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Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi! Instrukcję obsługi 
należy zachować wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i oryginalnym opakowaniem, będą one 
potrzebne w przypadku ewentualnej reklamacji! Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 
domowego. Nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego. Urządzenie należy zawsze wyłączać przed 
rozpoczęciem czyszczenia lub, gdy ulegnie uszkodzeniu. Nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru w 
sąsiedztwie uruchomionego urządzenia. Urządzenie należy stawiać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Nie wolno rozbierać urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać w autoryzowanym punkcie serwisowym. 
Należy unikać kontaktu urządzenia ze źródłami gorąca, promieniami słonecznymi, wilgocią, chronić je 
przed uszkodzeniem przez ostre przedmioty oraz przed innymi niekorzystnymi warunkami. Urządzenie 

powinno współpracować wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami. Nie wolno używać 
urządzenia na wolnym powietrzu. Przed uruchomieniem należy upewnić się, czy napięcie 
w sieci elektrycznej jest zgodne z wartością umieszczona na tabliczce znamionowej. Nie 
wolno podłączać i odłączać urządzenia od sieci elektrycznej, gdy stoimy w wodzie. Przed 
podłączeniem lub odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej należy upewnić się, że 
pokrętło sterowania znajduje się w pozycji [0] WYŁĄCZONE. POD ŻADNYM POZOREM 

nie wolno podczas czyszczenia zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. NIE WOLNO używać 
urządzenia bez wody. Nie wolno wkładać jakichkolwiek przedmiotów do wnętrza urządzenia. Inhalatora 
można używać wyłącznie w pozycji siedzącej. NIE WOLNO pozostawiać załączonego urządzenia, gdy jest 
nieużywane lub nie mamy zamiaru z niego korzystać. NIE WOLNO używać urządzenia z uszkodzonym 
wtyczką lub przewodem zasilającym. Gdy urządzenie pracuje nieprawidłowo, upadło lub wykazuje 
jakiekolwiek znamiona uszkodzenia należy zlecić jego naprawę w autoryzowanym punkcie serwisowym. 
NIE WOLNO ciągnąć za przewód zasilający. NIE WOLNO używać urządzenia, gdy jesteśmy zmęczeni. 
Urządzenie należy stawiać WYŁĄCZNIE na płaskim, gładkim podłożu w pomieszczeniu. Nie wolno używać 
urządzenia na wolnym powietrzu. Gdy podczas inhalacji odczuwasz dyskomfort, ból lub pojawią się 
podrażnienia skóry na twarzy, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia. Nie wolno wykonywać 
kuracji, gdy na twarzy występują obrzęki, stan zapalny lub wysypka alergiczna. W takim przypadku należy 
możliwość korzystania skonsultować z lekarzem. Powierzchnia urządzenia mocno się nagrzewa. Osoby nie 
odczuwające zmian temperatury powinny zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia. 
Nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru w sąsiedztwie uruchomionego urządzenia. Urządzenie powinno 
być wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w instrukcji obsługi. Urządzenie należy chronić przed 
mocnymi uderzeniami i wstrząsami. Urządzenie powinno zawsze stać w pozycji pionowej w suchym miejscu. 
Dzieci lub osoby niepełnosprawne mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem odpowiedzialnej 
na nie osoby. Urządzenie powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od źródeł gorąca. Nie wolno 
wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otworów w urządzeniu. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w 
wieku powyżej 7 lat, będące pod nadzorem lub zaznajomione z zasadami bezpiecznego użytkowania oraz 
świadome zagrożeń mogących się pojawić podczas inhalacji. Dzieciom w wieku do lat 8 nie wolno czyścić 
urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych, dzieci starsze mogą je wykonywać wyłącznie pod 
nadzorem. Urządzenie i przewód zasilający powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku do lat 8. 
Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonej sprawności manualnej, fizycznej lub umysłowej oraz nie 
posiadające odpowiedniego doświadczenia, gdy są pod nadzorem i zapoznały się z zasadami bezpiecznego 
użytkowania oraz są świadome mogących pojawić się zagrożeń podczas inhalacji.
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dla zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zaleca się zabezpieczenie obwodu 
elektrycznego zasilającego łazienkę wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) o znamionowym prądzie 
wzbudzenie nie przekraczającym 30 mA.
Zasięgnij porady u wykwalifikowanego elektryka.
Gdy korzystasz z uradzenia w łazience, to po zakończeniu inhalacji odłącz je od sieci elektrycznej, ponieważ 
sąsiedztwo wody stanowi niebezpieczeństwo nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Uszkodzony 
przewód zasilający powinien być wymieniony przez autoryzowany serwis, aby uniknąć zagrożenia 
porażeniem prądem elektrycznym. 
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Informacje
- Zadbaj o swoją zmęczoną skórę zwłaszcza wtedy, gdy na twarzy pojawią się widoczne oznaki 
starzenia się, utrata tłuszczu i składników odżywczych z policzków, podbródka oraz warg i 
gromadzenie się tłuszczu na szyi.
- Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania inhalacji oraz pielęgnacji skóry twarzy.
- Rozluźnia mięśnie i łagodzi ból.
- Dokonuje głębokiej regeneracji skóry.
- Daje skórze młodzieńczy wygląd.
- Łagodzi stres i zmęczenie.
- Otwiera pory skóry dla efektywniejszego oczyszczania i nawadnia skórę.
- Do dyspozycji masz również końcówkę na nos to wykonywania inhalacji.

