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• • • • UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO 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.

-  Ozon stosować zgodnie z potrzebami

• • • • KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

• Codziennie  po sko ńczonej pracy odkr ęcić kranik spustowy
i zlać całkowicie wod ę ze zbiornika.

Czyszczenie zbiornika:
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi si ę komunikat „odkamieni ć zbiornik” należy:
- rozpuścić 2 łyżki kwasku cytrynowego w litrze wody
- wlać roztwór do zbiornika
- włączyć wapozon
- gdy zacznie parować po 10 minutach  wyłączyć i zlać wodę
- przepłukać

UWAGA! Nie stosowa ć innych środków odkamieniaj ących,
mogą one powodowa ć korozj ę zbiornika i uszczelek.

Wszelkich zabiegów konserwacyjnych  dokonywać tylko  przy wył ączonym z
sieci aparacie . Aparat czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną w wodzie, bez
użycia rozpuszczalników.
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    WAPOZON  VP 300 / VP 300Z

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Wapozon VP 300 (Nr kat. 10113) jest urządzeniem służącym do nawilżania
skóry twarzy i ciała oraz ozonoterapii. Posiada możliwość stosowania olejków
aromatycznych i ziół (VP 300 Z - nr kat. 10116).

Charakterystyka:

- wyświetlacz LCD;
- sterowanie mikroprocesorem;
- komunikaty w języku polskim;
- blokada grzałki w przypadku braku
wody i przy przepełnionym zbiorniku;
- elektroniczny zegar umożliwiający
ustawienie czasu parowania i czasu
korzystania z ozonu;
- elektroniczny system podtrzymujący
temperaturę wody na poziomie 95°C;
- gotowość do pracy ok. 1 min.;
- czas parowania pełnego zbiornika ok.
45 min.;
- pojemność ok. 1,2 litra;
- w dyszy wylotowej posiada filcową
wkładkę do stosowania olejków;

Dane techniczne:
- zasilanie                 230V, 50Hz
- moc pobierana       600 W
- długość ramienia   60 cm
- wymiary obudowy  245x210x160mm
- ciężar                     5,9 kg



VP300 VP300

• • • • PRZYGOTOWANIE DO PRACY

 1. Umocować wapozon na statywie lub stoliku.
 2. Włączyć wtyczkę do gniazdka 220V z uziemieniem .
 3. Włączyć przycisk POWER. Na ekranie pokaże się napis *BIOMAK *,  następnie

VP300  i kolejno              P 20m  O 05m
P  20m  - oznacza czas parowania
O  05m  - oznacza czas działania ozonu
Gdy zbiornik jest pusty na ekranie pojawi się komunikat dolej wody , miga żółta
dioda  i słychać sygnał dźwiękowy. Grzałka jest wówczas automatycznie
odłączona.

 4. Przez otwór znajdujący się w górnej części obudowy wlać destylowan ą lub
miękką, przegotowan ą, odstan ą (ok. 12 godzin) wod ę. Wlewać ją do chwili
zapalenia się drugiej  zielonej diody.

 5. Jeżeli zbiornik jest przepełniony pokaże się napis za dużo wody   miga
czerwona dioda i słychać sygnał dźwiękowy. Grzałka jest wówczas
automatycznie odłączona. Należy odkręcić kranik spustowy (mieszczący się w
dolnej części aparatu) i spuszczać wodę do momentu zgaśnięcia czerwonej
diody.

• • • • USTAWIENIE CZASU PRACY

1. Czas parowania ustawić klawiszami ▼ i ▲. Aby zmienić czas pracy ozonu
należy nacisnąć i trzymać klawisz  STOP/OZONE a klawiszami ▼ i ▲
ustawić żądany czas. Ozon wł ącza si ę pod koniec parowania wody i
wył ącza si ę razem z parowaniem wody .

2. Aby rozpocząć zabieg należy nacisnąć klawisz START/PAUSE . Od
momentu pojawienia się pary zacznie się odliczanie czasu.

3. Aby  przerwać zabieg należy nacisnąć klawisz STOP/OZONE. Na ekranie
pojawią się poprzednio ustawione czasy pracy.

4. Aby przerwać zabieg na chwilę należy nacisnąć klawisz START/PAUSE.
Migają wtedy cyfry czasów.

5. Co kilkanaście godzin użytkowania pojawi się napis odkamieni ć zbiornik
(patrz ‘konserwacja i czyszczenie’).

• • • • 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.

  UWAGA!   Olejków aromatycznych nie wolno wlewa ć do
zbiornika!

••••    STOSOWANIE OZONU

   Aby włączyć ozon należy wcisnąć przycisk OZONE. Aby wyłączyć funkcję ozonu,

należy ponownie wcisnąć przycisk OZONE.

UWAGA !!!! Włącznik OZONE działa tylko wtedy, gdy w aparacie
jest odpowiednia ilość wody (sygnalizowane jest to świeceniem
się jednej lub dwóch zielonych diod).

••••STOSOWANIE ZIÓŁ  dotyczy -  VP  300Z  (Nr kat. 10116),

Aby przygotować wapozon do stosowania ziół należy:

1. wyjąć metalowy lejek znajdujący się w otworze wlewowym,

2. wlać wodę (destylowaną lub przegotowaną, odstaną ok. 12 godzin) do zbiornika,

3. włożyć sitko

4. włożyć torebkę z ziołami

5. włożyć korek i mocno go docisn ąć.

Po zakończonym zabiegu wyjąć sitko z ziołami. Spuścić wodę z wapozonu
odkręcając kranik spustowy. Przepłukać zbiornik czystą wodą (w tym celu
można się posłużyć wodą z kranu -wlać ją przez otwór wlewowy i całkowicie
wylać odkręcając kranik spustowy).
Po przepłukaniu zbiornika włożyć lejek w otwór wlewowy i mocno go docisn ąć.

   UWAGA !!!! Zioła wolno stosować tylko w torebkach wkładając je
na sitko. Nie wolno wlewa ć naparu z ziół ani wsypywa ć ich
do zbiornika wapozonu . Nie wlewać wody przez sitko, na
którym znajdują się zioła (drobne fragmenty ziół mogłyby się
dostać do zbiornika). Chcąc uzupełnić wodę wyjąć sitko.

   UWAGA! Korek i sitko używać tylko przy pracy z ziołami, w
innym przypadku stosować tylko lejek.


