
Depilační Ohřívače pro cukrovou pastu a vosk  

Návod k použití

Poznámka: Pokud je přístroj zapojen do elektrické sítě, dodržujte zásady bezpečnosti při pohybu v jeho okolí, a to hlavně,

 pokud jsou v okolí přístroje přítomny děti.

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

1. Nepoužívejte přístroj  v koupelně nebo jiných vlhkých prostorách.

2. Nikdy neponořujte ohřívací mísu do vody nebo jiné tekutiny. Udržujte sucho v okolí přístroje.

3. Vyvarujte se styku přístroje s vodou nebo jinými kapalinami. Pokud přístroj spadne do vody, nepřibližujte se k hladině vody 
a nepokoušejte se dotýkat přístroje, dokud nebude odpojen od elektrické sítě.

I přesto, že je přepínač nastaven na hodnotě off, elektrické současti přístroje jsou pod napětím, dbejte proto zvýšené opatrnosti.Tyto
instrukce pečlivě uschovejte.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požárů, úrazů či popálení elektrickým proudem.

 1.  Nikdy nezapínejte přístroj, pokud:
     a) Je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka.
     b) Nepracuje správně.                                                                                                                  
     c) Spadl nebo byl jakkoliv poškozen.                                                                                                                              DEPIL 400 
     d) Spadl do vody.                                                                                                                                                                                                        
 2.  Vždy pokud je přístroj zapnutý, jej mějte pod dozorem a to zvláště v přítomnosti dětí.                                                 
 3.  Nikdy nepřibližujte přívodní kabel ke hřejícím částem přístroje.
 4.  Nenechte přístroj ponořit do vody nebo jiné kapaliny.
 5.  Vyhněte se tomu, aby přívodní kabel vysel ze stolu pokud je připojený do elektrické sítě. 
     Děti by o něj mohly neumýslně zakopnout.
 6.  Úmístěte přístroj na vodorovný povrch.
 7.  Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.                                            
      Než přístroj budete čistit či jinak s  ním manipulovat, nechte jej vychladnout.              
 8.  Nikdy neobtáčejte přívodní kabel kolem přístroje, pokud je zapnutý.                                                                   PRO WAX400                  
 9.  Nepřipojujte příslušenství, které není doporučeno od výrobce. Předejdete ruzikům.

10. Zkontrolujte teplotu ohřívané směsi před tím, než do ní ponoříte ruce.
11. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen.                                                                                                               

VAROVÁNÍ: Vždy kontrolujte teplotu ohřívané směsi, dřív než do ní ponoříte ruce!

Návod k použití:                                                                                                                                                                       

1. Odstraňte plastové víko z ohřívače.                                                                                                                   PRO WAX405  
2. Naplňte vnitřní vaničku ohřívanou směsí ( cukrová pasta, depilační vosk).
3. Vložte vnitřní vaničku do ohřívače a srovnejte rukojeť na vnitřní vaničce tak, aby se Vám s vaničkou snadno manipulovalo.
4. Otočte kolečko na ohřívači na maximální hodnotu. Tuto hodnotu nechte zapnutou, dokud ohřívaná směs nezměkne do 

požadované konzistence. To by mělo trvat maximálně 15minut. Pokud chcete, aby se směs ohřála rychleji, zakryjte ohřívací 
mísu víkem.

5. Pokud již směs získala požadovanou konzistenci,otočte kolečko na střední hodnotu pro vosk nebo na minimum pro 
cukrovou pastu. Přístroj bude automaticky udržovat tuto teplotu. Výdy zkontrolujte teplotu ohřívané směsi např., že 
nanesete tenkou vrstvu směsi na zápěstí a podle toho upravte teplotu ohřevu.

6. Pokuddokončíte práci s ohřívanou směsí, odstraňte ji z ohřívače. Vyjměte vaničku pomocí rukojetí.
7. Zcela vypínejte ohřívač na noc. Zakryjte ohřívač víkem, aby dovnitř nepronikl prach.
8. Na čištění ohřívače po použití vosku používejte speciální ostranovač vosku, cukrová pasta je zcela rozpustná ve vodě. Pro 

odstranění stačí i namokřená utěrka.Poté vaničku dezinfikujte.
9. Při dalším použité opakujte kroky 1 – 7.

UPOZORNĚNÍ: Příliš horká ohřívaná směs múže způsobit popáleniny!


