Arc szauna
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket,
és az útmutatót tartsa biztonságos helyen.
A bőr az ember általános egészségi állapotát mutatja meg. Javítani lehet rajta, ha kiegyensúlyozott diétát
tartunk, rendszeresen sportolunk, és jól alszunk éjszakánként.
A stressz, idegfeszültség, emésztési problémák, az immunrendszer gyengülése és a rossz vérkeringés tovább
erősíthetik az olyan bőrproblémákat, mint a bőrgyulladás, a pattanások, a herpesz vagy a pikkelysömör.
Fontos, hogy a bőét gyengéden ápolja, és ne használjon irritáló anyagokat.
Reggelente tisztítsa meg arcát és nyakát valamilyen gyengéd lemosóval, majd öblítse le az arcát alaposan.
Használjon alkoholmentes tonikot, ami lezárja a pórusokat és megkíméli a bőrét a lehetséges irritációtól.
Aztán kenje be arcát hidratáló krémmel (lehetőleg olyannal, ami a napsütés ellen is véd), ez a smink alapja is
egyben.
Esténként nagyobb figyelmet kell fordítani az arc megtisztítására, hogy az éjszaka folyamán a bőr külső része
megfelelően tudjon kipárologni. Tegyen vattára arclemosót, ami eltávolítja a smink maradékát az arcáról.
Mossa meg az arcát valamilyen radírozó, de gyengéd arclemosóval, majd törölje arcát szárazra.
Aztán egy tonikkal átitatott vattával törölje át arcát.
Hagyja megszáradni, majd kenje be arcát hidratáló krémmel.
Mindezen műveletek előtt a tükröt úgy tegye maga elé, hogy a legjobban lássa benne az arcát.
Használjon az arctípusának megfelelő maszkot, valamint hámlasztó terméket legalább egy héten egyszer.
A LAICA arc szauna kihasználja a gőz hasznos hatásait, mélyen tisztítja az arcbőrt, eltávolítja a
szennyeződéseket, és a mitesszereket.
A felfrissült és hidratált arcbőr fiatalabbnak és egészségesebbnek tűnik.
Eltávolítja a mélyen lerakódott sminket, megnyitja a pórusokat, jó alapokat biztosít a napozáshoz, és megvédi a
bőrt a kiszáradástól. A mérőpohárral lesz teljes.
Általános figyelmeztetések
Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat:
•
Használat után, tisztítás, vagy bármilyen tartozék eltávolítása vagy behelyezése előtt kapcsolja ki a készüléket.
•
Ne rángassa a kábeleket, miközben kihúzza őket a csatlakozóból vagy az elektródákból.
•
Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbáljon meg hozzáérni.
•
Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
•
Soha ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbáljon meg
hozzáérni.
•
Soha ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
•
A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül, és gyermek, rokkant vagy fogyatékos ember ne
használja. A készülékkel gyermek ne játsszon.
•
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján.
A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül.
A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért.
•
Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható sérülés nincs rajta. Ha ebben
bizonytalan, forduljon az eladóhoz.
•
Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná megjavítani. Ha bármilyen
javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
•
A készüléket hőforrástól tartsa távol.
•
Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza a konnektorból, vagy
megnyomja a gombot.
•
A készüléket mindig a készülék alján feltüntetett feszültséggel használja.
•
Ez a készülék nem alkalmas szakmai vagy orvosi használatra.
•
Miután a készüléket 20 percig egyfolytában használta, legalább 15 percig hagyja hűlni.
•
Ne tartsa az arcát túl közel a gőzhöz ugyanabban a helyzetben túl sokáig, mert ez égési sérüléshez vezethet.
•
A készüléket ne használja víztartály, zuhany vagy mosogató közelében.
•
Ha a kábel megsérült, javításra van szükség. Bármilyen javítás szükségessége esetén forduljon az eladóhoz.
Fontos

•

Ha készülék használata során kellemetlen vagy fájdalmas érzést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki, és
forduljon orvoshoz.

