
Xanitalia Export Parafiinilämmitin

Tehokas ja laadukas parafiinilämmitin parafiinihoitoihin. Portaattomalla termostaatilla varustettu allas pitää parafiinin 
sopivan lämpöisenä. Soveltuu käsi- ja jalkahoitoihin.

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 3 kg parafiinia niin, että parafiini on suoraan kosketuksessa altaan pohjan kanssa ja
laita kansi paikalleen (Fig. 1).

Kytke laita päälle sivussa olevalla virtakatkaisimella (Fig. 2).

Käännä termostaatti maksimiasentoon (Fig. 3) ja annan parafiinin lämmetä 150 minuuttia. Aseta
tämän jälkeen termostaatti asentoon 1 – 4, riippuen halutusta lämpötilasta (Fig 4).
Huom – älä laita käsiä tai jalkoja altaaseen, ennen kuin termostaatti on asetettu asentoon 1 – 4 ja 
punainen valo on sammunut.



Ohjauspaneeli

- Termostatti (1 – 10): asettaa lämpötilan.
- Vihreä valo (ON): lämmitin on päällä valon palaessa.
- Punainen valo (HIGH): parafiini on liian kuuma käytettäväksi (normaalia sulatuksen aikana).
- Vihreä valo (OK): parafiinin lämpötila on sopiva parafiinihoitoa varten.
- Keltainen valo (LOW): parafiinin lämpötila on liian alhainen.

Pidä aina kansi päällä, jotta lämpötila pysyy tasaisena lämmityksen aikana.

Varoitukset

• Älä koskaan laita yli 3 kg parafiinia altaaseen
• 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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