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1. Jelmagyarázat 
A típuscímkén a következő szimbólumok láthatók:  

 A készülék kettős védőszigeteléssel van ellátva, tehát a II. védelmi osztálynak felel meg. 
 
2. Fontos tudnivalók használat előtt 
• A készüléket csak a jelen használati útmutatóban ismertetett célra szabad használni. A gyártó nem vállal felelősséget a 
szakszerűtlen vagy a gondatlan kezelésből származó hibákért.  Ez a készülék nem alkalmas iparszerű alkalmazásra vagy 
gyógyászati célokra.  A készülék csak magánhasználatra való. 
• Javítást csak megbízható szervizzel végeztessen, mivel speciális szerszámokra és speciális alkatrészekre van szükség 
ehhez. különben a garancia érvényét veszíti. 
• Ne használja a készüléket, ha szívbeteg, bőrpírja, gyulladása, daganata, bőrérzékenysége, cukorbetegsége, sebe, égési 
sérülése, ekcémája vagy pikkelysömöre van. 
• Terhesség vagy egészségi probléma esetén forduljon orvosához, mielőtt használná a készüléket. 
• A gyerekek nem ismerik fel azokat a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékekben rejlenek.  
Figyeljen arra, hogy a gyerekek ne használhassák felügyelet nélkül ezt a készüléket. 
• Minden egyes használat előtt nézze meg, hogy sértetlen-e a készülék és a hálózati kábel. Sérülés esetén 
nem szabad használatba venni a készüléket. 
• Ellenőrizze a készülék hálózatra való csatlakoztatása előtt, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken 
megjelölt feszültséggel. 
• Ne használja a készüléket víz (pl.  fürdőkád, mosdó, stb.) közelében. 
• Ne használja a készüléket fürdés, zuhanyozás és alvás közben. 
• Ne rakja be vízbe vagy más folyadékba. A készüléket mindig tiszta, száraz helyen tartsa. 
• Ne álltsa a készüléket vízérzékeny felületre.   
• A készüléket csak felrakott arcszauna-gőzmaszkkal használja. 
• Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt forró felületektől. 
• Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy 
tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, 
vagy kioktatta őket a készülék használatára.  
Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy ne játékszernek használják a készüléket.  
 
3. Fontos használati tudnivalók 
• Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha hiba jelentkezne használat közben, és húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. 
• Ne tartsa túl közel az arcát a maszkhoz, mert különben a forró gőz következtében 
égési sérüléseket szenvedhet. Használat előtt csukja be a szemét, és védje a hőérzékeny zónákat. 
• Ne használja a készüléket 20 percnél hosszabb ideig. 
• Szakítsa meg az alkalmazást olajokkal és gyógynövényekkel, ha bőrirritáció vagy más szokatlan tünet jelenik meg a bőrén. 
• Ugyancsak szakítsa meg az alkalmazást akkor, ha fájdalmat vagy rosszullétet érez, és forduljon orvosához. 
• Ne használja a készüléket takaró, törülköző stb. alatt.  
• Ne cserélje használat közben a tartozékokat, mivel a forró folyadékok kiloccsanásakor égési sérüléseket szenvedhet. 
• Figyelem: A készülék nem kapcsolódik ki automatikusan – még akkor sem, ha teljesen elpárolgott a víz a tartályból. 
• Ha a készülék véletlenül vízbe esett, azonnal húzza ki a hálózati dugót. 
A következő használat előtt vizsgáltassa meg a készüléket szakképzett villanyszerelővel. 
 
4. Fontos tudnivalók a használat utánra 
• Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót. 

• Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati dugót, és ne húzza ki vizes kézzel.  
• Öntse ki a megmaradt folyadékot oldalra az elpárologtató edényből. Nagyon vigyázzon arra, hogy ne hatolhasson be a 
folyadék a készülék belsejébe a kapcsoló, a hálózati kábel mentén, vagy a készülék fenéklapján keresztül.  
• Használat után tisztítsa meg a készüléket, hogy megszabadítsa a zsírtól és más lerakódásoktól. Ezáltal biztosítja a 
készülék optimális hatékonyságát, és meghosszabbítja a használati élettartamát. 
• Hagyja teljesen lehűlni a készüléket a következő használat előtt. 
• Amennyiben további kérdései merülnek fel a készülékeinkkel kapcsolatban, forduljon a kereskedőhöz, vagy az 
ügyfélszolgálatunkhoz. 
 
