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Inhalators un sejas sauna 2v1 

Modelis: C64-FS004 

 

Vispārējie drošības pasākumi 

 Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, pirms lietojiet ierīci! Lūdzu, saglabājiet šo instrukciju kā garantiju, 

naudas saņemšanai, kā arī oriģinālo iepakojumu ar pavadzīmi gadījumā ja radīsies sūdzības!  

 Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Nav paredzēta komerciālai lietošanai.  

 Ja nelietojat ierīci, pirms tīrīšanas, vai ja rodas kļūme, izslēdziet ierīci.  

 Izvēlieties ierīces novietošanas vietu, lai tā būtu bērniem nepieejamā vietā.  

 Neizjauciet ierīci. Veiciet apkalpošanu tikai autorizētā servisa centrā.  

 Nepakļaujiet ierīci karstumam, tiešiem saules stariem, mitrumam, mehāniskiem bojājumiem- bojājumi, ko rada asi 

priekšmeti vai citi nelabvēlīgi efekti.  

 Izmantojiet tikai oriģinālus piederumus.  

 Neizmantojiet ierīci ārā.  

 Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, vai strāvas spriegums atbilst datu plāksnītes datiem.  

 Nepievienojiet un neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, ja jūsu kājas atrodas ūdenī.  

 Pirms ieslēdziet vai atvienojiet ierīci, pārliecinieties, vai poga ir pozīcijā [0] OFF.  

 Nekad negremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos tīrīšanai vai arī citiem nolūkiem.  

 NEKAD nelietojiet ierīci, ja nav iepildīts ūdens.  

 Neievietojiet ierīcē citus priekšmetus. Lietojiet tikai tad,  kad esat sēdus stāvoklī.  

 Neatstājiet ierīci ieslēgtu, kad to nelietojiet.  

 NELIETOJIET ierīci, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta. Ja ierīce nedarbojas pareizi, tā ir nokritusi vai ir 

bojāta jeb kādā veidā, nogādājiet to tuvākajā servisa centrā uz pārbaudi vai remontu.  

 Nevelciet stipri aiz strāvas vada, lai izslēgtu ierīci.  

 NELIETOJIET ierīci, ja esat miegains.  

 Izmantot tikai uz plakanas, līdzenas un stabilas virsmas. Nekad neizmantojiet ierīci ārā.  

 Ja jūtat diskomfortu lietošanas laikā, vai ierīces lietošana izraisa sāpes vai kairinājums uz sejas ādas, pārtrauciet 

lietošanu.  

 Nekad neizmantojiet ierīci uz pietūkušas vai iekaisušas sejas ādas vai ja Jums ir alerģiski izsitumi uz ādas. 

Vispirms konsultējieties ar ārstu.  

 Ierīcei ir karsta virsma. Cilvēkiem, kas ir jūtīgi pret karstumu, jābūt uzmanīgiem, lietojot šo ierīci. 

 Bērniem ir nepieciešama uzraudzība, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.  

 Izmantojiet ierīci tikai šajā instrukcijā norādītajiem mērķiem.  

 Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem un vibrācijām.  

 Ierīcei jābūt horizontālā stāvoklī un sausā vietā.  

 Ja ierīci lieto bērni vai personas ar īpašām vajadzībām – tie ir jāuzrauga.  

 Turiet ierīci prom no karstiem priekšmetiem. Neievietojiet ierīces atverēs nekādus priekšmetus.  

 Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadu vecuma, ja tiem tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par 

ierīces lietošanu drošā veidā un ja viņi izprot bīstamību. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un ierīces apkopi, ja vien viņi 

nav sasnieguši 8 gadu vecumu.  

 Šo ierīci drīkst lietot personas ar zemām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes trūkumu, ja tiek 

sniegta uzraudzība vai norādījumi par ierīces drošu lietošanu un izpratne par attiecīgajiem apdraudējumiem. 

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. 

Lai nodrošinātu papildus aizsardzību, vannas istabā ieteicams uzstādīt strāvas aizsargu elektroenerģijas ķēdē (RCD) ar 

nominālo izlādes strāvu, kas nepārsniedz 30 mAh. 

Konsultējieties ar elektriķi. 

Ja jūs izmantojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas, jo ūdens tuvums rada 

draudus pat tad, kad ierīce ir izslēgta. Strāvas vadu bojājuma gadījumā to var nomainīt pilnvarotā servisa centrā, lai 

novērstu bīstamu situāciju. 