Łatwe w czyszczeniu.
Umożliwia używanie aromatów (olejków eterycznych). Dobrze dobrane zapachy mają 
za zadanie polepszenia krążenia krwi w obszarze twarzy, co objawia się przyjemnym 
i długotrwałym poczuciem ciepła (wzrost temperatury skóry). Sauna do twarzy, przy 
korzystaniu z niej w regularnych interwałach, polepsza krążenie krwi w obszarze twarzy i 
oczyszcza zatoki nosowe i czołowe.

Wykaz elementów
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1. Maska na twarz
2. Końcówka na nos do inhalacji
3. Pojemnik na wodę (wewnątrz urządzenia)
4. Dozownik
5. Pokrętło intensywności i wyłącznik (0, 1, 2)
6. Suwak regulatora pary
7. Kontrolka zasilania
8. Korpus z grzałką

Przygotowanie do pracy
Wybór lokalizacji
Rozpakuj urządzenia, usuń wszystkie materiały opakunkowe i postaw na płaskiej, pewnej i 
twardej powierzchni. Niw wolno stawiać urządzenia np. na dywanie.

Sposób użycia
1. Ustaw urządzenie na płaskim, antypoślizgowym i wodoodpornym 
podłożu.
2. Urządzenie można załączyć wyłącznie wtedy, gdy jest napełnione 
wodą. Napełnij pojemnik ciepła wodą, możesz do tego użyć 
dozownika.
Gdy do inhalacji masz zamiar użyć jakiegoś roztworu, dodaj 
odpowiednią ilość tej substancji do wody, możesz też użyć olejków 
inhalacyjnych. Poziom wody nie powinien przekraczać znacznika 
„MAX” znajdującego się od wewnętrznej strony pojemnika na wodę.
Ostrzeżenia
Nie wolno nalewać wody ponad poziom oznaczony jako „MAX”.
Po nalaniu zbyt dużej ilości wody, może się ona dostać do wnętrza urządzenia. Może to 
doprowadzić do jego wyłączenia a nawet uszkodzenia.
3. Upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE (pokrętło w pozycji 0), zanim podłączysz je do 
sieci elektrycznej 230 V~ 50 Hz.
4. Nałóż maskę na korpus z elementem grzejnym: Wypustki na masce powinny wejść w rowki 
korpusu. Następnie przekręć maskę w lewo, aby ją zatrzasnąć w korpusie urządzenia.
Gdy masz zamiar używać końcówki do inhalacji przez nos, załóż ja bezpośrednio na korpus. 
Wypustki na końcówce powinny wejść w rowki korpusu. Następnie przekręć końcówkę w lewo, 
aby ją zatrzasnąć w korpusie urządzenia.
5. Przekręcając pokrętło wybierz odpowiedni tryb 1 lub 2.
6. Prze suwając regulator pary na masce całkowicie w lewo blokujesz przepływ pary, aby ją 
najpierw skumulować.
7. Gdy woda zacznie parować, usiądź wygodnie pochyl się nad urządzeniem i powoli przyłóż 
twarz do maski. Zamknij oczy i rozluźnij się. Regulator pary powoli przesuwaj w prawo, aby 
odkryć otwory, z których wydobywa się para i nastawić jej intensywność.
8. Możesz się inhalować lub tylko delektować się zbawiennym działaniem ciepłej pary wodnej 
na skórę twarzy. Po użyciu sauny do twarzy Twoja skóra jest optymalnie przygotowana do 
wykonywania kolejnych zabiegów takich, jak np. głębokie oczyszczanie twarzy, nawilżanie, 
maseczki itp.  Para wodna ożywia skórę, otwiera pory, co pozwala na łatwiejsze ich oczyszczanie.
Gdy poczujesz dyskomfort lub para zaczyna podrażniać Twoją skórę, odsuń twarz od maski 
lub zmniejsz intensywność wydobywania się pary. Jeżeli dyskomfort nie ustąpi, zaprzestań 
używania urządzenia.



