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1- CARACTERÍSTICAS 

Design moderno, com braço e base de aço inoxidável, lâmpada ultravioleta com ação de ozônio, 

recipiente de água rosqueável, resistente e de fácil manuseio para limpeza, vedado com anel de 

borracha supereficiente, que evita vazamento de água ou vapor. 

Tem controle microcomputadorizado, três níveis de pressão do vapor e monitora 

automaticamente o nível de água. Tem um sistema de alerta para nível muito baixo ou muito alto 

de água, evitando as complicações que podem danificar o motor (falta de água) ou provocar jatos 

quentes indevidos (excesso de água). Também elimina problemas de segurança decorrentes do 

vapor funcionar sem água. 

 

2- FUNÇÕES 

 Amolece as células mortas da superfície cutânea, preparando-a para os próximos 

tratamentos; 

 Dilata os poros para uma limpeza mais profunda, ajudando na eliminação de toxinas; 

 Atua no poro dilatado, amolecendo a oleosidade acumulada, comidões, restos de 

cosméticos e sujeira, o que faz os próximos tratamentos serem mais eficientes; 

 Acelera a circulação sanguínea, hidrata as células e promove o aumento do metabolismo e 

regeneração celular da pele; 

 Com espaço para aplicação de aromaterapia; 

 Pode ser utilizado para herboterapia. 

 

3- ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS 

Produto Vapor de Ozônio e Aromaterapia 

Função Aromaterapia/Vapor facial 

Voltagem 100-130V/935W 
220-240V/700W 

Frequência de 
trabalho 

50/60Hz 

Dimensões 101*39*27 cm 

Peso 5,5 kg 

 

4- DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA 

Braço 

 

1- Braço para spray/jato  

2- Base para óleo essencial 

3- Fibra para óleo essencial 

4- Cobertura deslizante 

5- Saída do vapor 

   



 Aparelho 

 

1- Tampa do recipiente para ervas 

2- Recipiente para ervas 

3- Compartimento de passagem de vapor 

4- Painel de controle 

5- Direcionador de vapor 

6- Resistência 

7- Recipiente para água 

8- Cabo de eletricidade 

9- Base para inserção da coluna 

10-Botão liga/desliga 

 

 Coluna e base 

 

1- Ajustador da altura da coluna 

2- Coluna 

3- Base para colocação dos pés 

4- Pés 

5- Placa fixadora dos pés 

6- Porca 

7- Contraporca 

8- Parafuso 



 

6- INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 

 

 

1 – 

 

 

 

2 – 

 

3 – 

 

 

1- Pressione cada pé sobre a base. 

2- Encaixe a coluna sobre a base. Prenda na base a placa fixadora dos pés, com a porca, 

contraporca e parafuso. Verifique se está firme. 

3- Encaixe o aparelho na coluna. 

 

7- DESCRIÇÃO DO PAINEL 

 
1- Indicador do nível de água alto/baixo 

2- Indicador da função de ozônio 

3- Botão de acionamento do ozônio 

4- Ajuste de tempo + (mais) 



5- Liga/desliga 

6- Indicador de aparelho ligado 

7- Acionamento do vapor 

8- Indicador do acionamento do vapor 

9- Ajuste de tempo – (menos) 

10-Mostrador de tempo 

11-Botão para selecionar nível de pressão do vapor 

12-Display de nível de energia 

 

8- INSTRUÇÕES DE USO 

 

 

1- Água no recipiente. Coloque água no 

recipiente, pela entrada indicada. O nível 

de água deve estar entre o mínimo e o 

máximo marcado na escala. Veja a 

figura;(Indicado o uso dois riscos abaixo 

do Maximo) 

 

 

 

 

 

2- Conforme seu conhecimento em 

herboterapia, coloque a erva de sua 

escolha no recipiente para ervas 

indicado na figura. 



 

3- Adicionando óleo essencial. Se houver 

necessidade de usar óleo na terapia, 

abra o recipiente para óleo essencial na 

cobertura deslizante no topo do braço e 

coloque uma ou duas gotas de óleo 

essencial na fibra; 

 

4- Instalação e remoção do recipiente de 

água: 

 Desligue o aparelho antes de 

remover o recipiente de água; 

 Segure o aparelho com uma mão e 

com a outra rotacione o recipiente 

até retirá-lo. Veja figura. 

 

 

9- CONTROLE DO PAINEL DE OPERAÇÃO 

1- Ligue o aparelho; 

2- O indicador POWER fica ligado e o motor fica no status STAND BY; 

 A janela de tempo mostra 15 min; 

 A janela de ENERGIA mostra o máximo de potência; 

 Os indicadores de OZÔNIO e VAPOR mostram que estão desligados; 

3- Pressione o botão VAPOR. Ao ligar o botão, a LUZ VERDE indicará acionamento do 

vapor. Nesta hora, o aparelho começa a aquecer e produzirá vapor em aproximadamente 6 

minutos; 

4- Acerte o tempo. Após o início do vapor, acerte o tempo, pressionando (BOTÃO +) ou 

(BOTÃO -) até o tempo necessário. A escala de tempo é de 1 a 30 minutos. 



