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H1103, H1104 Jonu sejas tvaicētājs aromterapijas procedūrām 

●Produkta īpašības  

>HH1104 īpašības 

Jauns izskats, nerūsējošā tērauda  bāze aparāta uzstādīšanai, iebūvēta ultravioleto staru lampa, 

pievienojams ūdens rezervuārs un hermētisks skalošanas mehānisma savienojums palīdz lielā mērā 

izvairīties no ūdens un tvaika noplūdi. 

 

>H1103 īpašības: 

 

Tam ir ne tikai tādas funkcijas kā H1104 sejas tvaicētajām, bet arī mikrodatora kontrole, iespēja 
regulēt auksta tvaika intensitāti līdz trešajām ātrumam, automātiskā ūdens līmeņa kontrole. Šīm 
aparātam ir automātiskā brīdinājuma sistēma, kura brīdina par kritisko ūdens līmeni. Gadījumā ja 
ūdens līmenis ir ļoti zems, tas var kaitēt sildīšanas elementiem, bet jā ūdens līmenis ir pārāk augsts 
tas var radīt slēptas problēmas ūdens smidzinātājam. Vienlaikus brīdinājuma sistēma nepieļauj 
ieslēgt aparātu bez ūdens. 

●Funkcijas: 

 

1) Mīkstina atmirušās šūnas līdz nākamajai tīrīšanas procedūrai. 

2) Atver ādas poras dziļai tīrīšanai. 

3) Paplašina ādas poras, mīkstina uzkrātus tauku netīrumus, pinnes, kosmētikas atliekas un 

netīrumus, kas palīdz izdarīt nākamo tīrīšanas procedūru efektīvāku. 

4) Palīdzība ādas porām izvadīt toksīnus. 

5) Laicīgi izlīdzina grumbas. 

6) Var paātrināt asins aprīti, piesātina šūnas ar ūdeni, uzlabo vielmaiņu un ādas šūnu 

pašatjaunošanās funkcijas. 

7) Piemērojot pareizus augus tvaika procedūru laikā, var uzlabot akne ārstēšanas efektu, kā arī 

ietekmi uz pinnēm, balina un baro ādu. 

8) Ar aromterapijas palīdzību, daļēji stimulējas nervi un tiek uzlabotas fiziskas funkcijas. 

 

●Specifikācija un tehniskie parametri: 

Produkta 

nosaukums 

Jonu sejas tvaicētājs ar mikrodatora 
kontroli aromterapijas procedūrām 

Jonu sejas tvaicētājs 
aromterapijas procedūrām 

Artikuls H1103 H1104 

Funkcija Augu terapija/ aromterapija / jonu sejas 
tvaicētājs 

Aromterapija / jonu sejas 
tvaicētājs 

Nominālais 

spriegums/ 

jauda 

AC. 110-130V/700W 
AC. 220-240V/850W 

AC. 110-130V/700W 
AC. 220-240V/850W 

Darba 

frekvence 

50/60HZ 50/60HZ 

Izmērs 101*39*27 CM 101*39*27 CM 

Neto svars 5.5 KG 5.3 KG 

 

●Iepakotā satura apraksts: 

Vienība Produkta apraksts Daudzums 

Aparāta bloks 

 

1 komplekts 

Balsts  1 gab. 

Balsta ritentiņš 
 

5 gab. 
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Balsta pamatne  1 gab. 

Balsta plāksne  1 gab. 

M10 skrūves  1 grupa 

Uzgriežņu atslēga  1 gab. 

Kokvilna ēteriskām 

eļļām 
 3 gab. 

garantijas karte  1 gab. 

Lietotāja instrukcija  1 komplekts 

 

● Sejas tvaicētāja struktūras apraksts                  ● Smidzinātāja uzgalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Smidzinātāja stienis        2. Kokvilna ēteriskām eļļām   

3. Slīdošais vāks ēteriskām eļļām   4. Tvaika atvere 

 

1. Smidzinātāja uzgalis  

2. Aparāta bloks 

3. Pamatne 

●Aparāta bloka apraksts                                  ●Pamatnes apraksts 

 

  

1. Vāks 

2. Smidzinātāja telpa 

3. Vadības bloks 

4. Rokturis 

5. Sildīšanas caurule 

6. Ūdens rezervuārs 

7. Elektrobarošanas vads 

8. Balsta uzstādīšanas 

caurums 

9. Zema ūdens līmeņa  

zonde 

10. Augsta ūdens līmeņa 

zonde 

11. Aparāta bloka turētājs 

12. Starteris 

13. Drošinātāja ietvere 

 

 

1. Balsta regulēšanas skrūve 

2. Stipruma caurule 

3. Balsta pamatne 
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 4. Balsta ritentiņi 

5. Balsta plāksne  6.Ø10 Blīve  

7.Ø10 Paplāksne         8. M10 Bultskrūve 

●Instrukcijas montāžai 

1. solis: Ievietojiet balsta ritentiņus balsta pamatnē  

2. un 3. solis: uzstādiet cauruli balsta pamatnē;                                        

Piestipriniet balsta plāksni pie ritentiņiem;  

Uzlieciet paplāksni un blīvi uz skrūvi un nostipriniet ar šo skrūvi balsta pamatni pie balsta riteņiem. 

