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El aparato se apaga automáticamente cuando ya no hay agua o una vez transcurridos 15 minutos.
• Saque el enchufe de la toma de corriente.
• Lávase el rostro con agua fría después de cada sesión. A continuación aplíquese una crema o
mascarilla; los poros abiertos permiten que las sustancias activas penetren profundamente en la piel.
• Deje enfriar el aparato 10 minutos. Límpielo después tal como se describe en el apartado
“8. Limpieza”.

POLSKI

Spis treści
1. Zakres dostawy............................................ 33
2. Zasady bezpieczeństwa............................... 34
3. Zaznajomienie się z urządzeniem................ 35
4. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...... 35
5. Opis urządzenia............................................ 36
6. Uruchomienie............................................... 36

8. Limpieza

Antes de proceder a limpiar el aparato, asegúrese de que lo ha desenchufado de la toma de
corriente.
• Vacíe y limpie el depósito de agua después de cada utilización de forma que no quede grasa ni
otros restos.
• El depósito de agua se puede lavar en el lavavajillas.
• Una vez limpio, vuelva a colocarlo en el aparato.
• Limpie la boquilla y el resto del aparato con un paño suave ligeramente humedecido y séquelos
después.

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!
Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt z naszego asortymentu. Firma Medel oferuje dokładnie
przetestowane, wysokiej jakości produkty przeznaczone do pomiaru ciężaru, ciśnienia krwi,
temperatury ciała i tętna, a także przyrządy do łagodnej terapii, inhalacji i ogrzewania oraz
urządzenia służące do pielęgnacji urody i ułatwiające opiekę nad dzieckiem.
Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi oraz przechowywać ją
w miejscu dostępnym dla innych użytkowników, a także przestrzegać podanych w niej wskazówek.

9. Eliminación

A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida útil no lo tire con
la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles
en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad
municipal competente en materia de eliminación de residuos.

Z poważaniem
Zespół Medel

10. Datos técnicos

1. Zakres dostawy

95160 Medel Ionic Sauna
220-240V~50/60Hz
260 W
II /
máx. 15 min

1 Jonowa sauna do twarzy Medel IONIC SAUNA
1 Miarka
1 Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

Salvo errores y modificaciones

Nº de modelo
Alimentación de tensión
Potencia
Clase de protección
Funcionamiento breve
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• Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji tylko w strefie domowej/
prywatnej, a nie do celów komercyjnych.
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz
osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową i umysłową lub
brakiem doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod
nadzorem lub otrzymały instrukcje w jaki sposób bezpiecznie korzystać
z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikłych z jego użytkowania.
• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
• Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane
przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
• Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go
zutylizować. Jeśli nie ma możliwości wyjęcia kabla, należy zutylizować
urządzenie.
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2. Zasady bezpieczeństwa

Ważne zasady bezpieczeństwa w trakcie użytkowania

Objaśnienie symboli
W instrukcji obsługi, na opakowaniu i na tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano
następujące symbole:
Wskazówka ostrzegająca przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń lub
zagrożenia zdrowia.
Ostrzeżenie

Wskazówki bezpieczeństwa odnoszące się do możliwości uszkodzenia urządzenia/
akcesoriów.
Uwaga

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie używać urządzenia w pobliżu wody lub w wodzie (np. umywalka, prysznic, wanna) – ryzyko
porażenia prądem!

Symbol CE potwierdza zgodność produktu z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej
nałożonymi na producenta.

Ostrzeżenie

• Jeśli w trakcie użytkowania urządzenia wystąpi awaria, należy natychmiast wyłączyć urządzenie
i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
• W trakcie użytkowania twarz powinna się znajdować w odległości co najmniej 25 cm od dyszy.
W przeciwnym razie może dojść do poparzeń na skutek gorącej pary. Podczas użytkowania
należy zamknąć oczy i chronić miejsca wrażliwe na wysokie temperatury.
• Nie używać urządzenia dłużej niż 15 minut.
• W trakcie użytkowania nie wolno potrząsać urządzeniem. Grozi to poparzeniem.
• Jeśli pojawią się bóle lub złe samopoczucie, należy przerwać zabieg i skonsultować się
z lekarzem.
• Nie używać urządzenia pod przykryciem, ręcznikiem itd.
• Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć biżuterię z szyi i twarzy.
• Jeśli urządzenie nieopatrznie wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową.
Przed następnym użyciem urządzenie musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego
elektryka.

Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

Ważne zasady bezpieczeństwa po zastosowaniu urządzenia

Producent

• Po zabiegu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.
• Nigdy nie wyjmować wtyczki, ciągnąc za kabel ani nie wyjmować jej wilgotnymi rękami
z gniazda.
• Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie, aby zapobiec odkładaniu się tłuszczu i innych
pozostałości. Zapewnia to optymalne działanie i przedłuża żywotność urządzenia.
• Urządzenie musi całkowicie ostygnąć, zanim zostanie ponownie uruchomione.
• W razie pytań dotyczących użytkowania naszych urządzeń należy zwrócić się do punktu
sprzedaży lub serwisu.

Uwaga

Urządzenie posiada podwójną izolację ochronną i jest zgodne tym samym z klasą
ochronności II.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia
Ostrzeżenie

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użycia w celu określonym w niniejszej instrukcji
obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub
lekkomyślnego użytkowania. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego
ani w branży medycznej. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego użytku
domowego.
• Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe, ponieważ
wymagają one użycia specjalnych narzędzi lub części. W przeciwnym razie grozi utrata gwarancji.
• Nie wolno stosować urządzenia w przypadku występowania chorób serca, zaczerwienienia
skóry, stanów zapalnych, obrzęków, cukrzycy, ran, poparzeń, egzemy, łuszczycy i w miejscach
wrażliwych.
• W trakcie ciąży lub w przypadku problemów zdrowotnych przed użyciem urządzenia należy się
skonsultować z lekarzem.
• Dzieci nie potrafią rozpoznać zagrożenia wynikającego z używania urządzeń elektrycznych.
Dlatego należy zadbać o to, aby dzieci korzystały z urządzenia wyłącznie pod opieką dorosłych.
• Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i przewód sieciowy nie są uszkodzone.
W razie uszkodzenia nie wolno uruchamiać urządzenia.
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy lokalne napięcie zasilające jest
zgodne z napięciem oznaczonym na urządzeniu.
• Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody (np. wanny, umywalki itd.).
• Nie wolno używać urządzenia w trakcie kąpieli, brania prysznica lub snu.
• Urządzenia nie wolno wkładać do wody lub innych cieczy. Urządzenie należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu.
• Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wody!
• Należy trzymać urządzenie i przewód sieciowy z dala od gorących powierzchni.
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3. Zaznajomienie się z urządzeniem

Po zastosowaniu jonowej sauny FC 72 twarz jest doskonale przygotowana do nałożenia
kosmetyków. Skóra twarzy jest optymalnie przygotowana do dalszych zabiegów, takich jak np.
oczyszczanie, maski na twarz itd.
W salonach piękności zabiegi na twarz często rozpoczynane są od parówki. Pobudzająca para
poprawia ukrwienie skóry, pory się otwierają dzięki czemu można lepiej usunąć zanieczyszczenia.
Jest to idealny podkład pod każdy rodzaj pielęgnacji twarzy. Przez otwarte pory produkty do
pielęgnacji twarzy wnikają głęboko w skórę i optymalizują działanie.
Sauna do twarzy FC 72 posiada ponadto zintegrowany generator jonów. Wzbogaca on dodatkowo
ulatniające się cząsteczki wody jonami, przez co para staje się jeszcze bardziej delikatna. Jony
powodują jeszcze głębsze nawilżenie twarzy, sprawiają że naskórek staje się bardziej miękki
i poprawiają strukturę skóry.

4. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie na twarzy człowieka.
Nie wolno używać urządzenia u zwierząt!
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5. Opis urządzenia

• Ustaw dyszę na wybranej wysokości.

1. Urządzenie podstawowe
2. Przycisk Wł./Wył.
3. Zbiornik na wodę
4. Regulowana dysza
5. Otwór zbiornika na wodę
6. Wtyczka sieciowa
7. Miarka

5

Uwaga

Nie wolno przestawiać dyszy w trakcie zabiegu! Można w ten
sposób poparzyć sobie palce.

4
6
3

• Przed zastosowaniem przetrzyj twarz wilgotnym ręcznikiem.

