
Návod na použití ohřívač vosků Tessiline 
 

Důležité bezpečností instrukce 
Pečlivě čtěte tyto instrukce před použitím držáku válců. 

 
Před použitím tohoto výrobku si důkladně přečtěte tyto pokyny. Výrobce a prodejce odmítá 
jakoukoli odpovědnost za případné škody na osobách nebo majetku, který byly zapříčiněny 
nerespektováním pokynů a varováních uvedených v této příručce. 
 
Pokyny uvedené v této příručce popisují správné používání a údržbu výrobku. Postupujte podle 
následujících informací pro dosažení maximální životnost. Uschovejte návod pro pozdější potřebu. 
 
Nikdy nepoužívejte tento výrobek k jiným úkonům, než ke kterým je uvedeno v této příručce. 
 
Po vyjmutí výrobku z obalu, zkontrolujte obsah balení a držte obal mimo dosah dětí a 
nesvéprávných osob. 
 
Použití elektrického výrobku vyžaduje, abyste dodržovali několik základních pravidel, mezi ně patří: 

 Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce. 

 Nepoužívejte přístroj, pokud jsou nohy oholené. 

 Nenechávejte přístroj v dosahu dětí a nesvéprávných osob. 

 Zapojte zařízení do zásuvky, pouze pokud jsou zástrčky stejné. 

 Zapojte zařízení do zásuvky pouze, pokud dodá zařízení maximální zdroj elektrického 
proudu. 

 Pokud zástrčka neodpovídá zásuvce, musí být nahrazena vhodnou zástrčkou 
kvalifikovaným technikem. 

 Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn 
výrobcem nebo kvalifikovaným technikem. 

 Obecně platí, že použití adaptérů, prodlužovacích kabelů, nebo rozdvojek se nedoporučuje. 
Pokud je takové použití nezbytné, použijte takové zařízení, které je v souladu s 
bezpečnostními předpisy. Dávejte pozor, aby nebyla překročena mezní kapacita proudu, 
jak je uvedeno na zařízení. 

 Nenechávejte zařízení zapojené do zásuvky, pokud jej nepoužíváte. 

 Vždy zařízení vypněte hlavním vypínačem a vyjměte ze sítě, pokud se jej chystáte čistit 
nebo s ním jakkoliv manipulovat. 

 V případě poškození, vypněte přístroj a ihned se obraťte na výrobce nebo autorizovaný 
servis. V případě opravy použijte originálních dílů. 

 Hlavní zdroj musí splňovat CEI 64-8 standard. 
 
 

Zvláštní upozornění 
Toto zařízení bylo vyrobeno z kvalitních materiálů. Zařízení splňuje směrnice 73/23 EEC a 93/68 
EEC. Zařízení nepoužívejte při vyšší teplotě než 40 °C. Toto zařízení používejte pouze k rozehřívání 
depilačních vosků ve vnitřních prostorách. Nenamáčejte přístroj ani jeho části do vody nebo jiných 
tekutin. Nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavých látek a výparů, jako alkohol, benzín atd. 
Používejte pouze se správnými kolečkovými držáky. 
 
 



Obsluha 
Vložte voskovou náplň do držáku válečku. Připojte držák válečku přímo k elektrické síti pomocí 
síťového kabelu. Nechte vosk rozehřát 30-40 minut a pokračujte v odstranění chloupků. 
Neprovádějte depilaci na podrážděné nebo citlivé kůži. Nevystavujte kůži slunci minimálně 24 
hodin po depilaci. 
 
 

Použití 
Ujistěte se, že je kůže čistá a suchá. Naneste vosk ve směru růstu chloupků a aplikujte cca na 15 – 
18 cm. Ujistěte se, že má vosk správnou teplotu. Pokud je vosk příliš horký, počkejte, než trochu 
vychladne. Papírek přitlačte na místo, kde jste nanesli vosk. Odstraňte papírek v opačném směru 
růstu chloupků. Udržujte pleť napnutou. Papírky můžete použít víckrát. Po odstranění chloupků 
očistěte pokožku čistícím olejem. 
 
 

Čištění 
Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě. Pro odstranění vosku použijte hadřík. Nikdy 
nepoužívejte rozpouštědla, ani agresivní čistící prostředky. Nenamáčejte přístroj do vody. Nemyjte 
zbytky vosku z válce. Voskovou náplň nechte uvnitř přístroje. 
 
 

Technické údaje 
Vstupní napětí: 220 – 230 V 50 Hz 
Elektrická energie: 25 W 


