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 VAROVÁNÍ
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, 

ne v komerční oblasti.
• Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostat-
kem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud 
byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chá-
pou z toho vyplývající rizika.

• Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
• Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, mu-

síte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
• Vždy dbejte na to, aby přístroj stál bezpečně na rovném podkladu. 

Hrozí nebezpečí opaření vytékající kapalinou.
• Pozor! Vystupující pára je horká!
• V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již ne-

lze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto po-
kynů záruka zaniká.

1. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ
Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

Varování Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko 
ohrožení zdraví

Pozor Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/
příslušenství

Pozor
Aplikace využívejte pouze u stupně 1! Použití ve stupni 2 může 
v důsledku horké páry a zahřátí nástavce způsobit zarudnutí 
kůže nebo popáleniny. 

Značka CE
Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních 
směrnic.

Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ)

Výrobce

Přístroj třídy ochrany II
Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 
2
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Warning!
Hot Steam! Obličej nemějte příliš blízko masky, aby Vás neopařila horká pára.

Čtěte pokyny

Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU. 
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PAP  
Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.

Označení posouzení shody pro Spojené království

2. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Varování
• Přístroj je určen pouze k účelům uvedeným v tomto návodu k použití. Výrobce není zod-

povědný za škody vzniklé nepřiměřeným a lehkomyslným použitím. Přístroj není vhodný k 
obchodním účelům a k použití v lékařském oboru. Používejte přístroj pouze pro soukromé 
domácí účely.

• Nepoužívejte přístroj v těchto případech: srdeční onemocnění, zarudnutí kůže, záněty, zdu-
řeniny, přecitlivělost některých míst, cukrovka, poranění, popáleniny, ekzém nebo lupenka.

• V těhotenství nebo při zdravotních problémech konzultujte použití přístroje se svým lékařem.
• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout s používáním elektrických přístrojů. 

Postarejte se o tom, aby děti nepoužívaly přístroj bez dozoru.
• Před zapojením přístroje do sítě zkontrolujte, zda místní napětí souhlasí s napětím uvede-

ném na přístroji.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody (např. vana, umývadlo atd.)
• Nepoužívejte přístroj pokud se koupete, sprchujete nebo spíte.
• Nedávejte jej do vody ani do jiných tekutin. Ukládejte přístroj na nějaké bezpečné místo.
• Neodkládejte přístroj na plochy citlivé na vodu!
• Používejte přístroj pouze s nasazenou maskou na obličej do sauny a páry.
• Přístroj držte dále od síťového kabelu a horkých ploch.

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

3.1 Důležitá upozornění během použití

 Varování
• Pokud se během použití vyskytne závada, přístroj okamžitě odpojte a vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky.
• Obličej nemějte příliš blízko masky, aby Vás neopařila horká pára. Během použití zavřete oči 

a chraňte si horku náchylné zóny.
• Nepoužívejte přístroj déle než 20 minut.
• Při použití přístroje s ojeji či bylinkami přerušte používání vyskytne-li se podráždění pokožky 

nebo jiné neobvyklé jevy na pokožce.
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• Rovněž ukončete použití, vyskytnou-li se bolesti nebo nevolnosti a promluvte si se svým 
lékařem.

• Nepoužívejte přístroj pod dekou, ručníky atd. .
• Neměňte příslušenství během provozu, neboť při rozlití horkých tekutin hrozí nebezpečí 

popálení.
• Pozor: Ochrana proti přehřátí vypne přístroj asi po 2 minutě, jestliže již v zásobníku není žád-

ná voda. Po ochlazení, které trvá asi 6 minut, můžete přístroj opět normálně zapnout.
• Pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě zástrčku vytáhněte. Před dalším použitím 

nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

3.2 Důležitá upozornění pro použití

 Pozor
• Po použití přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel nebo vlhkýma rukama. Prosím vyprázdněte 

z postranního odpařovacího zařízení zbylé tekutiny. Dbejte zásadně na to, aby nepronikly 
žádné tekutiny vypínačem, kabelem nebo dnem přístroje do vnitřní části přístroje.

