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 Jogi nyilatkozat HU 

Jogi nyilatkozat 
A Home Skinovations Ltd. fenntartja a jogot, hogy a termékeit, vagy 

előírásait, a teljesítmény, a megbízhatóság és a gyártás fejlesztése 

érdekében módosítsa. A Home Skinovations Ltd által megadott 

információk a kiadás időpontjában helyesek, és megbízhatóak. 

Ugyanakkor a Home Skinovations Ltd. nem vállal felelősséget a 

termék használatáért. 

A Home Skinovations Ltd. írásos engedélye nélkül jelen dokumentum 

részei semmilyen formában és semmilyen célból nem sokszorosíthatók 

elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes 

értesítés nélkül módosíthatók. 

A Home Skinovations Ltd. rendelkezik szabadalmakkal, és vannak 

folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői 

jogosultságai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek ebben 

a dokumentumben benne foglaltatnak. A jelen dokumetum átadása 

nem biztosít semmi nemű szabadalmi, védjegybeli jogot, szerzői 

jogosultságot, vagy más szellemi tulajdonjogot, kivéve ha, ahhoz a 

Home Skinovations Ltd. írásban engedélyt adott. A specifikációk 

előzetes értesítés nélkül módosíthatók. 

InnoEssentials International, Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, 

Hollandia, www.silkn.eu, info@silkn.com 
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A csomag tartalma/a készülék részei 
 

1 Víztartály 

2 Víztartály fedele 

3 Ki-bekapcsoló gomb 

4 Állítható gőzölő fej 

5 Védőkupak 

6 Illóolaj tartó 

7 Illóolaj tartó fedele 

8 Vízleeresztő dugó 
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Általános tudnivalók 

Tudnivalók a használati útmutatóról 
A VitalSteam készülékhez (továbbiakban "arcszauna") 

tartozó használati útmutató fontos információkat tartalmaz 

a készülék üzembehelyezéséről és használatáról. 

Az arcszauna használata előtt olvassa el figyelmesen a használati 

útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra! Ha az 

útmutatóban leírtakat nem követi, az személyi sérüléshez, vagy a 

készülék károsodásához vezethet. 

A használati útmutató az Európai Unió hatályos szabványi és előírásai 

alapján készült. Ha a készüléket külföldön használja, vegye figyelembe 

az országspecifikus előírásokat és szabályozásokat. 

A használati útmutatót őrizze meg. Ha a készüléket új 

tulajdonosnak adja át, mellékelje a használati útmutatót is. 

Jelölések a használati útmutatóban 
A használati útmutatóban, a készüléken, illetve a csomagoláson az alábbi 

jelzések és figyelmeztetések fordulnak elő. 

 VIGYÁZAT! 
A jelzés/figyelmeztetés olyan kockázattal járó veszélyre hívja fel a 

figyelmet, amelynek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, vagy  

halált okozhat. 
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 FIGYELMEZTETÉS! 
Ez a jelzés/figelmeztetés olyan kockázattal járó veszélyre hívja fel 

a figyelmet, amelynek figyelmen kívül hagyása enyhe, vagy közepes 

fokú sérülést okozhat. 

MEGJEGYZÉS! 

Ez a jelzés a készülék sérülésének lehetőségére hívja fel a figyelmet. 

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a "Megfelelőségi nyilatkozat 

fejezetet"): Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek az EGT 

összes alkalmazandó rendelkezésének megfelelnek. 

   Az arcszauna a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. 

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyzó, 

mosdókagyló, vagy más, víztároló edény 

közelében. 
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Biztonság 

Rendeltetésszerű használat 

Az arcszauna kizárólag a bőr ápolására, gyógyítására és 

megnyugtatására alkalmazható. 

Az arcszaunát csak az útmutatóban leírtak szerint használja! 

Bármely más módon való használata helytelennek minősül és a 

készülék meghibásodásának, valamint személyi sérülés 

kockázatával jár. A készülékkel gyermekeknek játszani tilos! 

