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Tisztelt Vásárló.
Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan 
megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, 
a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.
Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizzék meg a későbbi használatra, teg-
yék más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözlettel
az Ön Beurer csapat

 Figyelmeztetés
•	A	készülék	csak	otthoni/magán	környezetben	történő,	nem	üzleti	célú	

használatra készült.
•	A	készüléket	8	éves	és	annál	idősebb	gyerekek	valamint	korlátozott	fizi-

kai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalat-
tal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használ-
hatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, 
és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak. 

•	Gyermekek	nem	játszhatnak	a	készülékkel.
•	 A	tisztítást	és	a	felhasználó	általi	karbantartást	felügyelet	nélkül	hagyott	

gyerek nem végezheti.
•	A	készülék	hálózati	csatlakozó	vezetéke	nem	cserélhető.	Ha	a	vezeték	

megsérül, a készüléket ki kell dobni.
•	Minden	használat	előtt	győződjön	meg	a	készülék	valamint	a	vezeték	

sérülésmentességéről. Hiba esetén a készüléket nem szabad üzembe 
helyezni.

•	Mindig	ügyeljen	rá,	hogy	a	készülék	biztonságosan	és	sík	felületen	áll-
jon.

•	Figyelem,	a	kilépő	gőz	forró!

1.Jelmagyarázat
A	használati	útmutatóban	és	a	típustáblán	a	következő	szimbólumokat	használjuk:

		A	készülék	kettős	védőszigeteléssel	rendelkezik,	és	így	megfelel	a	2-es	védelmi	osztálynak.

2. Fontos tudnivalók használat előtt
•	Az	készüléket	csak	a	használati	utasításban	megadott	célra	szabad	használni.	A	nem	

rendeltetésszerű vagy figyelmetlen használatból adódó károkért a gyártó nem vállal 
felelősséget.	A	készülék	nem	alkalmas	ipari,	valamint	gyógyászati	területen	történő	felhaszná-
lásra.	A	készülék	kizárólag	otthoni	használatra	készült.

•	A	javításokat	csak	hivatalos	szervizállomások	végezhetik,	mivel	ehhez	speciális	szerszámok	
valamint alkatrészek szükségeltetnek. Egyéb esetben a garancia érvényét veszti.

•	Szívpanaszok,	bőrpír,	gyulladás,	duzzanatok,	diabétesz,	sebek,	égési	sebek,	ekcéma	vagy	
pikkelysömör esetén, és érzékeny testfelületeken ne használja a készüléket.

 !
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•	Terhesség	vagy	egészségügyi	problémák	esetén	a	készülék	használata	előtt	kérje	orvosa	
tanácsát.

•	A	gyermekek	nincsenek	tisztában	az	elektromos	készülékek	jelentette	veszélyekkel.	Figyeljen	
rá, hogy felnőtt felügyelete nélkül ne használhassák gyermekek a készüléket.

•	Mielőtt	a	készüléket	az	áramhálózatra	csatlakoztatná,	győződjön	meg	arról,	hogy	a	helyi	
hálózati feszültség és a készüléken megadott feszültség értékei megegyeznek.

•	Ne	használja	a	készüléket	víz	közelében	(pl.	fürdőkád,	mosdókagyló,	stb.).
•	Ne	használja	a	készüléket	fürdés,	zuhanyzás	vagy	alvás	közben.
•	Ne	tegye	vízbe	vagy	más	folyadékba.	Tárolja	a	készüléket	biztonságos	helyen.
•	Ne	tegye	a	készüléket	vízre	érzékeny	felületekre.
•	Csak	feltett	arcszauna-gőzmaszkkal	használja	a	készüléket.
•	Tartsa	távol	a	készüléket	és	a	vezetéket	a	forró	felületektől.

3. A használatra vonatkozó fontos tunivalók
•	Amennyiben	használat	közben	zavar	lépne	fel,	azonnal	kapcsolja	ki	a	készüléket,	és	távolítsa	

el a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
•	Ne	tartsa	az	arcát	túl	közel	a	maszkhoz,	mert	a	forró	gőz	égési	sérüléseket	okozhat.	

Használat közben csukja be a szemét, és óvja a hőre érzéket területeket.
•	Ne	használja	a	készüléket	20	percnél	hosszabb	ideig.
•	Amennyiben	olajokkal	és	gyógynövényekkel	történő	kezelés	során	bőrirritációt	vagy	más	

szokatlan tüneteket észlel, hagyja abba a kezelést.
•	Szintén	meg	kell	szakítani	a	kezelést,	ha	az	fájdalmat	vagy	rossz	közérzetet	okoz.	Ilyen	ese-

tekben kérje orvosa tanácsát.
•	Ne	használja	a	készüléket	takaró,	törölköző,	stb.	alatt.
•	A	tartozékokat	nem	szabad	működés	közben	cserélni,	mivel	a	forró	folyadék	kiömlése	égési	 

sérüléseket okozhat.
•	Figyelem:	A	túlhevülés	elleni	védelem	a	készüléket	kb.	2	perc	után	lekapcsolja,	ha	már	

nincs több víz a víztartályban. Kb. 4 perces lehűlési idő után a készülék újra normál módon 
indítható.

