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1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Sauna do twarzy z jonizacją jest to urządzenie do 
kosmetycznej pielęgnacji skóry twarzy. Otwiera i 
oczyszcza pory. 
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną 
instalację i użytkowanie urządzenia. 
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku 
wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do 
celów profesjonalnych. 
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań 
medycznych. 

1. Urządzenie może być używane przez 
dzieci starsze niż 8 lat oraz osoby 
o ograniczonej zdolności fizycznej, 
czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku 

Model IFS-8555

Numer partii POJM180555

Zasilanie 220-240V ~, 50/60 Hz 

Moc 260 W

2. DANE TECHNICZNE

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
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doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one 
pod nadzorem lub korzystają z urządzenia 
bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi 
oraz rozumieją zagrożenia.

2. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie 
bawiły się  urządzeniem.

3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia 
nie może być wykonana przez dzieci bez 
nadzoru osoby dorosłej. 

4. Urządzenie po każdym użyciu powinno być 
czyszczone aby uniknąć nagromadzenia 
tłuszczu i innych pozostałości. 

5. Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub 
obsługi nie zanurzać elektrycznych części 
urządzenia w wodzie lub innych cieczach. 
Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą 
wodą.

6. Ostrzeżenie! Gdy urządzenie jest używane 
w łazience, podłoże, na którym ma być 
postawione musi być płaskie, suche i 
czyste. Nie stawiać urządzenie w pobliżu 
kranu itp.



6

7. Regularnie sprawdzać przewód zasilający 
czy nie jest uszkodzony. Jeśli przewód 
zasilający jest uszkodzony, musi 
zostać wymieniony przez producenta, 
autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną 
osobę w celu uniknięcia zagrożenia lub 
obrażenia. 

8. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, nad wanną lub 
innym zbiornikiem wody. 

9. Przed użyciem produktu, upewnij się, ze powierzchnia, 
na której będzie stało urządzenie jest płaska, czysta i 
sucha. 

10. Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy 
sprawdzić, czy lokalne napięcie zasilające jest zgodne 
z napięciem oznaczonym na urządzeniu. 

11. Nie wolno używać urządzenia w trakcie kąpieli, 
brania prysznica lub snu.

12. Urządzenia nie wolno wkładać do wody lub 
innych cieczy. Urządzenie należy przechowywać w 
bezpiecznym miejscu. 

13. Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach 
wrażliwych na działanie wody!

14. Należy trzymać urządzenie i przewód sieciowy z 
dala od gorących powierzchni. 

15. Ostrzeżenie! Jeśli w trakcie użytkowania 
urządzenia wystąpi awaria, należy natychmiast 
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wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę sieciową z 
gniazda. 

16. Ostrzeżenie! W trakcie użytkowania twarz powinna 
się znajdować w odległości co najmniej 25 cm od 
dyszy. W przeciwnym razie może dojść do poparzeń 
na skutek gorącej pary. Podczas użytkowania należy 
zamknąć oczy i chronić miejsca wrażliwe na wysokie 
temperatury.

17. Ostrzeżenie! Nie używać dłużej niż 15 minut. 
18. Ostrzeżenie! Jeśli pojawią się bóle lub  złe 

samopoczucie, należy przerwać zabieg i skonsultować 
się z lekarzem. 

19. Ostrzeżenie! Nie używać urządzenia pod 
przykryciem, ręcznikiem itd.

20. Ostrzeżenie! Przed każdym zastosowaniem 
należy zdjąć biżuterię z szyi i twarzy.

21. Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie nieopatrznie 
wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć wtyczkę 
sieciową. Przez następnym użyciem urządzenie 
musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego 
elektryka.

22. Po zabiegu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć 
wtyczkę sieciową z gniazda. 

23. Nigdy nie wyjmować wtyczki ciągnąc za przewód 
sieciowy ani nie wyjmować wilgotnymi rękami z 
gniazda. 

24. Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie 
aby zapobiegać odkładaniu się tłuszczu i innych 
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pozostałości. Zapewnia to optymalne działanie i 
przedłuża żywotność urządzenia. 