A Silk’n a helytelen használatból eredő meghibásodásért vagy 

sérülésért nem vállal felelősséget. 

Biztonsági előírások 
 

 VIGYÁZAT! 

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! 

A hibás elektromos készülék 
üzembehelyezése, vagy a magas 
hálózati feszültség áramütés 
veszélyével jár.  
−− Az arcszaunát csak akkor csatlakoztassa a 

hálózathoz, ha az aljzat hálózati feszültsége 

megegyezik a készülék címkéjén feltüntetett 

feszültségel. 
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−−Az arcszaunát kizárólag könnyen elérhető 

aljzathoz csatlakoztassa, így meghibásodás 

esetén gyorsan ki tudja húzni a tápkábelt az 

aljzatból. 

−−Ne használja az arcszaunát, ha a készülék, a 

tápkábel, vagy a hálózati csatlakozó sérült!  
−−Ha a készülék hálózati kábele sérült, a sérülés 

kockázatának elkerülése érdekében azt 
kizárólag a gyártó, vagy a hivatalos szakszervíz 
cserélheti ki! 

−− A készülék borítását ne nyissa fel, a javítást 

bízza szakemberre! Ehhez vegye fel a 

kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Amennyiben 

a vásárló saját maga javítja a készüléket, vagy 

helytelenül használja azt, akkor a kártérítési és 

jótállási igény nem érvényesíthető. 

−− Cserealkatrészként kizárólag az eredeti 

készüléknek megfelelő alkatrészek 

használhatók. Az arcszauna olyan elektromos 

és mechanikus alkatrészeket tartalmaz, 

amelyek a veszélyforrások elleni védelemben 

nélkülözhetetlenek. 
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−−Az arcszaunát külső időzítőről, vagy 

távvezérlő berendezéssel tilos működtetni! 

−− A készüléket, annak tápkábelét, vagy 
csatlakozóját ne merítse vízbe, vagy más 
folyadékba!  

−− A hálózati csatlakozót nedves kézzel soha 
ne fogja meg! 

−− A hálózati csatlakozót az aljzatból soha ne a 
kábelnél fogva, hanem magánál a 
csatlakozónál fogva húzza ki.  

−− A készüléket soha ne mozgassa, vagy szállítsa 
a tápkábelnél fogva!  
−− Az arcszaunát, a tápkábelt és a csatlakozót 

tartsa távol nyílt lángtól, vagy forró 

felületektől. 
−−A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy ne 

lehessen elakadni benne.  
−− A hálózati kábelt ne törje meg és ne helyezze 

éles sarkokra! 
−− Az arcszauna csak beltéri használatra 

alkalmas. A készüléket ne használja nedves 

helyiségben, vagy esőben!. 
−− A készüléket ne helyezze olyan felületre, 

ahonnan beeshet a fürdőkádba, vagy a 
mosdókagylóba. 
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−− Soha ne fogjon meg egy olyan készüléket, ami 

vízbe esett. Ebben az esetben a kábelt 

azonnal húzza ki az aljzatból! 

−− Vigyázzon arra, hogy gyermekek semmilyen 

tárgyat ne tudjanak beletenni a készülékbe! 

−− Ha nem használja a készüléket, vagy mielőtt 

megtisztítaná, illetve meghibásodás esetén a 

hajszárítót mindig kapcsolja ki és a kábelt 

húzza ki az aljzatból! 

 VIGYÁZAT! 
Gyermekek, és korlátozott fizikai, érzékelési, és szellemi 
képességű (pl. fogyatékkal élő személyek, vagy 
megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem 
rendelkező személyek (pl. idősebb gyermekek) számára 
veszélyes! 

