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VAŠKO ŠILDYTUVAS PRO-WAX100  NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 
TECHNINIAI DUOMENYS:  

EL.ĮTAMPA:  220-240 V/ 50 Hz  Talpa:  400 ml  
GALIA:  100 W  Darbinė temperatūra: 30-125 °C 
EKRANAS:  nėra  Laikmatis:  nėra 
SVORIS: 830 g.  Medžiagiškumas: ABS plastikas 

 
Rekomendacijos:  
100 g.vaško šildymas užtrunka apie 15 minučių.  200 g. vaško šildymas užtrunka apie 30 minučių.  
PRIEŠ PRADEDANT DIRBTI: 
Išpakuokites prietaisą iš dėžutės. Nuimkite visus apsauginius maišelius nuo prietaiso.  
Mygtukų naudojimas:  
Prietaisas turi tik vieną temperatūros reguliavimo rankenėlę. Norint didinti darbinę temperatūrą, sukite rankenėlę 
laikrodžio rodyklės kryptimi. Norint mažinti darbinę temperatūrą sukite rankenėlę priešinga kriptimi.  
PROCEDŪROS EIGA:  
Prijunkite maitinimo laidą į jam skirtą vietą prietaiso korpuse. Įjunkite laiko kištuką į el.tinklą. Pasukite rankenėlę 
laikrodžio rodyklės kryptimi. Prietaisas pradės šildyti vašką. Nešildykite prietaiso be vaško. Tai griežtai draudžiama. 
Neimkite įkaitusio konteinerio plikomis rankomis. Leiskite prietaisui atvėsti arba imkite konteinerį storomis 
medžiaginėmis pirštinėmis (jokiu būdu ne guminėmis, nes guma išsilydo).   
 

ATMINKITE, KAD DIRBATE SU PRIETAISU, KURIS GENERUOJA ŠILUMĄ IR KARŠTĮ. 
BŪKITE ATSARGUS, NEPRARASKITE BUDRUMO DIRBANT SU ŠIUO PRIETAISU. 