4. solis: Ievietojiet aparātu uz balsta. 

●Vadības bloka apraksts 

>H1103 Jonu sejas tvaicētājs ar mikrodatora kontroli aromterapijas procedūrām 

 

1. Augsta/zema ūdens līmeņa brīdinājuma 

indikators 

2. Ozona darbības indikators            

3. Ozona slēdzis 

4. Ieslēgšanas indikators               

5. Ieslēgšanas slēdzis        

                 6. Laika palielināšanas poga 

7. Laika displejs              

8. Laika samazināšanas poga       

9. Sildītāja darbības indikators 

10. Sildītāja vai karsta tvaika ieslēgšanas poga             

11. Karsta tvaika darbības indikators 

12. Enerģijas izvēles poga  

13. Enerģijas displejs 

 

>H1104 Jonu sejas tvaicētājs aromterapijas 

procedūrām 

1. Ozona slēdzis 2. Ozona darbības indikators        

3. Karsta tvaika darbības indikators 4. Taimeris 
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●Lietošanas instrukcija 

1. Ielejiet ūdeni glazē 

Atveriet rezervuāra vāku un ielejiet ūdeni.    

Ūdens daudzumam ir jābūt zemāk par atzīmēto maksimālo ūdens 

daudzumu un augstāk par minimālo atzīmēto ūdens daudzumu (sk. 

attēlu). 

 

2. Ēterisko eļļu pievienošana 

Ja smidzināšanas terapijai ir nepieciešama ēteriskā eļļa, atveriet 

ēterisko eļļu bīdāmo vāciņu uzgaļa augšējā daļā, un uzpiliniet ar pipeti 

nedaudz ēteriskas eļļas uz kokvilnas plāksnītes (viens vai divi ēteriskās 

eļļas pilieni ir pietiekami). (Sk. attēlu pa labi) 

 

3. Ūdens rezervuāra uzstādīšana un noņemšana  

a) Atslēdziet barošanas vadu pirms ūdens rezervuāra 

noņemšanas 

b) Vienā rokā paņemiet rezervuāra rokturi, ar otru roku 

pavirziet pagriešanas kloķi (lai uzstādītu rezervuāru -

pulksteņa rādītāja virzienā, bet lai noņemtu – pretēji). (Sk. 

attēlā) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>HH1104 Jonu sejas tvaicētāja aromterapijas procedūrām kontroles paneļa lietošana: 

1. Ieslēdziet ieslēgšanas slēdzi. 

2. Pagrieziet taimeri pulksteņa rādītāja virzienā, grieziet radītāju līdz nepieciešamai laika atzīmei. 

a) Darbības laikā taimera indikators ir ieslēgts. 

b) Sildīšanas caurule uzsāk darbību uzreiz pēc aparāta ieslēgšanas. 

c) Pēc apmēram sešām minūtēm sāk smidzināt tvaiks. Ieslēdziet ozona funkciju šajā laikā, ja ir 

nepieciešams. 

3. Ieslēdziet ozona funkciju. 

a) Ieslēdziet “OZONE” slēdzi 

b) “OZONE” darbības indikators ieslēgsies 

c) Ozona caurule sāk strādāt uzreiz kad jūs ieslēdzat slēdzi. 

d) Acīmredzot ozons smaržo tvaikā pateicoties atomizācijas fenomenam. 
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4. Tvaiks smidzinās nepārtraukti aparāta darbības laikā, tāpēc ūdens daudzums visu laiku kritīs. Taimeri 

jāpagriež “OFF” pozīcijā, kad ūdens daudzums pazemināsies līdz minimālas atzīmes, tad izslēdziet 

barošanu. Pēc apmērām 1 minūtes atskrūvējiet rezervuāra vāku un ielejiet ūdeni, lai turpinātu 

procedūru (ūdens daudzumam nedrīkst pārsniegt MAX atzīmi). 