25. Urządzenie musi całkowicie wystygnąć zanim 
zostanie ponownie uruchomione.    

26. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
27. Urządzenie, a dokładnie jego jedna dysza służy 

do zabiegów przy użyciu olejków eterycznych. Jednak 
nie jest ono przeznaczone do użytku medycznego. 
Należy sprawdzić z producentem olejków, czy nadają 
się do użytku z niniejszym produktem. 

28. W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, 
należy niezwłocznie przerwać używanie.

29. Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej 
skórze.

30. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną 
instalację i użytkowanie urządzenia. 

31. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, 
musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.

32. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej 
wilgotności, wysokiej temperatury lub bezpośredniego 
działania promieni słonecznych. 

33. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do 
innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

34. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła 
(grzejników, ognia).

35. Nie czyścić przy użyciu żrących środków 
czyszczących.  

36. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów 
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do środka urządzenia.
37. Urządzenie nie jest zabawką. 
38. Urządzenie nie zawiera części serwisowanych 

przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia 
samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę specjaliście. 

39. Uwaga ! Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
musi zostać wymieniony przez producenta, jego 
serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu 
uniknięcia zagrożenia. 

40. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, 
opakowanie.

41. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod 
adresem instrukcje.vershold.com. 
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4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Przeczytaj instrukcję

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw 
Unii Europejskiej. 

Utylizacja urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych – patrz punkt 
UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.

Urządzenie do użytku prywatnego 
wewnątrz pomieszczeń.

Klasa ochronności II - w urządzeniach tej 
klasy ochronności bezpieczeństwo pod 
względem porażeniowym jest zapewnione 
przez zastosowanie odpowiedniej 
izolacji - podwójnej lub wzmocnionej 
- której zniszczenie jest bardzo mało 
prawdopodobne.
Znak towarowy, który oznacza, że 
producent wniósł wkład finansowy w 
budowę i funkcjonowanie systemu odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane 
jest opakowanie – tektura falista.
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Znak ostrzegający o nie używaniu sauny 
do twarzy z jonizacją w pobliżu wody, 
nad wanną, basenem, pod prysznicem, 
nad umywalką lub innym zbiornikiem 
wodnym. Możliwość porażenia prądem 
elektrycznym.

5. BUDOWA

1

2

3
4

5

6
7
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1. Regulowana dysza 
2. Włącznik/wyłącznik 
3. Baza sauny 
4. Przewód sieciowy z wtyczką
5. Zbiornik na wodę 
6. Miejsce otwierania zbiornika na wodę
7. Nakładka do zabiegów z olejkiem 

Uwaga!  
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie 
zostawiać swobodnie dostępnych części 
opakowania (torby plastikowe, kartony, 
styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

1. 1 x Sauna do twarzy z jonizacją
2. 1 x Regulowana dysza jest zainstalowana w saunie 

do twarzy z jonizacją, nie można jej wyjąć.
3. 1 x Nasadka do zabiegów z olejkami
4. 1 x Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij jego zawartość. 
Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny i bez uszkodzeń. 
Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są 
pęknięte, a przewód sieciowy nie jest uszkodzony. Jeśli 
stwierdzisz, że brakuje części, bądź są uszkodzone, nie 
używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
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Włączanie / wyłączanie urządzenia 

7. UŻYTKOWANIE

Aby włączyć urządzenie należy podłączyć je do 
źródła prądu zmiennego o parametrach podanych na 
etykiecie urządzenia. Następnie naciśnij włącznik/
wyłącznik na urządzeniu. Zapali się niebieska dioda. 
Aby wyłączyć ponownie naciśnij włącznik/wyłącznik. 
Dioda włącznika/wyłącznika zgaśnie. 
Napełnianie zbiornika na wodę:

1. Wyjmij zbiornik na wodę podważając pokrywę 
zbiornika od spodu. 

2. Odkręć korek, napełnij zbiornik wodą destylowaną. 
Pamiętaj by poziom wody mieścił się miedzy 
zaznaczonym poziomem minimum i maksimum. 
Nigdy nie nalewaj wody więcej niż oznaczenie 
maksimum. 

