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 Gebruiksaanwijzing
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 WAARSCHUWING
• Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor com-

mercieel gebruik.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en 

door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen 
of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder 
toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het 
apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen. 

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhou-

den, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden 

verwijderd.  Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losge-
koppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

• Controleer voorafgaand aan elk gebruik of het apparaat en het net-
snoer beschadigd zijn. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, 
mag het apparaat niet worden gebruikt.

• Zorg ervoor dat het apparaat altijd stevig en recht staat. U kunt zich 
verbranden door uitstromende vloeistoffen.

• Let op, de vrijkomende stoom is heet.
• U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer 

u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden 
gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt 
de garantie.

Geachte klant,
We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor 
hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, 
bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage en lucht.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door 
andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor 
later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem 
alle aanwijzingen in acht.
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1. Omvang van de levering
Controleer of de buitenkant van de verpakking van het apparaat intact is en of alle onderdelen 
aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en 
de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. 
Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper 
of met de betreffende klantenservice.

1 x gezichtssauna
2 x opzetstukken
1 x maatbeker
1 x gebruiksaanwijzing

2. Verklaring van de symbolen
In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de vol-
gende symbolen gebruikt:

WAARSCHUWING
Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico’s of gevaar voor uw 
gezondheid.

LET OP
Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.

CE-markering
Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale 
richtlijnen.
Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektri-
sche en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment).
Fabrikant

Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 
2. 

Warning!
Hot Steam!

Houd uw gezicht niet te dicht bij het masker. Door de hete stoom kunt u 
namelijk brandwonden oplopen.

Lees de gebruiksaanwijzing.
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De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voor-
schriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
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PAP  

Verwijder de verpakking overeenkomstig de milieu-eisen.

3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

 Waarschuwing
•  Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De 

fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik. 
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik en gebruik in de medische sector. Het 
apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.

•  Gebruik het apparaat niet als u lijdt aan een hartaandoening, diabetes of psoriasis of als u last 
hebt van roodheid, ontstekingen, zwellingen, gevoelige plekken, (brand)wonden of eczeem.

•  Raadpleeg tijdens de zwangerschap of bij gezondheidsproblemen altijd eerst uw arts voordat u 
het apparaat gebruikt.

•  Kinderen hebben geen besef van het gevaar dat door elektrische apparatuur kan ontstaan. Zorg 
ervoor dat kinderen het apparaat niet zonder toezicht kunnen gebruiken.

•  Controleer voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit of de lokale netspanning over-
eenkomt met de op het apparaat aangegeven spanning.

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van water (bijv. badkuip, wastafel enz.).
• Gebruik het apparaat niet in bad, onder de douche of terwijl u slaapt.
•  Leg het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Berg het apparaat op een veilige plek op.
• Plaats het apparaat niet op oppervlakken die gevoelig zijn voor water!
• Gebruik het apparaat alleen als het stoommasker van de gezichtssauna is aangebracht.
• Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.

4. Voorgeschreven gebruik
4.1 Belangrijke aanwijzingen – tijdens het gebruik

 Waarschuwing
•  Schakel het apparaat onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact als er tijdens het 

gebruik van het apparaat een storing optreedt.
•  Houd uw gezicht niet te dicht bij het masker. Door de hete stoom kunt u namelijk brandwonden 

oplopen. Sluit tijdens de behandeling uw ogen en bescherm hittegevoelige zones.
• Gebruik het apparaat niet langer dan 20 minuten.
•  Stop de behandeling met oliën en kruiden als u last krijgt van huidirritaties of andere ongewone 

verschijnselen op de huid.
•  Stop de behandeling ook in geval van pijn of onpasselijkheid en raadpleeg in deze gevallen uw 

arts.
• Gebruik het apparaat niet onder dekens, handdoeken enz.
•  Vervang de toebehoren niet wanneer het apparaat in gebruik is, omdat u bij het morsen van hete 

vloeistoffen brandwonden kunt oplopen.
•  Let op: als er geen water meer in het waterreservoir aanwezig is, wordt het apparaat na ca. 2 

minuten uitgeschakeld door de beveiliging tegen oververhitting.
 Nadat u het apparaat ca. 4 minuten hebt laten afkoelen, kan het weer normaal worden gestart.
•  Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat in het water is gevallen. Laat 

het apparaat voor het volgende gebruik controleren door een gekwalificeerde elektricien.
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4.2. Belangrijke aanwijzingen – na het gebruik

 Let op
• Schakel het apparaat na het gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Trek de stekker nooit aan het netsnoer of met natte of vochtige handen uit het stopcontact.
•  Giet de resterende vloeistoffen via de zijkant uit de verdamperpot. Zorg ervoor dat er geen vloei-

stoffen via de knop, het netsnoer of de bodem van het apparaat in het apparaat kunnen binnen-
dringen.