• Přístroj po použití vyčistěte, abyste zabránili usazování tuku a jiných nečistot. To zajišťuje 
optimální funkci přístroje a prodlužuje dobu jeho používání.

• Nechte přístroj před dalším uvedením do provozu zcela zchladit.
• Pokud byste k používání našich přístrojů měli další dotazy, obraťte se prosím na Vašeho 

prodejce nebo zákaznicky servis společnosti Beurer.

4. POPIS PŘÍSTROJE
1   Obličejová maska do sauny a páry na celý 

obličej 7  Aroma nástavec

2  Zásobník na vodu 8   Obličejová maska do sauny a páry na 
nos a ústa

3  Základní přístroj 9  Ventil na páru (zadní strana)
4  Maximální výška pro naplnění 10 Parní deska
5  Otáčivý vypínač 11 Měrka
6  Kontrolní světélko 12 Stupně výkonu

5.  UVEDENÍ DO PROVOZU
Kabel úplně odmotejte. Postavte přístroj na rovnou, pevnou a vodě odolnou plochu popř. 
stůl. Zásobník na vodu naplňte pomocí měrky. Maximální výška pro naplnění se nesmí 
překročit (obrázek_). Zásobník byste nikdy neměli plnit přímo pod tekoucí vodou, nýbrž 
pouze pomocí přiložené měrky. Při maximálním naplnění vystačí množství vody k 20 minu-
tovému použití. Nepoužívejte oleje, bylinky nebo aromatické látky jako náhražku vody, nýbrž 
pouze jako doplněk k určitému množství vody. Vedle obličejové masky existuje také speciální 
nástavec na nos.
Požadovanou parní masku zafixujte otočením do výchozí pozice (obrázek _). Dbejte na to, 
aby forma pevně zapadla.
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6. POUŽITÍ
Tento přístroj je určen pouze k používání na lidském obličeji.
Použití obličejové sauny nabízí ideální základ k péči o krásný obličej. Pokožka na Vašem 
obličeji je optimálně připravena k dalšímu ošetření jako např. hloubkové čištění, obličejové 
masky atd.
Studia krásy začínají velice často využívat k ošetření obličeje páry. Povzbuzující pára zvyšuje 
prokrvení kůže, otvírají se póry a nečistoty se lépe odstraňují.
Tak zajistíte perfektní výchozí základnu pro každý způsob péče o pleť. Otevřenými póry proni-
kají pěstící produkty hluboko do kůže a optimalizují tak jejich účinek.

6.1 Použití sauny na obličej
Zasuňte zástrčku do zásuvky. Potom otáčejte spínačem ve směru chodu hodinových ručiček, 
dokud se nerozsvítí modrá kontrolka.  Pootočte vypínačem do pozice „2“, abyste urychlili zahřívání. 
Po asi 3 minutách začíná pára stoupat. Pootočte vypínačem zpět do pozice „1“, abyste zredukovali 
výkon páry.

Nastavitelné vypouštění páry:
Sílu parní produkce můžete mimo jiné regulovat otočením parní desky.
Při uzavřeném vypouštění páry vystupuje pára z parního ventilu, který se nachází na zadní části
přístroje popř. masky. ( viz obrázek ) Zavřením parní desky můžete zahřívací fázi vody zkrátit. Aby-
ste zabránili popáleninám, nedotýkejte se přímo vypouštění páry a dbejte na to, aby pára mohla 
volně vystupovat z ventilu. Posaďte se před přístroj. Nakloňte se dopředu tak, dokud nebude 
obličej nad maskou (obrázek).

 Varování
Přístroj nedržte v ruce a během provozu ho nepřemísťujte, dokud se neochladí. Mohli byste 
se popálit horkou vodou.

