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6. Wapozon zacznie parować po około 5 minutach nagrzewania. Paruje
około 30 minut lub do momentu wyłączenia wapozonu wyłącznikiem
sieciowym. Zaleca się wyłączenie aparatu przed wyparowaniem całej
wody ze szklanki, w celu uniknięcia palenia się ewentualnego osadu na
dnie szklanki. W przypadku wyparowania całej wody ze szklanki grzałka
zostanie automatycznie wyłączona.

Powtórne przeprowadzenie zabiegu wymaga wył ączenia aparatu
włącznikiem sieciowym, napełnienia szklanki wcze śniej przygotowan ą
wod ą i ponownego wł ączenia wł ącznikiem sieciowym.

UWAGA! Nie nalewa ć do szklanki olejków aromatycznych ani nie
wsypywa ć ziół, gdy ż mog ą one zabrudzi ć szklank ę i grzałk ę, co mo że
spowodowa ć nieprawidłow ą pracę wapozonu.

STOSOWANIE OLEJKÓW AROMATYCZNYCH

W dyszy wylotowej umieszczona jest filcowa wkładka, którą stosuje się przy
pracy z olejkami aromatycznymi. Kilkoma kroplami olejku nasącza się filc. Po
zakończonym zabiegu, w którym były stosowane olejki, wkładkę filcową należy
wyjąć i wypłukać pod bieżącą wodą z kranu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

• Codziennie po skończonej pracy wylać zawartość szklanki.
• Przy silnym zabrudzeniu szklanki i grzałki zagotować w wapozonie wodę

z domieszką 2 łyżeczek kwasku cytrynowego. Po tej operacji wylać
pozostałość kwasku i dokładnie przepłukać szklankę i grzałkę.

• Obudowę aparatu czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, bez
użycia rozpuszczalników i innych środków czyszczących.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA APARATU

• Wapozon podłączać tylko do gniazdka z bolcem uziemiającym.
• Aparat powinien stać równo w pozycji poziomej.
• Aparat poddany silnemu wstrząsowi np. upadkowi, uderzeniu, powinien być

oddany do producenta w celu dokonania przeglądu.
• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w

zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
• Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest

zabronione.
• Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą

gwarancji, a producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i
bezpieczne działanie urządzenia.
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WAPOZON VP 03L

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Wapozon VP 03 (nr kat.10104) jest nowoczesnym urządzeniem do
nawilżania  skóry z możliwością stosowania olejków aromatycznych.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

1 Umocować wapozon na statywie lub w imadełku.
2. Odkręcić śrubę mocującą szklankę, zdjąć szklankę i napełnić ją

destylowan ą lub miękką przegotowan ą i odstan ą (ok. 12 godzin)
wod ą. (Szklankę napełnia się wodą do poziomu ok. 1 cm poniżej
krawędzi szklanki).

3. Wapozon włączyć do gniazdka 230 V z uziemieniem.
4. Włączyć klawisz zasilania znajdujący się na tylnej ściance obudowy.
5. Pracę grzałki sygnalizuje czerwona dioda znajdująca się na przedniej

części obudowy wapozonu.

CHARAKTERYSTYKA:

• Termiczne zabezpieczenie przegrzania  się wapozonu
• Blokada grzałki w przypadku braku wody
• Obrotowa dysza
• Czas nagrzewania ok. 5 minut
• Czas parowania ok. 30 minut
• Pojemność zbiornika ok. 0,2 l
• Długość ramienia 300 mm

DANE TECHNICZNE:

• Zasilanie 230 V; 50 Hz
• Moc pobierana 300 W
• Wymiary 130x150x60

mm
• Ciężar 1,2 kg


