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Vapozone MBS NGFSM-002 

Specificaties: 

 Vermogen: 700W 

 Stroomvoorziening: 220V 

 Gewicht: 4,5 kg 

 Afmetingen: Verstelbare hoogte van 92-120cm 

                     Lengte van de arm incl. mondstuk 55cm 

                     Voet 50 cm 

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)  

 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 “Ozon” in te drukken. Let op! Altijd de Ozon 
 aanzetten als het apparaat al stoomt dus nooit de Ozon 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. 
 Houdt altijd het waterniveau in de gaten zodat droog koken voorkomen wordt. 
 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. 
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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. 
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