Pokud působení páry cítíte jako příliš horké, zvětšete vzdálenost, aby nedošlo k popá-
lení.

 Varování 
Vystupující pára je horká!
Během ošetření byste měli vypínač vždy otočit zpět do pozice „1“.
Nedržte obličej příliš blízko u masky, silná intenzita páry by mohla způsobit popálení nebo 
zčervenání pokožky.

Chcete-li ukončit použití nebo se z vody stala pára, otočte vypínačem zpět do pozice „0“. 
Kontrolní světélko přístroje zhasne.
Po použití přístroje si umyjte obličej studenou vodou. Naneste si krém na obličej nebo masku.
Otevřené póry nechají látky proniknout hluboko do kůže.
Nepoužívejte saunu na obličej déle než 20 minut denně. Doporučuje se použití 2 -3krát týdně.
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6.2 Použití léčivých bylin, olejů a jiných aromatických látek
Aroma nástavec Vám nabízí možnost použití léčivých bylin, olejů a jiných aromatických látek 
v rámci aromaterapie. Léčivé byliny, oleje a jiné aromatické látky, které se smísí s vodní párou 
dosahují nejlepších účinků. Nesmí se používat roztoky obsahující sůl. Mohou se použít pouze 
takové léčivé byliny, oleje a aromatické látky, které jsou pro použití parní masky určeny a 
doporučeny a jsou povoleny výrobcem.

Použití:
Otevřete víko aroma nástavce (viz obrázek). Nakapejte několik kapek oleje na bavlněný 
tampón. Vložte bavlněný tampón a uzavřete aroma nástavec.

Pozor: Do nádržky na vodu nepřidávejte žádné vonné látky, mohlo by dojít k poškození
přístroje. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

6.3 Použití parní masky na nos/ústa.
Jelikož je lidská nosní sliznice velice citlivá, nepoužívejte nikdy přístroj s parní maskou na 
nos/ústa nastavený na „stupeň 2“. Nedržte nos během použití příliš blízko masky (viz obrá-
zek). Používejte tak, jak je popsáno v bodě 6.1.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Ytáhněte zástrčku. Než parní masku oddělíte z výchozí pozice otočením v protisměru hodi-
nových ručiček, nechte přístroj asi 10 – 15 minut zchladit. Vyprázdněte zásobník na vodu, 
přičemž vrchní stranu držte směrem dolů.
Po každém použití vyčistěte parní misku od tuků a vápenitých usazenin běžným, pro alumini-
um vhodným odvápňovacím prostředkem.
K čištění povrchů přístrojů a parní masky používejte prosím měkký, lehce navlhčený hadřík a 
utřete povrch do sucha.
•  Nepoužívejte k čištění plastových částí žádné ostré prostředky (např. alkohol, aceton, ben-

zin nebo brusný prostředek)
• Nepoužívejte k čištění žádné ostré a špičaté předměty
• Neponořujte přístroj do vody

8. LIKVIDACE
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu
s domácím odpadem.
Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. 
Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
(WEEE). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na sta-
rosti likvidaci.
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9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení 230-240 V~; 50-60 Hz; 120 W
Rozměry 19,5 x 18,0 x 30 cm
Hmotnost ca. 648 g

Technické změny vyhrazeny.

10. ZÁRUKA
Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.
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 VÝSTRAHA
• Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, 

nie na komerčné použitie.
• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s ob-

medzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú 
pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní príst-
roja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.

• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• V prípade, že sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto prístroja, 

musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí 
zlikvidovať.

• Vždy dbajte na bezpečné a rovné umiestnenie prístroja. Hrozí 
nebezpečenstvo obarenia vytekajúcimi kvapalinami.

• Pozor, unikajúca para je horúca.
• Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opra-

vy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri 
nedodržaní pokynov zaniká záruka.

