
Iontový napařovač obličeje

Návod k obsluze

Model č. EH2424

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro 
případné další použití. Zejména si před použitím pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření, abyste zajistili 
správné používání přístroje.



2



3



4

Popis částí (obr. 1)

A A Tryska

 B Vývod páry

  Nastavovací iontový napařovač je měnitelný.

 C Vypínač napájení

 D Testovací tlačítko

  Testovací tlačítko je určeno ke kontrole  

 ionizace (rozprašování) páry.

  Pouze pokud stisknete testovací tlačítko,  

 zhasne kontrolka ionizace a vypouští se  

 neionizovaná pára.

 E Kontrolka ionizace

  Po zapnutí přístroje se kontrolka rozsvítí.  

 Kontrolka zhasne po stisknutí testovacího  

 tlačítka.

 F Kabel

 G Hlavní panel

 H Kosmetický kroužek

B I Těsnění prostoru pro napouštění vody

 J Prostor pro napouštění vody

C K Kryt nádrže

 L Tlačítko otevření krytu nádrže

 M Rukojeť

 N Hladina vody

  Pokud nádrž naplníte až po rysku, můžete  

 zařízení použít po dobu asi 12 minut.

 O Výlevka

  Pokud přidáte příliš mnoho vody, bude se  

 shromažďovat ve výlevce.

D P Nálevka

  Pokud nádrž naplníte až po rysku (horní  

 ryska uvnitř nálevky), můžete zařízení  

 použít po dobu asi 12 minut.

Před použitím

1. Nadměrné používání napařovače je pro pleť 

škodlivé.

  • Doporučujeme začít s používáním dvakrát  

 až třikrát týdně.

  Následně upravte frekvenci a délku použí  -

 vání na základě stavu vaší pleti.

  Pokud by se vám na pleti objevily jakékoliv  

 reakce, přestaňte zařízení okamžitě použí  -

 vat.

  • Doporučené použití je jednou denně.

2. Stav vaší pleti také může záviset na   

vašem zdravotním stavu.

  • Zařízení používejte po zkontrolování stavu  

 vaší pleti.

3. Pokud byste zaznamenali jakékoliv nepříjem-

nosti, např. vyrážku, zarudnutí, svědění apod., 

okamžitě zařízení přestaňte  používat 

a konzultujte příznaky s lékařem.

4. Problémy s pletí mohou být způsobeny   

stresem, zdravotními nebo organickými  

problémy nebo kosmetikou.

 V takovém případě se poraďte s dermatolo-

gem.

Příprava

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení instalovaná 

výlevka.

2. Zdvihněte kryt nádrže stisknutím tlačítka 

otevření krytu (obr. 2).

3. Zařízení naplňte pomocí nálevky vodou.

 •  Používejte destilovanou vodu nebo vodu 

změkčenou změkčovacím prostředkem.

  Změkčovač vody je k dostání samostatně  

 (obr. 3).

  Při použití samostatně zakoupeného  

 změkčovače vody si před jeho použitím  

 přečtěte návod k jeho použití.

  Pokud byste používali tvrdou vodu,   

 minerály obsažené v takové vodě se  

 budou usazovat na vnitřní straně nádrže  

 zařízení a mohou časem zablokovat vývod  

 páry.

 • Dávejte pozor, aby se voda nedostala do  

 kontaktu s tryskou, kosmetickým krouž- 

 kem, hlavním panelem nebo vypínačem.

 • Přebytečnou vodu nechte v nálevce.

 • Do nádrže nelijte nadměrné množství  

 vody, které by přesahovalo rysku, 

 a nedoplňujte do ní vodu, pokud v ní stále  

 ještě nějaká je. (Zkontrolujte hladinu vody  

 a vodu přidejte pouze tehdy, pokud 

 v zařízení už žádná není.)

4.  Zavřete prostor pro napouštění vody.

Použití iontového napařovače 
obličeje

1. Zapojte zařízení do zásuvky a stiskněte vypí-

nač, uslyšíte cvaknutí.

