A kezelés 1 és 10 perc időtartamig tarthat.
Helyezze a készüléket egy asztalra vagy más egyenletes felületre.

 Öntsön vízet a tartályba, úgy, hogy közben a mérőpoharat is teljese
 feltölti.  Ha a kapcsolót „I” állásba helyezi a készülék bekapcsol a 
 működésjelző lámpa világít, a vízmelegítés megkezdődik a tartályban.
 Helyezze az arcát a maszkba, ahol megkezdődik a gőzképződés. 
  Az arcmaszk alsőrészének forgatásával szabályozhatja a kiáramló gőz     
  mennyiségét.

Az aromaterápiás kezeléshez, helyezze fel a 2-es diffuzort. Ha a haja 
  beleér a gőzbe és nedves lesz, borítsa be azt egy törölközővel.

Minden kezelés után szárítsa meg az arcot, hogy a kitágult pórusok 
 összehúzódhassanak, ezért egy arcpakolás, arcmaszk vagy tonizáló 
  szer használata ajánlott.

Ha a készüléket inhalátorként szeretné használni cserélje a maszkot a 
  megfelelő tartozékra.

A tartozékok cseréjéhez fordítsa el azokat és húzza felfelé, miközben a 
  főegységet szorosan tartja.

A kezelés után állítsa a kapcsolót „0” állásba és húzza ki a csatlakozót 
  az elektromos hálózatból.

Ürítse ki a tartályt.

SOHA NE HELYEZE A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ.