1. VYSVETLENIE SYMBOLOV
Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasle-
dovné symboly:

Výstraha Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo 
zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia

POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/
príslušenstve

Upozornenie
Aplikácie vykonávajte iba pri stupni 1! Pri aplikáciách na 
stupni 2 môže horúca para a zohrievanie nástavca spôsobiť 
začervenania kože, ako aj popáleniny. 

Značka CE
Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a 
elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Výrobca

Prístroj triedy ochrany II
Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede 
ochrany 2
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Warning!
Hot Steam! Tvár počas použitia prístroja nedržte príliš blízko pri maske, pretože

v opačnom prípade môže horúca para spôsobiť popáleniny.

Prečítajte si pokyn

Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov 
EAEU. 
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PAP  
Obal ekologicky zlikvidujte

Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva

2. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

 Výstraha
• Prístroj je určený len na účel popísaný v návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré 

vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia. Tento prístroj nie je určený 
na komerčné použitie a použitie v medicínskej oblasti. Prístroj používajte iba na domáce 
použitie.

• Prístroj nepoužívajte, ak trpíte na ochorenie srdca, sčervenanie kože, zápaly, opuchy, citlivé 
miesta, diabetes, rany, popáleniny, ekzémy alebo psoriázu.

• Počas tehotenstva alebo pri zdravotných problémoch sa pred použitím prístroja poraďte s 
vaším lekárom.

• Deti nevedia rozpoznať nebezpečenstvá vyplývajúce z elektrických prístrojov. Zabezpečte, 
aby deti nemohli používať prístroj bez dozoru.

• Pred zapojením prístroja do elektrickej siete skontrolujte, či sa miestne sieťové napätie zho-
duje s napätím uvedeným na prístroji.

• Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody (napr. vaňa, umývadlo, atď.).
• Prístroj nepoužívajte pri kúpaní, sprchovaní alebo počas spánku.
• Prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Prístroj uchovávajte na bezpečnom 

mieste.
• Prístroj neumiestňujte na povrchy citlivé na vodu!
• Prístroj používajte len s nasadenou naparovacou maskou tvárovej sauny.
• Prístroj a sieťový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.
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3. POUŽITIE PODĽA URČENIA

3.1 Dôležité upozornenia pred použitím

 Výstraha
• V prípade, že by sa počas používania vyskytla porucha, prístroj okamžite vypnite a vytiahni-

te zástrčku zo zásuvky.
• Tvár počas použitia prístroja nedržte blízko pri maske, pretože v opačnom prípade môže horúca 

para spôsobiť popáleniny. Počas použitia si zatvorte oči a chráňte oblasti citlivé na teplo.
• Prístroj nepoužívajte dlhšie ako 20 minút.
• Použitie s olejmi a bylinkami prerušte, ak sa na koži vyskytnú podráždenia alebo iné ne-

zvyčajné prejavy.
• Rovnako používanie prerušte v prípade výskytu bolestí alebo nevoľnosti a poraďte sa s 

vaším lekárom.
• Prístroj nepoužívajte pod dekou, uterákmi atď.
• Diely príslušenstva nevymieňajte počas prevádzky, pretože pri vyliatí horúcich kvapalín 

vzniká nebezpečenstvo popálenia.
• Pozor: Ochrana proti prehriatiu automaticky prístroj vypne po cca 2 minútach, ak sa v nádrži 

na vodu nenachádza žiadna voda. Po dobe ochladenia v trvaní cca 6 minúty je možné 
prístroj opäť normálne zapnúť.

• V prípade, že prístroj omylom spadol do vody, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku. Pred 
ďalším použitím nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovaným inštalatérom.

3.2 Dôležité upozornenia počas používania

 Pozor
• Po použití prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Zástrčku nikdy neťahajte zo zásuvky za kábel alebo s mokrými rukami.
• Zvyšné kvapaliny vyprázdnite z odparovacej nádoby z bočnej strany. Zásadne dohliadnite 

na to, aby sa nedostali cez spínač, sieťový kábel alebo spodok prístroja dovnútra prístroja 
žiadne kvapaliny.

