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WOSKOWNICA  WH02D

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Woskownica WH 02D (Nr kat.10904)  jest urządzeniem do depilacji
przy użyciu płynnego wosku. Otwór w obudowie umożliwia
podgrzewanie wosku w puszkach o wymiarach standartowych -
ogólnie dostępnych w handlu.

Dane techniczne:
• zasilanie ............................................230V;50Hz
• moc pobierana ......................................... 150 W
• zakres regulacji temperatury.................60÷90°C
• ciężar.................................................... ok.1,5 kg

UWAGA !!!  WYSOKA TEMPERATURA! UTRZYMYWA Ć Z DALA
OD ŚCIAN I MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH.



WH02D WH02D

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

• włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego z uziemieniem;
• włączyć zasilanie przyciskiem ON/OFF;
• do woskownicy wstawić otwarty pojemnik z woskiem;
  UWAGA!  Do komory, w któr ą wstawiany jest pojemnik z woskiem

nie wlewa ć wody ani wosku!
• ustawić temperaturę ok. 75°C;
• odczekać ok. 50 min., aż wosk osiągnie odpowiednią temperaturę oraz

konsystencję ciekłego miodu;
• w trakcie rozgrzewania wosk mieszać szpatułką, aby temperatura w

całym pojemniku była jednakowa;
• prawidłowo rozgrzany wosk nie powoduje uczucia ciągnienia włosów -

daje się łatwo rozprowadzać;

 Uwaga: Aparat jest energooszczędny. Grzałka włączana jest, gdy
temperatura w komorze jest niższa, niż żądana (ustawiona przy pomocy
pokrętła). Wówczas zielona kontrolka nie świeci się.
Gdy aparat jest gotowy do pracy świeci się zielona kontrolka (READY).

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU

• Przed depilacją, odtłuścić i zdezynfekować skórę.
• Włosy powinny mieć długość ok. 5 – 10 mm.
• Wosk nakładać na skórę szpatułką pojedynczym pociągnięciem w

kierunku „z włosem”. Powierzchnia nakładanego wosku nie może być
szersza od paska.

• Przyłożyć pasek ściągacza i docisnąć go przesuwając dłonią 2-3 razy
w tym samym kierunku.

• Chwycić pasek za krawędź i energicznym ruchem równolegle do
powierzchni ciała, oderwać go w kierunku „pod włos″.

• Po zabiegu resztki wosku usunąć z ciała preparatem zmywającym
wosk lub oliwką.

• Przez okres 12 godzin po zabiegu ( głównie na twarzy) nie stosować
perfum, ani makijażu.

• Skórę po depilacji chronić przed działaniem promieni słonecznych co
najmniej przez dobę.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie dopuszcza się woskowania w przypadku ciąży, stanów zapalnych
skóry, opuchlizny i innych schorzeń skóry.

KONSERWACJA

• Zabiegów konserwacyjnych dokonywać przy wyłączonym
aparacie z sieci.

• Aparat wymaga okresowego czyszczenia obudowy miękką
szmatką zwilżoną wodą z mydłem.

• Miejsca zabrudzone woskiem czyścić watką zwilżoną w oliwce od
razu po powstaniu zanieczyszczenia. Do czyszczenia obudowy
nie stosować rozpuszczalników.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

• Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.

• Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu

powinien być oddany do producenta celem przeglądu.

•  Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go

wymienić w     zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.

• Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w

układzie jest zabronione.

• Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z

utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za

prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.

    Firma nie ponosi odpowiedzialno ści za uszkodzenia

wynikłe ze stosowania wosków innych ni ż polecane

przez firm ę BIOMAKBIOMAKBIOMAKBIOMAK.


