
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup  ANLAN Jonicznego generatora pary do twarzy. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego użytkowania, upewnij się,
by przeczytać dokładnie całą instrukcję.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W celu uniknięcia zranień użytkownika lub uszkodzeń mienia, zaleca się 
zapoznać z poniższymi zasadami. Prosimy o zapoznanie się z poniższą 
zawartością i przeczytanie jej przed rozpoczęciem użytkowania.

UWAGA:
Urządzenie użytkowane niewłaściwie może doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń ciała lub śmierci.

UWAGA:
Urządzenie użytkowane niewłaściwie może doprowadzić do uszkodzenia mienia
osobistego.

Istotna zawartość niniejszej instrukcji jest zobrazowana za pomocą niniejszych 
symboli:

 Czynność, której nie wolno wykonać

 Czynność, którą powinniśmy wykonać

                                                UWAGA

By uniknąć uszkodzenia skóry i ciała

Nie korzystaj z urządzenia podczas menstruacji lub ciąży
(Niestabilna gospodarka hormonalna może spowodować skórne 
problemy

Nie zaleca się użytkowania przez poniższe osoby:
-ludzie posiadający alergie/wrażliwą skórę
-ludzie z chorobami skóry lub atopowym zapaleniem skóry
-ludzie chorujący na epilepsję, choroby ciśnienia krwi

Nie korzystaj z produktu w poniższych przypadkach:
-Jeśli korzystanie z produktu powoduje problemy ze skórą i ciałem
- jeśli twoja skóra swędzi, posiada zadrapania, występuje egzema
-jeśli twoja skóra posiada problemy takie, jak zapalenie skóry lub 
oparzenie słoneczne



Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz problemy z czuciem 
gorąca,powoduje to poparzenia skóry.

Pamiętaj o ochronie !

Zakończ użycie niezwłocznie, kiedy poczujesz ból lub jakiekolwiek 
nieprawidłowości ciała lub skóry, przyczyna problemów z ciałem lub 
skórą.

Nie przechowuj lub używaj produktu w zasięgu dzieci, przyczyna 
poparzeń, porażeń prądem elektrycznym oraz urazów, jak również 
przyczyna wypadów.

Nie używaj produktu w pobliżu łatwopalnych substancji ( alkohol, 
benzyna, spray do włosów, żel do włosów, krem do depilacji itd.), 
przyczyna eksplozji lub ognia.

Nie upuszczaj i uderzaj produktu, przyczyna porażenia prądem 
elektrycznym  i pożaru.

Upewnij się, by korzystać z pojemnika na wodę w przeznaczonym do 
tego celu. Nie rozszerzaj działania pojemnika np. zraszaczem kub 
elektronicznym systemem sterowania,przyczyna porażenia prądem 
elektryczny, pożaru, spięcia.

Nie używaj produktu za pomocą mokrych rąk. Nie pozwól by 
zawilgocić wtyczkę urządzenia,przyczyna porażenia prądem 
elektryczny, pożaru, spięcia.

Nie korzystaj i nie przechowuj produktu w łazience lub w wilgotnych 
miejscach np. umywalka
( przyczyna porażenia prądem elektrycznym, pożaru)

Nie wkładaj metalowych elementów do urządzenia takich jak igły, 
pinezki, kable lub inne metalowe obiekty, przyczyna obrażeń 
spowodowanych nieprawidłowymi operacjami.

Nigdy nie modyfikuj, demontuj naprawiaj samemu, przyczyna 
zranienia spowodowanym zapłonem lub nieprawidłowymi 
zachowaniami.
- W celach naprawy skontaktuj się z działem obsługi klienta ANLAN

Upewnij się, że używasz napięcia 220V

Unikaj uszkodzenia kabla lub wtyczki urządzenia, drapanie, zużycie, 
zginanie na siłę, składanie w pęk, skręcanie, nakrywanie ciężkimi 
przedmiotami, dziurawienie itd.