• Prístroj sa musí po použití vyčistiť, aby sa predišlo nahromadeniu tuku a iných zvyškov. 
Následne je zabezpečená optimálna účinnosť a predlžuje sa životnosť prístroja.

• Pred opätovným uvedením do prevádzky prístroj nechajte kompletne vychladnúť. V prípa-
de otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na svojho predajcu alebo na 
zákaznícky servis.

4. POPIS PRÍSTROJA
1   Tvárová sauna – naparovacia maska na celú 

tvár 7  Nadstavec na pridanie arómy

2  Nádrž na vodu 8   Tvárová sauna – naparovacia maska na 
nos a ústa

3  Základný prístroj 9  Parný ventil (zadná strana)
4  Maximálna výška plnenia 10 Odparovacia platňa
5  Otočný prepínač 11 Odmerka
6  Svetelná kontrolka 12 Výkonovými stupňami
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5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Kompletne rozviňte kábel. Prístroj položte na rovný, pevný povrch, ktorý nie je citlivý na vodu, 
prípadne stôl.
Pomocou odmerky naplňte vodu do nádrže na vodu prístroja. Maximálna výška naplnenia sa 
nesmie prekročiť.
Nádrž by ste nikdy nemali plniť priamo pod tečúcou vodou, ale len pomocou priloženej 
odmerky. Množstvo vody postačuje pri maximálnej výške hladiny na jedno použitie s trvaním 
cca 20 minút. Nepoužívajte oleje, bylinky ani iné aromatické látky ako náhradu vody, ale len 
dodatočne k dostatočnému naplneniu vodou.
K maske na tvár je navyše k dispozícii špeciálny nadstavec na nos. Otáčaním zafixujte 
požadovanú naparovaciu masku k základnej jednotke. Dbajte na to, aby blokovacie výstupky 
na maske pevne zapadli.

6. POUŽITIE
Tento prístroj je určený výlučne na použitie na ľudskej tvári.
Použitie tvárovej sauny poskytuje ideálny základ starostlivosti o krásu tváre. Vaša pokožka 
tváre sa tak optimálne pripraví na ďalšie ošetrenie, napr. hĺbkové čistenie, hydratáciu, tvárové 
masky atď. Kozmetické salóny veľmi často začínajú ošetrenie tváre parným ošetrením. 
Revitalizujúca para zvyšuje prekrvenie kože, spôsobuje otváranie pórov a umožňuje lepšie 
odstránenie nečistôt. Vytvoríte tak perfektný úvodný základ pre každý druh starostlivosti o 
pokožku tváre. Cez otvorené póry prenikajú kozmetické výrobky hlboko do kože a ich účinok 
sa tým optimalizuje.

6.1 Použitie tvárovej sauny
Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. Potom otočte spínač v smere pohybu hodinových 
ručičiek, kým zasvieti modrá svetelná kontrolka. Nastavte spínač najskôr do polohy „2“, aby 
ste urýchlili zahriatie. Po cca 3 minútach začne vystupovať para. Otočte spínač naspäť do 
polohy „1“, aby ste znížili parný výkon.

Nastaviteľný výstup pary:
Silu produkcie pary môžete okrem toho regulovať otáčaním odparovacej platne.
Pri zatvorenom výstupe pary vystupuje para z parného ventilu, ktorý sa nachádza na zadnej 
časti prístroja, resp. masky.
Uzavretím odparovacej platne možno skrátiť fázu zohrievania vody.
Aby sa zabránilo popáleninám, nikdy sa nedotýkajte priamo výstupu pary a dbajte na to, aby 
mohla para voľne unikať z ventilu.
Posaďte sa pred prístroj. Skloňte sa tak ďaleko dopredu, aby sa vaša tvár nachádzala nad 
maskou.

