
PODGRZEWACZ DO WOSKU - ZESTAW 

model: AG37B
INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości podgrzewacz do wosku z puszki. Szybki, bezpieczny i prosty w obsłudze. Umożliwia 
przeprowadzenie zabiegów parafinowych w cenie jednorazowej wizyty w gabinecie kosmetycznym.

2. W zestawie
• Podgrzewacz do wosku.
• Dodatkowy wosk miodowy o pojemności 400ml!
• 10 szt. drewnianych szpatułek do rozprowadzania wosku.
• 50 szt. pasków fizelinowych o wymiarach 7 x 20 cm

3. Obsługa

• Po pierwsze należy zdjąć plastikową pokrywkę i umieścić metalowy kołnierz w obręczy 
(we wnętrzu) urządzenia. 

• Następnie, ustawić temperaturę na pozycję HI i odczekać do czasu aż wosk osiągnie 
płynną konsystencję (trwa to około 15 minut).

• Po podgrzaniu wosku, trzeba ustawić pokrętło w pozycji środkowej, umożliwi to 
utrzymywanie stałej temperatury już podgrzanego wosku do momentu zakończenia 
zabiegu. 

• Ze względów bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem właściwego zabiegu należy 
sprawdzić temperaturę wosku, najlepiej nakładając drobną ilość na wewnętrzną część 
nadgarstka. 

• Gotowy wosk należy wyjąć z podgrzewacza! 
• Nie należy zostawiać włączonego podgrzewacza bez żadnej kontroli, jest to urządzenie

grzewcze. Pełne wyłączenie podgrzewacza uzyskujemy poprzez przesunięcie pokrętła 
do końca, w lewo. 

• Urządzenie należy czyścić specjalnym preparatem do usuwania wosku, koniecznie przy
wyłączonym urządzeniu. Dla uzyskania odpowiedniego efektu urządzenie powinno być 
jednak wciąż letnie / ciepłe.

4. Specyfikacja techniczna:

• Zasilanie: 220-240 V (sieciowe)
• Moc podgrzewacza: 100 W 
• Częstotliwość: 50-60Hz 
• Opakowanie: estetyczne pudełko 
• Wymiary: 13,5 cm wysokości x 18 cm szerokości 
• Materiał: plastik (obudowa)
• Kolor: biały (obudowa), fioletowy (pokrywka)

5. Uwagi i środki ostrożności
• Nigdy nie używaj urządzenia jeżeli obudowa bądź przewód zasilający są uszkodzone 

bądź nie pracuje ono prawidłowo!
• Nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie! Urządzenie elektryczne!
• Trzymaj urządzenie z dala od dzieci! Nie wkładaj rąk do wnętrza podgrzewacza ani nie 

dotykać gorącego wosku! Istnieje ryzyko poważnego poparzenia dłoni!
• Trzymaj urządzenie z dala od gorących powierzchni.
• Zawsze używaj urządzenia w pozycji poziomej, na stabilnej powierzchni!
• Zawsze odłączaj urządzenie od prądu jeżeli aktualnie go nie używasz!
• Pozwól podgrzewaczowi ostygnąć do letniej temperatury przed przystąpieniem do jego 

czyszczenia i/lub konserwacji.
• Używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem i nie modyfikuj go samodzielnie!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i 
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku 
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż 
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru 
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.


