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Všeobecná bezpečnostní upozornění
Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod k použití! Odložte si 
tento návod k použití se záručním listem, pokladní blok a krabici s vnitřním obalem pro případ 
reklamace výrobku! Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti. Není určeno pro 
komerční použití. Když zařízení nepoužíváte, čistíte jej, nebo když se vyskytne porucha, zaříze-
ní vypněte. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru se zařízením. Zvolte takové umístění zařízení, 
aby bylo mimo dosah dětí. Zařízení nerozebírejte. Opravu přenechejte autorizovanému servisu. 
Nevystavujte zařízení působení tepla, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, mechanickému po-
škození ostrými předměty ani jiným nepříznivým vlivům. Zařízení používejte pouze s původním 

příslušenstvím. Zařízení nepoužívejte venku. Před zapnutím zařízení se ujistěte, 
že napětí v elektrické síti odpovídá údajům na typovém štítku zařízení. Zaříze-
ní nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky, pokud máte nohy ve vodě. Dříve než 
zařízení zapojíte nebo odpojíte, ujistěte se, že otočný ovladač je v poloze [0] VY-
PNUTO. NIKDY zařízení neponořujte zcela do vody nebo jiných tekutin za účelem 

čištění či jinými účely. NIKDY nepoužívejte zařízení bez vody. Do zařízení nevkládejte žádné jiné 
předměty. Používejte jej pouze v sedě. NENECHÁVEJTE zařízení zapnuté, pokud jej nepoužívá-
te, nebo se ho nechystáte použít. Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud je síťová šňůra nebo zástrčka 
poškozena. Pokud zařízení nepracuje správně, spadlo nebo je jakkoli poškozeno, doručte ho 
do nejbližšího servisního střediska a nechte ho prověřit a opravit. NETAHEJTE za síťovou šňůru. 
Zařízení NEPOUŽÍVEJTE pokud jste ospalí. Zařízení POUŽÍVEJTE POUZE na plochém, rovném a 
stabilním povrchu v místnosti. Zařízení nikdy nepoužívejte venku. Pokud cítíte při používání 
nepohodlí, nebo používání zařízení vyvolalo bolest či podráždění pokožky obličeje, přestaňte 
zařízení používat. Zařízení nikdy nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku obličeje, 
nebo pokud máte alergickou kožní vyrážku. Nejprve se obraťte na svého lékaře. Zařízení má 
horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné.
Děti vyžadují dohled, aby se zajistilo, že si nebudou se zařízením hrát. Používejte zařízení pouze 
pro účely uvedené v tomto návodu. Zařízení nevystavujte prudkým nárazům ani otřesům. Za-
řízení musí být vždy v horizontální poloze a na suchém místě. Zařízení musí být pod dozorem, 
pokud ho používají děti nebo invalidní osoby. Držte zařízení z dosahu horkých objektů. Nevklá-
dejte žádné předměty do žádných otvorů zařízení. Tento spotřebič mohou používat děti od 
8 let věku a starší, pokud je jim poskytnut dohled nebo jsou jim poskytnuty instrukce týkající 
sepoužívání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumějí příslušnému nebezpečí. Děti 
nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a to pod dohledem. 
Držte spotřebič a šňůru mimo dosah dětí, pokud mají méně než 8 let.
Tento spotřebič mohou obsluhovat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentální-
mi schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud je jim poskytnut dohled nebo instrukce 
týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli příslušným nebezpečím. 
Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
Pro zabezpečení doplňkové ochrany se doporučuje nainstalovat do elektrického okruhu, napá-
jecího koupelnu, proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem, nepřevyšují-
cím 30 mAh.
Poraďte se s elektrikářem.
Pokud používáte spotřebič v koupelně, po použití jej odpojte z elektrické zásuvky, protože blíz-
kost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý. V případě poškození síťové šňůry je 
možná její výměna pouze v autorizovaném servisu, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.