3. Zakręć korek i umieść zbiornik na wodę z powrotem w 
urządzeniu. Powinien być słyszalny odgłos kliknięcia.

Uwaga! Nie należy dodawać do wody żadnych olejków 
zapachowych, ziół czy innych dodatkowych płynów, 
substancji. Jedynie przy zabiegach z zastosowaniem 
nasadki do zbiegów z olejkami można dodać 2-3 
krople na dodatkowa dyszę.
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2-3 krople nałożyć

Użytkowanie
Skóra po zabiegu jest miękka i nawilżona także w 
głębszych warstwach. 
Po 15 minutowym zabiegu skóra jest idealnie 
przygotowana do nałożenia kremu lub wykonania  
kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych, np. 
oczyszczających lub głęboko nawilżających. 
Jonizator wytwarza małe cząsteczki pary, które 
głęboko wnikają w skórę.  Dzięki temu skóra jest 
nawilżona, jest dużo gładsza. Zabieg sauny otwiera 
pory i pobudza krążenie. Ze skóry przygotowanej w 
ten sposób można usunąć zanieczyszczenia.
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Uwaga! Przed przystąpieniem do używania 
urządzenia dokładniej umyj twarz i osusz ją. 

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, suchej i czystej 
powierzchni. 

2. Napełnij zbiornik na wodę. 
3. Podłączyć urządzenie do zasilania.
4. Sprawdź ustawienie twarzy i dyszy zanim przystąpisz 

do zabiegu. Usiądź przed urządzeniem. Pochyl się do 
przodu tak, aby twarz znajdowała się nad regulowaną 
dyszą.

5. Ustaw regulowaną dyszę aby kąt jej nachylenia 
odpowiadał ustawieniu twojej twarzy. Nie zbliżaj 
zbytnio twarzy do maski, zawsze zachowaj pewną 
odległość. 

Uwaga! Do zabiegów z olejkami zapachowymi użyj 
nasadki dołączonej do zestawu.

a) Ustaw urządzenie na płaskiej, suchej i czystej 
powierzchni.

b) Napełnij zbiornik na wodę.
c) Nałóż 2-3 krople olejku zapachowego na spód 

nasadki do zabiegów z olejkami. 
d) Nałóż nasadkę na regulowana dyszę.
e) Następnie podłącz do prądu. Postępuj zgodnie z 

opisem od punktu 6 poniżej.  
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Uwaga! Nie ustawiaj regulowanej dyszy, gdy 
urządzenie pracuje. 

50°
25
cm

6. Włącz urządzenie. Dioda włącznika/wyłącznika zapali 
się. Urządzenie zacznie nagrzewać wodę. Po około 1 
minucie z regulowanej dyszy zacznie wydobywać się 
para. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy.  

7. Powoli zbliż twarz w stronę regulowanej dyszy w 
odległości 25 cm od urządzenia. 

8. Wydobywająca się para powinna okrywać całą 
twarz. Uczucie gdy para leci na twarz powinno być 
przyjemne i miłe. Para nie powinna parzyć.

Uwaga! Nie zbliżać twarzy na dystans mniejszy niż 
25 cm. 
9. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 

minutach. 
10. Po zakończonym zabiegu, wyłącz urządzenie i odłącz 

je od zasilania. 
11. Opróżnij zbiornik na wodę z wody (jeśli coś jeszcze 

jest) i odstaw do wyschnięcia na około 10 min. 
Uwaga! Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli 
w zbiorniku nie ma wody lub po 15 minutach. 
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12. Umyj twarz w letniej lub zimnej wodzie. 
13. Nałóż na twarz krem, maseczkę. Dzięki otwartym 

porom po zabiegu krem, maska lepiej wchłoną się i 
tym samym nawilżą skórę. 

Dodatkowe informacje:
• Nie używaj jonizującej sauny do twarzy dłużej niż 

przez 15 min. 
• Zalecane jest stosowanie 2 do 3 zabiegów 

tygodniowo. 
• Jeżeli woda wyparuje lub zdecydujesz się na 

przerwanie zbiegu, naciśnij przycisk włącznik/
wyłącznik w celu wyłączenia zasilania.

