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Bezpečnostní pokyny 

Informace o napájení  
 Než přístroj zapojíte do sítě, dbejte na to, aby elektrické napětí uvedené na typovém štítku 
souhlasilo se síťovým napětím.  Zástrčku napájecího kabelu zapojujte do zásuvky jen u vypnutého 
přístroje. Přístroj nepoužívejte, je-li přístroj nebo přívodní kabel poškozen, pokud přístroj nefunguje 
správně nebo pokud upadl či spadl do vody.  Z důvodu zabránění ohrožení musíte nechat poškození 
kabel přístroje vyměnit v autorizovaném servisu, protože k výměně jsou nezbytné zvláštní nástroje a 
náhradní díly. Síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte, jestliže jste ve vodě, a síťového spínače se vždy 
dotýkejte jen suchýma rukama.  Nikdy se nedotýkejte přístroje, který spadl do vody. Okamžitě 
vytáhněte zástrčku ze sítě. Přístroj včetně napájecího kabelu držte z dosahu horkých ploch.  Zabraňte 
kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty.  Přístroj nikdy nepřenášejte, netahejte ani 
neotáčejte za napájecí kabel. Napájecí kabel umístěte tak, aby nehrozilo klopýtnutí.  Po použití 
přístroje vypněte všechny funkce a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  
Osoby se zvláštním dohledem  
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod 
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí 
provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem.Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah 
dětí mladších 8 let. 
Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými 
nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti s 
výjimkou případu, že výrobek používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost nebo 
pokud od těchto osob získali informace o tom, jak výrobek používat. Dávejte pozor na děti, aby si s 
výrobkem nehrály. Přístroj nesmíte používat, pokud trpíte některými z uvedených zdravotních potíží: 
Cukrovka, snížená citlivost na bolest nebo v případě ekzémů, lupénky, popálenin, ran, zánětů, otoků, 
zarudnutí kůže v oblasti použití. Pokud by se při používání přístroje projevily zdravotní potíže, 
poraďte se vždy se svým lékařem. V takovém případě přístroj ihned přestaňte používat. 
Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozen přístroj a kabel. Vadný přístroj nesmíte 
používat. Používejte přístroj pouze s namontovaným parním nástavcem. Nevyměňujte příslušenství 
na přístroji za jeho provozu. Hrozí nebezpečí opaření.  Výrobek nesmíte používat ve venkovních 
prostorách nebo ve vlhkých místnostech.  Nepoužívejte výrobek na podložkách, které jsou citlivé na 
působení vody. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody (např. vana, umyvadlo apod.).  Nepoužívejte 



přístroj ve sprše nebo při koupeli. Během používání nesmíte přístroj zakrývat, nepoužívejte jej pod 
dekami nebo ručníky. Při napařování obličeje vždy zavřete oči a chraňte místa citlivá na vysokou 
teplotu. Nenapařujte delší dobu stejné místo na obličeji, může dojít k přehřátí pokožky. Použití 
obličejové sauny nesmí být nikdy delší než 20 minut.  Aplikaci ihned ukončete, pokud dojde k 
podráždění pokožky, nevolnosti nebo k bolestem. Případně konzultujte použití s lékařem.  Přístroj se 
automaticky nevypíná. Jakmile se z vodní nádržky odpaří všechna voda, musíte přístroj ihned 
vypnout, odpojit zástrčku ze zásuvky a nechat jej vychladnout. Pokud přístroj vypnete dříve než se 
odpaří všechna voda, odpojte zástrčku ze zásuvky a nechejte přístroj vychladnout dříve, než vylijete 
vodní nádržku. Vylijte zbytky vody po stranách z vodní nádržky, tím zabráníte vniknutí vody do vnitřní 
části přístroje tlačítky nebo průchodkou kabelu. V případě poruchy za provozu přístroj okamžitě 
vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.  
Technická údržba a čištění 
  Vlastními silami smíte přístroj pouze čistit. V případě poruch neopravujte přístroj samostatně, 
protože takovým postupem zaniká nárok na záruční plnění. Opravy nechejte provést pouze v 
autorizovaných servisech. Čistěte přístroj po každém použití, tím zabráníte usazování zbytků. Zvýšíte 
tak účinnost použití a prodloužíte životnost přístroje.  Přístroj neponořujte do vody ani jiných kapalin.  
Pokud by se přesto dostala do přístroje kapalina, ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.  Před 
dalším použitím nechejte výrobek zcela vychladnout. 
 
 
 

 
 
 
1. Nástavec obličejové sauny 
2. Základna 
3. Regulátor 
4. Kontrolka 
5. Inhalátor na pusu a nos 
6. Aromatický nástavec  
7. Odměrka 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obličejová sauna patří k základnímu vybavení péče o krásu v obličejových partiích. Většina 
kosmetických salónů využívá při péči o obličej oživující vodní páru k přípravě pokožky. Použitím 
obličejové sauny vytváříte optimální předpoklady k péči o pokožku obličeje. Vodní pára ideálně 
připravuje pokožku k hloubkovému čištění, nanesení zvlhčovacích a vyživovacích masek a jiných 
pečujících prostředků. Pára otevírá póry a zvyšuje cirkulaci krve v pokožce. Následkem toho je možné 
lépe odstranit nečistoty a dochází k lepšímu vstřebávání pečujících prostředků. 