>H1103 Jonu sejas tvaicētāja ar mikrodatora kontroli aromterapijas procedūrām kontroles paneļa 

lietošana: 

1.  Ieslēdziet ieslēgšanas slēdzi. 

2. Iedegsies ieslēgšanas indikators “ ” virs ieslēgšanas pogas “ ” uzspiežot vēlreiz ieslēgšanas pogu 

“ ”，motors pārslēdzas gaidīšanas stāvoklī. 

—Laika displejs paradīs “15”minūtes. 

— zīme “ ” uz displeja norāda, ka aparāts strādā uz maksimumu. 

—Ozona indikators “ ” iededzas, kad ozona funkcija ir ieslēgta,  un izslēdzas “ ” kad ozona 

funkcija ir atslēgta.  

— Pulverizatora darbības indikators “ ” vai ” ” būs ieslēgts, bet “WARMING/VAPOR” (sildītāja/ 

karsta tvaika) slēdzis “ ” būs atslēgts. 

3.  Karsta tvaika vai sildītāja ieslēgšana ar ” WARMING/VAPOR (sildītāja/ karsta tvaika)  ” pogu 

— Ieslēdziet karsta tvaika ieslēgšanas ” WARMING/VAPOR (sildītāja/ karsta tvaika)  ” pogu, 

pulverizatora darbības indikators “ ” iedegsies, un iedegsies spuldzīte “ ”. Šajā laikā, aparāts sāks 

uzsildīties, un tvaiks sāks pūst pēc apmēram 6 minūtēm. 

— Ieslēdziet karsta tvaika ieslēgšanas ” WARMING/VAPOR (sildītāja/ karsta tvaika)  ” pogu, iedegsies 

sildītāja darbības indikators “ ” un iedegsies spuldzīte “ ”. Šajā laikā aparāts sāks uzsildīties. 

4.  Laika iestatījumi 

— Pulverizatora darbības laikā, iestatījumi ir sekojoši: nospiediet pogu “ ” un “ ” zem uzraksta 

TIMER", lai uzstādītu nepieciešamu laiku. Laika diapazons:  1 -30 minūtes. 

— Uzsildīšanas laikā, iestatījumi ir sekojoši: nospiediet pogu “ ” un “ ” zem uzraksta TIMER", lai 

uzstādītu nepieciešamu laiku. Laika diapazons: 5-90 minūtes. 

5.  Enerģijas iestatījumi 

Nospiediet  “ENERGY ”. Jūs varat izvelēties starp stipras, vidējas vai vājas tvaika intensitātes. Kad 

displejā paradās “ ”, tas nozīme ka aparāts strādā ar maksimālo intensitāti. Kamēr tvaiks nesāk pūst 

vajag izvelēties maksimālo intensitāti, un tad jūs varat pielāgot iestatījumus savam vajadzībām.  

6.  Ozona ieslēgšanas funkcija 

Ieslēdziet ozona slēdzi “ ”, tad iedegsies ozona darbības indikators “ ”. Šajā laikā ieslēdzas ozona 

caurule, un jūs skaidri jutīsiet ozona smaržu tvaikā. Tas notiek pateicoties atomizācijas procesam.  
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7.  Ūdens līmeņa brīdināšanas sistēma 

Sistēma pārbaudīs ūdens līmeni automātiski uzsildīšanas laikā. Ja ūdens līmenis ir normāls (starp max 

un min atzīmi), aparāts turpina uzsildīties. Ja ūdens līmenis ir pārāk augsts vai zems (displeja parādās 

„E2”, kad ūdens līmenis ir pārāk augsts, un „E1”, kad ūdens līmenis ir pārāk zems), tad aparāts 

automātiski pārtrauc uzsildi, tomēr pulverizatora darbības indikators “ ” vai ” ” būs ieslēgts, bet 

“WARMING/VAPOR” (sildītāja/ karsta tvaika) slēdzis “ ” būs atslēgts, noskanēs trauksmes signāls 

„Dī-Dī”, un ūdens līmeņa indikators sāks mirgot. Šajā laikā visas pogas būs bloķētas, kamēr ūdens 

līmenis netiks atjaunots līdz normai. Tikai tad jūs varat restartēt aparātu ar WARMING/VAPOR” 

(sildītāja/ karsta tvaika) slēdzi, lai turpinātu darbu. 

 

●Uzmanību: 

1.  Pirms aparāta ieslēgšanas, pārliecināties ka ūdens rezervuārs ir labi pieskrūvēts, ūdens līmenis ir starp 

augstāko un zemāko ūdens līmeņa atzīmi, un rezervuāra vāks ir cieši aizvērts. 

2.  Ja nepieciešams pievienot ēteriskās eļļas procedūras laikā, izdariet to tikai pēc tam kad uzlīksiet uz pauzi 

tvaika izsmidzināšanu. 

