VAŠKO ŠILDYTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Modelis: SD – 50
Prieš pradedant naudoti prietaisą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas.
Įspėjimas:
Nesvarbu kada ir kur yra naudojamas elektros prietaisas, reikia laikytis žemiau išvardintų saugumo
reikalavimų, ypač jei netoliese yra vaikų:
1. Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu:
• Prietaiso laidas ar kištukas yra pažeistas;
• Prietaisas veikia neįprastai;
• Prietaisas buvo nukritęs arba kaip nors pažeistas.
2. Prietaisą reikia naudoti labai atsargiai, jeigu netoliese yra vaikų.
3. Laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
4. Nemerkite vaško SPA šildytuvo į vandenį ar kitą skystį.
5. Venkite palikti nuo stalo ar kito paviršiaus kabantį laidą, už kurio užkliuvus galima būtų
numesti prietaisą arba į kurį netyčia galėtų įsipainioti vaikai.
6. Vaško SPA šildytuvą visuomet statykite ant lygaus paviršiaus.
7. Kai nenaudojate prietaiso, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo. Prieš valydami, padėdami
saugoti ar imdami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
8. Naudojimo metu, nevyniokite laido apie prietaisą.
9. Nepatartina naudoti gamintojų nerekomenduotų priedų, nes jie gali sukelti žalos pavojų.
10. Prieš kišdami rankas į vašką, patikrinkite jo temperatūrą.
11. Vaško SPA šildytuvą naudokite tik pagal paskirtį, laikydamiesi naudojimosi instrukcijų.
Naudojimo būdas:
1. Ant vaško SPA šildytuvo krašto uždėkite žiedą (parduodama atskirai – nėra būtinas).
2. Nuimkite plastikinį dangtelį nuo vaško SPA šildytuvo. Dėkite vašką tik į skardinę. Ją
įstatykite į šildytuvą.
3. Temperatūros reguliatorių nustatykite į padėtį „HI“ ir palaukite, kol vaškas suskystės. Tai
trunka apie 15 - 35 min (priklausomai nuo vaško formos – granulės, tabletės ir kt.). Kad
vaškas greičiau suskystėtų, uždenkite plastikinį dangtelį.
4. Kai vaškas suskystėja, temperatūros reguliatorių nustatykite į vidutinę padėtį. Temperatūra
išliks pastovi visą dieną. Svarbu patikrinti vaško temperatūrą, užtepant truputį vaško ant
vidinės riešo pusės ir, atsižvelgiant į tai, reguliuoti temperatūrą reguliatoriumi.
5. Kai vaško skardinė lieka tuščia, išimkite ją iš šildytuvo, kol prietaisas dar šiek tiek šiltas.
6. Išjunkite vaško šildytuvą kiekvieną vakarą, iki galo pasukdami reguliatorių pagal laikrodžio
rodyklę. Vaško šildytuvą uždenkite skaidriu dangteliu, kad nepridulkėtų į vašką.
7. Valykite šildytuvą specialia priemone, prieš tai išjungę prietaisą, kol jis yra dar šiek tiek
šiltas.
8. Pirmą kartą naudodami išvalykite šildytuvą specialia priemone. Pirmą kartą įjungus
šildytuvą gali pasirodyti dūmai. Tai yra normalu.
Elektros įtampa: 220-240V / 50Hz
Galingumas: 80W
Talpa: 400 ml.
Temperatūra: vaško tirpinimas - 65°C, temperatūros palaikymas - 55°C.
Tik profesionaliam naudojimui.
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