ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

KIT COMBINED EXECUTIVE

KIT DUO EXECUTIVE

KIT TRIO EXECUTIVE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΡΟΛΕΤΕΣ
Απομακρύνετε τις θήκες για ρολέτες από τη βάση
τους και τοποθετήστε το wax refill.
Βάλτε τις θήκες στη βάση τους.
Ανάψτε τον διακόπτη για τις ρολέτες.
Αφήστε το κερί να θερμανθεί, ώσπου η ένδειξη
του αισθητήρα θερμοκρασίας να μην αλλάξει
χρώμα. Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει
στην επιθυμητή θερμοκρασία είναι 25-30 λεπτά.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ POT WAX
Τοποθετήστε τον σωστό τύπο pot wax (ανατρέξτε
στο κεφάλαιο « Ειδικές Προειδοποιήσεις» ) μέσα
στο ειδικό δοχείο θέρμανσης ώστε να τοποθετείται εύκολα και χωρίς να το ζορίζετε, ώσπου να
«καθίσει» στη βάση.
Ανάψτε τον κεντρικό διακόπτη ON/OFF.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία συντήρησης για το κερί
μέσα στο δοχείο, περιστρέφοντας τον θερμοστάτη, ο οποίος έχει μια κλίμακα θερμοκρασίας
από το 1 ώς το 10.
Αφήστε το κερί να ζεσταθεί. Ο χρόνος που απαιτείται για την επιθυμητή θερμοκρασία είναι
περίπου 35-40 λεπτά.

Μην κάνετε αποτρίχωση σε ερεθισμένο ή
ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα, ή σε δέρμα με
σημάδια, τραυματισμούς, καψίματα ή άλλα
δερματικά προβλήματα.
Να αποφεύγετε το φως του ηλίου και τις ακτίνες
UVA, για 24 ώρες μετά την αποτρίχωση.
Να θερμαίνετε το κερί μόνο στο αρχικό του
δοχείο.
Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι
άδεια.
Ποτέ να μην τοποθετείτε λιωμένο κερί μέσα στο
δοχείο για τη θέρμανση του pot wax.
Ποτέ να μην τοποθετείτε νερό μέσα στο δοχείο
που θερμαίνετε το pot wax.
ΧΡΗΣΗ
Βεβαιωθείτε πως το δέρμα είναι απόλυτα καθαρό
και στεγνό.
Εφαρμόστε το κερί της ρολέτας προς την
κατεύθυνση που μεγαλώνουν οι τρίχες και
καλύψτε μια περιοχή περίπου 15-18cm. Όταν
ξεκινάτε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε πως το κερί
έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία. Αν το κερί
είναι πολύ ζεστό, καθυστερήστε την εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε τις λωρίδες που προεξέχουν για
να αφαιρέσετε το pot wax από το δοχείο.

Τοποθετήστε μια αποτριχωτική ταινία στην
περιοχή που θα αποτριχώσετε. Πιέστε καλά την
ταινία στο δέρμα με την παλάμη σας.

Μετά τη χρήση της συσκευής, μην αγγίζετε τα
μεταλλικά σημεία του δοχείου, ώσπου η
θερμοκρασία να επιστρέψει στα επίπεδα
θερμοκρασίας δωματίου.

Αφαιρέστε την ταινία αντίθετα από την κατεύθυνση που μεγαλώνουν οι τρίχες, τραβώντας την
απότομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το μοντέλο KIT COMBI EXECUTIVE έχει σχεδιαστεί
με δύο διακόπτες: ένα κουμπί ON/OFF για τη
συσκευή θέρμανσης του pot wax και έναν βασικό
διακόπτη για τις 2 θήκες ρολέτας. Αυτό θα σας
επιτρέψει να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία της
συσκευής θέρμανσης σύμφωνα με τις ανάγκες
σας, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια.

Κρατήστε το δέρμα τεντωμένο καθώς τραβάτε την
ταινία. Οι ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αρκετές φορές.
Μετά την αποτρίχωση, καθαρίστε την περιοχή με
ένα λάδι για μετά την αποτρίχωση.
Αφού καθαρίσετε την περιοχή, κάντε μασάζ με
μια ενυδατική lotion χωρίς άρωμα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί με ποιοτικά
υλικά και τεχνική αρτιότητα.

Πάντοτε να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα
πριν την καθαρίσετε.

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις
Επίσημες Οδηγίες 73/23 EEC και 93/68 EEC και
την Επίσημη Οδηγία 89/336 EEC για την
καταστολή των ραδιοδιαταραχών.

Χρησιμοποιήστε ένα απαλό ύφασμα εμποτισμένο
με λάδι καθαρισμού για μετά την αποτρίχωση,
ώστε να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα κεριού
από το περίβλημα της συσκευής.

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, που δεν ξεπερνούν τους
40ο C (104ο F).

Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε διαλυτικές ουσίες ή
δυνατά καθαριστικά, ή κάποιο άλλο είδος υγρού
για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής.

Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε
ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
για να θερμάνει κερί αποτρίχωσης στα προοριζόμενα roller refill και κερί αποτρίχωσης σε
μεταλλικά δοχεία με μια καθορισμένη διάμετρο
100mm, που να περιέχει 400ml κεριού (για το KIT
COMBI EXECUTIVE 400) ή 800ml (για το KIT
COMBI EXECUTIVE 800).
Μη βάζετε τη συσκευή ή εξαρτήματά της μέσα σε
νερό ή άλλα υγρά (εκτός κι αν αναφέρεται κάτι
διαφορετικό στο κεφάλαιο «Καθαρισμός»).
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε
εύφλεκτους καπνούς ή ουσίες όπως το
οινόπνευμα, τα εντομοκτόνα, η βενζίνη κλπ.
Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα εκτός από τα
roller refill μέσα στις θήκες για τις ρολέτες.
Οι θήκες για τις ρολέτες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με την κατάλληλη βάση που παρέχεται για αυτές.

Μην καθαρίζετε τα κατάλοιπα από κερί της
ρολέτας, καθώς αυτά θα μαλακώσουν ξανά την
επόμενη φορά που θα θερμανθεί το κερί.
Αφήστε το wax refill μέσα στη συσκευή.