 • Rozsvítí se kontrolka ionizace.

 •  Ionizovaná pára bude uvolněna během 30 

sekund.

  -  Je zcela běžné, že na začátku napařo-

vání se mohou uvolňovat kapky vody.

  - Můžete zaznamenat zvuk podobný 

   fičení. Jedná se o zvuk elektrického  

   uvolňování a je to zcela běžné.

 • Zařízení nepoužívejte s nálevkou umístě- 

 nou na trysce.
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2. Upravte úhel (nahoru/dolů) trysky (obr. 4).
 • Nastavte trysku a zároveň dávejte pozor,  

 abyste se nedostali do přímého kontaktu 
 s párou.

Použití napařovače

� Obličejem mírně otáčejte doprava a doleva, 
aby se napařoval rovnoměrně.

� Použití páry na nos je efektivní v oblasti T.

1. Obličej nechte ve vzdálenosti min. 25 cm od 
trysky, jako vodítko použijte dodané 25cm 
pravítko (obr. 5).

2. Parní trysku si nasměrujte na obličej, mírně 
nad bradu (obr. 6).

3. Po použití vodu otřete (např. kapesníkem), 
aplikujte pleťové mléko na obličej a emulzi 
zvlhčující pleť.

Příklady použití iontového napařovače 
obličeje

Kromě použití na holou pokožku můžete toto zaří-
zení také použít v kombinaci s pleťovými příprav-
ky.

� Před čištěním
 1. Zařízení používejte asi 3 minuty.
  (Takto uvolníte nečistoty z pleti.)
 2. Po použití vyčistěte.
� Použijte masážní krém a napařování spusťte 

během masírování pleti.
� Zařízení použijte opět po aplikaci mléka 

a pleťové vody.

Po použití

(Po použití musíte vždy vyprázdnit nádrž.)
1. Zařízení vypněte stisknutím vypínače, až usly-

šíte cvaknutí, potom vytáhněte napájecí kabel 
ze zásuvky.

 • Zhasne kontrolka.
 •  Pozor, abyste se při stisknutí tlačítka nedo-

tkli trysky.
 • Zařízení nepoužívejte, pokud neobsahuje  

 žádnou vodu.
  -  Pokud byste tak učinili, urychlíte usazo-

vání vodního kamene, což může mít za 
následek nedostatečné uvolňování páry.

2. Zařízení nechte min. 10 minut vychladnout.

3. Vylijte vodu z výlevky.

4. Vodu ze zařízení vylijte ve směru šipky.
  •  Pokud byste vodu vylili jiným směrem, moh-

la by se dostat do vypínače, a způsobit tak 
poruchu zařízení.

  •  Aby při vylévání zbytku vody nedošlo 
k popálení nebo opaření, podržte zařízení 
zespodu (obr. 7).

 Poznámka:  Při vylévání vody dávejte pozor, 
abyste nenamočili napájecí kabel 
nebo zástrčku.

5. Zařízení otřete, aby nebylo mokré.
 • Kabel nenavíjejte okolo zařízení.
 •  Pokud chcete před uložením zařízení 

položit nálevku vzhůru nohama na kabel, 
nejdřív nálevku pořádně otřete, aby nebyla 
mokrá.

Čištění

Zařízení nemyjte ve vodě ani jej do ní nepoklá-
dejte.

Čištění okolo prostoru pro napouštění vody 
(Čistěte jednou měsíčně.)

� Pokud chcete odstranit vodní kámen, nechte 
zařízení po použití min. 10 minut vychladnout 
a potom ho vyčistěte následujícím způsobem.

 Po procesu v kroku 4 kapitoly „Po použití“ 
v Návodu k obsluze vložte výlevku zpět do za-
řízení.