•  Het apparaat moet na het gebruik worden gereinigd om een ophoping van vet en andere resten 
te voorkomen. Zo kan de optimale werking van het apparaat worden gegarandeerd en wordt de 
gebruiksduur van het apparaat verlengd.

• Laat het apparaat voor het volgende gebruik eerst volledig afkoelen.
•  Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, dan kunt u contact opnemen 

met de verkoper of met de klantenservice.

5. Beschrijving van het apparaat
 1.  Stoommasker van de gezichtssauna – voor het gehele 

gezicht
 2. Waterreservoir 
 3. Basisapparaat
 4. Maximaal vulpeil
 5. Draaiknop
 6. Controlelampje
 7. Aroma-opzetstuk
 8.  Stoommasker van de gezichtssauna – voor neus en 

mond
 9. Stoomventiel (achterzijde)
10. Stoomplaat
11. Maatbeker

6. Ingebruikname
Zorg ervoor dat het snoer helemaal afgewikkeld is. Plaats het apparaat op een vlak, stevig en recht 
oppervlak dat niet gevoelig is voor water, bijvoorbeeld een tafel. 
Vul het waterreservoir van het apparaat met behulp van de maatbeker met water. Het maximale 
vulpeil mag niet worden overschreden. 
U mag het reservoir nooit rechtstreeks onder stromend water vullen. Vullen mag alleen met behulp 
van de meegeleverde maatbeker. Een tot het maximale vulpeil gevuld waterreservoir bevat vol-
doende water voor een gebruiksduur van ca. 20 minuten.
Gebruik geen oliën, kruiden of andere geurstoffen in plaats van water. Alleen als het reservoir met 
voldoende water is gevuld, mogen er oliën, kruiden of andere geurstoffen worden toegevoegd.
Naast het gezichtsmasker is er ook een speciaal opzetstuk voor de neus.
Zet het gewenste stoommasker vast door het op het basisstation te draaien.
Zorg ervoor dat het masker met de borgnoppen goed vastklikt. 

7. Gebruik
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het uitvoeren van behandelingen op het gezicht van men-
sen. 
De behandeling met de gezichtssauna vormt de perfecte basis voor de gezichtsverzorging. Uw 
gezichtshuid wordt optimaal voorbereid op verdere behandelingen, zoals dieptereiniging, hydrata-
tie, gezichtsmaskers enz. 
In schoonheidssalons worden gezichtsbehandelingen vaak voorafgegaan door een stoombehan-
deling. De verkwikkende stoom stimuleert de doorbloeding van de huid, opent de poriën en zorgt 
ervoor dat verontreinigingen beter verwijderd kunnen worden. 
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Op die manier wordt een perfecte basis gelegd voor iedere vorm van gezichtsverzorging. Doordat 
de poriën worden geopend, kunnen de verzorgingsproducten tot diep in de huid doordringen, 
waardoor de werking ervan wordt geoptimaliseerd. 

7.1 Gebruik van de gezichtssauna
Zorg ervoor dat het snoer helemaal afgewikkeld is. Steek de stekker in het stopcontact. Draai 
vervolgens de knop rechtsom tot het rode controlelampje brandt. Zet de knop eerst op stand “2” 
om de verhitting te versnellen. Na ca. 5 minuten begint er stoom op te stijgen. Draai de knop terug 
naar stand “1” om de stoomproductie te verlagen.

Verstelbare stoomuitlaat
De intensiteit van de stoomuitstoot kunt u bovendien regelen door aan de stoomplaat te draaien. 
Als de stoomuitlaat gesloten is, komt de stoom uit het stoomventiel dat zich aan de achterzijde van 
het apparaat of van het masker bevindt. 
Door de stoomplaat te sluiten, kan de opwarmfase van het water worden ingekort.
Om brandwonden te voorkomen, mag u de stoomuitlaat nooit rechtstreeks aanraken en moet u 
ervoor zorgen dat de stoom vrij uit het ventiel kan stromen.
Ga nu voor het apparaat zitten. Buig zo ver naar voren dat uw gezicht zich boven het masker 
bevindt. 

 Waarschuwing
Houd het apparaat niet vast en verplaats het niet als het in gebruik is. Wacht hiermee tot het appa-
raat volledig is afgekoeld. U kunt zich namelijk aan het hete water verbranden.

