
KÄYTTÖOHJE
Neos Vahalämmitin
Mallit Neos 200cc, 500cc ja 1000cc

Neos vahalämmittimellä voit kuumentaa useita eri vahatyyppejä valintasi mukaan. Irroitettava vahasäiliö soveltuu käytettäväksi useille  
eri vahatyypeille. Vahaa säilytetään vahasäiliössä, joka on helppo siirtää Neos vahalämmittäjään, jolloin vaha sulaa. Vahasäiliön voi  
poistaa käytön jälkeen ja säilyttää vaha siinä. Laaja Käyttölämpötila sopii kaikenlaisille vahat yypeille – lämpimille ja Cream Strip- 
vahoille.

1000cc/500cc käyttöohjeet:
• Poista kansi ja täytä sisäinen vahasäiliö valitsemallasi vahalla tai aseta sopiva vahapakkaus sisäiseen vahasäiliöön
• Kytke johto lämmittimeen ja liitä se verkkovirtaan ja paina virtapainiketta
• Säädä lämpötilan säätimellä lämpötila sopivaksi käytettävän vahatyypin mukaan
• Termostaatin valo pysyy päällä kunners haluttu lämpötila saavutetaan. Sen jälkeen termostaatti säätää lämpötilan  

automaattisesti haluttuun lämpötilaan. Lämpötilan säädintä voidaan kääntää myötäpäivään lämpötilan nostamiseksi ja  
vastapäivään lämpötilan alentamiseksi.

200cc käyttöohjeet:
• Irroita kansi ja täytä vahasäiliö valitsemallasi vahalla
• Kytke laite verkkovirtaan ja paina virtakytkintä
• Säädä lämpötilan säätimellä lämpötila sopivaksi käytettävän vahatyypin mukaan
• Lämpötilaa voidaan säätää liikuttamalla säädintä myötäpäivään lämpötilan nostamiseksi ja vastapäivään lämpötilan  

alentamiseksi

Käyttösuositukset:
Kun ihanteellinen käyttölämpötila on löydetty vahalle niin suosittelemme että termostaattiasetus merkitään ylös seuraavaa käyttökertaa  
varten. Työajan menetyksen välttämiseksi suosittelemme, että lämmitin kytketään päälle noin 30 minuuttia ennen käsittelyn aloittamista  
jotta vaha on saavuttanut oikean käyttölämpötilan.

Ominaisuudet ja toiminnot
• Irroitettava ja vaihdettava vahasäilö jota voidaan käyttää vahan säilytykseen. ( ei 200cc malli)
• Päälle / pois-virtakytkin ( ei 200cc malli)
• Lämmityksen merkkivalo
• Lämpötilan säädin
• Irrotettava vahasäiliö
• CE-hyväksytty
• Irrotettava virtajohto (ei 200cc malli)

Turvallisuusohjeet:
• Lue käyttöohjeet ennen käyttöä
• Käytä tätä laitetta vain käyttöohjeiden mukaisesti
• Irroita virtajohto aina käytön jälkeen
• Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai käytä sitä alueella, jossa se voi kastua
• Älä koske laitteeseen märillä käsillä
• Pidä poissa lasten ulottuvilta
• Irroita aina vahasäiliö ennen puhdistusta ja varmista, että puhdistusainetta käytetään oikea määrä
• Lämmitinelementti tuottaa erittäin korkean lämpötilan. Älä koskaan siirrä lämmitintä, kun vaha on kuuma
• Älä koskaan kytke lämmitintä päälle, kun kammiossa ei ole vahaa
• Lämmitin on puhdistettava vain niille tarkoitetuilla puhdistusaineilla, jotka on erityisesti suunniteltu vahan poistamiseksi; tämä  

lisää lämmittimen käyttöikää kun se puhdistetaan säännöllisesti
• Alkoholilla puhdistamista ei suositella
• Älä koskaan jätä laitetta valvomatta

TEKNISET TIEDOT
• Käyttöjännite 230 / 50Hz
• Termostaatti
• CE Hyväksytty
• 1 Vuoden Takuu
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