CZ -3-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Informace
-  Pečujte o svou unavenou pleť, zvláště pociťujete-li na své tváři příznaky stárnutí, úbytek tuku 

a živin z lícních kostí, brady a rtů, a naopak jejich hromadění na krku.
- Zařízení je určeno pro intenzivní péči o pleť a inhalaci.
- Uvolňuje svaly a zmírňuje bolest.
- Provádí hloubkovou regeneraci pokožky.
- Dodává Vaší pleti mladistvý vzhled.
- Zmírňuje stres a únavu.
- Otevírá póry pro efektivnější čištění a hydratuje pleť.
- K dispozici je také parní nástavec pro nos na inhalování.
Jednoduše se čistí.
Umožňuje použít i aroma (vonné přísady).
Správné použití má za následek zvýšení krevního oběhu v pokožce obličeje, což se projevuje 
příjemným a dlouhodobým pocitem tepla (vzrůst teploty pokožky).
Obličejová sauna při používání v pravidelných intervalech zlepšuje krevní oběh v obličejové 
pokožce a uvolňuje nosní a čelní dutiny.

Popis částí

1

2
3

48

5

7

6
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1 Maska na obličej
2 Nástavec na nos pro inhalaci
3 Miska na vodu (uvnitř zařízení) 
4 Odměrka
5 Otočný ovladač výkonu a vypínač (0, 1, 2)
6 Posuvný regulátor páry
7 Indikátor napájení
8 Topná základna

Příprava
Umístění
Vybalte zařízení, odstraňte veškerý obalový materiál a postavte jej na rovný, pevný a tvrdý 
povrch. Nepokládejte jej například na koberec.

Používání zařízení
1.  Postavte topnou základnu na rovný, neklouzavý a vůči vodě 

odolný povrch.
2.  Zařízení je možné používat, jen pokud je naplněné vodou. Naplň-

te misku teplou vodou dle potřeby pomocí dodávané odměrky. 
Chcete-li inhalovat nějaký roztok, nakapejte inhalační kapky do 
vody, případně do vody přidejte bylinky. Neplňte vodu více než 
po značku „MAX“, označenou na vnitřní zadní straně misky na 
vodu.

Varování
Nikdy neplňte více vody než po značku „MAX“ do misky na vodu. 
Jinak by se mohlo zařízení přeplnit a voda by se dostala do jeho 
vnitřku. Mohli byste tím zařízení poškodit a vyřadit.
3.  Ujistěte se, že je zařízení VYPNUTO (otočný ovladač v poloze 0). Poté zapojte síťovou šňůru 

do elektrické zásuvky 230 V~ 50 Hz.
4.  Nasaďte obličejovou masku na topnou základnu: Výčnělky na obličejové masce musí zapad-

nout do drážek na základně. Poté otočte obličejovou masku doleva, aby se pevně zajistila na 
vyhřívací základně. 

Pokud chcete používat nástavec na nos pro inhalaci, nasaďte ho přímo na základnu. Výčnělky 
na nástavci na nos musí zapadnout do drážek na základně. Poté otevřete nástavec doleva  
aby se zajistil na základně.
5.  Otočením ovladače zvolte požadovaný výhřevný režim 1 nebo 2.
6.  Otočením regulátoru páry na obličejové masce zcela doleva zablokujte otvory pro páru, aby 

se pára nejdříve naakumulovala.
7.  Když se začne voda odpařovat, pohodlně se posaďte s tváří nad zařízení a pomalu přitlačte 

tvář na obličejovou masku. Zavřete oči a uvolněte se. Regulátor páry pomalu posunujte 
doprava, aby se odkrývaly otvory pro páru a nastavte si požadovanou intenzitu páry.

8.  Inhalujte nebo si jen vychutnávejte teplou páru na pokožce. Při používání obličejové sauny 
se Vaše pokožka optimálně připraví na další ošetřování, jako je například hloubkové čištění, 
zvlhčování, obličejové masky apod. Pára oživí pokožku, otevře póry, takže nečistoty se poté 
dají snadněji odstranit.

