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Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním 
použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou 
pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených 
pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se 
vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.   
 
Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na 
emailové adrese: mh@santadria.cz 
 
Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.  
 

ÚČEL POUŽITÍ 
Obličejová sauna BeautyRelax Steamtouch s ionizací je profesionální nástroj v péči o pleť. Přispívá k 
dokonalému vyčištění pleti do hloubky kožních pórů. Unikátní technologie nano vaporizace. Negativní 
ionizace pro násobně lepší vstřebávání kosmetických krémů a sér. Ovládání pomocí jednoho tlačítka. 
Automatický časovač. 
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UPOZORNĚNÍ 
• Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, 

prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou 
pozdější potřebu. 

• Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj 
nepoužívejte. První použití poté konzultujte se svým praktickým 
lékařem.  

• Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně nebo 
spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.  

• Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí.  
• Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice 

neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.  
• Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, 

atd.) 
• Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat. 
Pokud je poškozen napájecí kabel, přístroj nepoužívejte a obraťte se na záruční servis.  
• Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce. 
• Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, 

které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.  
• Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při jiném 

způsobu používání nenese distributor odpovědnost. 
 

OBSAH BALENÍ 
• Obličejová sauna BeautyRelax Steamtouch.  

• Návod k obsluze. 
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SPECIFIKACE PŘÍSTROJE 
• Přístroj je určen pro pokročilou profesionální péči o pleť.  

• Přispívá k dokonalému vyčištění pleti v pouhých 8 minutách! 

• Používejte stejnou technologii hydratace pleti, jako dermatologové.  

• Čistěte kožní póry přirozenou cestou.  

• Objevte terapeutické účinky působení negativní ionizace.  

• Vysoká úroveň vaporizace ve srovnání s ostatními levnými generátory páry.  

• Navrženo odborníky z oblasti péči o pleť pro nejsnadnější a nejefektivnější ionizované páry 
pro použití každý den.  

• Násobně lepší vstřebávání kosmetických krémů a sér.  

• Ultratenký design s maximální stabilitou.  

• Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka.  

• Možnost použití vonných olejíčků pro aromaterapii. 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
• Nádržka s kapacitou 70ml. 

• Napájení: 220V.  

• Rozměry: 24x10,5x14cm. 

• Hmotnost: 580g. 
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POPIS PŘÍSTROJE 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

1. Výstup pro páru 

2. Tlačítko on/off  

3. Spodní strana přístroje s nožičkami 

4. Nádobka na vodu 
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OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE  
 
1. Vysuňte nádobku na vodu na zadní 

straně přístroje. Odšroubujte spodní 

uzávěr a naplňte destilovanou vodou. 

Uzávěr opět pevně zašroubujte a 

nádobku zasuňte zpět do přístroje.  

2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.  

3. Stiskněte tlačítko on/off.  

4. Během přibližně 1 minuty začne 

přístroj vyvíjet páru.  

5. Obličej mějte při používání v takové vzdálenosti (přibližně 20cm), aby pára pokryla co největší 

plochu. Zároveň však nemějte hlavu příliš blízko, aby nedošlo k popálení pleti. Teplou páru oceníte 

zejména v zimních měsících, kdy je inhalace velice prospěšná pro dýchací cesty v případě 

onemocnění.  

6. Přístroj má časovač, který vyvíjení páry během po uplynutí 10 minut vypne.  

7. Vždy, když doplňujete vodu do nádobky, vytáhněte napájecí kabel z elektrické sítě. 

 

Důležité upozornění: Doporučujeme používat destilovanou vodu. Výrazně tak prodloužíte 

životnost přístroje.   

 

 

Doporučení: Společně s vodou můžete do nádobky přimíchat esenciální vonnou směs, která 

páru krásně provoní.    
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LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých 
zemích Evropské unie nebo jiných evropských 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. Tento symbol je platný v Evropské 
unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce. 
 

CERTIFIKACE 
Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a 
veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce. 
 

DOVOZCE 
SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00 
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 

 
V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:   
Email: mh@santadria.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny. 