Figyelem
A következő esetekben konzultáljon orvosával:
•
Láz
•
Gennyes fertőzés
•
Gyulladás
•
Fájdalom
•
Ha gyógyszert vagy érzéstelenítőt használ
•
Horzsolás vagy olyan fertőzés esetén, amelyek érintik az arcot

Hogyan használja az arcszaunát?
A. Mossa le arcát alaposan, mielőtt használja a készüléket.
B. Az arcszaunát helyezze szilárd, lapos felületre.
C. Töltsön melegvizet a főegységben található kicsi tartályba a megfelelő adagoló eszköz segítségével, és
győződjön meg róla, hogy nem lépi túl az előírt maximum szintet (MAX). Figyelem: Ha a víz véletlenül
túlfolyik a tartályon a főegységben, ürítsen ki mindent, szárítsa meg az alkatrészeket, és töltse újra.
D. Miután kiválasztotta a szükséges kiegészítőt (arctölcsér, inhaláló), csatlakoztassa a főegységhez.
E. A készüléket dugja be a konnektorba. (230V)
F. Kapcsolja be a készüléket, a gombot az 1-es állásra állítva. A narancssárga jelzés mutatja, hogy a
készülék be van kapcsolva. Várjon 3-4 percet, míg a víz felmelegszik.
G. Hunyja le a szemét és lazítson.
H. Ha a tartályból az összes víz elpárolgott, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja 15 percig hűlni.
I. 0-ra állítva kapcsolja ki a készüléket.
J. A gőzpermetezőt vagy az inhalálót távolítsa el a főegységből.
K. A készüléket húzza ki a konnektorból, és a maradék vizet öntse ki a tartályból.
Inhaláló
A szájon át használandó gőzpermetezőn kívül talál egy speciális maszkot, aminek segítségével az orron át
inhalálhat.
Hideg időben a nyálkás hártyák kiszáradhatnak. Mivel a készüléket vízzel használja, a hártyát nedvesek, így
jobban működnek, tehát megtisztítják a levegőt, amit belélegzünk.
Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvosához.
Ha bármilyen adalékanyagot tesz a vízhez, annak különböző hatásai lehetnek. A készüléket az orvosa, vagy
gyógyszerésze által előírt módon használja.

Tartozékok
1. gőzpermetező
2. víztartály
3. főegység
4. kapcsoló
5. narancssárga fényjelző
6. elektromos kábel
7. mérőpohár
8. inhaláló
Karbantartás
Karbantartás előtt várja meg, míg a készülék lehűl.
•
A víztartályt, a maszkot és az inhalálót minden használat után tisztítsa meg nedves ronggyal, hogy elkerülje a vízkő
vagy más üledék lerakódását.
•
A főegységet száraz ronggyal tisztítsa meg.
•
A tisztításhoz ne használjon vegyi anyagot, vagy súrolószert.
• A főegységet ne tegye vízbe, vagy más folyadékba.
CE Ez a készülék otthoni használatra készült. Az alkalmazása, amit a készüléken található CE jel bizonyít, az EEC 2004/18-as
rendeletére, az elektromágneses kompatibilitásra, valamint az EEC 2006/95-ös rendeletére, az elektromos anyagok
bizonyos feszültség alatti használatára vonatkozik.
Ez a berendezés egy elektromos készülék, amit a mai technikai tudás alapján teszteltek, így bizonyítva, hogy nem okoz
gondot, ha más készülékhez közel helyezkedik el, és hogy a használati utasítást követve használata biztonságos. Ha
működésbeli problémák lépnek fel, ne használja tovább a készüléket, és ha szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.

Hulladék elhelyezés (DIR. 2002/96/EC – WEEE)
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama
végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén
adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet
minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez
emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják.
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

MEGJEGYZÉSEK
(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra
bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

1.
2.

3.
4.

A jótállási idő: a 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási
cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 2 év.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a
gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).
Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük,
hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a
fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.
ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal
és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.
Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:
−
A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő
használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
−
A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ) következménye,

ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK:
1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerződésszegés súlyát, és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a szerviz a kijavítást, illetve kicserélést
nem vállalta, vagy e kötelezettségnek a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel
megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása
szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
3. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a Silko&Co Kft-nek megtéríteni,
kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem
javítható ki, és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
4. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.
KÉSZÜLÉKCSERE:
1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű
használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránt igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A
kereskedő a meghibásodás tényét a szerviz bevonásával ellenőrizheti. A fogyasztó csereigény érvényesítésére a
nyitva álló szavatossági-, illetve jótállási határidő egésze alatt jogosult.
2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg, új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak
átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más
típusú terméket kell részére kiadni.
FONTOS TUDNIVALÓK:
1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003.
(VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza.
2. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedőhöz vagy a szervizhez intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet
kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó
fenntartja magának azt a jogot, hogy a szervizhálózata bevonásával ellenőriztetheti a hibás teljesítés meglétét.

JÓTÁLLÁSI JEGY
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Forgalmazó neve és címe: Silko&Co. 1042 Budapest, József Attila u. 94.
Termék megnevezése: MD6062 Arcszauna
Termék típusa: LAICA
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10
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A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a
szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