Informācija 

- Rūpēties par savu nogurušo ādu ir svarīgi, it īpaši, ja Jums rodas simptomi, kas saistīti ar novecošanos, tauku un 

barības vielu zudumu no vaigiem, pieres un lūpām, un to uzkrāšanās uz kakla (dubultzods). 

- Ierīce ir paredzēta intensīvai ādas kopšanai un ieelpošanai. 

- Atbrīvo muskuļus un mazina sāpes. 

- Veic padziļinātu ādas atjaunošanos. 

- Tas dod ādai jauneklīgu izskatu. 

- Samazina stresu un nogurumu. 

- Atver poras efektīvākai tīrīšanai un mitrina ādu. 
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- Ir arī tvaika sprausla inhalatoram. 

Ierīci ir vienkārši tīrīt. 

Ierīcē var izmantot dažādas piedevas (ēteriskās eļļas, sāls un c.). 

Pareiza lietošana palielina asinsriti sejas ādā, kas rada patīkamu un ilglaicīgu siltuma sajūtu (palielinās ādas 

temperatūra). 

Sejas saunas lietošana regulāri uzlabo asinsriti sejas ādā un atslāņo deguna un sinusa dobumu. 

Daļu apraksts 

1. sejas maska 

2. uzlika deguna inhalācijai 

3. ūdens bļodiņa (ierīces iekšpusē) 

4. mērtrauks 

5. ieslēgšanas/izslēgšanas un režīmu slēdzis (0, 

1, 2) 

6. tvaika kontrolieris 

7. strāvas indikators 

8. sildīšanas pamatne 

 
 

Sagatavošana 

Izvietošana 

Izpakojiet ierīci, noņemiet visu iepakojuma materiālu un novietojiet to uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. 

Nenovietojiet to piem. uz paklāja. 

Izmantojot ierīci 

1. Uzlieciet sildīšanas pamatni uz plakanas, neslīdošas un ūdensizturīgas virsmas. 

2. Ierīci drīkst izmantot tikai tad, ja tā ir piepildīta ar ūdeni. Piepildiet trauku ar siltu ūdeni, cik nepieciešams, 

izmantojot komplektācijā iekļauto mērtrauku. Ja jūs vēlaties ieelpot kādu aromātu, iepiliniet pilienus ūdenī vai arī 

pievienojiet kādus augus ūdenī. Nelejiet ūdeni virs zīmes "MAX", kas marķēta uz ūdens bļodas aizmugures. 

Brīdinājums 
Nekad nepiepildiet ūdeni vairāk nekā līdz ūdenszīmei "MAX". 

Pretējā gadījumā ierīce varētu būt pārpildīta, un ūdens sabojās sildīšanas pamatni un tā būs jāizmet. 

3. Pārliecinieties, vai ierīce ir IZSLĒGTA (pagrieziet slēdzi uz 0). Tad pievienojiet strāvas vadu 230 V ~ 50 Hz strāvas 

kontaktligzdai. 

4. Uzlieciet sejas masku uz sildīšanas pamatnes: sejas maskas izliekumiem jābūt ievietotām pamatnes rievās. Tad 

pagrieziet sejas masku pa kreisi, lai stingri piestiprinātu to pie sildīšanas pamatnes.  

Ja vēlaties izmantot uzliku deguna inhalācijai, novietojiet to tieši uz pamatnes. Deguna inhalācijas uzlikas cilnēm 

jāpiekļaujas rievām uz pamatnes. Tad pagrieziet uzliku pa kreisi, lai to piestiprinātu pie pamatnes. 

5. Pagrieziet slēdzi, lai izvēlētos vajadzīgo, 1 vai 2 sildīšanas režīmu. 

6. Pagrieziet tvaika regulatoru uz sejas maskas pilnīgi pa kreisi, nofiksējiet tvaiku atveres, lai vispirms uzkrātu tvaiku.  

7. Kad ūdens sāk iztvaikot, apsēdieties, lai Jums būtu ērti ar seju virs ierīces un lēnām nospiediet seju pret sejas masku. 

Aizveriet acis un atpūtieties. Lēnām pagrieziet tvaika kontrolieri pa labi, lai atklātu tvaika atveres un iestatītu vēlamo 

tvaika līmeni. 
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8. Ieelpojiet vai vienkārši izbaudiet siltu tvaiku uz ādas. Izmantojot sejas saunu, jūsu āda ir optimāli sagatavota 

turpmākai aprūpei, piemēram, dziļi tīrīšanai, mitrināšanai, sejas maskām utt. Tvaiks atdzīvina ādu, atver poras, tādēļ 

būs vieglāk iztīrīt ādu. 