 3.  Ja ir nepieciešams pievienot ārstnieciskus augus smidzināšanas procedūras laikā, ir jāizslēdz 

smidzināšanas funkcija uz vienu minūti, un tad drīkst atvērt rezervuāra vāku. Lūdzam atvērt rezervuāra 

vāku tikai kad paries 1 minūte pēc smidzinātāja izslēgšanas. 

4.  Katru dienu pēc aromterapijas vai zāļu smidzināšanas ir jātīra kokvilnas plāksne no ēteriskam eļļām un 

zāļu sietiņš. 

5.  Pirms tvaika pulverizatora lietošanas uz klienta sejas, ir jāuzgaida kamēr izsmidzināšanās normalizējas. 

6.  Pulverizatora tvertnei ir jābūt 40 cm no klienta sejas un vērstai tā, lai tvaiki proporcionāli pārklātu klienta 

seju no zoda līdz pierei, lai izvairītos no apdegumiem ar karsto tvaiku. 

7.  Ozonam piemīt sterilizācijas efekts, bet tas var arī bojāt ādu, kā arī zāļu ārstnieciskas īpašības. Tāpēc ir 

ļoti svarīgi izvelēties procedūras laiku, kas ir piemērots klienta ādas tipam. 

8.  Ir aizliegts izņemt ūdens rezervuāru uzreiz pēc tvaika pulverizatora lietošanas, jo tas var izraisīt 

apdegumus. Lūdzu uzgaidiet kamēr ūdens rezervuārs atdzēsīs. 

9.  Ir nepieciešams izvairīties no pārmērīgas ūdens pievienošanas, jo tas var ne tikai nelabvēlīgi ietekmēt uz 

aparāta, bet arī izrast strāvas noplūdi. 

10. Ja rodas problēmas ar ūdens vai tvaika noplūdi zem aparāta vai pie rezervuāra vāka, atceraties ka ir 

nepieciešams vispirms atslēgt barošanas vadu, un tikai pēc tam pārbaudīt vai ūdens rezervuārs un 

rezervuāra vāks ir labi nostiprināti. Ja tas nerisina problēmu, lūdzam vērsties apkalpošanas servisā.   

Risinājums: 

11. Aparāta elektrobarošanas vadam ir jābūt kvalitatīvi zemētam. 

12. Kad modelis H1104 nepārtraukti strādā un ūdens līmenis pazeminās līdz minimālai atzīmei un ūdens ne 

tiek pievienots, uzreiz ieslēdzas temperatūras aizsardzības sistēma un aparāts atslēdzas uz īso laiku. 

Šajā laikā ir nepieciešams pievienot ūdeni, pretējā gadījumā temperatūras aizsardzības sistēma. Pēc 1-

3 minūtēm pēc ūdens pievienošanas, aparāts atkal uzsāk normāli strādāt. 

●Uzmanību! 

1. Ir aizliegts likt eļļainus materiālu ūdens rezervuārā vai zāļu tīklā; tas var radīt problēmas ar ūdens 

pulverizatoru.  

2.  Ir aizliegts vērst pulverizatora uzgali no sejas augšpuses, jo tas var izraisīt apdegumus. 

3.  Ir aizliegts atvērt rezervuāra vāku vai izņemt ūdens rezervuāru, kamēr strādā pulverizators.  

4.  Ir aizliegts pakļaut aparātu mitruma iedarbībai darbības laikā (piemēram strādāt vannas istabā).  

5.  Ir aizliegts strādāt ar aparātu zem tiešiem saules stariem, jo tas var izraisīt saules dūrienu. 

6.  Ja jums rodas kādas īpašas problēmas, lūdzam sazināties ar remonta aģentūru, lai ar aparātu 

nodarbotos profesionāļi,  nevis patstāvīgi mēģiniet atvērt aparāta korpusu.   
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7.  Ja elektrobarošanas vads ir bojāts, labāk izmantot rezerves daļas no ražotāja rūpnīcas. Ir aizliegts veikt 

ierīces remontdarbus nekvalificētām personālam. Jums jāvēršas nozīmētā darbnīcā lai to salabotu.  

●Apkope 

-- Tīriet sildīšanas elementus vienu reizi nedēļā (rekomendācija: ūdens rezervuāra mazgāšanai sajauciet 

mazliet etiķskābes vai citronskābes ar ūdeni, uzsildiet vienu minūti, pēc tam, izmantojot tīru ūdeni 

nomazgājiet sildīšanas cauruli.)  

-- Pievērsiet uzmanību ūdens daudzumam ūdens rezervuārā. 

-- Tīriet aparātu pēc lietošanas, lai izvairītos no kosmētisko produktu nogulsnēm.  

 