5- Acerte a energia. Pressione ENERGY (botão selecionador do nível e pressão do vapor) 

para selecionar a potência do vapor, que pode ser alta, média ou baixa. Quando o display 

mostra luzes completas significa o máximo de energia e, com menos luz, o mínimo de 

energia. Antes da saída do vapor o botão deve estar selecionado no nível máximo, e 

depois ser ajustado de acordo com a necessidade; 

6- Ligando a função Ozônio. Pressione o botão OZONE, verifique que o indicador de status 

ozônio ficará ligado e seus efeitos acontecem; 

7- Alerta de nível de água. O sistema checará o nível de água automaticamente durante o 

aquecimento. Se o nível ficar normal (entre o mínimo e o máximo), o motor continuará 

funcionando. Quando o nível de água detectado for muito alto ou muito baixo (O display 

mostrará o alerta “E2” quando o nível de água estiver muito alto, e “E1” quando estiver 

muito baixo) o vapor parará de funcionar automaticamente.  O indicador VAPOR ficará 

desligado e um alarme se ouvirá até que o nível de água volte ao normal, então você 

poderá religar o VAPOR e voltar a trabalhar. 

 

ATENÇÃO: 

 Antes de ligar o aparelho, por favor, confirme se o recipiente de água está firmemente 

fixado e o nível de água está entre a marca máxima e a mínima; 

 Se necessitar acrescentar óleo essencial enquanto estiver trabalhando, só o faça 

depois de pausar o vapor; 

 Se necessitar adicionar ervas medicinais durante o uso do aparelho, isso só pode 

ser feito um minuto depois de desligado o vapor. Nunca abra o compartimento 

antes desse tempo; 

 Diariamente devem ser limpos o algodão para óleo essencial, o recipiente para ervas e 

o re, quando usados. 

 Antes de direcionar o jato para a face do cliente, espere que o vapor saia uniforme; 

 O braço de vapor deve ser colocado aproximadamente a 40 cm do rosto do cliente e o 

vapor deve ser direcionado do queixo para a face, para evitar possível acidente com 

jato de vapor mais forte e quente; 

 O ozônio tem características bactericidas importantes, mas também pode danificar a 

pele e eliminar os efeitos positivos das ervas. Então, é importante selecionar o tempo 

adequado de uso do ozonio (de 5 a 7 minutos) e não usar ozonio quando usar ervas 

concomitantemente; 

 Não é permitido mexer no recipiente de água logo após o uso, senão pode haver 

queimaduras. Por favor, sempre espere o recipiente esfriar antes de manuseá-lo; 

 É fundamental evitar colocar água em excesso no recipiente. Senão, além de causar 

problemas no motor do equipamento, pode ocorrer um curto circuito; 

 10 -  Se acontecer problemas de vazamento de água ou de vapor embaixo do motor, ou 

no recipiente de ervas, lembre-se de cortar a energia antes de tomar qualquer 

providência. Depois, verifique se o recipiente de água ou o recipiente de ervas estão 

bem colocados. Se os problemas persistirem, contate a Haisan; 

 Ligue este aparelho unicamente diretamente na linha elétrica, devidamente preservada 

com fio terra. 

 

 



CUIDADOS 

 É proibido colocar qualquer produto oleoso no recipiente de água ou no no recipiente de 

erva. Isso pode causar problemas no vapor de água; 

 Cuidado com o direcionamento do jato do vapor na face do cliente, para evitar 

queimaduras; 

 Não é permitido manusear o recipiente de água e o recipiente de ervas durante o 

funcionamento do vapor; 

 Não é permitido colocar o aparelho em funcionamento em lugares superúmidos, como 

banheiros, por exemplo e em lugares diretamente sob a luz solar, pois causará condições 

instáveis de funcionamento; 

 Se houver algum problema não indicado aqui, contate a Haisan para maiores orientações. 

 

MANUTENÇÃO 

 Limpe o conjunto de vapor pelo menos uma vez por semana. (Dica: coloque um pouco de 

ácido acético ou ácido cítrico na água do vapor para limpeza, vaporize por um minuto e 

depois refaça a operação com água limpa); 

 Preste atenção frequentemente no nível do recipiente de água; 

 Limpe o aparelho após cada uso, evitando acúmulo de produtos e sobras. Nunca utiliza 

álcool nas partes não metálicas, ele danifica o produto. 

 

SAC: 41 3283-3667 

E-MAIL: atendimento@haisan.com.br 

 