Nie korzystaj z urządzenia, kiedy wtyczka jest luźno zapięta, 
przyczyna porażenia prądem elektrycznym, pożaru, spięcia 
elektrycznego.

Nie korzystaj w wypadku wyższego napięcia, jeśli napięcie przekracza 
zalecane, może wystąpić pożar spowodowany przegrzaniem kabli.

Nie zawijaj kabla zasilającego wokół ciała, w niniejszej sytuacji kabel 
może ulec złamaniu, powodując oparzenia, porażenia, spięcia, pożar.

Wyłącz urządzenie, i wypnij wtyczkę,kiedy z niego nie korzystasz, 
przyczyna porażeń elektrycznych, wycieków, pożarów 
spowodowanych uszkodzeniem.

UWAGA

- Nie wlewaj do pojemnika z wodą niczego innego, niż przefiltrowana woda lub 
woda z kranu.
- Utrzymuj dystans 20cm pomiędzy urządzeniem parowym a twarzą.
- Nie dotykaj oraz nie patrz w wylot pary podczas korzystania z produktu.
- Nie wycieraj kropelek wody pozostawionych na rozpylaczu,
- Po wyłączeniu urządzenia, nie dotykaj wylotu pary, pomimo że urządzenia 
może jeszcze wytwarzać bezbarwną parę.( para może ulatniać się jeszcze przez
około minutę po wyłączeniu.
- Nie dotykaj pary, podczas włączania/wyłączania urządzenia.
- Nie dotykaj urządzeniach oraz nie podpinaj,odpinaj pojemnika na wodę po 
wyłączeniu urządzenia. Poczekaj 10 minut do wykonania niniejszych czynności.
(nie odczekanie 10ciu minut może wywołać  wydobycie się dużej ilości pary z 
urządzenia, pryskanie gorącą wodą z wyjścia pary.
- Po wyłączeniu postaw urządzenie na płaskiej powierzchni, nie trzymaj go w 
dłoniach.
(trzymanie w dłoniach po wyłączeniu może spowodować obrażenia, w tym 
poparzenia)
- Nie wstrząsaj urządzeniem po wyłączeniu.
( krople, które mogą wylecieć z wyjścia pary mogą parzyć ciało)
- Trzymaj urządzenie w taki sposób, by woda z urządzenia nie weszła kontakt z 
dłońmi podczas opróżniania pojemnika na wodę.
- Nie korzystaj z urządzenia w nocy.
- Bądź ostrożny, ponieważ po zakończeniu korzystania urządzenia pojemnik na 
wodę ma w sobie gorącą wodę.
( zagrożenie poparzeniem)
- Mogą wystąpić krople wody na urządzeniu podczas pierwszego korzystania. 
Zaleca się sprawdzenia pojemnika na wodę, w celu zapewnienia higieny.







SPECYFIKACJA

Nazwa produktu ANLAN Nano Ionic Facial Streamer

Numer modelu 336A

Wymiary 23x9x14cm

Waga Około 590g

Rodzaj pary System termalny

Rodzaj zasilania Prąd stały

Zasilanie Prąd stały 220V/50Hz/ 110V 60Hz

Pobór mocy 280W

Długość kabla zasilającego Około 1.5M

Ilość generowanej pary Około 8ml/min

Czas generowania pary Około 20minut( kiedy pojemnik jest 
pełny)

Temperatura pary Około 40°C (20 cm od rozpylacza)

Czas oczekiwania na generowanie 
pary

Około 30sekund

Pojemność pojemnika na wodę Około 120ml

ZAWARTOŚĆ PACZKI





REKOMENDOWANE UŻYTKOWANIE
      Prosimy, chroń swoją skórę!

- Nadmierna pielęgnacja skóry za pomocą pary nie jest dobra dla twojej cery,
- Zaleca się korzystania z urządzenia jeden raz dziennie, 2-3 razy na tydzień. 
Nie dłużej, niż 10 minut podczas jednego użycia.