1. Otevřete kryt nádrže a pomocí nálevky naplňte 
nádrž vodou.

 • Nalijte vodu až po rysku v zařízení.
2. Zavřete kryt nádrže a 3-4krát zařízením 

zatřeste ve vodorovném směru.
 • Zařízením třeste jemně, bez naklánění 

 (obr. 8).
3. Otevřete kryt nádrže a vodu ze zařízení vylijte 

ve směru šipky (obr. 7).
Poznámka:  Výše uvedený postup zopakuje 

2-3krát, aby bylo čištění dostatečně 
efektivní.

4. Zařízení otřete, aby nebylo mokré.
 •  Napařování není ovlivněno, přestože jsou 

v prostoru pro napouštění vody nebo 
v nádrži zbytky vodního kamene.
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Čištění zařízení
(Zařízení nemyjte ve vodě ani jej do ní 
nepokládejte.)

� Zařízení otřete utěrkou navlhčenou v mýdlové 
vodě.

 Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín, 
odlakovač apod.

� Přestože zbytek vody vylijete, může v nádrži 
nějaká zůstat.

 -   To nezpůsobí žádné hygienické problémy, 
protože voda se při příštím použití převaří.

UPOZORNĚNÍ

� Osoby s následujícími problémy by měly 
použití konzultovat s lékařem:

 •  Osoby s akutními nemocemi nebo zhoub-
nými nádory a těhotné ženy.

 • Osoby alergické a s citlivou pletí.
 •  Osoby s problémovou pletí, např. s derma-

titidou, vážnými popáleninami od slunce 
apod.

 •  Osoby s poraněním pokožky, s ekzémy, 
otoky apod.

� Toto zařízení by neměly používat osoby 
neschopné cítit teplo nebo děti (bez dozoru 
dospělé osoby).

� V případě, že ucítíte bolest nebo jakýkoliv jiný 
nepříjemný pocit, okamžitě zařízení přestaňte 
používat.

� Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých 
směsí (alkohol, ředidlo, benzín, odlakovač, 
aerosolové spreje apod.).

� Zařízení nepoužívejte s vlhkýma rukama!
� Zařízení neskladujte v koupelně nebo v jiném 

vysoce vlhkém prostoru.
� Nestavte zařízení do prostor, kde by se mohlo 

namočit (např. vedle vany).
� Zařízení nepokládejte do vody.
� Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené 

po pádu nebo úderu apod.
� Zařízení používejte pouze na obličej.
� Pozor na vyšší teplotu páry.
 • Používejte pouze na rovné ploše. 
  Není určeno pro použití v ruce.
 • Zařízení během použití a 10 min. po něm  

  nenaklánějte, netřepejte s ním a nepřená-

šejte jej.
 • Během použití (nebo 30 sekund po vypnutí  

  zařízení) se nedívejte do trysky a nedotý-
kejte se jí.

 •  Pozor, aby se váš obličej nebo ruce 
nedostaly do přímého kontaktu s párou ze 

vzdálenosti menší než 20 cm.
 • Při plnění nádrže vodou a během použití  

 musí být v zařízení vložená výlevka.
� Zařízením netřeste, pokud obsahuje vodu.
� Vodu nevylévejte výpustí.
� Vodu nedoplňujte během používání nebo bez-

prostředně po něm. Před doplněním vyčkejte, 
až zařízení dostatečně vychladne.

� Používejte destilovanou vodu nebo vodu 
změkčenou změkčovacím prostředkem.

� Po použití nezapomeňte vytáhnout zástrčku 
ze zásuvky.

� Pokud zařízení nepoužíváte, nenechávejte ho 
zapojené.

� Při odpojování uchopte napájecí kabel za 
zástrčku.

� Zařízení nepoužívejte za následujících okol-
ností:

 • Pokud je poškozený kabel nebo zástrčka  
 nebo pokud se zahřívají.

 • Pokud zástrčka nedrží v zásuvce pevně.
� Napájecí kabel neřežte, nepoškozujte, neu-

pravujte, bezdůvodně neohýbejte, netahejte 
za něj nebo nepřekrucujte.

 Dále na kabel nestavte žádné těžké předměty 
ani ho nemačkejte.

