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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

MODEL: YH001
nr certyfikatu: ST20170322101-LVD, ST20170323002-EMC   

Parametry techniczne:
    • Moc: 100W
    • Napięcie: 200-240 V 50-60 Hz
    • Przeznaczony do puszek o pojemności 500ml

UWAGA:
    1. Nie używaj urządzenia, jeśli:
    • Ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę.
    • Nie działa poprawnie.
    • Zostało upuszczone/uszkodzone.
    • Zostało wrzucone do wody.
    2. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
    3. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorącej powierzchni.
    4. Nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie lub innych płynnych substancjach.
    5. Zawsze używaj sprzętu na płaskiej powierzchni.
    6. Odłącz przewód zasilający po użyciu. Urządzenie należy czyścić po schłodzeniu.
    7. Podczas używania nie owijaj przewodu wokół podgrzewacza.
    8. Używaj sprzętu dokładnie w sposób opisany w instrukcji obsługi.

Sposób użycia:
1. Zdejmij plastikową pokrywę.
2. Puszkę z woskiem wystarczy włożyć do podgrzewacza i podłączyć urządzenie do zasilania.
3. Załóż pokrywę, obróć pokrętło regulacji temperatury i ustaw na „HI”. Zaczekaj, aż wosk osiągnie płynną konsystencję. 

Proces ten trwa około 15 minut.
4. Obróć pokrętło w środkowe miejsce („MED”) po tym, jak wosk uzyska płynną konsystencję. Temperatura pozostanie na 

stałym poziomie. Ważne, aby sprawdzić temperaturę wosku poprzez umieszczenie niewielkiej ilości na wewnętrznej 
stronie nadgarstka.

5. Wyjmij puszkę przy pomocy uchwytu.
6. Wyłącz podgrzewacz obracając pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara („OFF”).
7. Wosk podgrzany do optymalnej temperatury nakłada się równomiernie, nie ciągnie się, ani też nie parzy. Wosk nakładamy 

za pomocą           drewnianej szpatułki, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Pasek przyklejamy również w tym samym 
kierunku. Następnie energicznym ruchem przy skórze odrywamy pasek w przeciwną stronę (pod włos). Aby uniknąć bólu 
przy odrywaniu paska należy lekko naciągnąć skórę. Pozostałości wosku usuwamy olejkiem po depilacji, a następnie 
możemy nałożyć opóźniający wzrost włosa krem po depilacji, który sprawi, iż włosy staną się delikatniejsze i cieńsze, a 
kolejne zabiegi depilacji

PODGRZEWACZ DO WOSKU YH-001 NA PUSZKĘ 100W
- INSTRUKCJA OBSŁUGI