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia 
bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża 
żywotność urządzenia.
Urządzenie po każdym użyciu powinno być 
czyszczone aby uniknąć nagromadzenia tłuszczu i 
innych pozostałości

Ostrzeżenie! Odłącz urządzenie od zasilania i 
poczekaj na jego ochłodzenie.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
• Używać łagodnego środka czyszczącego
• Osuszyć delikatnie czystą i suchą ściereczką. 
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1. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, 
wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

2. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami 
podczas transportu.

9. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

• Wyczyść dyszę i urządzenie bazowe za pomocą 
miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki, a następnie 
wytrzyj do sucha. 

• Po każdym użyciu opróżnić i oczyścić zbiornik 
na wodę oraz uprzątnąć z niego tłuszcz oraz inne 
pozostałości. 

• Dysze do zbiegów z olejkami czyścić przy użyciu 
wilgotnej szmatki. Zaleca się używanie tych samych 
olejków, by zapachy się nie mieszały. Nie jest możliwe 
całkowite pozbycie się zapachu i wyczyszczenie 
nasadki. 

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez 
użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. 
Zawsze zlecaj naprawę specjaliście.
Uwaga ! Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
musi zostać wymieniony przez 
producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowane 
osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
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Właściwa utylizacja urządzenia:
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/

WE symbolem przekreślonego kołowego 
kontenera na odpady (jak obok) oznacza się 
wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać 
niniejszego produktu poprzez normalne odpady 
komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i 
recyklingu urządzeń elektrycznych     i elektronicznych. 
Informuje o tym symbol kołowego kontenera, 
umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub 
opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do 
powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki 
powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub 
innym formom wykorzystania zużytych urządzeń 
wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego 
środowiska.

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do 
wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane 
symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy 
dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed 
dziećmi, gdyż stanowią one potencjalne źródło 
zagrożenia.

10. UTYLIZACJA
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Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i 
wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 
niskonapięciowej 2006/95/EC oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej 2004/108/EC i dlatego wyrób został 
oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym 
rynek.

11. DEKLARACJA CE

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli 
Państwu administracja gminna lub sprzedawca 
urządzenia.

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć 
urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym 
sklepie sieci Biedronka.
Wszystkie pytania i problemy związane z 
funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji 
można kierować na poniższy adres e-mail:

• infolinia@vershold.com
• lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt 
pod adresem: www.vershold.com/opinie

 12. GWARANCJA
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1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy 
gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia 
wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu 
zakupu. 

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który 
nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, 
a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość 
urządzenia. 

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć 
urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym 
sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji 
uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód 
zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie 
dokładny opis wady urządzenia, w szczególności 
zewnętrzne objawy wady urządzenia. 

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami 
mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta 
lub dystrybutora, a w szczególności z powodu 
wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie 
działania siły wyższej. 

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta 
została plomba zabezpieczająca oraz w których 
dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych. 

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające 
naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. 

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem 
ułatwienia weryfikacji usterki. 
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8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar 
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 
zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Producent (Gwarant):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
Ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa, Polska 
Wyprodukowano w Chinach
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1. INTENDED USE

The ionic facial steamer provides excellent cosmetic 
skin care for your face by opening and cleansing 
pores. 
Follow the instructions in this manual to ensure the 
safe installation and use of the device. 
The device is intended for private indoor use only. It 
may not be used for commercial purposes. 
The device is not suitable for medical applications. 

1. The device may be used by children over 
8 years of age and persons with limited 
physical, sensory or mental capacity, or 
persons lacking the necessary experience 
and knowledge, provided they are 

Model IFS-8555

Lot no. POJM180555

Power supply 220-240V ~, 50/60 Hz 

Power taring 260 W

2. TECHNICAL SPECIFICATION

3. SAFETY INSTRUCTIONS
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supervised or use the device safely, in 
accordance with the manual and with an 
understanding of the risks involved. 

2. Children must not play with the device.
3. Cleaning and maintenance of the device 

must not be performed by children without 
adult supervision. 

4. The device should be cleaned after every 
use to avoid the accumulation of oils or 
other residues. 

5. Caution! When cleaning or operating the 
device, do not immerse its electrical parts 
in water or other liquids. Never hold the 
device under running water.