 Ja jūs nejūtaties labi lietojot ierīci vai Jums tvaiks liekas nepatīkams, paceliet seju nedaudz nost no maskas vai 

samaziniet regulatorā tvaika intensitāti. Ja diskomforts turpinās, pārtrauciet ierīces lietošanu. 

Piezīme: Pirms ierīces lietošanas ar šādiem simptomiem konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu: 

ādas izsitumi - ādas apsārtums - pietūkums sejas zonā - sirds slimības - elpošanas problēmas - sejas brūces - ekzēma - 

psoriāze - ja esat stāvoklī vai ja jums ir citas veselības problēmas.  

9. Kad ūdens no ūdens trauka iztvaiko, ierīce automātiski izslēdzas. Lai izslēgtu ierīci pirms tam, pagrieziet sviru 

pozīcijā 0, lai izslēgtu strāvas indikatoru. 

BRĪDINĀJUMS: Pat automātiskas izslēgšanās gadījumā pēc visa ūdens iztvaikošanas ir jāpārslēdz slēdzis uz 0.  

10. Pēc izslēgšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, noņemiet sejas masku vai inhalācijas stiprinājumu, izlejiet no 

bļodiņas atlikušo ūdeni un ļaujiet ierīcei atdzist. Uzglabājiet ierīci tikai pēc tam, kad tā ir atdzisusi. 

Padomi 

Tvaika apstrāde taukainai ādai 

Tvaicējiet seju apmēram 10 līdz 15 minūtes. Pēc tam notīriet seju ar ūdeni vai ādas tīrīšanas līdzekli. Pēc tam 

apstrādājiet seju ar sejas pieniņa slāni vai pīlinga masku. Visbeidzot, izmantojiet sejas krēmu. 

Tvaika kopšana sausai ādai 

Tvaicējiet seju apmēram 5 līdz 10 minūtes. Pēc tam notīriet seju ar ūdeni. Visbeidzot, izmantojiet masku, barojošu 

krēmu. 

Tvaika procedūra jutīgai ādai 

Tvaicējiet seju apmēram 10 minūtes. Pēc tam notīriet seju ar ūdeni. Visbeidzot, jālieto preparāti jutīgai ādai (krēms, 

barojoša maska utt.). 

Ādas kopšana ar tvaiku, ādai ar noslieci uz pinnēm un izsitumiem 

Tvaicējiet seju apmēram 5 līdz 18 minūtes. Izmantojiet vates plāksnītes, lai notīrītu sviedrus un kosmētiku vai citu 

ķīmiju no sejas. Pēc tvaicēšanas notīriet ādu ar ādas tīrīšanas līdzekli vai zāļu emulsiju. 

Tīrīšana un apkope 

Šī ir ierīce, kas paredzēta ķermeņa kopšanai. Pirms lietošanas, nomazgājiet seju un izmantojot tīru ūdeni. Pirms 

tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un ļaujiet tai atdzist. 

Pamatnes tīrīšana 

Pēc izmantošanas izlejiet no bļodiņas ūdeni, un notīriet ar sausu drāniņu, gan bļodiņu, gan sildīšanas pamatni. 

Tīrīšanai neizmantojiet asus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, piemēram, alkoholu, benzīnu vai šķīdinātāju. 

Nekad negremdējiet ierīci ūdenī. 

Sejas maskas, deguna uzgaļa ieelpošanai un mērīšanas krūzes tīrīšana 

Mazgājiet šīs detaļas vieglā mazgāšanas līdzekļa šķidrumā. Tad noskalojiet visu ar tīru ūdeni un ļaujiet tai brīvi izžūt. 

Ūdens bļoda 

Kad bļodiņā parādās kaļķakmens nogulsnes, notīriet ūdens trauku ar komerciāli pieejamu atkaļķotāju, arī piemērotu 

alumīnijam. Sekojiet norādījumiem par atkaļķotāja lietošanu. Atkaļķotāja vietā jūs varat izmantot ūdeni ar etiķi. 

Uzglabāšana 

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pārliecinieties, ka tas ir sauss, un tajā nav ūdens. Pēc tam uzglabājiet to tīrā un sausā 

vietā. Pirms ierīces uzglabāšanas aptiniet strāvas vadu ap pamatni. 

Tehniskie dati 

Barošanas avots: 220-240 V ~ 50/60 Hz 

Enerģijas patēriņš: ne vairāk par 100 W 

Aizsardzības klase II (divkārša aizsardzība pret elektrošoku) 

Izmēri (P x A x D): 195 x 280 x 175 mm 

Ūdens bļodas ietilpība: ne vairāk kā 50 ml 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta 

pārslogošanas rezultātā. 

 


