
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

PODGRZEWACZ WOSKU PRO-WAX 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 

 
- Urządzenie powinno byd zabezpieczone przed możliwością upadku, zalania i innych sytuacji grożących 
mechanicznym uszkodzeniem, 
- Trzymad urządzenie z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiad urządzenia na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych lub ciepła, 
- Nie stawiad na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów,  
- Odłączad urządzenie od źródła zasilania podczas burz, 
- W wypadku pojawienia się dziwnego zapachu lub dymu natychmiast wyłączyd urządzenie, zasilanie 
oraz skontaktowad się z serwisem, 
- Nie dotykad wtyczki kabla zasilającego mokrymi bądź wilgotnymi rękoma,  
- Nie ciągnąd kabla zasilającego podczas odłączania wtyczki, 
- Nigdy nie używad podgrzewacza wosku, gdy kabel zasilający bądź wtyczka są uszkodzone.  
- Nie owijad kabla zasilającego wokół urządzenia, 
- Nie wystawiad urządzenia na działanie deszczu ani używad go w warunkach dużej wilgotności,  
- Nie wkładad żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, 
- Nie zostawiad bez nadzoru podgrzewacza włączonego do sieci,  
- Urządzenie należy używad zgodnie z jego przeznaczeniem 

 
Po zakooczeniu pracy urządzenia należy każdorazowo wyciągad wtyczkę z gniazdka sieciowego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności (czyszczenie, konserwacja, drobne 
naprawy) należy każdorazowo wyłączyd urządzenie i wyjąd wtyczkę z gniazda sieci zasilającej. 

Jeśli urządzenie dostanie się do zbiornika z wodą należy niezwłocznie odłączyd je od prądu.  
Nie należy korzystad ze sprzętu bezpośrednio po dokonanym transporcie z pomieszczenia zimnego do ciepłego 
lub odwrotnie, ani też przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Z podłączeniem urządzenia należy odczekad 
przez co najmniej 3 godziny. 

Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek oznaki zniszczenia bądź wady nie wolno przyłączad go do 

źródła zasilania. W razie wątpliwości należy skontaktowad się z Punktem Serwisu bądź Dystrybutorem, który 

sprzedał produkt. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
Przechowywad w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
Nie stosowad w przypadku uszkodzeo lub chorób skóry.  
Produkt do użytku profesjonalnego. 
Przeciwwskazania - jakiekolwiek zmiany chorobowe skóry.  
Unikad woskowania obszarów skóry z ranami, oparzeniami słonecznymi, podrażnieniami, żylakami, 

trądzikiem! Unikad kontaktu z oczami ! W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyd dużą ilością 

wody przez co najmniej 10 minut. 



INSTRUKCJA OBSŁUGI:  
1. Wyjmij podgrzewacz z opakowania, usuo górną pokrywę ochronną,  
2. Włóż aplikator z woskiem do podgrzewacza, 
3. Umieśd podgrzewacz w pozycji stojącej  
4. Podłącz przewód do sieci zasilającej. 
5. Odczekaj około 20 minut do momentu, kiedy urządzenie nagrzeje się (jeśli wosk był 
przechowywany w zimnym pomieszczeniu czas może się wydłużyd). 
6. Zalecane jest sprawdzenie temperatury wosku przed rozpoczęciem zabiegu, aby wosk nie był zbyt gorący 
(optymalna temperatura podgrzanego wosku to ok . 45 o C). 
7. Odłącz urządzenie od zasilania. Urządzenie należy umieścid w pozycji „dnem do góry”, co umożliwi dostanie 
się wosku do głowicy rolkowej. Wosk należy nanosid zgodnie z kierunkiem pochylenia włosa (kąt nachylenia 
urządzenia podczas pracy ok. 45stopni).  
8. Utnij pasek do depilacji o właściwej długości. Po nałożeniu paska na wosk, dociskaj do zgodnie z kierunkiem 
pochylenia włosa i pozostaw go do momentu przywarcia. Po zastygnięciu wosku oderwij pasek 
zdecydowanym ruchem „pod włos”. 
9. Jeśli wosk ostygnie można powtórzyd działania z pkt.4-8 niniejszej instrukcji.  
10. Pod koniec zabiegu odłącz podgrzewacz z sieci zasilającej, 
UWAGA: Nie należy zostawiad włączonego podgrzewacza bez wkładu depilacyjnego znajdującego się w 

środku urządzeni! 
 

 

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA: 

 

Charakterystyka produktu:  
* Bardzo duża moc - 100W. 
* Wbudowana dioda LED informująca o podłączonym podgrzewaczu.  
* Pokrywka zabezpieczająca przed zabrudzeniem oraz zmniejszająca straty ciepła podczas podgrzewania wosku. 
* Miły dla oka design, estetyczne wykooczenie.  
* Profesjonalny - ergonomiczny i nowoczesny kształt obudowy ułatwia 
trzymanie podgrzewacza podczas zabiegu depilacji.  
* Aluminiowy rondelek do rozpuszczania wosku twardego. 
* Pozwala na podgrzewanie puszek o pojemności do 800ml, a także wosku twardego.  
* Do stosowania w gabinetach kosmetycznych oraz do użytku domowego. 
* Wbudowany termostat zabezpieczający przed "spaleniem" wosku.  
* Regulator temperatury podgrzewania - max 95*C 
* Gwarancja 12 miesięcy. 
 
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE:  
MOC: 100W ; NAPIĘCIE: 220-240V/ 50hz; CZĘSTOTLIWOŚD 50-60 Hz 
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