PL -5-      

Ostrzeżenia:
Nie zaleca się używania urządzenia w przypadku występowania następujących problemów 
zdrowotnych:
- wysypki skórne, - zaczerwienienia, - obrzęki na twarzy, - choroby serca, - problemy z 
oddychaniem, - rany na twarzy, - egzema, - łuszczyca 
oraz będąc w ciąży lub, gdy borykasz się z innymi problemami zdrowotnymi. W takim 
przypadku należy możliwość przeprowadzenia kuracji skonsultować z lekarzem.
9. Gdy woda ze zbiornika całkowicie odparuje, urządzenie wyłączy się automatycznie. Gdy 
chcesz wyłączyć urządzenie wcześniej, przekręć pokrętło w pozycje 0 tak, aby kontrolka 
zasilania zgasła.
OSTRZEŻENIE: również w przypadku automatycznego wyłączenia się urządzenia po 
odparowaniu całej wody należy przekręcić wyłącznik w pozycję 0. W pozycję 0 należy 
przekręcać wyłącznik każdorazowo po zakończeniu użytkowania.
10. Po wyłączeniu, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, zdejmij z niego maskę na twarz, 
ewentualnie końcówkę do inhalacji przez nos, wylej pozostałą w zbiorniku wodę i pozostaw 
urządzenie do wystygnięcia. Urządzenie można odłożyć na miejsce przechowywanie po jego 
wystygnięciu.

Porady
Pielęgnacja parowa przetłuszczającej się skóry
Trzymaj twarz nad parą przez ok. 10 do 15 min. Następnie przemyj twarz wodą i uniwersalnym 
środkiem do oczyszczania skóry. Później nałóż na twarz balsam lub maseczkę pillingową. Na 
zakończenie użyj emulsji do twarzy.
Pielęgnacja parowa skóry suchej
Trzymaj twarz nad parą przez ok. 5 do 10 min. Następnie przemyj twarz wodą. Na zakończenie 
nałóż maseczkę z kremu rozświetlającego lub emulsję odżywczą.
Pielęgnacja parowa skóry wrażliwej
Trzymaj twarz nad parą przez ok. 10 minut. Następnie przemyj twarz wodą. Za zakończenie 
użyj kosmetyków do cery wrażliwej (krem, maseczka odżywcza itp.).Pielęgnacja parowa skóry 
podatnej na powstawanie wągrów i krost
Trzymaj twarz nad parą przez ok. 5 do 18 min. Przy pomocy płatków do zmywania makijażu 
zetrzyj z twarzy pot i przetłuszczenia. Następnie delikatnie wyciśnij palcami pozostałe wągry 
i krosty. Za zakończenie przemyj twarz uniwersalnym środkiem do oczyszczania skóry lub 
emulsją leczniczą.

Czyszczenie i konserwacja
Mamy do czynienia z urządzeniem do pielęgnacji ciała. Zawsze przed rozpoczęciem używania 
przemyj twarz czystą wodą.Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od sieci 
elektrycznej i pozostaw do wystygnięcia.

Czyszczenie korpusu
Po zakończeniu używania należy wylać wodę z pojemnika. Pojemnik i korpus należy czyścić 
szmatką lekko zwilżoną w wodzie. Do czyszczenia nie wolno używać ściernych środków 
czyszczących ani rozpuszczalników takich, jak np. spiritus, benzyna, rozcieńczalnik itp. Pod 
żadnym pozorem nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

Czyszczenie maski, końcówki do inhalacji przez nos oraz dozownika
Elementy te można myć w wodzie z niewielkim dodatkiem detergentu. Na zakończenie 
wszystko należy opłukać czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
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Pojemnik na wodę
Gdy na jego ściankach zacznie pojawiać się wapienny osad (kamień), pojemnik należy 
wyczyścić ogólnodostępnym środkiem odkamieniającym, przeznaczonym do pojemników 
aluminiowych. Należy przestrzegać zasad zamieszczonych w instrukcji użytkowania 
odkamieniacza. Zamiast odkamieniacza można użyć roztworu wody z octem.

Przechowywanie
Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Sprawdź, czy wystygło i czy nie ma w nim wody. Teraz 
możesz odłożyć je w suche i czyste miejsce. Przed odłożeniem na miejsce przechowywania 
owiń przewód zasilający wokół korpusu.

Dane techniczne
Zasilanie:  230 V~ 50 Hz
Moc:  100 W
Klasa ochrony:  II (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zapewniona
 przez podwójną izolację)
Wymiary (szer. x dł. x wys.) 195 x 280 x 175 mm
Pojemność zbiornika na wodę: max 50 ml

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, 
na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od 
lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji 
tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas 
użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja 
nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w 
sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego 
zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego 
produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w 
druku. 
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