 Maximální doba léčby by neměla přesáhnout 20 minut.  
 Doporučujeme přístroj používat 2 – 3 krát týdně.  

 
Příslušenství  

 Pomocí obličejové sauny ošetříte celý obličej. 
 Pokud chcete přidat nějaké olejíčky nebo přídavky stačí nakapat pár kapek na tampónek a 

vložit do nástavce pro aroma.  
 Nikdy nelijte olejíčky či jiné přípravky do nádržky s vodou mohlo by dojít k poranění.  
 Pokud chcete inhalovat ústy či nosem použijte nástavec pro nos a ústa. 

 
Rozbalení zařízení 
• Vyjměte hlavní zařízení a příslušenství z krabice. 
• Také odstraňte všechny obalové materiály. 
• Zkontrolujte, zda rozsah dodávky odpovídá. 



 
Použití  
1. Naplňte nádržku čistou vodou.  
2. Nasaďte nástavec obličejové sauny na základnu přístroje. Otočte nástavec po směru vyznačeného 
uzamčeného zámku. 
3. Pokud je nutné vložte tampónek s olejíčkem či jiným aromatickým přípravkem do aromatického 
nástavce.  
4. Vložte aromatický nástavec na nástavec obličejové sauny. Upevněte nástavec otočením ve směru 
hodinových ručiček.  
5. Pokud chcete použít inhalátor na ústa a nos tak jej nasaďte na aroma nástavec. 
 
Použití  
1. Položte přístroj na rovný suchý povrch.  
2. Zapojte síťový kabel do zásuvky.  
3. Otočte regulátor na 2. stupeň. Kontrolka se zapne. Doba nahřátí je 3 min. 
4.  Než začnete přístroj používat, přepněte regulátor na 1. stupeň. Příliš horká pára by mohla poranit 
pokožku. 
Držte 10 cm bezpečnostní odstup. Pokud by byla pára příliš horká držte větší bezpečnostní odstup. 
5. Držte obličej nad nástavcem obličejové sauny nebo nad nástavcem úst a nosu.  
 
Ukončení provozu 
1. Otočte regulátor na stupeň 0 pro vypnutí přístroje.  
2. Vyjměte síťový kabel ze zásuvky.  
3. Nechte přístroj zcela vychladnout.  
4. Vytáhněte inhalátor z přístroje.  
5. Otočte aroma nástavec proti hodinovým ručičkám pro vyjmutí.  
6. Nástavec obličejové sauny odstraňte otočením ve směru otevřeného zámku.  
7. Vylijte zbytek vody z nádržky. Nádržku s vodou vysušte pomocí suchého hadru, abyste předešli 
usazeninám v nádržce.  
 
Čištění 
Před každým čištěním vyjměte síťový kabel ze zásuvky. V žádném případě neponořujte přístroj pod 
vodu. Přístroj čistěte po každém použití.  

 Základnu čistěte pomocí zvlhčeného hadru.  

 Nástavce čistěte ve vodě s jemným čistícím prostředkem.  Nástavce následně usušte.  

 Nádržku čistěte pomocí odvápňovacího roztoku na citrónové bázi.  
 
Uložení 

 Vyčistěte přístroj.  

 Doporučujeme uložit přístroj do originálního balení, pokud ho nebudete nějakou dobu 
používat.  

 Uložte přístroj vždy mimo dosah dětí na suché a čisté místo.  
 
Poruchy 

Porucha Možná příčina Pomoc 

Přístroj je nefunkční. 
Přístroj je bez připojení 

elektrické sítě. 

Zkontrolujte zásuvku pomocí 
jiného přístroje.  

Vložte síťový kabel správně do 
zásuvky.  

Zkontrolujte jističe.  

Přístroj je nefunkční. 

Není voda v nádržce. Funkce 
přehřátí je aktivní. 

1. Nastavte regulaci na 0. 
2. Vyjměte síťový kabel ze 
zásuvky.  
3. Nechte přístroj cca 15 minut 
vychladnout.  



Přístroj je rozbitý. Obraťte se na autorizovaný 
servis.  

 
 
 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Model: GS 3656 
Napájení: 220 - 240 V ~, 50 Hz 
Spotřeba: 130 W 
Ochranná třída: II 
Čistá váha: cca 0,59 kg 
 
Změny v designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.  
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme 
přesvědčeni, že vám bude bezchybně sloužit, 
pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého 
obchodníka nebo přímo na servisní organizaci 
firmy. Dbejte též, aby vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji 
shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován 
v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno. 
 
 
 OBAL: 
krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
VÝROBEK: 
kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE)  
 
 
INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
(DOMÁCNOSTI) 
 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické 
nebo elektronické výrobky nesmí 
být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných 

místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty. 
 