5. A készülék leírása 
1. arcszauna-gőzmaszk a teljes arc számára 
2. víztartály 
3. alapkészülék 
4. maximális töltési magasság 
5. forgókapcsoló 
6. jelzőlámpa 
7. aromafeltét 
8. arcszauna-gőzmaszk az orr és a száj számára 
9. gőzszelep (hátoldal) 
10. gőzölőlap 
11. mérőpohár 
 
6. Használat 
Ez a készülék csak emberi arc számára készül. 
Az arcszauna ideális alapkészülék az arc szépségápolásához.  
Az arc bőre optimális előkészítésben részesül a további kezelésekhez, pl. a mélységi tisztításhoz, a hidratáláshoz, 
arcmaszkokhoz stb. 
A szépségszalonok nagyon gyakran gőzkezeléssel kezdik az arcápolást. Az élénkítő gőz fokozza a bőr vérkeringését, 
kinyitja a pórusokat, és így könnyebben eltávolíthatók a tisztátalanságok. 
Így tökéletes kiinduló alapot biztosít mindennemű arcápoláshoz. A nyitott pórusokon át az ápolási anyagok mélyen be tudnak 
hatolni a bőrbe, és így optimális lesz a hatásuk. 
 
6.1 Használatba vétel 
Állítsa a készüléket egy sík, szilárd és vízre érzéketlen felületre, ill. egy asztalra. 
Töltsön be vizet a mérőpohár segítségével a készülék víztartályába. Nem szabad túllépni a maximális töltési magasságot. 
Ne töltse meg a tartályt közvetlenül folyóvízzel, hanem csak a mellékelt mérőpohár segítségével. A vízmennyiség maximális 
töltési magasság esetén kb.20 perces használathoz elég. 
Ne használjon olajat, gyógyfüvet vag más aromaanyagot a víz pótlására, hanem alapvetően csak elegendő vizet töltsön be. 
Az arcmaszk kiegészítésére egy orrfeltét áll rendelkezésre.  
Rögzítse a kívánt gőzmaszkot az alapkészülékhez rácsavarás útján. 
Figyeljen arra, hogy a maszk erősen bepattanjon a rögzítőgombokba. 
 
6.2 Az arcszauna használata 
A hálózati kábelt teljesen tekerje le.  Dugja be a hálózati dugót a konnektorba.  Majd forgassa el a kapcsolót az órmutató 
járásával megegyező irányba, amíg ki nem gyullad a piros jelzőlámpa. Állítsa először a kapcsolót a „2“ állásba a felmelegítés 
felgyorsítása érdekében.  Kb. 5 perc múlva a gőz elkezd feljönni.  
Forgassa vissza a kapcsolót az „1“ állásba a gőzteljesítmény csökkentése céljából. 
Állítható gőzkifúvó: 
A gőkibocsátás erősségét a gőzölőlap elforgatásával lehet szabályozni.  
Zárt gőzkifúvó mellett a gőz a készülék, ill. a maszk hátoldalán lévő gőzszelepből lép ki. 
A gőzölőlap elzárásával a víz felmelegedési ideje is lerövidíthető.   
Az égési sérülések megelőzése érdekében ne nyúljon közvetlenül a gőzkifúvóhoz, és vigyázzon arra is, hogy a gőz 
szabadon léphessen ki a szelepből. 
Üljön most a készülék elé. Hajoljon annyira előre, hogy arca a maszk fölé kerüljön. 
Ha túl forrónak érzi a gőzt, növelje meg a távolságot, hogy elkerülje az égési sérüléseket.  