 -  Pokud je poškozený napájecí kabel nebo 
zástrčka zařízení, okamžitě přestaňte zaří-
zení používat. Poškozené zařízení odneste 
do nejbližšího servisu nebo ke kvalifikova-
nému technikovi a nechte opravit.

� Přístroj nikdy nerozebírejte, neupravujte ani 
se nepokoušejte o jeho opravy svépomocí.

Technické údaje

Napájecí napětí: AC 220-240 V, 50-60 Hz
Spotřeba energie: 290-295 W
Hmotnost: přibližně 1 kg
Výkon napařování: přibližně 6 ml/min.
Teplota páry: přibližně 40°C (ve vzdálenosti asi  
       25 cm od parní trysky)

Informace pro uživatele k likvidaci 
elektrických a elektronických zaří-
zení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo 

 průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmí být přidány do běžné-
ho komunálního odpadu.
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Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte 
tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích 
můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při 
koupi ekvivalentního nového produktu.
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 mo-
hou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích 
Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za-
řízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních 
zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si 
potřebné informace o správném způsobu likvida-
ce od místních úřadů nebo od svého prodejce.

    POUZE PRO VELKOU BRITÁNII

INFORMACE O ELEKTRICKÉ 
ZÁSTRČCE

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SI PEČLIVĚ 
PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ TEXT

Toto zařízení je pro vaši bezpečnost a pohodlí 
vybaveno nalisovanou tříkolíkovou síťovou 
zástrčkou.
Tato zástrčka je opatřena pojistkou s kapacitou 
13 A.

Pokud by bylo nezbytné pojistku vyměnit, ujistěte 
se, že je vyměněna opět za 13A pojistku 
a že je tato pojistka podle norem ASTA nebo BSI 

(BS1362).
Zkontrolujte, zda je na pojistce značka ASTA  
nebo značka BSI

 
.

Pokud je zástrčka opatřena odnímatelným kry-
tem pojistky, musíte se postarat o to, aby byl po 
výměně pojistky tento kryt opět vrácen na místo.
Pokud dojde ke ztrátě krytu pojistky, nesmí se 

zástrčka používat až do chvíle, kdy bude opět 
opatřena příslušným krytem.
Náhradní kryt pojistky si můžete zakoupit u své-
ho místního prodejce Panasonic.
POKUD NENÍ NAMONTOVANÁ LISOVANÁ 
ZÁSTRČKA VHODNÁ PRO ZÁSUVKU, 
KTEROU POUŽÍVÁTE, JE NUTNÉ VYJMOUT 
POJISTKU, ZÁSTRČKU ODDĚLIT A BEZPEČ-
NĚ ZLIKVIDOVAT.
DOJDE-LI K ZASUNUTÍ ODŘÍZNUTÉ ZÁSTRČ-
KY DO 13A ZÁSUVKY, EXISTUJE REÁLNÉ 
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROU-
DEM.
Při připojování nové zástrčky dodržujte schéma 
zapojení uvedené dále.
V případě pochybností se obraťte na kvalifikova-
ného elektrotechnika.

DŮLEŽITÉ: Vodiče síťového napájecího kabelu 
jsou barevně označeny podle následujícího 
kódování:
Modrý: nulový vodič. Hnědý: fáze Pokud barevné 
značení vodičů hlavního přívodu tohoto spotřebi-
če neodpovídá značení konektorů vaší zástrčky, 
postupujte takto.
MODRÝ kabel musí být zapojený do koncovky 
zásuvky označené písmenem N nebo ČERNÉ 
barvy.
HNĚDÝ kabel musí být zapojený do koncovky 
zásuvky označené písmenem L nebo ČERVENÉ 
barvy.

V žádném případě nepřipojujte vodiče k vývodu 

uzemnění tříkolíkové koncovky, který je označen 

písmenem E nebo symbolem uzemnění
 

.

Jak vyměnit pojistku: Šroubovákem otevřete pro-
stor s pojistkou a vyměňte pojistku a kryt pojistky, 
pokud je demontovatelný.

Kryt pojistky
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