
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V104T Ohřívač vosku PRO WAX 100  

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch

Odstraňte průhledný plastový kryt. Chcete-li vosk v plechovce zahřát, vyjměte hliníkovou 
misku a vložte plechovku. Pokud chceme granulovaný vosk zahřát, nalijeme ho do misky. 
Nastavíme knoflík na nejvyšší úroveň a počkáme asi 15 minut. 

Po této době je vosk vhodný k ošetření (nejprve zkontrolujte teplotu vosku na vnitřní straně 
zápěstí)

Otočením knoflíku na Medium udržíte správnou teplotu vosku během epilace. K odstranění 
vosku ze zařízení můžeme použít speciální kovové chapadlo (součást balení)

Po dokončení léčby vypněte zařízení otočením knoflíku do polohy OFF.

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte zařízení bez dozoru, když je 
zapnuté.Uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí popálení)

Technické specifikace:

Napětí: 220v ~ 240v

Frekvence: 50-60 Hz

Výkon: 40W

Napájení ze sítě

Větrací otvory

Mísa s pohodlnou rukojetí

Kovové chapadlo

Regulace teploty

Kontrolní dioda

Délka kabelu: 100 cm
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Průměr: 18 cm

Výška: 13 cm
                                                                                                                                         

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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