Figyelem: 
Kezelés közben a kapcsolót csavarja mindig vissza az „1“ állászba. 
Ne tartsa az arcát túl közel a maszkhoz, mert különben a gőz nagy intenzitása égési sérüléseket okozhat. 
Ha be akarja fejezni a használatot, vagy a víz elpárolgott, forgassa vissza a kapcsolót a „0“ állásba. A készülék jelzőlámpája 
kialszik. 
Alkalmazás után mossa meg az arcát hideg vízzel. Majd vigyen fel arckrémet vagy maszkot. A nyitott pórusokon át a 
hatóanyagok mélyen be tudnak hatolni a bőrbe.  
Ne használja az arcszaunát napi 20 percnél hosszabb ideig. Heti 2-3 alkalommal ajánlatos a készülék használata. 
 
6.3 Gyógyfüvek, olajok és egyéb aromaanyagok használata 
Az aroma-rátét lehetőséget ad gyógyfüvek, olajok és egyéb aromaanyagok használatára egy aromakezelés keretében. A 
vízgőzzel elegyedő gyógyfüvek, olajok és egyéb aromaanyagok így fejtik ki a legjobban a hatásukat.   Azonban nem szabad 
sótartalmú oldatokat alkalmazni. Csak olyan gyógyfüvek, olajok és aromaanyagok használata megengedett, amelyek 
alkalmasak vízgőzmaszkhoz, és gyártójuk engedélyezte az erre való használatukat.  
ALKALMAZÁS 
Nyissa fel az aroma-rátét fedelét. Csepegtessen rá pár csepp olajat egy vattacsomóra. Rakja be a vattacsomót, majd zárja le 
az aroma-rátét fedelét. 
 
6.4 Az orr/száj-gőzmaszk használata 
Az ember orrnyálkahártyája nagon érzékeny, ezért sohase használja a készüléket az orr/száj-gőzmaszkkal együtt a „2“ 
fokozatban. Használat közben ne tartsa az orrát túl közel a maszkhoz. 
A kezelés se tartson tovább napi 10 percnél, és legfeljebb heti 2–3 alkalommal. 
Az alkalmazást az 5.2 pont ismerteti . 
 
7. A készülék tisztítása és ápolása 
Húzza ki a hálózati dugót. Hagyja a készüléket kb. 10–15 percig hűlni, mielőtt a gőzmaszkot az óramutató járásával 
ellentétes irányba történő csavarással leválasztaná az alapkészülékről. Ürítse ki a víztartályt fejjel lefelé fordítva. 
Minden egyes használat után tisztítsa meg a gőzölőcsészét a zsírtól és a vízkőtől aluminíum számára való vízkőeltávolító 
szerrel.  
A készülék és a gőzmaszk felületét enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa meg, és törölje szárazra . 
• Ne használjon erős szereket (pl. alkoholt, acetont, benzint vagy surolószert) a műanyagrészek tisztítására. 
• A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati dugót.  
• Ne használjon hegyes vagy éles tárgyat a tisztításhoz. 
• Ne merítse a készüléket vízbe.  
 
8. Műszaki adatok 
Hálózati csatlakozás: 230V ~ 50Hz 120W 
 
9. Eltávolítás 
Az elhasználódott készüléket a 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) EU irányelvnek 
megfelelően távolítsa el.  További kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésért felelős hivatalos szervekhez. 
 
 
 
 
10. Garancia 
A garancia nem érvényes: 
• a szakszerűtlen használat következtében bekövetkezett hibák esetén, 
• a kopóalkatrészekre, 
• olyan hiányosságokra, amelyekről a vevő a vásárláskor már tudomást szerzett, 
• a vevő által okozott károkra. 
Az ügyfél törvényes szavatossági jogait  
ez a garancia nem érinti. A garanciális 
igénynek a garanciális idő alatti érvényesítéséhez az ügyfélnek  
igazolnia kell tudni a vásárlás A garancia időtartama 3 év  

időpontját a Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Deutschland  
számára. Az ügyfélnek a garancia keretében joga van a készülék megjavíttatására saját műhelyünkben,  
vagy egy általunk megbízott szakműhelyben. Az ügyfél további igényre (a  
garancia alapján) nincs feljogosítva. 
 
 