7
2

7. Obsługa

150mL

1

Nie wolno używać jonowej sauny do twarzy dłużej niż 15 minut dziennie. Zaleca się wykonywanie
zabiegu 2–3 razy w tygodniu.
Po wykonaniu wszystkich przygotowań opisanych w rozdziale „6. Uruchomienie” można przystąpić
do zabiegu.
Aby rozpocząć zabieg, należy wykonać następujące kroki:

75mL

6. Uruchomienie
• Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej, równej i niewrażliwej
na działanie wody powierzchni np. na stole. W żadnym
wypadku nie trzymać urządzenia w ręce podczas użytkowania.

Woda destylowana

Uwaga

• Do urządzenia należy wlewać wyłącznie wodę destylowaną! Nie
wolno używać wody wodociągowej, ponieważ spowodowałoby
to odkładanie się kamienia w urządzeniu, a co za tym idzie
do zakłócenia działania i skrócenia żywotności urządzenia.
Nie wolno używać żadnych olejków, ziół ani innych substancji
zapachowych zamiast wody.

• Włóż wtyczkę sieciową do gniazda i naciśnij przycisk Wł./Wył.
Lampka kontrolna zaczyna świecić na niebiesko i funkcja pielęgnacji
jonowej zostaje aktywowana. Urządzenie zaczyna podgrzewać wodę
destylowaną. Po ok. 30 sekund para zaczyna wydobywać z dyszy.
Po ok. 1 minutę para jest wystarczająco silna i można rozpocząć
zabieg.
• Ponowne naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ. powoduje zaświecenie
lampki kontrolnej na czerwono i dezaktywację funkcji pielęgnacji
jonowej.
• Powoli przysuń twarz w kierunku strumienia pary tak, aby para
przykrywała całą twarz. Działanie pary powinno być odczuwalne
jako przyjemne, a nie za gorące. Jeśli działanie pary jest za gorące,
należy zwiększyć odstęp od dyszy, aby uniknąć poparzeń.

• Do dołączonej miarki wlej wodę destylowaną.
• Zdejmij zbiornik i otwórz zakrętkę.

Ostrzeżenie

Należy uważać, aby twarz nie znajdowała się bliżej niż 25 cm od dyszy.
Istnieje ryzyko zaczerwienienia lub poparzenia twarzy.

• Powoli i ostrożnie wlej wodę destylowaną za pomocą miarki
do zbiornika na wodę, co najmniej aż do oznaczenia „min”
i maksymalnie aż do oznaczenia „max”. Ilość wody przy
maksymalnym napełnieniu wystarcza na jedno zastosowanie
trwające ok. 15 minut. Ponownie zamknij zbiornik za pomocą
zakrętki.

L

0m

15

mL

75

Jeśli w urządzeniu nie ma wody lub po upływie 15 minut urządzenie wyłącza się automatycznie.
• Wyciągnij wtyczkę z gniazda.
• Po zabiegu umyj twarz zimną wodą. Teraz nałóż na twarz krem lub maskę. Otwarte pory pozwolą
wniknąć substancjom aktywnym głęboko w skórę.
• Odczekaj 10 minut, aż urządzenie ostygnie. Następnie przystąp do czyszczenia urządzenia
w sposób opisany w rozdziale „8. Czyszczenie”.

• Umieść zbiornik na wodę na urządzeniu, tak aby się słyszalnie
zatrzasnął.
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8. Czyszczenie

Upewnij się, że przed czyszczeniem wyciągnięto wtyczkę sieciową z gniazda.
• Po każdym użyciu należy opróżnić i oczyścić zbiornik na wodę oraz uprzątnąć z niego tłuszcz
oraz inne pozostałości.
• Zbiornik na wodę można czyścić w zmywarce i w razie potrzeby można korzystać z tej
możliwości.
• Po czyszczeniu zbiornik na wodę należy ponownie umieścić w urządzeniu.
• Wyczyść dyszę i urządzenie bazowe za pomocą miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki, a następnie
wytrzyj do sucha.

9. Utylizacja

Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji
urządzenia nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację
należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować
zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej
instytucji odpowiedzialnej za utylizację.

10. Dane techniczne
IONIC SAUNA
220-240V~50/60Hz
260 W
II /
maks. 15 minut
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Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian

Nr modelu
Napięcie zasilania
Moc
Klasa bezpieczeństwa
Krótki tryb pracy
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