Pokud byste se necítili dobře, nebo by Vám byla pára nepříjemná, odtáhněte si obličej trochu 
dál od masky na obličej nebo snižte intenzitu páry regulátorem. Pokud bude nepříjemný pocit 



CZ -5-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

přetrvávat, ukončete používání zařízení.
Upozornění:
Při následujících onemocněních obličejovou masku raději nepoužívejte:
při zánětech pokožky - při zčervenání pokožky - při otocích v obličejové oblasti - při srdečních 
onemocněních - při problémech s dýcháním - při poraněních v obličejové oblasti - při ekzé-
mech - při lupénce a psoriáze - pokud jste těhotná nebo máte jiné zdravotní problémy
Před používáním při uvedených problémech určitě požádejte o radu lékaře.
9.  Když se voda z misky na vodu odpaří, zařízení se automaticky vypne. Když chcete zařízení 

vypnout dříve, otočte otočný ovladač do polohy 0, aby zhasl indikátor napájení.
UPOZORNĚNÍ: i v případě automatického vypnutí po odpaření veškeré vody je třeba otočný 
ovladač přepnout do polohy 0. Do polohy 0 otočte ovladač po každém použití.
10.  Po vypnutí odpojte zařízení z elektrické sítě, sundejte obličejovou masku, případně násta-

vec na nos, vylijte případnou zbylou vodu z misky a nechete zařízení vychladnout. Zařízení 
uskladněte až po jeho vychladnutí.

Tipy
Parní ošetřování mastné pleti
Napařujte si obličej cca 10 až 15 minut. Pak si vyčistěte obličej vodou a univerzálním čisticím 
prostředkem na pokožku. Poté natřete tvář vrstvou pleťového mléka nebo peelingovou mas-
kou. Nakonec použijte obličejovou emulzi.
Parní ošetřování suché pleti
Napařujte si obličej cca 5 až 10 minut. Pak si vyčistěte obličej vodou. Nakonec použijte masku  
z bělícího krému nebo výživovou emulzi. 
Parní ošetřování citlivé pleti
Napařujte si tvář cca 10 minut. Pak si vyčistěte obličej vodou. Nakonec použijte přípravky  
na citlivou pokožku (krém, výživovou masku apod.). 
Parní ošetřování pleti náchylné na tvorbu uhrů a vyrážek
Napařujte si obličej cca 5 až 18 minut. Pomocí tamponu na odstraňování make-upu otřete  
z obličeje pot a kožní maz. Poté opatrně prsty vytiskněte uhry nebo vyrážky.
Po vytištění ošetřete pleť univerzálním čisticím prostředkem na pokožku, tinkturou na pokož-
ku nebo léčivou emulzí

Čištění a údržba
Jde o zařízení určené k péči o tělo. Před použitím si umyjte obličej a používejte čistou vodu.
Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a nechte ho vychladnout.

Postup čištění základny
Po použití z misky zařízení vylijte vodu, misku a základnu čistěte jen suchým hadříkem navlh-
čeným vodou. K čištění nepoužívejte žádné drsné čistící prostředky ani rozpouštědla, jako je 
líh, benzín nebo ředidlo. Zařízení nikdy neponořujte celé do vody.

Čištění obličejové masky, nástavce na nos pro inhalaci a odměrky
Tyto díly vyčistěte v slabém roztoku čisticího saponátu. Pak vše opláchněte čistou vodou a 
nechte zcela volně vyschnout na vzduchu.

Miska na vodu
Když se začnou vytvářet vápenné usazeniny (vodní kámen) v misce, vyčistěte misku na vodu 
běžně dostupným odvápňovačem, vhodným i pro hliník. Řiďte se při tom návodem k použití 
odvápňovače. Místo odvápňovače můžete použít i vodu s octem.
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Skladování
Zařízení odpojte z elektrické sítě. Zkontrolujte, zda je vychladlé a nenachází se v něm voda. Po-
tom ho uskladněte na čisté a suché místo. Před skladováním zařízení omotejte síťovou šňůru 
kolem základny.

Technické údaje
Napájení: 220-240 V~ 50/60 Hz
Příkon: max. 100 W
Třída ochrany:  II  (ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou 

izolací)
Rozměry (š x v x h): 195 x 280 x 175 mm
Kapacita misky na vodu: max 50 ml

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k 

obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného 
nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k 
jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na 
připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se 
mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