Dostosuj ilość oraz czas użyć poprzez obserwowanie twojej skóry przed 
użyciem.

- Jeśli masz problemy ze skórą podczas korzystania z terapii parowej , 
zaprzestań jej i skonsultuj się z lekarzem.
- Po ukończeniu zabiegu parowego, zadbaj o użycie podstawowych kremów 
oraz kosmetyków z których korzystasz na co dzień w celu uniknięcia  utraty 
nawilżenia skóry, które daje zabieg parowy.



Kiedy korzystasz z kremu do oczyszczania skóry, którego  nie możesz użyć bez 
wilgotnych dłoni lub twarzy, zaaplikuj go  a następnie osusz dłonie i twarz 
suchą chusteczką higieniczną przed przystąpieniem do zabiegu  parowego.

Mogą wystąpić przypadku, podczas których dogłębne oczyszczanie twarzy 
będzie trudne, zaleca się wtedy zmycie makijażu.

Proces dogłębnego oczyszczania jest zależny od kremów do twarzy, których 
używa się na co dzień. 

Nie korzystaj z urządzenia i nie uzupełniaj wody, kiedy na Twoich dłoniach 
wmasowany jest krem.

Nie pozostawiaj żadnych kremów/kosmetyków na urządzeniu.

Pozostawienie kremu na urządzeniu może spowodować odkształcenie się/ 
zabarwienie/ pęknięcie plastiku obudowy, co może doprowadzić do awarii 
urządzenia.



PROCEDURA UŻYCIA



Uwaga:

Jeśli temperatura osiągnie 175°C lub więcej. Wbudowany inteligentny system 
bezpieczeństwa automatycznie rozpocznie proces kontroli temperatury i ochłodzi 
urządzenie. Po ochłodzeniu urządzenia, możesz uruchomić je ponownie. Powyższy 
proces nie jest awarią urządzenia. 



KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Po zakończeniu  korzystania z urządzenia, upewnij się, że wychłodzisz 
urządzenie przez 10 minut lub więcej. Upewnij się, że opróżniłeś pojemnik  z 
wodą po zakończeniu korzystania z urządzenia. Pozostawienie wody w 
urządzeniu może powodować odbarwienia urządzenia oraz przykry zapach.
-  Po otwarciu urządzenia po zakupie, urządzenie może wydawać delikatnie 
nieprzyjemny zapach.  Zapach będzie powoli znikać w trakcie użytkowania.
- Podczas gdy para jest generowana, towarzyszy temu specyficzny dźwięk 
( dźwięk podobny do odgłosu gotującej się wody). Dźwięk ten jest w pełni 
normalny i nie świadczy o uszkodzeniu urządzenia.
- Nawet, jeśli zbiornik z wodą został opróżniony, w korpusie urządzenia może 
pozostać śladowa ilość wody. Nie stanowi to problemu i nie zaburza higieny 
korzystania z urządzenia.
- Zależnie od jakości wody kranowej, biały proszek lub brud może pojawić się w 
resztkach wody urządzenia. Nie jest to wada, ponieważ woda paruje,a 
pozostałe związku węglowe pozostają. Jednakże,  śladowe ilości takich osadów 
mogą przyczynić się do zmniejszenia żywotności urządzenia. Zaleca się 
czyszczenie go raz na miesiąc.
- Wytrzyj krople wody pozostałe na korpusie za pomocą suchej szmatki. 
Następnie przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Jeśli nie urządzenie nie 
będzie użytkowane przez dłuższy czas ( kilka tygodni lub dłużej), wysusz je 
należycie przed schowaniem.
- Nigdy nie myj urządzenia po wodą i następnie nie próbuj wyciskać z niego 
wody siłą. Wytrzyj go szmatką i pozostaw do wyschnięcia.


