
PODGRZEWACZ DO WOSKU
MODEL: AG120

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
DEPILACJA WOSKIEM jest bezpiecznym zabiegiem usuwania owłosienia nóg, pach, wąsika, bikini. 
Czas odrastania włosków po takim zabiegu jest dłuższy niż po tradycyjnych metodach.

Cechy produktu:

• Podgrzewacz wosku na wymienne wkłady woskowe pozwala wygodnie roztopić i nanieść 
wosk na depilowaną skórę. 

• Charakteryzuje się ergonomicznym kształtem i małą wagą, dzięki którym możliwa jest 
długa praca bez zmęczenia dłoni. 

• Specjalny materiał, którym pokryte są niektóre obszary obudowy podgrzewacza eliminują 
wyślizgiwanie się urządzenia nawet z mokrej dłoni. 

• Posiada przeźroczyste okienko pozwalające wygodnie sprawdzić ilość wosku i stopień jego 
roztopienia. 

• Przeznaczony jest do pracy z woskami 100g. 
• Zielone światło informuje, iż urządzenie jest podłączone do prądu. 
• Podgrzany wosk nanosi się na skórę w sposób identyczny jak używa się sztyftu. 

Sposób użycia:

• Wkład wsadzić do podgrzewacza i umieścić podgrzewacz w stacji bazowej, którą 
podłączyć do prądu. 

• Podczas rozgrzewania przygotować skórę: umyć, odtłuścić i osuszyć. 
• Nakładać wosk dociskając do skóry urządzenie zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. 
• Nałożyć na wosk pasek flizelinowy, docisnąć. 
• Trzymając poniżej paska skórę jedną ręką drugą ręką bardzo szybkim ruchem oderwać 

pasek w kierunku przeciwnym do wzrostu włosków. 
• Ewentualne pozostałości zmyć. 

Specyfikacja:

• Model: SD-60 
• Moc: 40W 
• Wbudowany termostat 
• Zasilanie: 230V 
• Czas podgrzewania pełnego wkładu: ~20min 
• Wymiary podgrzewacza: 18,5cm x 5cm x 7,5cm 

2. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 

miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również 

spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
• Nigdy nie używaj podgrzewacza gdy, zauważysz, że kabel jest w jakikolwiek sposób 

uszkodzony.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować 

zadławienie.
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