
Noname Cosmetics Parafiinilämmitin

Peruslämmitin parafiinihoitoihin. Altaassa on kaksi lämpötilaa, sekä jalkahoidoissa erittäin kätevä altaan sisälle 
asennettava pohjasuoja.

Parafiinihoidot kosteuttavat ihoa, parantavat verenkiertoa sekä luovat kokonaisvaltaisen hyvän ja rennon olotilan.

Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta. Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita 
aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.

• Varmista, että laitteen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.

• Irrota pistotulppa pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.

• Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.

• Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.

• Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.

• Älä anna lasten käyttää laitetta.

• Älä käytä laitetta jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.

• Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

• Laite on suunniteltu käytettäväksi huoneenlämmössä (20'c) ja matalalämpöisten Xanitalia ja Noname 
Cosmetics parafiinien kanssa. Älä käytä laitetta jos ympärilläsi on räjähtäviä kaasuja tai aineita.

• Älä laita laitetta päälle tyhjänä - laita ensin parafiini laitteeseen ja sitten vasta laite päälle.

• Varmista, että sulanut parafiini on sopivan lämpöistä ennen hoidon aloittamista

• Älä jätä laitetta päälle vaan sammuta se käytön jälkeen.

KÄYTTÖOHJE:

Kytke laite sähköjohdolla sähköverkkoon ottaen huomioon yllämainitut varoitukset. Lisää laitteeseen parafiinia. 
Huomioi altaassa oleva Min / Max -asteikko, joka kertoo sulan parafiinin vähimmäis- ja enimmäismäärän. Laita kansi 
paikoilleen ja paina laite päälle asentoon ”HI”. 

Kun parafiini on sulannut, laita kytkin asentoon ”LO” ja odota, että parafiini on sopivan lämpöistä. Suorita haluamasi 
parafiinihoito. Sammuta lopuksi laite ja irroita virtajohto. 

Parafiini pysyy käyttökelpoisena useamman käyttökerran, käyttötavasta riippuen.

Älä laita käsiä laitteen sisälle jos termostaatti on asennossa "HI". Käytön aikana termostaatti pitää olla asennossa ”LO”. 
Tarkista parafiinin lämpötila ennen käyttöä. Jotta parafiinin lämpötila pysyisi tasaisena, pidä kantta paikoillaan 
lämmityksen aikana.



VAROITUKSET:

• Älä koskaan laita liikaa parafiinia altaaseen (ks. Altaassa olevat merkinnät)

• Tarkista parafiinin lämpötila ennen hoidon aloittamista

• Poista parafiini pakkauksesta ennen sen laittamista altaaseen

• Älä käytä allasta jos se on tyhjä

• Lisää laitteeseen vain parafiinia, joka on kovassa muodossa

• Älä laita vettä altaaseen (älä sekoita vettä ja parafiinia)

• Sammuta laite aina käytön jälkeen

PUHDISTUS:

Ota aina sähköjohto pois verkosta kun aloitat laitteen puhdistamisen. Käytä pehmeää kangasta ja puhdistavaa öljyä 
laitteen puhdistamiseen.

Älä laita laitetta päälle ennen kuin puhdistamiseen tarkoitettu öljy on poistettu. Älä upota laitetta veteen.

Poistaaksesi vanhan parafiinin toimi näin: Kun parafiini on muuttunut takaisin kovaksi - kytke laite päälle muutamaksi 
minuutiksi, jolloin parafiinin reunat ehtivät hieman sulaa. Ota sähköjohto pois pistorasiasta ja kallista laitetta 
poistaaksesi parafiinin.

Älä käytä teräviä esineitä parafiinin poistamiseen.

                    Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. 
                         Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja 
                         varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.
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