
 

JC-330 Obličejová parní sauna 
NÁVOD K POUŽITÍ: Děkujeme za zakoupení výrobku JC-330 Obličejová parní sauna společnosti JOYCARE. Pro správné 
použití si prosím pečlivě pročtěte následující instrukce.  
INSTRUKCE PRO KOREKTNÍ POUŽITÍ 
Toto zařízení je určeno pouze pro použití na lidský obličej. Používání obličejové sauny tvoří optimální základ pro kosmetickou 
péči o obličej. Pokožka Vašeho obličeje bude dobře připravena pro další ošetření, jako je např. hloubkové čištění, hydratace, 
aplikace obličejové masky apod. Salóny krásy začínají kosmetickou péči o obličej velice často právě čisticí parní saunou. 
Osvěžující vodní pára podporuje prokrvení pokožky, otevírá póry a tím umožňuje odstranit nečistoty. Tím si vytvoříte výbornou 
výchozí pozici pro jakýkoli druh péče o obličej. Díky otevřeným pórům se mohou pečující produkty dostat hluboko do pokožky, 
čímž se zvýší jejich účinnost. 
DOBA POUŽITÍ 
Doba použití obličejové sauny se liší podle typu pleti. Doporučujeme Vám nepřekračovat následující doporučené doby: V každém 
případě by obličejová sauna neměla být používána déle než 20 minut denně. Zároveň by neměla být používána častěji než 2 – 3 x 
týdně.
 
POUŽITÍ OBLIČEJOVÉ SAUNY  
Umístěte zařízení na rovnou, stabilní a suchou plochu. Pomocí odměrky nalijte do zásobníku 30 ml vody. Nesmí však být 
překročena maximální výška hladiny. Nikdy nádržku neplňte tekoucí vodou přímo z kohoutku, vždycky použijte přiloženou 
odměrku. Nikdy nepoužívejte oleje, bylinky nebo další aromatické látky namísto vody, vždy používejte jen dané množství vody. 
Kabel úplně odmotejte. Zastrčte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. 
VAROVÁNÍ 
Nemějte obličej příliš blízko masce, protože silná vodní pára by mohla způsobit spáleniny! Chcete-li proceduru 
ukončit, nebo jestliže se voda již vypařila, stiskněte spínač do pozice vypnout (I/O - off). Po ukončení procedury obličej 
opláchněte studenou vodou. Nakonec naneste ošetřující krém nebo pleťovou masku. Díky otevřeným pórům se účinné látky 
z ošetřujících přípravků dostanou hluboko do pokožky. Obličejovou masku nepoužívejte déle než 20 minut denně. Doporučujeme 
2 – 3 ošetření týdně. 
ÚDRŽBA A PÉČE O ZAŘÍZENÍ 
Vždy nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky předtím, než začnete vyprazdňovat nádržku s vodou. Nikdy netahejte za kabel, vždy 
jen přímo za zástrčku, nikdy to nedělejte s vlhkýma rukama. Počkejte, dokud tekutina v nádržce nevystydne, a pak ji opatrně po 
straně z odpařovače vylijte. Dávejte pozor, aby se tekutina nedostala do spínače, připojení síťového kabelu ani do spodní části 
zařízení.  
Po každém použití zařízení vyčistěte a pečlivě vysušte, abyste zabránili usazení zbytků nečistot. Tak zajistíte optimální výkonnost 
a dlouhou životnost Vaší obličejové sauny. Předtím, než zařízení znovu použijete, nechte ho kompletně vychladnout. 
NIKDY SPODEK ZAŘÍZENÍ NENOŘTE DO VODY, TÍM BY SE ZAŘÍZENÍ ZNIČILO. Nepoužívejte žádné kartáče, práškové 
čističe nebo chemické čisticí prostředky. Vyprázdněte nádržku na vodu a pečlivě ji vysušte měkkým hadříkem. Základní jednotku 
zařízení čistěte jen lehce navlhčeným hadříkem a také ji pečlivě vysušte. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami opravit. Jestliže 
během provozu zařízení zpozorujete nepravidelnosti, obraťte se vždy na autorizovaný zákaznický servis. 
 
TECHNICKÁ DATA  
Nástavec na obličej 
Spínač 
Odměrka 
 
 
 

POPIS PŘÍSTROJE 
Výkon 80 – 100 W 
Příkon: 110 – 240V 50/60Hz 
Rezistence PTC 
Váha přístroje: 0,616 kg 
Obsah balení: přístroj, nástavec na obličej, odměrka

