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 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)  
 informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1.Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza
to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2.Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które
po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta 
na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4.Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawy-
ków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

PODGRZEWACZ DO WOSKU RH003

Przed przystąpieniem do instalacji oraz konserwacji urządzenia należy uważnie 
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Instrukcję należy zachować i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu w celu umożliwienia
użytkownikom urządzenia zapoznania się z nią w przyszłości.

Dzięki wyraźnym efektom i łatwości aplikacji depilacje woskowe stały się bardzo
popularne, zarówno w salonach kosmetycznych, jak i w domach. Zabieg ten jest szczególnie
polecany do skóry suchej oraz starzejącej się.

Parametry techniczne:
Model: RH 003
Zasilanie: AC 220-240V 50-60Hz
Moc: 65W
Nr certyfikatu: ST20170323001-EMC / ST20170322102-LVD

Instrukcja obsługi i aplikacji:
1. Przed użyciem należy upewnić się, że skóra jest całkowicie czysta.
2. Umieść wosk w urządzeniu
3. Wepnij podgrzewacz do zasilania i włącz urządzenie.
4. Podgrzewaj wosk około 20-30 min.
5. Rozprowadzaj produkt w kierunku wzrostu włosa, nakładając go jednorazowo na powierzchnię 

około 15-18 cm2. Należy upewnić się, że wosk ma odpowiednią temperaturę - jeśli jest zbyt 
ciepły, należy poczekać do jego schłodzenia lub nałożyć wosk na paski do depilacji.

6. Na rozprowadzony wcześniej wosk nałóż pasek do depilacji. Dociśnij go dłonią.
7. Oderwij pasek do depilacji przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.
8. Po depilacji usuń resztki wosku preparatem po depilacji.
9. Na oczyszczoną skórę nałóż preparat nawilżający.

UWAGA!

• Na czas czyszczenia należy odłączyć urządzenie od prądu.
• Nie należy depilować skóry wrażliwej, uszkodzonej bądź z innymi problemami.
• Nie należy wystawiać skóry na działanie słońca i promieni UV przez 24 godziny po
• depilacji.
• Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiego materiału zamoczonego w płynie
• rozpuszczającym wosk. Nie wolno czyścić lub moczyć urządzenia wodą.


