Gebruiksaanwijzing: Vapozone 1105
Deze vapozone met aromatherapie heeft een nieuwe verbetert ontwerp, gemaakt van roestvrij staal,
evenals ingebouwde UV-lamp en een stevige waterreservoir voorzien van een afsluitring waardoor
lekkage voorkomen wordt. Het mondstuk heeft een speciaal ontwerp, zodat de vapozone voor
diverse toepassingen gebruikt kan worden. Tevens kan de kop kantelen tot maximaal 60 °. De
vapozone is voorzien van diverse beveiligingen. Zo geeft het apparat een waarschuwing bij een te
hoog of te laag waterniveau en heeft deze een droogkook beveiliging.
Technische gegevens:
Productnaam
Model

Vapozone Azurro
H1105

AC 110Spanning/stroom

130V/750W AC
220-240V/800W

Werkfrequentie

50/60 HZ

Afmeting

1100 x 390 x 280 mm

Gewicht

5.2 kg

Pakket inhoud:
Element

Tekening

Aantal

De vapozone

1 stuk

Statief

1 stuk

Poten voor het statief

5 stuks

Basis voor de poten

1 stuk

Bevestigingsplaat v/h statief

1 stuk

Schroef (M10)

1 stuk

Sleutel

1 stuk
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Katoenen aroma filter

2 stuks

bus

1 stuk

Handleiding

1 stuk

Beschrijving vapozone (Tek. 1)
1.

De arm;

2.

De vapozone

3.

Statief

Beschrijving
arm/mondstuk (Tek.2)
1.

De arm

2.

Katoenen aroma filter

3.

Beveiliging voor het filter

4.

Schuifdeksel

5.

Stoommond

Tek. 2

Tek. 1

Beschrijving hoofdunit (Tek.3)
1.

Deksel vapozone;

2.

Bedieningspaneel;

3.

Verstuivingskamer;

4.

Waterreservoir;

5.

Verwarmings element;

6.

Aan/uit schakelaar;

7.

Zekering;

8.

Netsnoer.

Beschrijving Statief (Tek.4 )
1.

Statiefbuis;

2.

Basis voor de 5 poten;

3.

Poten met wiel;

4.

Bevestigingsplaat;

5.

Veer;

6.

Ring;

7.

M10 schroef;

8.

Bus

Tek. 3

Tek.4
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Tek. 5

Beschrijving bedieningspaneel (Tek.5)
1.

Waarschuwingslampje voor het waterniveau;

2.

Indicatie lamp ozon;

3.

Aan/uit schakelaar ozon;

4.

Timerknop (aflopend);

5.

Indicatie lamp aan/uit knop;

6.

Aan/uit knop;

7.

Indicatie lamp verwarming/vapor;

8.

Verwarming/vapor knop;

9.

De werkingsaanduiding hete dampstroom;

10. Timerknop (oplopend);
11. Timer display;
12. Damp niveau instellen;
13. Dampniveau indicator.

INSTRUCTIES:
Ontgrendeling van de vergrendeling van de sproeiarm: Nadat de arm uit de verpakking is verwijderd, wordt deze geblokkeerd. Om
het slot los te maken, trekt u met één hand de punt naar de zwarte pijl (zie Tek. 6) en draait u de punt met de andere hand in de
horizontale positie. Wanneer u de tip loslaat, wordt deze ontgrendeld. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of de arm
ontgrendeld is (deze moet ongeveer 130 ° worden gekanteld).

Tek.6
Rysunek 7

De sproeikop en spuitmond instellen: Dankzij het speciale ontwerp kan de sproeiarm worden aangepast aan verschillende
behoeften en onder verschillende hoeken worden geplaatst (Tek.7): Ze kunnen 130 ° naar rechts en naar links worden gedraaid.
Ze kunnen 60 ° naar voren en naar achteren worden gedraaid.
De kop kan 360 ° worden gedraaid.
De arm kan alleen binnen aangewezen limieten worden gemanoeuvreerd. Anders, als het buiten het toegestane bereik is ingesteld,
kan spetterend water het onderdeel of apparaat beschadigen. Als de arm buiten bereik wordt geplaatst, vervalt de garantie.
Stel de arm niet te stevig in om de connectoren en de componenten ervan niet te beschadigen.

Tek.7
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Water bijvullen:
Open het deksel en giet water in de container. Het waterniveau moet zich tussen de gemarkeerde
bodemlijn en de bovenste lijn in de container bevinden (zie Tek.8).

Tek.8

Aroma toevoegen (etherische oliën):
Terwijl u de behandeling met essentiële oliën uitvoert, opent u de schuifafdekking (bovenop de
spuitmond geplaatst), besprenkelt u het katoenen filter met een druppelaar, slechts één of twee
druppels etherische olie (zie Tek.9). Als u een andere olie moet gebruiken, verwijder dan
de katoenen filter met een pincet en plaats een nieuwe en strooi het vervolgens met de gewenste olie

Tek.9

Waterreservoir plaatsen en verwijderen:
Koppel het apparaat los van de voedingsbron en wacht tot de container is afgekoeld voordat u het
losschroeft. Pak met één hand de container vast en draai deze met de klok mee, terwijl u de
container met de andere hand aan de onderkant vasthoudt. Als u een watercontainer aanbrengt,
vergeet dan niet om het apparaat los te koppelen van de stroombron. Pak de container met één
hand vast en draai hem tegen de klok in, terwijl u de bodem van de container met uw andere hand
vasthoudt (zie afbeelding 11).