LAIKYKITES VISŲ SAUGUMO NURODYMŲ. 
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ATSARGUMO PRIEMONĖS IR TAISYKLĖS  
1). Prietaisas yra skirtas profesionaliam naudojimui grožio salonuose, specializuotuose kabinetuose. Prietaisas gali būti taisomas ir remontuojamas tik 
kvalifikuotų specialistų pagalba. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų procedūrų metu DRAUDŽIAMA remontuoti arba bandyti remontuoti prietaisą pačiam. 
Draudžiama naudoti prietaisą kitiems tikslams, negu yra išvardinta šio prietaiso aprašyme.  
2). Šio prietaiso garantinis remontas gali būti atliekamas tik platintojo pagalba.  T.y. prietaisui sugedus, prietaisas turi būti pristatytas taisymui į platintojo biurą.  
3). Nesinaudokite šiuo prietaisu šalia skysčių kurie gali pratekėti, drėgnose patalpose arba drėgnomis rankomis. Skystis neturi patekti ant šio prietaiso. Skysčiui 
patekus ant šio prietaiso nedelsiant ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo.  
4). Ištraukti maitinimo laidą iš elektros tinklo būtina ir šiais atvejais: 
 a). Prietaisas skleidžia keistą kvapą, leidžia keistus garsus, dūmina; 
 b). Pažeistas maitinimo laidas; 
 c). Prietaisas nukrito arba yra pažeistas jo korpusas.  
5). Nėdėkite ant šio prietaiso jokių daiktų. Nelaikykite ir nesinaudokite prietaisu tokiose vietose, kuriose ant jo gali būti užminta arba pažeistas jo laidas.  
6). Saugumo sumetimais kiekvieną kartą baigus naudotis prietaisu ištraukite jo maitinimo laidą iš elektros tinklo.  
7). Negalima nieko dėti/grūsti/kišti į prietaiso angas. Patekus pašaliniam daiktui į prietaiso vidų skubiai ištraukite prietaiso laidą iš elektros tinklo ir susisiekite 
su garantinio aptarnavimo įmone.  
8). Nedėkite, nelaikykite, nesinaudokite prietaisu ant nestabilių lentynų, stalų, kitų paviršių. Didelė tikimybė, kad prietaisus nukritus gali atsirasti kospuso 
defektai.  
9). Nedėkite, nelaikykite, nesinaudokite prietaisu ant vibruojančių paviršių.  
10). Siekiant prailginti prietaiso veikimo laiką, neskubėkite tuoj pat įjungti/išjungti jungiklio. Tarp šio mygtuko paspaudimo palikite bent 30 sekundžių tarpą.  
11). Siekiant prailginti prietaiso veikimo laiką, neskubėkite tuoj pat įjungti prietaisą, jeigu jis hyra atneštas iš šaltos aplinkos ir yra sušalęs. Leiskite prietaisus 
bent (1) vieną valandą adaptuotis kambario temperatūroje.  
12). Prieš įjungiant prietaisą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad įtampa elektros tinkle sutampa su rekomenduojama prietaisui įtampa. Kitu atveju, prietaisas gali 
sudegti.  
DĖMESIO:  
1). Prietaisu griežtai draudžiama naudotis vaikams iki 18 metų, ir senyvo amžiaus žmonėms su suletėjusia reakcija. Taip šiuo prietaisu draudžiama naudotis 
žmonės, kurie nieko neišmano/nežino apie šį prietaisą.  
2). Šis prietaisas nėra žaislas vaikams. Vaikams draudžiama naudotis arba žaisti su šiuo prietaisu.  
3). Nepalikite vienų vaikų ar  senyvo amžiaus žmonių vienų patalpose be priežiūros su šiuo prietaisu.  
4).  Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Neteisingas šio prietaiso naudojimas ar kontaktas su kitais elektriniais veikiančiais prietaisas gali baigtis mirtimi, rimtais 
sveikatos sužalojimais. Štai kodėl prietaisą būtina saugoti ir slėpti toliau nuo vaikų, neleisti jiems net ir trumpam žaisti su šiuo įrenginiu.  
PRIETAISO UTILIZAVIMAS 
Pasibaigus prietaiso gyvavimo laikui, visos jo detalės turi būti utilizuojamos laikantis tos šalies teisinių normų, kuriose prietaisas buvo naudojamas. Jokiu būdu 
neišmeskite naudoto prietaiso į bendrą atliekų konteinerį. Prašome vadovautis utilizavimo taisyklėmis skirtomis šios rūšies prietaisams. Siekiant tausoti aplinką 
remkites ES direktyva 2012/19 EC  „dėl naudotų elektronių ir elektrinių prietaisų surinkimo, saugojimo ir transportavimo į surinkimo/supirkimo taškus 
perdirbimui.   
PRIETAISO SAUGOJIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS 
Šis prietaisas turi būti saugomas ir transportuojamas originalioje pakuotėje, nuo -20 iki +50 laipsnių temperatūroje. Laikykite prietaisą gerai vedinamoje 
patalpoje, esant ne didesniam negu 75 % drėgnumui. Rekomenduojama naudojimosi prietaisu temperatūra patalpose yra nuo +10 iki +40 laipsnių. Saugojimo 
ir transportavimo metu nekratykite prietaiso, nedaužykite. Saugokite prietaisą  nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos šaltinių, stiprių bei staigių 
atmosferos/temperatūros pokyčių.  
PRIETAISO DEZINFEKCIJA 
Prietaiso korpusas gali būti dezinfekuojamas medvilniniu tamponu, suvilgytu tinkamu dezinfekcijos skysčiu. Suvilgytas reiškia: vos vos drėgnas (keli lašai arba 
1-2 papurškimai dezinfekciniu skysčiu).  
Jokiu būdu nevalykite prietaiso kol jis neatvėso.  
Jokiu būdu nevalykite prietaiso korpuso abrazyviniais šveitikliais arba šiurščiomis šluostėmis.  
Jokiu būdu nevalykite prietaiso neišjungus maitinimo laido iš elektros tinklo.  
 

PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA: Prietaisą galite valyti tam skirtomis priemonėmis, pvz.: 
 

Vaško šildytuvų valiklis QUICKEPIL, 500 ml Prekės 
kodas: 115426 
Prekės kaina: 9,90 EUR  

 Vaško šildytuvų valymo skystis, 100 ml 
Prekės kodas: 100073 
Prekės kaina: 5,50 EUR  
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