
Noname Cosmetics Ikkunallinen vahalämmitin

Tutustu käyttöohjeisin ennen laitteen käyttöä.

• Tutustu käyttö ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka

aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.

• Tästä ohjeesta löydät tarvittavat tiedot laitteen käyttöönotosta, käytöstä ja puhdistamisesta.

• Varmista laitteen ohjeiden mukainen käyttö, säilytä tämä tiedote.

• Paketin avaamisen jälkeen, tarkista laitteen kunto mahdollisten vaurioiden varalta. Älä jätä pakettia 

lasten ulottuville.

• Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto ammattilaisella 

ennen seuraavaa käyttöä.

• Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä tai käsittele laitetta kosteissa tiloissa

• Kytke laite virtapistokkeeseen vain, jos virransyöttö vastaa laitteen vaatimuksia.

• Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite

ammattilaisella.

• Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

• Sammuta laite ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.

• Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä laitteen maahantuojaan, Sky Group Finland Oy.

• Älä anna laitetta lasten käytettäväksi. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.



Käyttö: 

• Aseta vahapatruuna laitteeseen ja kytke virta päälle.

• Lämmitä vahaa noin 20 - 30 minuuttia, kunnes koostumus on levitettävissä iholle. Varmista vahan 

lämpötila, jos vaha on liian kuumaa käytettäväksi odota hetki, kunnes lämpötila tuntuu sopivalta.

• Rullaa vaha karvan kasvusuuntaan suoraan hoidettavalle alueelle. Käsittele kerralla noin 15 - 18 

cm²:n kokoinen alue. Voit myös levittää vahan poistoliuskalle käyttöä varten.

• Aseta poistoliuska vahatun alueen päälle ja paina liuskaa ihoa vasten karvan kasvusuuntaan.

• Repäise vahaliuska yhdellä nopealla liikkeellä karvan kasvusuuntaa vasten. Toista, kunnes koko 

hoitoalue on vahattu.

• Sammuta laite ja anna sen jäähtyä ennen pakkaamista.

HUOM: Älä vahaa yliherkkää, ärtynyttä tai vahingoittunutta ihoa. Vältä ihon altistamista auringolle tai UV-

säteilylle 24 tuntia vahaamisen jälkeen.

Tekniset tiedot: 

• Malli: Noname Cosmetics Ikkunallinen vahalämmitin

• Virta: 220 - 240V 50/60 Hz 

• Teho: 40 W 

Puhdistaminen: 

• Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen puhdistamista. Puhdista laite vasta, kun se on jäähtynyt.

• Puhdista laite vahajäämien poistoon tarkoitetulla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.

• Älä käytä liuottimia, voimakkaita puhdistusaineita tai nesteitä laitteen rungon puhdistamiseen.

• Älä kastele laitetta.

Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
+358 9 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi


