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Ohřívač vosku Weelko Epilcan 

Model: WK-E007 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Ujistěte se, že jmenovité napětí přístroje odpovídá napětí sítě. 

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti umyvadla nebo jiné nádoby s vodou. 

Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. 

Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda není znatelně poškozen. Nepoužívejte, pokud je poškozen. 

Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý. 

Tento přístroj nesmí používat děti, stejně jako lidé s nějakým psychickým, senzorickým nebo mentálním postižením. 

Vždy odpojte přístroj ihned po použití. 

Nedotýkejte se topného tělesa. 

Nevkládejte žádné hořlavé předměty dovnitř vaničky nebo do blízkosti topného tělesa. 

 

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. 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Rozbalte vosk a vložte jej do pohyblivé vnitřní části. 

2. Vložte vnitřní nádobu do ohřívače. 

3. Připojte zařízení k napájení a nastavte jej na nejvyšší možnou teplotu. Kontrolka se rozsvítí. 

4. Z bezpečnostních důvodů by neměla teplota být příliš vysoká. Přístroj potřebuje přibližně 20-30 

minut na úplné roztavení vosku. 

5. Po rozsvícení kontrolky je vosk roztaven, nastavte střední teplotu. 

6. Udělejte test teploty vosku na malé části kůže. 

7. Teď může začít s depilací, pokud je teplota dostačující. 

8. Pomocí dřevěné špachtle naneste vosk rovnoměrně na kůži po směru růstu chloupků. Při nanesení 

tenké vrstvy vosku bude depilace jednodušší. 

9. Na nanesený vosk přiložte depilační pásku. Jednou rukou přidržte pásku a druhou rukou proti růstu 

chloupků pásku strhněte. 

10. Po depilaci je vhodné ošetřit pokožku olejíčkem po depilaci, odstraníte tak zbytek vosku. 

11. Po skončení depilace vypněte přístroj z elektrické sítě a řádně očistěte. 

 

ČIŠTĚNÍ 

Při čištění spotřebiče se vždy ujistěte, že je úplně v pořádku a odpojen od elektrické sítě. 

Prosím ujistěte se, že používáte měkký a čistý hadřík. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Maximální teplota: 115 °C 

Kapacita: 1000 ml 

Vnitřní rozměry: průměr 10,5 cm, hloubka 11,5 cm 

Hmotnost produktu: 1000 g 

Výkon: 380 W 

Napětí: 220−240 V 
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Ohrievač vosku Weelko Epilcan 

Model: WK-E007 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Uistite sa, že menovité napätie prístroja zodpovedá napätiu siete. 

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti umývadla alebo inej nádoby s vodou. 

Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny. 

Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nie je znateľne poškodený. Nepoužívajte, ak je poškodený. 

Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý. 

Tento prístroj nesmie používať deti, rovnako ako ľudia s nejakým psychickým, senzorickým alebo mentálnym 
postihnutím. 

Vždy odpojte prístroj ihneď po použití. 

Nedotýkajte sa výhrevného telesa. 

Nevkladajte žiadne horľavé predmety dovnútra vaničky alebo do blízkosti vykurovacieho telesa. 

 

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 obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný 
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. 
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NÁVOD K POUŽITIE 

1. Rozbaľte vosk a vložte ho do pohyblivej vnútornej časti. 

2. Vložte vnútornú nádobu do ohrievača. 

3. Pripojte zariadenie k napájaniu a nastavte ho na najvyššiu možnú teplotu. Kontrolka sa rozsvieti. 

4. Z bezpečnostných dôvodov by nemala teplota byť príliš vysoká. Prístroj potrebuje približne 20-30 

minút na úplné roztavenie vosku. 

5. Po rosvícení kontrolky je vosk roztavený, nastavte strednú teplotu. 

6. Urobte test teploty vosku na malej časti kože. 

7. Teraz môže začať s depiláciou, ak je teplota dostačujúca. 

8. pomocou drevenej špachtle naneste vosk rovnomerne na kožu po smere rastu chĺpkov. Pri 

nanesení tenkej vrstvy vosku bude depilácia jednoduchšie. 

9. Na nanesený vosk priložte depilačné pásku. Jednou rukou pridržte pásku a druhou rukou proti rastu 

chĺpkov pásku strhnite. 

10. Po depilácii je vhodné ošetriť pokožku olejčekom po depilácii, odstránite tak zvyšok vosku. 

11. Po skončení depilácia vypnite prístroj z elektrickej siete a riadne očistite. 

 

ČIŠTĚNÍ 

Pri čistení spotrebiča sa vždy uistite, že je úplne v poriadku a odpojený od elektrickej siete. 

Prosím uistite sa, že používate mäkkú a čistú handričku na železa. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Maximálna teplota: 115 °C 

Kapacita: 1000 ml 

Vnútorné rozmery: priemer 10,5 cm, hĺbka 11,5 cm 

Hmotnosť produktu: 1000 g 

Výkon: 380 W 

Napätie: 220−240 V 
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Wax heater Weelko Epilcan 

Model: WK-E007 

 

GENERAL WARNING 

Ensure that the voltage is equivalent to the mains voltage. 

Do not use this device near a sink or other container filled with water. 

Do not immerse the device in water or other liquid. 

Always check the device and cable before use if you is not noticeable signs of damage. Do not use the device if it is 
damaged. 

Do not leave the device unattended when it is switched on. 

This device is not intended for use in children, as well as people with psychological, sensory or mental disabilities. 

Switch off the device immediately after use. 

Do not touch the heating element. 

Do not place any flammable objects inside the tray or near the heater. 

 

EC DECLARATION OF COMPLIANCE 

This product meets the following requirements: 

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/EC 

2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC 

 

RECYCLING 

Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that 
these products shold not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper 
treatment of this waste , dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of 
electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards for 

environmental protection in regard to the treatment of electrical waste. 

 

WELCOME 

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can 
also ask a professional fur guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no 
responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.  
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INSTRUCTIONS FOR USE 

1. Unpack the wax and place it in the moving inner part. 

2. Insert the inner container into the heater. 

3. Connect the device to the power supply and set it to the highest possible temperature. The indicator light turns on. 

4. For safety reasons, the temperature should not be too high. The instrument requires approximately 20-30 minutes 
to completely melt the wax. 

5. After the light is on, the wax is melted, set the mean temperature. 

6. Test the wax temperature on small areas of the skin. 

7. Now you can start depilating if the temperature is sufficient. 

8. Using a wooden spatula, apply the wax evenly to the skin along the direction of the hair growth. When applying thin 
wax, depilation will be easier. 

9. Apply a depilatory tape to the applied wax. With one hand hold the tape and pull the other hand against the hair 
growth. 

10. After depilation, it is advisable to treat the skin with an oil after depilation to remove the remainder of the wax. 

11. When you have finished depilation, turn off the appliance and clean it properly. 

 

CLEANING 

When cleaning the appliance, always make sure that it is completely fine and unplugged. 

Please make sure you use a soft and clean cloth. 

 

SPECIFICATION 

Maximum temperature: 115 °C 

Capacity: 1000 ml 

Internal dimensions: diameter 10,5 cm, depth 11,5 cm 

Product weight: 1000 g 

Power: 380 W 

Voltage: 220−240 V 


