
Perfect Beauty 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 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.

Erityistiedot:

• Älä altista laitetta herkästi syttyville kaasuille tai alkoholeille.

• Laite on tarkoitettu ainoastaan epilaatiovahan lämmittämiseen, vahan tulee olla pakattu metalliseen 

astiaan, jonka halkaisija on 100 mm ja tilavuus 400 ml.



Käyttö: 

• Aseta vahapurkki laitteen pidikkeeseen ja laita pidike lämmittimeen, aseta vaha purkissa. Älä 

käsittele vahaa laitteessa ilman vahapurkin metallista suojapakkausta.

• Käynnistä laite termostaatista, kun vahapurkki on tukevasti kokonaan paikoillaan. Valitse sopiva 

lämpötila – “100” on suositeltu lämpötila-asetus vahan lämmitykseen.

• Anna vahan sulaa käyttövalmiiksi. Vahan sulaminen kestää noin 15 minuuttia, nopeuttaaksesi vahan

valmistumista sulje laitteen kansi lämmityksen ajaksi. Varmista sopiva lämpötila ennen vahan 

käyttämistä iholle. 

• Kun vaha on valmista käytettäväksi, vähennä lämpötila noin puoleen ylläpitääksesi vahan 

koostumuksen. Varmista vahan lämpötila aina ennen levitystä. Voit pitää laitetta puolella teholla 

työpäivän ajan. 

• Sammuta laite yöksi kääntämällä termostaatti OFF-asentoon ja sulje laitteen kansi jäljellä olevan 

vahan suojaksi.

• Kun vahapurkki on tyhjä, poista purkki nostamalla vahapidike laitteesta kun laite on vielä lämmin.

• Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.

VAROITUS: Lämmitä vahaa vain metallisessa suoja-astiassa. Älä käsittele vahaa suoraan laitteessa. Älä 

käytä laitetta tyhjänä.

Tekniset tiedot: 

• Malli: Perfect Beauty plastic wax heater for can

• Virta: 220 - 240V 50/60 Hz 

• Teho: 120 W 

• Paino: 0,580 kg 

Puhdistaminen: 

• Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen puhdistamista. Puhdista laite, kun se on vielä hieman 

lämmin.

• Käytä puhdistamiseen puhdasta liinaa, kostuta liina vahanpoistoon tarkoitetulla öljyllä ja pyyhi 

mahdolliset vaharoiskeet laitteen pinnalta.

• 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

www.skygroup.fi

Symboli merkitsee, ettei laitetta saa 
heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden 
keräyspisteeseen.


