Facial Care - Сауна за лице и инхалатор
Грижа за лицето и дълбоко овлажняване чрез естествената сила на парата
Въведение
Lanaform ® ви дава възможност да се възползвате от най-новите техники за комфорт и грижа за тялото.
С помощта на полезното действие на пара, сауната дълбоко почиства лицето и внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава свежа и
хидратирана, изглежда по-млада и по-блестяща. Този уред е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване на следи от
грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване от изсушаване на кожата. Уредът се доставя в комплект с инхалатор и измервателна чашка.
Описание на уреда:
1. Аксесоар за парна баня
2. Воден резервоар
3. Основа с резевоар

4. Бутон включено/изключено
5. Сигнална лампа
6. Електрически кабел

7. Инхалатор
8. Измервателна чашка
9. Регулиране на парата

Необходими предпазни мерки - Прочетете внимателно преди употреба
Както при всички електрически уреди, трябва да се вземат
• Никога не потапяйте уреда във вода, в банята или под душа.
превид няколко основни мерки за безопасност, преди да
• Пазете електрическия кабел далече от топлина и остри
използвате уреда..
предмети
• Моля, проверете дали напрежението, отбелязано върху уреда
• Изключете преди почистване.
отговаря на напрежението във вашия дом (220-230 волта).
• Не прекалявайте с използването на уреда за да не се стигне до
• Това устройство е предназначено за кратко ползване. Може да
изгаряне.
работи без прекъсване в продължение на 20 минути, след което е
• Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате сауната за
много важно да се изключи и да се остави уреда да се охлади в
лице, ако страдате от повишена температура, в случай на гной,
продължение най-малко 15 минути.
възпаление, болка, ако приемате лекарства или анестетици, ако
• Не оставяйте уреда без наблюдение, когато работи или е
страдате от инфекция на лицето .
включен
• Не използвайте уреда, в помещения където преди това е
• Особено внимание е необходимо, когато уредът се използва от
пръскано с аерозоли
или в близост до деца или хора с увреждания.
• Не използвайте уреда под възглавницата или покрит, тъй като
• Винаги дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
това може да доведе до прегряване, което води до пожар, токов
• Никога не използвайте уреда, ако щепселът или електрическия
удар или нараняване.
кабел са повредени или не работят правилно, или ако са
• Никога не дръжте уреда за електрическата си кабел и не
изпускани, повредени, потопени във вода или друга течност.
използвайте кабела като дръжка.
• Както при всички други електрически устройства, се
• Преди да изключите уреда от ел. мрежа уверете се, че ключът е
препоръчва да не се използва уреда по време на гръмотевична
в положение „изключен” ИЗКЛЮЧЕНО.
буря.
• Използвайте уреда само за целите, за които е предназначен, и
• Не използвайте уреда в близост до вана, мивка или други
както е посочено в това ръководство.
области, в които да влезе в контакт с вода или да се навлажни.
Указания за употреба
1. Налейте вода в резервоара като използвате мерителната чашка
Забележка: Ако водата от резервоара е разлята , изхвърлете водата, подсушете го внимателно и го напълнете отново.
2. Свържете се към захранването (220-230 V).
3. Включете уреда . Зеленият индикатор показва, че уредът работи; изчакайте 2-3 минути, докато водата се загрее.
4. Затворете очи и се отпуснете.
5. След като водата в резервоара се е изпарила изключете уреда и го оставете да се охлади в продължение най-малко 15 минути.
6. Изключете уреда с помощта на бутона "OFF".
7. Изхвърлете останалата в резервоара вода.
Инхалатор:
В допълнение към приставката за сауна има приставка за инхалация – за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в
устната и носна кухна става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Ако симптомите не изчезнат, се консултирайте с вашия лекар.
ГАРАНЦИЯ
LANAFORM ® дава гаранция срещу материални или производствени дефекти, за срок от две години, считано от дата на покупката, с
изключение на случаите, описани по-долу. Гаранцията на този LANAFORM ® продукт не покрива повреди, причинени от злоупотреба или
неправилна употреба, инцидент, използване на неразрешени приложения, промени в продукта или всякакви други условия, независимо от
вид, който е извън контрола на LANAFORM ®. Компания LANAFORM ® не може да бъде подведена под отговорност за всякакъв вид
косвени, непреки или специфични щети. Всички косвени гаранции, касаещи този продукт са ограничени за срок от две години, считано от
началната дата на закупуване. При рекламация, LANAFORM ® ще поправи или замени вашия продукт по свое усмотрение и ще го върне
обратно. Гаранцията е валидна само за централен сервизен център на LANAFORM ® . Всеки опит за експлоатация/ремонт или поддръжка на
този уред от лице, неоторизирано от сервизен център на LANAFORM ® ще анулира гаранцията на уреда .
ПОДДРЪЖКА:
СЪХРАНЕНИЕ:
Съхранявайте уреда в кутията на сигурно, сухо и хладно място.
Не допускайте контакт с остри предмети, които може да
навредят на повърхността на уреда. Не навивайте захранващия
кабел около уреда. (Това може да доведе до евентуално скъсване
на проводника).

ПОЧИСТВАНЕ:
- Винаги изключвайте уреда и го оставяйте да изстине преди да
го почистите.
- Не потапяйте уреда в течност с цел да го почистите.
Използвайте деликатен препарат посредством чиста и суха
кърпа.
- Никога не използвайте абразивни почистващи препарати, четка,
бензин, керосин, или препарати за почистване на стъкло или
мебели, разредител за боя или вода за почистване на уреда.