Tek.10

Gebruiksaanwijzing:
 Het waterreservoir goed reinigen voor gebruik (niet met zeep).
 Het reservoir uitsluitend vullen met gedemineraliseerd water (demi water), dit kan d.m.v. het reservoir
zelf te vullen en vast te schroeven op het apparaat (niet te strak vast = vast) of door de vulopening
(bovenop het apparaat) indien u het reservoir op het apparaat vastgeschroefd laat. Let er bij het
vullen door de vulopening op, dat u geen water over het apparaat morst.
 Vul nooit boven de maximum streep i.v.m. overkoken waardoor spuitend kokend heet water kan
ontstaan (dit kan brandwonden veroorzaken) Let op!!! In verband met de veiligheid is het beter om
altijd ruim 1 cm onder het maximum streepje te blijven!!
 Zorg dat de kunststof afdichtring welke tussen het reservoir en het apparaat zit goed
 geplaatst wordt, dit ter voorkoming van het aanzuigen van valse lucht en waterlekkage.
 Vul altijd boven de minimum streep i.v.m. de droogkook beveiliging indien u tot hieronder vult zal het
apparaat niet werken en wordt er schade veroorzaakt.
 De stekker van het apparaat in een wandcontactdoos plaatsen (altijd randaarde)
 Druk op de knop “Vapor” en/of “Power” om het apparaat in gebruik te stellen hierdoor wordt het water
verwarmt waarna het gaat koken en vervolgens geeft het apparaat stoom.
 Nu kunt u het uiteinde (waar de stoom uitkomt) van het apparaat naar het te behandelen
 huidoppervlak brengen. Een veilige afstand tussen het uiteinde van het apparaat en huid is minimaal
40 cm.
 De ozon stelt u in gebruik d.m.v. de knop “Ozone” in te drukken. Let op! Altijd de Ozone
 aanzetten als het apparaat al stoomt dus nooit de Ozone tegelijkertijd aanzetten met de vapor of
power bij het in gebruik stellen van het apparaat.
 Nu kunt u het apparaat gebruiken voor behandeling.
 Na het gebruik het apparaat eerst afwenden van het huidoppervlak, dan pas uitschakelen.
 Het apparaat eerst af laten koelen alvorens te reinigen.
 Aanbevolen wordt om elke nieuwe werkdag het reservoir te demonteren en te reinigen en vers water
te gebruiken. I.v.m. veiligheid, het reservoir van de machine laten zodat deze kan luchten.
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Indien het water onder het minimum niveau komt schakelt het apparaat vanzelf uit, om verder te
gaan vul het water bij door de vulopening (bovenop het apparaat) het apparaat zal na enkele minuten
vanzelf weer gaan stomen.
Voeg nooit oliën of andere substanties toe aan het water in het reservoir dit ter voorkoming van
spuitgevaar met kokend water en verstopping van het apparaat.
Maak het waterreservoir aan de binnenkant nooit schoon met zeepsop, beter is deze schoon te
maken met alcohol of schoonmaakazijn.
Indien nodig reinig het verwarmingsspiraal met schoonmaakazijn of alcohol (min 70%)
U dient het apparaat regelmatig schoon te maken en te ontkalken, de frequentie is echter afhankelijk
van de intensiviteit van gebruik. Voeg bij het water een scheut schoonmaakazijn en laat het apparaat
10 min. doorstomen, verwijder de overgebleven inhoud van het waterreservoir en laat het apparaat
daarna minimaal 10 min. met schoon (demi) water doorstomen.

LET OP:





Zet het apparaat nooit aan zonder water in het reservoir, dit kan namelijk ernstige schade
toebrengen aan diverse onderdelen!!
Indien het apparaat uitgaat op de droogkook beveiliging doordat het waterniveau is gezakt, vul
het reservoir dan direct bij of schakel het apparaat geheel uit!!
Indien u het stoomapparaat gebruikt met kruiden dient u na elk gebruik het waterreservoir schoon
te maken en het apparaat na te stomen met schoon water daar de kruiden het apparaat kunnen
verstoppen.
Wanneer het apparaat onverhoopt toch is droog gekookt of heeft langere tijd niet aangestaan kan
deze bij het eerste gebruik een beetje water sputteren. Dit heeft te maken met lucht in de
leidingen. Laat het apparaat gerust even uit sputteren maar pas op met het kokend hete water.
Wanneer het apparaat is uitgesputterd kunt u deze weer gebruiken volgens voorschrift.

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie
vallen kan de klant aan Mega Beauty Shop® retourneren met een kopie van de factuur en in de originele
verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een
nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de
garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt
de garantie eveneens.
Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.
Mega Beauty Shop®
Antoni van Leeuwenhoekstraat 10
3331 ET, Zwijndrecht
Tel: 078-7370074
www.megabeautyshop.nl
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