Návod k použití
Obličejové solárium RT8801

Děkujeme, že jste si zakoupili Obličejové solárium RT8810. Tento přístroj je určen
k vytvoření opálení zejména na obličeji a krku. Opalovat se můžete po celý rok v pohodlí
vašeho domova.
Důkladně si přečtěte manuál před začátkem používání obličejového solária.

Příslušenství
• UV elektronková žárovka 15W (4x)
• Ochranné brýle (2 kusy) přiloženy
• Napájení: 230V, 50Hz

Důležité rady
•

Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.

•

Nepoužívejte obličejové solárium po vydatném opalování slunečními paprsky.

•

Nepoužívejte solárium více než jednou denně.

•

Vždy požívejte přiložené ochranné brýle, abyste zabránili vniknutí ultrafialových
paprsků do očí.

•

Nepoužívejte přístroj, pokud je časovač, napájení nebo jiná elektrická součást
poškozena nebo nefunguje správně.

•

Pokud máte po opalovací kůře pocit napjaté pokožky, můžete použít zvlhčující krém.

•

Obličejové solárium nesmí používat děti a lidé trpící rakovinou pokožky.

•

Po opalovací kůře vždy vyndejte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Návod k použití
1. Umístěte obličejové solárium do úrovně obličeje.
2. Přístroj může být nastaven do dvou poloh.
3. Zapojte zařízení.
4. Prohlédněte si tabulku na spodní stránce a zvolte si vhodnou dobu opalování.
5. Nasaďte si ochranné brýle.
6. Otočte kolečkem časovače na pravé straně a nastavte požadovaný čas. Časovač
automaticky vypne přístroj, jakmile uplyne zvolená doba.
7. Umístěte partie určené k opalování před solárium.
8. Udržujte vzdálenost 10cm mezi vaší tváří a přístrojem.
9. Otáčejte občas obličejem. Docílíte tak rovnoměrného opálení.
10. Po použití vždy vytáhněte přístroj ze zásuvky.

Na přední straně přístroje si můžete pomocí otočných knoflíků vyznačit celkový počet
opalovacích kůr, které jste absolvovali.
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Udržování a čistění
Nejdříve odpojte přístroj z napájení a nechte ho vychladnout. Poté můžete vnější stranu
přístroje očistit jemnou, vlhkou utěrkou. Ujistěte se, že se žádná voda nedostala dovnitř
solária. Zářivky můžete očistit pomocí velmi jemného kartáče. Nepoužívejte benzín ani
aceton!

Výměna součástí
Elektronkové žárovky mají průměrnou životnost asi 300 hodin, což je srovnatelné se dvěma
lety v běžném provozu. Elektronkové žárovky nebo jakékoliv jiné elektrické součásti mohou
být vyměňovány pouze kvalifikovaným elektrikářem.

Opalovací kůry
•

Důkladně si pročtete návod před začátkem užívání přístroje.

•

Osoby s citlivější pletí a trpící na zarudnutí pokožky by neměly kombinovat
obličejové solárium s opalováním slunečními paprsky.

•

Nepřekračujte doporučené doby opalování ani počet kůr.

•

Maximální počet hodin je 35 za rok.

•

Pokud je pokožka po opalování napjatá a citlivá doporučujeme snížit dobu kůry např.
na 5 minut.

•

Maximální doba jedné kůry je 30 minut. Tuto délku prosím nepřekračujte.

•

Po ukončení celého opalovacího programu (všech deset kůr) stačí k udržení opálení
jedna 30 minutová kůra týdně.

•

Celý opalovací program můžete znovu začít měsíc od ukončení posledního.
Osoba s velmi citlivou
pletí

Osoba s normální pletí

Osoba s méně
citlivou pletí

1. kůra

10

10

10

Pauza 48 hodin

--

--

--

2. kůra

15

20

30

3. kůra

15

20

30

4. kůra

15

20

30

5. kůra

15

20

30

6. kůra

15

20

30

7. kůra

15

20

30

8. kůra

15

20

30

9. kůra

15

20

30

10. kůra

15

20

30

Trvání opalovacích kůr v minutách
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Instrukce pro ochranu životního prostředí:
Nevhazujte přístroj do běžných odpadků. Je třeba přístroj vhodit na místech
určených k recyklaci elektronických a elektrických zařízení. Jak znázorňuje
symbol, všechny použité materiály jsou recyklovatelné. Recyklováním starých
zařízení přispíváte k ochraně životního prostředí.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce.
Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
 549 245 575; 602 766 759
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