Als u de stoom te heet vindt, neem dan iets meer afstand om te voorkomen dat u zich ver-
brandt.

 Waarschuwing 
De vrijkomende stoom is heet! 
Tijdens de behandeling moet de knop altijd op stand “1” staan. 
Houd uw gezicht niet te dicht bij het masker. Door de hoge intensiteit van de stoom kunt u name-
lijk brandwonden of rode plekken in uw gezicht krijgen.

Als u de behandeling wilt stoppen of als het water verdampt is, draai de knop dan terug naar stand 
“0”. Het controlelampje van het apparaat gaat uit. 
Was uw gezicht na de behandeling met koud water. Breng vervolgens gezichtscrème of een 
gezichtsmasker aan. De geopende poriën zorgen ervoor dat de werkzame stoffen tot diep in de 
huid doordringen. 
Gebruik de gezichtssauna niet langer dan 20 minuten per dag. Er wordt aanbevolen het apparaat 2 
tot 3 keer per week te gebruiken.

7.2 Gebruik van geneeskrachtige kruiden, oliën en andere geurstoffen
Met het aroma-opzetstuk kunt u geneeskrachtige kruiden, oliën en andere geurstoffen voor een 
aromabehandeling gebruiken. De werking van geneeskrachtige kruiden, oliën en andere geurstof-
fen die met de waterdamp worden vermengd, is hierdoor optimaal. Er mogen geen zouthoudende 
oplossingen worden gebruikt.
Er mogen alleen geneeskrachtige kruiden, oliën en geurstoffen worden gebruikt, die bestemd en 
geschikt zijn voor gebruik met een stoommasker en die door de fabrikant van deze stoffen voor dit 
gebruik zijn vrijgegeven.

Gebruik
Open het deksel van het aroma-opzetstuk. Breng een paar druppels van de olie op een katoenen 
wattenbol aan. Leg de katoenen wattenbol in het opzetstuk en sluit vervolgens het deksel van het 
aroma-opzetstuk. 
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Let op: voeg geurstoffen niet direct toe in het waterreservoir. Hierdoor kan het apparaat 
namelijk defect raken. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

7.3 Gebruik van het stoommasker voor neus en mond
Omdat het neusslijmvlies van mensen zeer gevoelig is, mag u het apparaat tijdens het gebruik 
met het stoommasker voor neus en mond nooit op stand “2” gebruiken. Houd uw neus tijdens de 
behandeling niet te dicht bij het masker.
De behandeling mag bovendien niet langer dan 10 minuten per dag duren en mag maximaal 2 tot 3 
keer per week worden uitgevoerd. 
De behandeling wordt uitgevoerd zoals beschreven in punt 7.2.

8. Reiniging en onderhoud
Trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat ca. 10 tot 15 minuten afkoelen, voordat u het 
stoommasker van het basisstation haalt door het masker linksom te draaien. Giet het waterreservoir 
leeg door het ondersteboven te houden.
Ontdoe de verdamperschaal na elk gebruik van vet en kalkresten. Gebruik hiervoor een in de winkel 
verkrijgbare ontkalker die geschikt is voor aluminium. 
Gebruik voor het reinigen van het oppervlak van het apparaat en het stoommasker een zachte, licht 
bevochtigde doek en veeg het oppervlak daarna droog. 
•  Gebruik geen bijtende middelen (bijv. alcohol, aceton, benzine of schuurmiddelen) om de plastic 

delen van het apparaat te reinigen.
• Trek voordat u het apparaat reinigt de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen scherpe of spitse voorwerpen voor de reiniging.
• Dompel het apparaat niet onder in water.

9. Verwijdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone 
huisvuil worden weggegooid. 
U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het 
apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwij-
dering in uw gemeente.

10. Technische gegevens
Voeding 220 - 240 V~; 50/60 Hz; 120 W

Afmetingen 20 x 20 x 30 cm

Gewicht Ca. 61 g

11. Garantie/service
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hier-
na genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.
 
De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de 
verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet. 
De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepa-
lingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, on-
gebruikte product door de koper.
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Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de 
koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.
Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeen-
komstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden 
een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.
Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verko-
per: zie de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen. 

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over 
waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn. 

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper 
- een kopie van de factuur/aankoopbon en 
- het originele product 
aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn 
- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bij-

voorbeeld batterijen, accu’s, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en 
inhalator toebehoren); 

- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing 
gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een 
niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn; 

- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant 
ontstaat;

- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspra-

ken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalin-
gen bestaan). 

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.
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