6. Caution! When the device is used in the 
bathroom, the surface it is placed on must 
be flat, dry and clean. Do not put the device 
near a sink etc.

7. Regularly check the power cord for 
damage. If the power cord is damaged, 
it must be replaced by the manufacturer, 
an authorized service centre or a qualified 
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individual, so as to avoid the risk of injury. 
8. Do not use the device near water, bathtub or any other 

body of water. 
9. Before use, make sure to place the device on a flat, 

clean and dry surface. 
10. Before use, make sure that the voltage stated 

on the device label corresponds to the voltage in the 
mains outlet. 

11. Do not use the device in a bathtub, while taking a 
shower or while sleeping.

12. Do not immerse the device in water or other 
liquids. Store it in a safe location. 

13. Do not place the device on surfaces susceptible to 
water damage!

14. Always keep the device and its power cord away 
from hot surfaces. 

15. Caution! If a failure occurs while the device is in 
use, immediately turn off the device and remove its 
plug from the mains socket. 

16. Caution! During use, your face should be at least 
25 cm away from the nozzle. Otherwise, the hot 
steam may cause scalding. During use, close your 
eyes and protect areas of your face sensitive to high 
temperatures.

17. Caution! Do not use for longer than 15 minutes at 
a time. 

18. Caution! If you experience pain or discomfort, 
stop the treatment and consult your physician. 
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19. Caution! During operation, do not cover the device 
under a towel etc.

20. Caution! Before each use, remove all jewellery 
from your face and neck area.

21. Caution! If the device inadvertently falls into the 
water, immediately unplug it from the mains outlet. 
The device must be inspected by a qualified electrician 
before its next use.

22. After the treatment, turn off the device and unplug 
it from the mains outlet. 

23. Do not unplug the device by pulling on its power 
cord. Do not unplug the device with wet hands. 

24. The device should be cleaned after every use to 
avoid the accumulation of oils or other residues. This 
will ensure optimal operation and extend the lifespan 
of the device. 

25. Before any subsequent use, the device must cool 
down completely.    

26. Read the entire manual before using the device.
27. The device or, more precisely, one of its nozzles, is 

used for treatments with essential oils. However, it is 
not intended for medical use. Check with the producer 
of the essential oil you wish to use to determine 
whether it is suitable for use with this product. 

28. If skin irritation occurs, immediately stop using 
the device.

29. Do not use the device on damaged or irritated 
skin.
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30. Follow these instructions to ensure the safe 
installation and use of the device. 

31. If the device is passed on to another user, it must 
be accompanied by this manual.

32. Do not store the device in highly humid or hot 
conditions, or in direct sunlight. 

33. The device is intended for indoor use only. Only 
use the device for its intended purpose.

34. Do not use the device near heat sources (heaters, 
fire).

35. Do not clean the device with corrosive cleaning 
agents.  

36. Protect the device against the ingress of water or 
other liquids.

37. The device is not a toy. 
38. The device does not contain any user-serviceable 

parts. Do not attempt to repair the device on your own. 
Always have the device repaired by a professional. 

39. Warning! If the power cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, an authorised customer 
service centre or other qualified personnel to prevent 
risk of injury. 

40. Keep this user manual. If possible, keep the 
packaging as well.

41. An electronic copy of this manual is available at: 
instrukcje.vershold.com. 
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4. EXPLANATION OF SYMBOLS

Read the manual

The product complies with the applicable 
directives of the European Union. 

Disposal of waste electrical and electronic 
equipment – see the DISPOSAL section of 
this manual.

The device is intended for private, indoor 
use only. 

Protection class II: Protection against 
electric shock is ensured by adequate 
insulation (double or enhanced), the failure 
of which is very unlikely.

Trademark indicating that the manufacturer 
has made a financial contribution to the 
development and operation of a packaging 
materials recovery and recycling system.
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Designation of the packaging material – 
corrugated cardboard.

Sign warning not to use the device near 
water, bathtubs, pools, in showers, near 
sinks or any other body of water. Risk of 
electric shock.