•	Ha	a	készülék	véletlenül	vízbe	esne,	távolítsa	el	a	hálózati	csatlakozót	a	dugaljból.	A	
következő használat előtt vizsgáltassa át a készüléket szakképzett villanyszerelővel.

4. Fontos tudnivalók – használat után
•	A	használatot	követően	kérjük	távolítsa	el	a	hálózati	csatlakozót	a	dugaljból.
•	A	csatlakozót	soha	ne	a	vezetéknél	fogva,	vagy	vizes	kézzel	távolítsa	el	a	dugalból.
•	Kérjük,	hogy	a	maradék	folyadékot	az	oldalsó	nyíláson	keresztül	távolítsa	el	a	

gőzőlőedényből. Mindig figyeljen arra, hogy a kapcsolón, a hálózati kábelen vagy a készülék 
alján keresztül ne juthasson víz a készülék belsejébe.

•	Használat	után	meg	kell	tisztítani	a	készüléket,	hogy	így	megakadályozza	a	zsír	vagy	egyéb	
maradékok lerakódását. Így optimális hatékonyságot és hosszabb élettartamot érhet el.

•	A	következő	használat	előtt	teljesen	hagyja	kihűlni	a	készüléket.
•	mennyiben	a	használattal	kapcsolatosan	további	kérdései	vannak,	kérjük	forduljon	

kereskedőjéhez vagy az ügyfélszolgálathoz.
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5. Készülék leírása
	 1.	Arcszauna-gőzmaszk	az	egész	arcra
 2. Víztartály
	 3.	Alapkészülék
 4. Maximális töltési magasság
 5. Forgókapcsoló
 6. Kontroll-lámpa
	 7.	Aroma-rátét
	 8.	Arcszauna-gőzmaszk	az	orra	és	szájra
 9. Gőzszelep (hátoldal)
10. Gőzölőlap
11. Mérőpohár

6. Használat
Ezt a készüléket emberi arcon történő használatra tervezték.
Az	arcszauna	használata	ideális	alapot	teremt	az	arc	szépségápolásához.	Arcbőrét	optimálisan	
előkszítéheti további kezelésekhez, pl. mélytisztításhoz hidratáláshoz, arcpakolásokhoz.
A	kozmetikai	szalonokban	is	gyakran	gőzöléssel	kezdik	az	arcbőr	kezelését.	Az	éltető	gőz	fokozza	
a bőr vérellátását, kitágulnak a pórusok, és ezáltal könnyebben eltávolíthatók a szennyeződések.
Ezzel	tökéletes	kiindulási	alapot	teremt	minden	arcápolási	eljáráshoz.	A	kitágult	pórusokon	keresz-
tül a hatóanyagok mélyen a bőrbe jutnak, és így optimálisan fejtik ki hatásukat.

6.1. Üzembe helyezés
Állítsa a készüléket lapos, fix, és vízre nem érzékeny felületre, pl. egy asztalra.
Töltsön	a	mérőedény	segítségével	vizet	a	készülék	víztartályába.	Nem	szabad	a	megengedett	
maximumnál több vizet beletölteni.
A	tartályt	sohase	közvetlen	folyóvíz	alatt,	hanem	kizárólag	a	mellékelt	mérőedény	segítségével	
töltse	fel.	A	víz	mennyisége	maximális	feltöltöttség	esetén	kb.	20	percnyi	használatra	elegendő.
Víz helyett soha ne használjon olajokat vagy gyógynövényeket, henem csak kiegészítőként - az 
elégséges  vízmennyiség mellett - alkalmazza azokat.
Az	arcmaszk	mellett	egy	külön,	az	orhoz	való	maszkot	is	mellékelünk.
A	kívánt	gőzmaszkot	az	alapmodulra	rácsavarva	rögzítheti.
Ügyeljen	rá,	hogy	a	maszk	a	pöckök	segítségével	biztosan	rögzüljön!

6.2 Az arcszauna használata
Teljesen tekerje le a vezetéket. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a dugaszoló aljzathoz. Ezután 
forgassa el a kapcsolót az órmutató járásával megegyező irányben addig, amíg a piros kontroll-
lámpa ki nem gyullad. Először állítsa a kapcsolót “2”-es pozícióba, hogy felgyorsítsa a felmelegíté-
st. Kb. 5 perc után elkezd  
kiáramolni a gőz. Forgassa vissza a kapcsolót az ‘1’-es állásba; így csökkentheti a gőzölési teljesít-
ményt.

