
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

 

OHRIEVAČ VOSKU V PLECHOVKE 800ml 

Zariadenie na ohrievanie depilačného vosku  
 
 

Vážený klient! 

Ďakujeme za nákup našich produktov. Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku, aby ste 
dosiahli čo najlepší výkon zariadenia a zaistili jeho bezpečnú prevádzku. Uschovajte si túto 
príručku na neskoršie použitie. 



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ZARIADENIA NA DEPILÁCIU 

VOSKOM  

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE  

1. Pred prvým použitím sa oboznámte s priloženou používateľskou príručkou.  

2. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (deťmi) s obmedzenými fyzickými, citovými 

alebo psychickými schopnosťami alebo osobami, ktoré nemajú skúsenosti so zariadením, ibaže 

používajú zariadenie pod dohľadom alebo v súlade s používateľskou príručkou.  

3. Odpojte zariadenie vždy pred čistením a konzerváciou, v prípade nesprávneho fungovania 

zariadenia, po ukončení používania zariadenia, alebo počas prestávky v jeho používaní.  

4. Zariadenie odpájajte zo siete vždy prostredníctvom potiahnutia za zástrčku a nie za kábel.  

5. Neponárajte zariadenie do vody, ani naň neprskajte vodu.  

6. Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru.  

7. Pred schovaním zariadenia počkajte, až ochladne.  

8. Pravidelne kontrolujte, či kábel ako aj cele zariadenie nemajú akékoľvek poškodenia. Nezapínajte 

zariadenie ak ste na ňom našli poškodenia.   

9. Opravu zariadenia môže vykonať len autorizované servisné stredisko. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Zariadenie je vytvorené z materiálov, ktoré môžu byť znovu použité alebo recyklované. 

Zariadenie vráťte spoločnosti ACTIV. 

 
ČISTENIE A KONZERVÁCIA  

- pred čistením odpojte zariadenie zo siete,  

- neponárajte zariadenie do vody, 

- na čistenie zariadenia od vosku používajte špeciálne prípravky. 

 
 

KROK PO KROKU 

1. Vložte vosk v plechovke do ohrievača 

2. Pripojte sieťový kábel zariadenia  

3. Nastavte na zariadení maximálnu teplotu a zohrievajte vosk približne 30 minút. 

4.  Skontrolujte vosk drevenou špachtličkou a  ak je príliš tekutý, znížte teplotu. 

5.  Ak je vosk príliš horúci, znižujte teplotu na ohrievači, až kým  

vosk mierne nevychladne. 

 

PRÍPRAVA POKOŽKY NA ZÁKROK: 

1. Uistite sa, že vosk je dostatočne nahriaty (na depilačnom pásiku skúste rozotrieť vosk jedným 

pohybom) 

2. Rozotrite vosk na suchú pokožku v smere rastu chĺpkov 

3. Prilepte depilačný pásik na miesto, kde ste rozotreli vosk, uistite sa, že pásik dobre prilieha k 

depilovanej pokožke. Strhnite pásik pod uhlom 30 – 40°. Tento pohyb vykonajte proti smeru 

rastu chĺpkov. 

 

 

 

Distribútor:   iM3, s.r.o. 

                      Malotejedksá 515/8 

                      92901 Dunajská Streda 

                      Slovensko 

                      www.fabulo.sk 

                      www.fabulo.cz 

 

                   

 

 

 

Balenie obsahuje: 

1. ohrievač vosku 

2. sieťový kábel 

3. kliešte na vyťahovanie plechovky s voskom  

4. používateľská príručka 

5. záruka 

 

Technické údaje: 

 

Napätie: AC 220-240V/ 50-60Hz, Výkon: 200W, Hmotnosť s balením: 1kg 

 

http://www.fabulo.sk/
http://www.fabulo.cz/