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k těm, které jsou popsány v tomto návodu. Každé jiné použití 
platí jako nevhodné a proto nebezpečné. Toto zařízení není vhodné k živnostenským účelům a proto ani pro použití v lékařské 
oblasti. Používejte tento přístroj výhradně v domácí soukromé sféře. Nepoužívejte přístroj v případě, jestliže trpíte následujícími 
nemocemi: onemocnění srdce, zarudlá pokožka, záněty, otoky v obličejové oblasti, citlivá místa na kůži, diabetes, otevřená 
zranění, spáleniny, ekzémy nebo lupénka. Během těhotenství nebo při zdravotních obtížích se před použitím zařízení poraďte se 
svým lékařem. Jestliže máte ohledně Vašeho zdravotního stavu pochybnosti, v každém případě se před použitím výrobku poraďte 
se svým lékařem. Předtím, než zařízení zapojíte do elektrické sítě, ujistěte se, že místní síťové napětí souhlasí s tím, které je 
uvedené na přístroji. Před použitím zařízení se ujistěte, že je neporušené a nemá žádná viditelná poškození. Jestliže máte jakoukoli 
pochybnost, zařízení nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jestliže zařízení 
nepoužíváte, předtím, než ho budete čistit nebo jestliže najdete závadu. Předtím než zástrčku vytáhnete, zařízení vypněte. Vždy 
tahejte přímo za zástrčku, nikdy za kabel. Zařízení nikdy nenechávejte v přítomnosti dětí bez dozoru. Uchovávejte přístroj 
bezpečně mimo dosah dětí. Nikdy zařízení nepoužívejte během koupání nebo sprchování. Neskladujte a nepoužívejte zařízení na 
místech, ze kterých by mohlo lehce spadnout do umyvadla nebo vany. Uchovávejte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů 
tepla, od přímého slunečního záření, vlhkosti a ostrých předmětů.  
Kabel nikdy neomotávejte kolem přístroje. Přístroj i kabel nenechávejte v blízkosti nebo na horkých plochách. Nikdy zařízení 
nenechávejte na ploše, která je ve styku s vodou! Jestliže zařízení nedopatřením přijde do styku s vodou, okamžitě ho odpojte od 
elektrické sítě. JESTLIŽE PŘÍSTROJ SPADNE DO VODY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE HO NEPOKOUŠEJTE VYTÁHNOUT.  



 

Nepoužívejte přístroj ve spánku, ani jestliže jste hodně unavení. Nikdy zařízení nepoužívejte ani neskladujte pod dekou, polštářem 
nebo ručníkem, protože hrozí nebezpečí přehřátí, které může vést k požáru a/nebo k elektrickému šoku. Nikdy se zařízení 
nepokoušejte sami opravit, vždy se obraťte na autorizovaný zákaznický servis. Zařízení nepoužívejte zároveň s aerosolovým 
inhalačním zařízením ani zároveň s jiným zařízením, které v místnosti rozptyluje kyslík. Nestrkejte do štěrbin a otvorů zařízení 
žádné předměty. Nezakrývejte vzduchové ventily.  
 
Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností, resp. s nedostatkem znalostí. Používat výrobek takové osoby mohou pouze v přítomnosti někoho, 
kdo je zodpovědný za jejich bezpečnost nebo jim dává instrukce k bezpečnému používání výrobku. Děti musí být pod dozorem, 
aby si s výrobkem nehrály. 
Jestliže dojde k poškození kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickou zákaznickou podporou resp. osobou 
s odpovídající kvalifikací, aby nevzniklo žádné nebezpečí. Jestliže používáte zařízení v koupelně, po použití ho odpojte od 
elektrické sítě, protože blízkost vody může představovat zdroj nebezpečí, i když je zařízení vypnuté. Používejte zařízení výhradně 
s oběma nasazovacími maskami na obličej a nos. Jestliže během používání na přístroji zjistíte závadu, okamžitě ho vypněte a 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nemějte obličej v bezprostřední blízkosti masky, protože horká vodní pára by mohla způsobit 
spáleniny. Během používání mějte zavřené oči a chraňte případná citlivá místa pokožky před příliš velkým horkem. Nepoužívejte 
zařízení déle než 20 minut. Používání přerušte také v případě, jestliže ucítíte bolest nebo se nebudete cítit dobře, a kontaktujte 
Vašeho lékaře. Během provozu zařízení nevyměňujte příslušenství, neboť při vylití horké tekutiny může dojít k popálení. Pozor: 
zařízení se samo nevypne, ani když už se všechna voda ze zásobníku odpaří.      
 
Jestliže přístroj nedopatřením spadne do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Předtím, než budete zařízení opět 
používat, nechte ho přezkoušet kvalifikovaným elektrotechnikem. Zařízení produkuje páru (a má k dispozici tepelný zdroj). Kdo 
je proto méně citlivý na horko, měl by být obzvláště opatrný. Vždy předtím, než naplníte zásobník vodou, odpojte přístroj od 
elektrické sítě. Nikdy nepřekračujte doporučený limit. 

  Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou. 

 Třída II. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem. 

  Tento výrobek je vyroben v souladu se všemi platnými evropskými směrnicemi. 

Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení) 
Tento výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu. 
Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se řiďte pokyny pro likvidaci přístroje.  
Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit bez předchozího 
upozornění. Vyrobeno v P.R.C. Distribuováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.p.A., Via Fabio 
Massimo 45, 60131, Řím.  
Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz 