Állítható gőzcsap:
A	gőzkiáramlás	erősségét	a	gőzlap	elforgatásával	szabályozhatja.
Lezárt gőzcsap esetén a gőz a gőzszelepen keresztül távozik, amelyik a készülék ill. a maszk hátsó 
oldalán	található	(lásd	az	ábrát).	A	gőzlap	elzárásával	felgyorsíthatja	a	víz	felmelegedését.
Az	égési	sérülések	elkerülése	érdekében	soha	ne	nyúljon	közvetlenül	a	gőzcsaphoz,	és	figyeljen	rá,	
hogy a gőz szabadon kiáramolhasson a szelepen át.
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Ezután üljön a készülék elé. Dőljön annyira előre, hogy az arca a maszk fölött legyen.
Ha a gőzhatást túl erősnek találja, növelje a távolságot az égési sérülés elkerülése érdeké-
ben.

Figyelem:
A	kezelés	alatt	mindig	vissza	kell	állítani	a	kapcsolót	„1“-es	pozícióba.
Ne	tartsa	az	arcát	túl	közel	a	maszkhoz,	mert	a	túl	intenzív	gőzhatás	égési	sérüléseket	okozhat.
Ha be szeretné fejezni a használatot, vagy elpárolgott az összes víz, úgy forgassa vissza a kapcso-
alót	„0“	állásba.	A	készülék	kontroll-lámpája	kialszik.
Használat után hideg vízzel mossa le az arcát. Ezután használjon arckrémet vagy a szükséges 
pakolást.	A	kitágult	pórusokon	keresztül	mélyen	a	bőrbe	jutnak	a	hatóanyagok.
A	készülék	használatát	heti	2-3	alkalommal	-	kezelésenként	max.	20	perc	-	ajánljuk.

6.3 gyógynövények, olajok és további aromaanyagok használata
Az	aroma-rátét	segítségével	gyógynövényeket,	olajokat	és	más	aroma-anyagokat	alkalmazhat	a	
kezelés	során.	Azok	a	gyógynövények,	olajok	és	más	aromaanyagok,	amelyek	vízgőzzel	kevered-
nek,	így	fejtik	ki		legjobban	a	hatásukat.	Nem	szabad	sótartalmú	oldatokat	használni.
Csak olyan gyógynövényeket, olajokat vagy aroma-anyagokat szabad használni, amelyeket 
gőzmaszkkal történő használatra készítettek, és arra alkalmasak, valamint amelyeket ezen anyagok 
gyártója erre a célra jóváhagyott.

Használat:
Nyissa	ki	az	aroma-rátét	fedelét	(lásd	az	ábrát).	Tegyen	néhány	csepp	olajat	egy	pamut-vattapa-
macsra, ezt helyezze be és ezután csukja be az aroma-rátétet.

6.4 Az orr-/száj-gőzmaszk használata
Mivel az emberi orr nyálkahártyája igen érzékeny, az orr-/száj-gőzmaszk használata során soha ne 
„2“-es	fokozatra	állítsa	a	készüléket.	A	használat	során	ne	tartsa	túl	közel	az	orrát	a	maszkhoz	(lásd	
az ábrát).
Napi	10	percnél,	és	heti	2-3	alkalomnál	több	kezelés	nem	ajánlott.
Használata megegyezik a 6.2. pontban leírtakkal.

7. A készülék tisztítása és karbantartása
Húzza ki a hálózati dugaszt. Hagyja a készüléket kb. 10-15 percig hűlni, majd az óramutató járásá-
val megegyező irányban tekerje le a gőzmaszkot, és vegye le az alapmodulról. Ürítse ki a víztartályt 
a tetejét lefelé tartva.
Minden használat után tisztítsa meg a gőzőlögtető-tálat a zsíroktól és a lerakódott vízkőtől. Ehhez 
bármilyen kiskereskedelmi forgalomban kapható, alumíniumhoz alkalmas vízkőoldót használhat.
A	készülék	felületét	és	a	gőzmaszkot	nedves,	puha	kendővel	tisztítsa	meg	,	majd	száraz	ruhával	
törölje át
•	Ne	használjon	agresszív	szereket	(pl.	alkoholt,	acetont,	benzint	vagy	súrolószereket)	
 a műanyag részek tiszításához.
•	Tisztítás	előtt	áramtalanítsa	a	készüléket.
•	A	tisztításhoz	ne	használjön	éles	vagy	hegyes	tárgyakat.
•	Ne	merítse	víz	alá	a	készüléket.

8. Műszaki adatok
Csatlakoztatás az elektromos hálózatra
230V ~ 50Hz 120W
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7. Leselejtezés
Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos 
és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronik 
Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmen-
tesítésben illetékes helyi szervekhez.
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Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com
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