−− Nyolc éven felüli gyermekek, és a csökkent 

fizikai, érzékelési, vagy mentális 

képességekkel rendelkező, valamint a 

megfelelő tapasztalattal nem rendelkező 

személyek kizárólag felügyelet mellett 

használhatják a készüléket, vagy akkor, ha a 

borotva biztonságos kezelésére vonatkozóan 
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 Biztonság HU 

útmutatást kaptak, és tisztában vannak a 

borotva használatával járó kockázatokkal. 

Gyermekeknek a készülékkel tilos játszani!  A 

készülék tisztítása gyermekeknek felügyelet 

nélkül tilos! 

−− A nyolc évnél fiatalabb gyermekektől tartsa 
elzárva a készüléket!  

−− A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül!  
−− Gyermekeknek ne engedje, hogy az apró 

alkatrészekkel játszanak! 

 FIGYELMEZTETÉS! 

Sérülés veszélye! 

A készülék helytelen használata sérülés 

kockázatával jár! 

−− Ha Önnél az alább felsoroltak bármelyike 
előfordul, az arcszaunát tilos használni!  

• irritált bőr,

• bőrpír,
• daganat az arc területén,

• szívbetegség,

• cukorbetegség,

• arcseb,

• ekcéma,

• pikkelysömör.
11 
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     MEGJEGYZÉS! 

A készülék sérülésének kockázata! 
Az arcszauna helytelen használata kárt tehet a 
készülékben!  
−− Az arcszaunát helyezze könnyen elérhető, 

egyenes, száraz, hőálló és stabil felületre. Az 
arcszaunát soha ne helyezze a felület szélére 
vagy sarkára! 

−− A hő felhalmozódásának elkerülése 
érdekében az arcszaunát ne tegye közvetlenül 
fal mellé, faliszekrény alá, stb. A kiáramló gőz 
kárt tehet a bútorokban. Az arcszaunát soha 
ne tegye forró felületre, vagy annak 
közelébe (pl. főzőlap). 

−− A tápkábel soha ne érintkezzen a készülék 
forró részeivel!  

−− Az arcszaunát soha ne tegye ki magas 
hőmérsékletnek (pl. fűtőtest), vagy időjárási 
viszontagságoknak (pl. eső).  

−− Az arcszaunát kizárólag desztillált vízzel 

töltse fel! 

−− Az arcszaunát tisztítás céljából soha ne 
merítse vízbe! Ez tönkreteheti az 
arcszaunát. 

−− Az arcszaunát soha ne tegye 
mosogatógépbe! Ez tönkreteheti a 
készüléket. 
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−− Ha a műanyag részeken repedés, vagy törés 

látható, illetve, ha eldeformálódtak, ne 

használja a készüléket! A sérült részeket csak 

az eredetinek megfelelő cserealkatrészekkel 

szabad kicserélni! 
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Első használat 

A készülék /a csomag tartalmának ellenőrzése 
 

      MEGJEGYZÉS 

A készülék sérülésének kockázata! 

A csomagolást nagyon óvatosan bontsa ki, mert 
egy éles késsel, vagy más hegyes tárggyal 
könnyen megsértheti a hajszárítót. A csomagolást 
figyelmesen bontsa ki! 

1. Az arcszaunát vegye ki a dobozból.

2. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes. (A ábra).

3. Ellenőrizze, hogy a készülék, vagy az egyes részek

sérültek-e.

Amennyiben igen, az arcszaunát ne használja! Vegye fel a

kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
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  A készülék használata HU 

A készülék használata 
 

     MEGJEGYZÉS! 

A készülék sérülésének kockázata! 

Az arcszauna helytelen használata kárt 
tehet a készülékben!  
−− Ne használjon csapvizet, különben mész 

rakódhat le a készülékben, és ez 

gyengítheti a teljesítményt és lerövidítheti a 

készülék élettartamát. 

−− A víz helyett ne használjon olajakat, 

gyógynövényeket, vagy más 

aromaanyagokat. 

1. Az arcszaunát helyezze egyenes, csúszásmentes, vízálló

felületre.