5. PRODUCT COMPONENTS

1

2

3
4

5

6
7
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1. Adjustable nozzle 
2. On/off switch 
3. Sauna base 
4. Power cord with plug
5. Water tank  
6. Water tank  opening
7. Oil nozzle 

Caution!  
For safety, keep the packaging parts (plastic 
bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.) out of 
children’s reach. Risk of suffocation!

1. 1 x Ionic facial steamer 
2. 1 x Adjustable nozzle (pre-installed on the ionic facial 

sauna and not removable)
3. 1 x Oil nozzle
4. 1 x User manual

Open the packaging and carefully take out the device. 
Make sure that the product set is complete and that its 
components are undamaged. Check that the plastic 
parts are intact and the power cord is undamaged. If any 
part is damaged or missing, contact the dealer and do 
not use the product. Keep the packaging or recycle it in 
accordance with local regulations.

6. SET CONTENTS
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Turning the device on/off 

7. USE

To turn the device on, connect it to a mains outlet 
with parameters matching those specified on the 
device label. Then press the on/off switch on the 
device. A blue LED will light up. 
To turn the device off, press the on/off switch again. 
The on/off switch LED will go off.
Filling the water tank:

1. Remove the tank by pressing on its bottom part. 
2. Take off the cap and fill the tank with distilled water. 

Remember that the water level should be between 
the minimum and maximum level. Never fill the tank 
above the maximum mark. 

3. Screw the cap back on and place the water tank back 
in the device until it clicks into place.

Warning! Do not add any aromatic oils, herbs or other 
liquids or substances to the water. Treatments with 
essential oils only require you to add 2-3 drops to the 
additional nozzle.
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2-3 drops replace

Using the device
After the treatment, your skin is soft and moisturized 
down to its deeper layers. 
After a 15 minute treatment, the skin is ideally prepared 
for applying a face cream or for any subsequent 
cleansing or deep moisturizing treatments. The 
ioniser produces steam ions that penetrate deep 
into skin. This makes your skin better moisturised 
and much smoother. The sauna treatment opens 
the pores and stimulates circulation. After this pre-
treatment, you can thoroughly cleanse your skin.
Warning! Before using the device, carefully wash and 
dry your face.
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1. Set the device on a flat, dry and clean surface. 
2. Fill the water tank. 
3. Connect the device to a mains outlet.
4. Check the nozzle setting in relation to your face before 

starting the treatment. Sit in front of the device. Lean 
forward so that your face is above the adjustable 
nozzle.

5. Set the adjustable nozzle so that its angle corresponds 
to the position of your face. Do not bring your face too 
close to the nozzle – always maintain a safe distance.

Warning! For treatments with essential oils, use the 
oil nozzle supplied with the product set.

a) Set the device on a flat, dry and clean surface.
b) Fill the water tank.
c) Add 2-3 drops of the essential oil to the bottom of 

the essential oil nozzle. 
d) Place the oil nozzle on the adjustable nozzle.
e) Connect the device to a mains outlet. Follow the 

instructions from step 6 below.  

50°
25
cm
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Warning! Do not set the adjustable nozzle when the 
device is in operation. 
6. Turn the device on. The on/off switch LED will light 

up. The device will start heating up the water in its 
tank. After approximately 1 minute, the adjustable 
nozzle will start emitting steam. That means that the 
device is ready to use.  

7. Slowly lower your face towards the adjustable nozzle. 
8. The emerging steam should cover the entire face. 

The feeling of steam touching your face should be 
nice and pleasant. The steam should not feel as if it is 
burning your face.

Warning! Maintain a distance of at least 25 cm 
between the device and your face. 
9. The device will turn off automatically after 15 minutes. 
10. After the treatment, turn off the device and unplug it. 
11.  Empty the water tank (if it is still holding any water) 

and leave it to dry for approx. 10 minutes. 
Warning! The device will turn off automatically if the 
water tank is empty or after 15 minutes have elapsed. 
12. Wash your face with warm or cold water. 
13. Apply a face cream or mask. After the treatment, your 

pores are open, absorbing the cream or mask better 
and systematically moisturising your skin. 

Additional information:
• Do not use the ionic facial sauna for longer than 15 

minutes at a time. 
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Correct and regular cleaning will improve the safety 
and extend the lifespan of the product.
The device should be cleaned after every use to avoid 
the accumulation of oils or other residues.

