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Aplikátor vosku Weelko Monoheater 

Model: W-001 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Nepoužívejte depilační vosk na citlivou a problematickou pokožku (znaménka, skvrny, rány, vyrážky, záněty).  

Před provedením depilace vyzkoušejte teplotu vosku. 

Nepřemisťujte přístroj, pokud je zapnutý. 

 

VAROVÁNÍ 

Nikdy neotvírejte ani nekontrolujte vnitřní komponenty přístroje. Pokud je to nezbytné, kontaktujte dodavatele nebo 
profesionální servis. 

Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo špatně ventilovaném prostředí. 

Nikdy nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí. 

Nezapínejte a nepoužívejte přístroj bez voskové náplně. 

Pokud je přívodní kabel poškozený, požádejte servis o výměnu, abyste předešli případným zraněním a poškozením. 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tento výrobek splňuje tyto požadavky: 

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES 

2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC 

 

RECYKLACE 

Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za 
běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu 
s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní 
zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem. 

 

VÍTEJTE 

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným  
používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy 
způsobené nesprávným používáním přístroje. 

 

OBSAH BALENÍ 

Komponenty na obrázku se mohou nepatrně lišit od skutečnosti bez předchozího upozornění. 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Vložte náplň s depilačním voskem do ohřívače. 

2. Vložte ohřívač do stojánku a stanici zapněte. Po 20−30 minutách přístroj vyjměte ze stojánku, vosk je připraven 
k použití. 

3. Ujistěte se, že pokožka je před aplikací vosku dokonale čistá. 

4. Zkontrolujte teplotu vosku, pokud je příliš horký, nechte jej zchladnout. Naneste vosk ve směru růstu chloupků po 
délce 15−18 cm. 

5. Použijte depilační pásku – přitiskněte ji na pokožku s naneseným voskem. 

6. Pásku rychlým pohybem strhněte v protisměru růstu chloupků. 

7. Po aplikaci ošetřete pokožku hydratačním tělovým mlékem a promasírujte. 

 

ÚDRŽBA 

Pokud přístroj není používán, vypněte jej. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Rozměry produktu: 19 x 4 x 7 cm 

Rozměry balení: 16 x 8,5 x 20 cm 

Hmotnost balení: 0,7 kg 

Napětí: 220−240 V 

Frekvence: 50−60 Hz 

Výkon: 10 W 
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Aplikátor vosku Weelko Monoheater 

Model: W-001 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Nepoužívajte depilátorový vosk na citlivú a problematickú pokožku (príznaky, škvrny, rany, vyrážky, zápaly). 

Pred vykonaním depilácia vyskúšajte teplotu vosku. 

Nepremiestňujte prístroj, ak je zapnutý. 

 

VAROVANIE 

Nikdy neotvárajte ani nekontrolujte vnútorné komponenty prístroja. Ak je to potrebné, kontaktujte dodávateľa alebo 
profesionálny servis. 

Nikdy nepoužívajte prístroj vo vlhkom alebo zle vetranom prostredí. 

Nikdy nepoužívajte prístroj vo vonkajšom prostredí. 

Nezapínajte a nepoužívajte prístroj bez voskovej náplne. 

Ak je prívodný kábel poškodený, požiadajte servis o výmenu, aby ste predišli prípadným zraneniam a poškodením. 

 

ES VYHLÁSENÍE O ZHODE 

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky: 

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES 

2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC 

 

RECYKLÁCIA 

Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný 
komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s 
miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné 
zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým 

odpadom. 

 

VITAJTE 

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí 
správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a 
úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja. 

 

OBSAH BALENIA 

Komponenty na obrázku sa môžu mierne líšiť od skutočnosti bez predchádzajúceho upozornenia. 
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NÁVOD K POUŽITIE 

1. Vložte náplň s depilačným voskom do ohrievača. 

2. Vložte ohrievač do stojanu a stanicu zapnite. Po 20−30 minútach prístroj vyberte zo stojanu, vosk je pripravený na 
použitie. 

3. Uistite sa, že pokožka je pred aplikáciou vosku dokonale čistá. 

4. Skontrolujte teplotu vosku, ak je príliš horúci, nechajte ho vychladnúť. Naneste vosk v smere rastu chĺpkov po dĺžke 
15−18 cm. 

5. Použite depilačné pásku - pritlačte ju na pokožku s naneseným voskom. 

6. Pásku rýchlym pohybom strhnite v protismere rastu chĺpkov. 

7. Po aplikácii ošetrite pokožku hydratačným telovým mliekom a premasírujte. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Rozmery produktu: 19 x 4 x 7 cm 

Rozmery balenia: 16 x 8,5 x 20 cm 

Hmotnosť balenia: 0,7 kg 

Napätie: 220−240 V 

Frekvencia: 50−60 Hz 

Výkon: 10 W 


