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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

Dėkojame, kad pasirinkote šį elektrinį prietaisą. Prieš naudodami vaško šildytuvą, a džiai perskaitykite visas instrukcijas. Kilus abejonių,

susisiekite su įgaliotu gamintojo atstovu ar kitu patyrusiu specialistu.

DĖMESIO, SVARBU:

 Prieš įjungdami prietaisą, įsi kinkite, kad rozetė, į kurią jungiate prietaisą, yra nkamos įtampos kintamosios srovės lizdas.

 Laikykite prietaisą toliau nuo vandens ir kitų skysčių. Nenaudokite jo drėgnose vietose (vonios kambaryje, duše, virtuvėje ir pan.).

Ant prietaiso patekus vandens,  tuoj  pat ištraukite  jo kištuką iš  rozetės.  Nenaudokite vandeniu apipilto  prietaiso,  prieš  tai  jo

nepa krinus įgaliotam specialistui.

 Naudokite prietaisą ten, kur galėtumėte nesunkiai pasiek  ir ištrauk  prietaiso kištuką iš rozetės. Prietaisą naudojan s žmogus

turėtų bū  toliau nuo vonios, dušo ir pan.

 Reguliariai krinkite, ar nepažeistas prietaiso laidas. Nevyniokite jo aplink prietaisą ir nelankstykite. Jeigu reikėtų pakeis  laidą,

kreipkitės  į  įgaliotą  techninio  klientų  aptarnavimo  centrą,  kad  tai  padarytų  patyrę  specialistai.  Tik  taip  išvengsite  pavojaus

sveikatai.

 Jeigu reikia prietaisą taisy , kreipkitės į įgaliotą techninio klientų aptarnavimo centrą. Prietaisą taisant ki ems nei įgalio ems

asmenims, rizikuojate susižeis .

 Elektrinio prietaiso neturėtų naudo  vaikai. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Norėdami už krin  papildomą apsaugą,  naudokite pa kimą ne s presnės nei  30 mA srovės liekamosios  srovės įtaisą (RCD).

Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

 Išmeskite a tarnavusį prietaisą atskirai nuo įprastų atliekų, kartu su bui ne technika.

NAUDOJIMAS

Vaško kasečių šildytuvas ir pagrindo stovelis

Prieš  įjungdami  šildytuvą,  įdėkite  į  jį  vaško  kasetę.  Įstatykite  prietaiso  kištuką į  rozetę.  Įsižiebus  indikatoriaus  lemputei,  žinosite,  kad

prietaisui ekiama elektra. Prietaisas turi automa nę temperatūros reguliavimo funkciją.

Norėdami naudo  prietaiso pagrindą, pirmiausia įstatykite jo kištuką į rozetę, tada įdėkite vaško kasetę į reikiamą poziciją. Su pagrindu

naudokite k QUICKEPIL vaško šildytuvus. Nenaudokite su stoveliu kitų prekinių ženklų šildytuvų.

Prieš naudodami vašką, įsi kinkite, kad vaško temperatūra yra op mali. Ilgai nepalikite prietaiso įjungto, jei neke nate jo naudo . Ilgai

palikus nenaudojamą prietaisą įjungtą, jis gali perkais .

Vaško šildytuvas

Prieš įjungdami šildytuvą, sudėkite vašką. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Jeigu prietaisas turi ON/OFF mygtuką, spustelėkite jį, kad

įjungtumėte. Prietaisas turi automa nę temperatūros reguliavimo funkciją. Įsižiebusi lemputė reikš, kad prietaisas kaista.

Priklausomai  nuo  vaško  rūšies  ir  kambario  temperatūros,  gali  tek  palaiky  prietaisą  įjungtą  iki  30  minučių,  kol  galėsite  jį  naudo .

Nenaudokite ant jautrios, perš nčios, suskeldėjusios ar spuoguotos odos, taip pat išsiplėtusių venų.

Prieš  naudodami  vašką,  pa krinkite  jo  temperatūrą.  Jeigu  vaškas  yra  labai  įkaitęs,  palaukite,  kol  jis  šiek  ek  atvės.  24  valandas  po

procedūros neleiskite, kad ant odos patektų esioginių saulės spindulių.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Gamintojas  suteikia  prietaisui  6  mėnesių  garan ją,  pradedamą skaičiuo  nuo pirkimo datos.  Garan ja  suteikiama su  pagaminimo ar

medžiagų kokybe susijusiems defektams. Garan nis taisymas vykdomas, k pateikus pirkimą įrodan  dokumentą. 

Garan ja negalioja, jeigu:

 Gedimas įvyksta, prietaisą transportuojant iš arba į įgaliotą taisymo centrą;

 Gedimas įvyksta dėl prietaiso nusidėvėjimo, ne nkamo naudojimo, gadinimo arba nepakankamo valymo;

 Prietaisas naudojamas ne pagal paskir ;

 Prietaisas yra taisomas, modifikuojamas arba išrenkamas kitų nei gamintojo įgaliotų asmenų;

 Prietaiso dalys natūraliai nusidėvi.

TECHNINIAI DUOMENYS

Srovės įtampa: 230 V, 50 Hz

Galia: 90 W (250 g modelis)

Galia: 110 W (400-500 g modelis)

Galia: 175 W (800 g modelis)

Modelis su vaško kasetėmis: 100-240 V, 50/60 Hz, 25 W.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