2. A védőkupakot és a víztartályt emelje le a készülékről.

3. Csavarja le a fedelet és a víztartályt töltse fel desztillált

vízzel. Figyelje a jelzést a víztartály oldalán (B ábra).

4. A fedelet csavarja vissza a víztartályra.

5. A víztartályt helyezze vissza az arcszaunára.

6. Az illóolaj tartóról emelje le a fedelet (C ábra).
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7. Az illóolaj tartót töltse fel illóolajjal, vagy gyógynövény

olajjal, majd a fedelet helyezze vissza az illóolaj tartóra.

8. Az illóolaj tartót helyezze vissza az arcszaunára.

9. A hálózati csatlakozót csatlakoztassa egy megfelelő

aljzathoz. Az arcszauna most már készen áll a használatra.

Meleg gőz 
 

 VIGYÁZAT! 

Forrázás veszélye! 

Az arcszauna működés közben meleg 
gőzt bocsát ki. A készülék egyes részei 
felforrósodnak.  

−− Ha a gőz túl forró, növelje a 
távolságot az arcszaunától. 

−− Ugyanakor vigyázzon arra is, 
hogy arca minimum 25 cm 
távolságra legyen a gőzölő fejtől. 

−− A készülék használata közben, és a 
használat befejezése után 5 percig 
ne nyissa ki a víztartályt és annak 
fedelét. 
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−− Egy kezelés alatt az arcszaunát ne 

használja 10 percnél tovább! 

1. A ki-bekapcsoló gombot kapcsolja a  jelhez. 

2. A gőzölő fejet állítsa be a kívánt dőlésszögbe. 
A bekapcsolás után kb. 80 mp-cel a készülék elkezdi 

kibocsátani a meleg gőzt, és megkezdheti a kezelést. 

3. Lassan közelítse arcát a gőzölő fej felé, így a gőz az egész

arcát éri és kellemes lesz, nem túl forró.

A gőzölés után 2-3 percen belül alkalmazza bőrápoló

termékeit.

Hideg gőz 
 

1. A ki-bekapcsoló gombot kapcsolja a         jelhez. 

2. A gőzölő fejet állítsa be a kívánt dőlésszögbe. A bekapcsolás

után kb. 5 mp-cel a készülék elkezdi kibocsátani a hideg 

gőzt, és megkezdheti a kezelést. 

3. Lassan közelítse arcát a gőzölő fej felé, így a gőz az egész

arcát éri és kellemes érzést nyújt. 
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Tisztítás és karbantartás 
 

 VIGYÁZAT! 

Forrázás kockázata! 

Ha a víztartály kiürítése előtt a vizet nem 
hagyja teljesen lehűlni, a forró víz kifolyhat és 
leforrázhatja Önt.  
−− Az arcszaunát hagyja teljesen lehűlni 

(minimum 5 perc)! 

      MEGJEGYZÉS! 

A készülék sérülésének kockázata! 

Az arcszauna helytelen használata tönkreteheti a 

készüléket. 

−− Ne használjon agresszív tisztítószereket, 

keféket fém, vagy nylon sörtékkel, vagy éles 

és fém tisztítóeszközöket, mint a kés, 

kemény kaparó, stb. Ezek megsérthetik a 

készülék felületét. 
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 Tárolás  HU 

−− Az arcszaunát soha ne tegye 

mosogatógépbe! Ez tönkreteszi az 

arcszaunát. 

−− A zsír és egyéb üledék lerakódásának 

megelőzése érdekében az arcszaunát 

tisztítsa meg minden használat után. 

1. A készülék tisztítása előtt a hálózati csatlakozót húza ki
az aljzatból.

2. A készülék tisztítása előtt a hálózati csatlakozót húzza

ki az aljzatból.

3. A készülék használata után a víztartályt és az illóolaj
tartót mindig ürítse ki és tisztítsa meg. 

4. A maradék víz leeresztéséhez húzza ki a készülék alján
található vízleeresztő dugót. Döntse meg a készüléket,
így könnyebb leereszteni a vizet. Ezután helyezze
vissza a vízleeresztő dugót.