Warning! Unplug the device from its main outlet and 
wait for it to cool down.

8. CLEANING AND MAINTENANCE

• Never immerse the device in water.
• Clean the device with a mild detergent.
• Wipe it dry gently with a clean and dry cloth. 
• Clean the nozzle and the base unit with a soft, slightly 

moistened cloth and then wipe dry. 
• After every use, empty and clean the water tank and 

remove any grease and other residues. 
• Clean the oil nozzles with a damp cloth. It is 

recommended that the same oils be used so that 
the fragrances do not mix, as it is impossible to 
remove their scent and clean the nozzle completely. 

• It is recommended that you perform 2 to 3 treatments 
per week. 

• If the water tank is empty or you wish to stop the 
treatment, press the on/off switch to turn the device 
off.
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1. Keep the device in a dry, well-ventilated place, 
inaccessible to children.

2. Protect the device against vibration and shock during 
transport.

9. STORAGE AND TRANSPORT

The device does not contain any user-serviceable 
parts. Do not attempt to repair the device on your own. 
Always have the device repaired by a professional.
Warning! If the power cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, an authorised service 
centre or other qualified personnel to prevent risk of 
injury.

Correct disposal of the device:
1. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), 

the crossed-out wheelie bin symbol (shown 
on the side) is used to label all electrical and 
electronic devices requiring segregation.

2. Do not dispose of the spent product with domestic 
waste: turn it over to an electric and electronic devices 
collection and recycling centre. The crossed-out wheelie 

All the packaging materials are 100% recyclable 
and are labelled as such. The packaging should be 
disposed of in accordance with local regulations.
Keep the packaging materials out of children’s reach, 
as these materials can pose a hazard.

10. DISPOSAL
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bin symbol placed on the product, the packaging or in 
the user manual communicates this requirement.

3. Plastics contained in the device can be recycled in 
accordance with the specific marking. Thanks to 
recycling, re-use of materials or other forms of utilizing 
used equipment, you can make a significant contribution 
to the protection of our natural environment.

4. Information on electrical and electronic devices 
collection locations is available from local government 
agencies or from the dealer.

This device has been designed, manufactured and 
marketed in compliance with the requirements of the Low 
Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic 
Compatibility Directive (2004/108/EC); therefore, the product 
has been marked with the CE mark and a declaration of 
conformity has been issued for it, which is made available to 
market regulators

11. CE DECLARATION

To submit a complaint about the device, deliver it to 
a Customer Service Desk at any Biedronka store.
Should you have any questions or issues related to 
product operation, send them to the following e-mail 
address:

 12. WARRANTY
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1. The Warrantor of this product grants a 24-month 
warranty valid from the date of purchase. Should you 
find any defect, submit a complaint at the place of 
purchase. 

2. A defective/damaged product means a product 
failing to provide the features described in the user 
manual due to intrinsic properties of the device. 

3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the 
appliance to the Customer Service Desk at a given 
store in order to submit a complaint regarding the 
device. When exercising your warranty rights, present 
proof of purchase (receipt, invoice) and describe the 
defect in as much detail as possible, including in 
particular its external manifestations. 

4. The warranty excludes products with physical 
damage other than that caused by the manufacturer 
or the distributor, including specifically any damage 
resulting from incorrect usage or force majeure. 

5. The warranty does not cover products whose 
protective seal has been removed or to which repairs, 
modifications or structural changes have been made 
or attempted. 

6. The warranty does not cover components subject to 
natural wear and tear during operation. 

• infolinia@vershold.com
• or contact us by phone at: +48 667 090 903

Your opinion is important to us. Evaluate our product 
at: www.vershold.com/opinie
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7. It is recommended that the entire product be turned 
over upon submission of a complaint, so as to 
facilitate service operations. 

8. This warranty for the sold consumer product does 
not exclude, restrict or suspend any rights of the 
Buyer stemming from warranty regulations covering 
defects in goods sold pursuant to the Civil Code of 23 
April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).

9. This Warranty is valid on the territory of Poland. 

Manufacturer (Warrantor):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa
Poland

Made in China
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