 Výstraha
Prístroj nedržte v ruke a počas prevádzky ho neprestavujte, kým nie je ochladený. Mohli by 
ste sa pritom popáliť horúcou vodou.

V prípade, že je para vnímaná ako príliš horúca, zväčšte vzdialenosť, aby ste predišli 
popáleninám.
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 Výstraha
Unikajúca para je horúca! Počas ošetrovania by ste mali spínač vždy otočiť späť do polohy 
„1“. Tvár nedržte príliš blízko pri maske, pretože následkom vysokej intenzity pary sa môžu 
vyskytnúť popáleniny alebo začervenania.
Keď chcete používanie ukončiť alebo keď sa voda odparila, otočte spínač späť do polohy „0“.
Svetelná kontrolka prístroja zhasne. Po použití si tvár umyte studenou vodou. Následne nan-
este krém na tvár alebo pleťovú masku. Otvorené póry umožnia účinným látkam preniknúť do 
kože. Tvárovú saunu nepoužívajte dlhšie ako 20 minút denne. Odporúčajú sa 2 až 3 použitia 
týždenne.

6.2 Používanie liečivých byliniek, olejov a ďalších aromatických 
látok

Nadstavec na pridanie arómy vám poskytuje možnosť použiť v rámci aromaterapie liečivé 
bylinky, oleje a iné aromatické látky. Liečivé bylinky, oleje a iné aromatické látky, ktoré sa 
zmiešajú s vodnou parou, tak najlepšie rozvinú svoj účinok. Nesmú sa však používať žiadne 
roztoky obsahujúce soľ.
Používať sa smú len také liečivé bylinky, oleje a aromatické látky, ktoré sú určené a vhodné 
pre použitie v naparovacej maske, a boli na tento cieľ výrobcom týchto látok schválené.

Použitie:
Otvorte kryt nadstavca na pridanie arómy. Na bavlnený vatový tampón dajte pár kvapiek 
oleja. Vložte bavlnený vatový tampón a potom zatvorte nadstavec na pridanie arómy.

Pozor: Neplňte aromatické látky priamo do nádrže na vodu, môže to viesť k poruche 
prístroja. Pri nedodržaní pokynov záruka zaniká.

6.3 Používanie naparovacej masky na nos/ústa
Keďže nosná sliznica človeka je veľmi citlivá, nepoužívajte nikdy prístroj pri použití naparo-
vacej masky na nos/ústa na „stupni 2“. Počas používania prístroja nedržte nos príliš blízko 
pri maske. Procedúra by nemala trvať viac ako 10 minút denne a mala by prebiehať nanajvýš 
2 – 3 razy týždenne.
Použitie prebieha, ako je opísané v bode 6.1.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O PRÍSTROJ
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nechajte prístroj približne 10 – 15 minút vychladnúť, skôr ako 
naparovaciu masku oddelíte od základnej jednotky otáčaním proti smeru pohybu hodinových 
ručičiek. Vyprázdnite nádrž na vodu tým, že hornú stranu podržíte nadol.
Po každom použití vyčistite odparovaciu misku od tuku a zvyškov vodného kameňa pomo-
cou bežného odvápňovacieho prostriedku, vhodného na hliník.
Na čistenie povrchu prístroja a naparovacej masky použite mäkkú, mierne navlhčenú utierku 
a povrch utrite.
•  Na čistenie plastových častí nepoužívajte žiadne agresívne prostriedky (napr. alkohol, 

acetón, benzín alebo abrazívne prostriedky).
• Na čistenie nepoužívajte žiaden ostrý alebo špicatý predmet.
• Prístroj neponárajte do vody.
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8. LIKVIDÁCIA
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nes-
mie likvidovať s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom 
príslušných zberní vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpa-
doch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment).
V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájanie 230-240 V~; 50-60 Hz; 120 W
Rozmery 19,5 x 18,0 x 30 cm
Hmotnosť ca. 648 g

Technické zmeny vyhradené.

10. ZÁRUKA
Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.
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