5. A gőzölő fejet és a készüléket törölje át egy puha,
negves ruhával, majd törölje szárazra.

Tárolás 

Mielőtt eltenné a készüléket, az 

alkatrészeket és tartozékokat hagyja 

lehűlni és teljesen megszáradni.  
−− Az arcszaunát tárolja száraz helyen! 

−− Az arcszauna gyermekektől elzárva 

tartandó! 
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Hibaelhárítás 
 

Hiba Lehetséges ok Megoldási javaslat 

Nem jön a A hálózati csatlakozó A hálózati csatlakozót  

meleg gőz nincs bedugva az aljzatba. dugja az aljzatba.. 

Az arcszauna nincs Kapcsolja be 

bekapcsolva. az arcszaunát. 

Kioldott a biztosíték. Kapcsolja vissza a 

biztosítékot. 

Gyenge gőz, Az arcszauna belseje, Az arcszaunát 

vagy nem jön vagy a víz szennyezett. mossa át vízzel. 

A víztartály nem lett Helyezze vissza a 

megfelelően behelyezve. víztartályt az 

arcszaunába. 

Műszaki adatok 

Termék: NV8388 

Hálózati feszültség: 100-240 V~; 50/60 Hz 

Súly, g: 100 

Méret, mm: 220 × 120 × 220 

Érintésvédelmi osztály: II 

Teljesítmény: 200-320 W 

Anyag, burkolat: ABS 

Gőzkibocsátás maximális ideje: 20-25 perc - meleg;  
 50-70 perc - hideg 

Víztartály kapacitás: 180 ml 
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Megfelelőségi nyilatkozat 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a használati 

útmutató végén található email címen kérhető el. 

Hulladékkezelés 

A csomagolási hulladék kezelése 

A használt csomagolóanyagot kezelje szelektív 

hulladékként! A kartonpapírt kezelje 

papírhulladékként, a csomagolóanyagot pedig 

gyűjtse anyagának megfelelően. 

Az arcszauna hulladékként való kezelése 

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, az 

újrahasznosítható anyagok külön gyűjtési rendszereivel) 

A már nem használt készüléket ne kezelje háztartási 

hulladékként! 

Amennyiben a hajszárító már nem használható, akkor 

azt az Ön országában érvényben lévő 

hulladékkezelésére vonatkozó szabályoknak 

megfelelően selejtezze le. 

Ez biztosítja, hogy a régi készülékek újrahasznosítása 

szakszerűen történik, ugyanakkor a környezetre 

gyakorolt negatív hatásokat is kizárja. Az elektromos 

berendezést az itt látható szimbólum jelöli. 
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HU Garancia  

Garancia 
Az EU jogaszabályozása szerint a termék 2 év garanciával 

rendelkezik. A termékre vonatkozó garanciális igény a készülék 

helytelen kezeléséből fakadó műszaki meghibásodás esetén nem 

érvényesíthető. Amennyiben garanciális igényét szeretné 

érvényesíteni, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az 

ügyfélszolgálat segíthet elhárítani a problémát, így a készüléket lehet, 

hogy nem kell visszaküldeni a boltba, vagy a szakszervízbe. 

Ügyfélszolgálatunk munkatársai szívesen segítenek Önnek! 

Ügyfélszolgálat 
További információért látogasson el a Silk'n weboldalára: www.silkn.eu 

Amennyiben a készülék sérült, meghibásodott, vagy szüksége lenne a 

segítségünkre, lépjn kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával! Ez a 

használati útmutató PDF formátumban az alábbi weboldalról is 

letölthető: www.silkn.eu  

Telefonszám: 089-51234423 / 0031(0)180-330550 

Email: kundenservice@inno-essentials.de / info@silkn.com 

22 


	Üres lap



