
 

                                
 

Paraffin Wax Heater 
-manual- 

 

 
 
Features: 

1. Paraffin treatment makes skin soft and smooth with its outstanding effect especially for dry and rough skin in 

winter. 

2. Due to its simple operation and distinctive effect, wax beauty treatment is popular with the machine worldwide. 

3. Unlike other skin treatment, your skin will get smooth and moisturized instantly when immersed in warm and 

equable wax. 

4. It can improve the blood circulation of the feet and metabolism of the skin. 

5. It can also eliminate the aging dead cells, improve the rough and dry skin, moisten and relax the skin, sedative and 

diminish inflammation. 

Notice: 

READ ALL OF THE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR WAX HEATER. 

1. DO NOT place or store the device where it can fall or be pulled in to a tub or sink. 

2. DO NOT place the WAX HEATER into water or any liquid, keep surrounding area dry. 

3. If the WAX HEATER falls into water, UNPLUG it immediately, DO NOT reach into the water. 

4. Ask specific academic staff to fix if any damage on supply cord. 

WARNING: To reduce risk of burns, electrocution, fire or injury. 

1. NEVER operate the device if: 

a.) It has a damaged cord or plug. 

b.) It is not working properly. 

c.) It has been dropped or damaged in any manner. 

d.) It dropped into water. 

Introduction: 

1. Cleaning your face and hands. 

2. Insert the paraffin wax into the machine. Connect the power and turn on the power. 

3. Try the wax on wrist inner side before pasting it on body surface to make sure suitable the temperature of wax 

treatment. 

4. After melting the wax, apply the wax on the skin to the direction that the hair grows. Use the brush to repeat 

embrocate on your skin, then put on a piece of disposable plastic glove. By the effect of warming, this machine can 

help your skin to absorb the rich vitamins & collagens effectively. 

5. After cooling for a while, tear off the plastic glove and cotton glove. Paraffin can make the body warm and hot 

evenly, which increase the oxygen supply in the blood circulation, stimulates the vitality of the cells and improves the 

metabolism. Suggest every working cycle with 20 minutes. 

6. After treatment, turn off the machine and cut the power off. Paraffin wax is reusable when it solids from liquid. 

 

Technological Parameters: 

Voltage: 220-240V(or 110V) 

Power:150W 

Measure: 33 x 24 x 18 cm 
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Paraffin gép használati utasítása 
 

Temperáló hőfokszabályzóval ellátott paraffin melegítő gép, kéz- és lábápolásra egyaránt alkalmas. 

Általános: 

A paraffin pakolás ápolja, puhítja a bőrt kézen és lábon. 

A készülék használható professzionális manikűr és műköröm építés után, ill. pedikűrözés előtt.  

A gép paraffin felmelegítésére, valamint a paraffin 35oC-50oC fok közötti hőmérsékleten tartására alkalmas 

hőfokszabályzóval ellátott készülék. 

Ellenjavallat 

Az eljárás nem alkalmazható sérült, sebes vagy gyulladt bőrfelületnél, valamint érrendszeri megbetegedéseknél, illetve 

paraffin érzékenység esetén! 

Tartozék: rács 

Műszaki adatok: 

 Méret: 33 x 24 x 18 cm Üzemi feszültség: 230V 

 Teljesítmény: 150W  

Használata: 

Feltöltés: 

1. Távolítsa el a gépből a csomagoló anyagot. 

2. Bontson fel egy csomag paraffin viaszt, és helyezze a gépbe. 

3. Állítsa a kapcsolót a kikapcsolva („OFF”) állásba, majd dugja be a hálózatba. 

4. Tegye a gépre a fedelét és, kapcsolja be a kétállású kapcsolóval. 

5. A paraffin akkor használható, ha tejes mennyiség felolvadt. Az újramelegítési idő (kb.20 perc) 

6. Süllyessze a megolvadt viasz aljára a rácsot, mely távol tartja így a kezet/lábat a közvetlen hőtől. 

Merítés: 

1. Vegye le az ékszereket, távolítsa el a körömlakkot, majd mossa meg és fertőtlenítse a kezet/lábat 

antiszeptikus spray-vel. 

2. Végezzen egy bőrradírozást, majd öblítse le a felületet. 

3. Masszírozzon be kollagénes masszázskrémet a bőrbe felszívódásig. 

4. Ellenőrizze a paraffin hőmérsékletét (egy keveset kenjen belőle a csuklójára). 

5. Merítse a kezet/lábat 3-5-szor  rövid ideig a meleg paraffinba, amíg egy réteg képződik. A merítések között a 

paraffin megszilárdul. (kb.3 perc) Merítéskor ne érintse a medence alját/szélét! A kezet tartsa mereven, hogy 

a paraffin ne törjön meg, így teljes az anyag légmentes zárása és a hatóanyag beszívódása. 

6. Húzza fel a kézre/lábra a műanyag zacskót, majd a hőszigetelő kesztyűt. 

7. 15-20 perc hatásidő múlva távolítsa el a védő kesztyűket, masszírozza le a kézről a viaszt és dobja ki a 

műanyag zacskókkal együtt. 

8. Masszírozza be a bőrbe a hátramaradt hatóanyag réteget , hogy az még jobban kifejtse a paraffin fürdő 

jótékony, élénkítő, fiatalító hatását. 

 

Figyelem: A készüléken mindig legyen fedél a felmelegítés alatt és a használat után! 

                  Lábra tett pakolás esetén TILOS felállni!  

Biztonsági utasítások: 

- a gépet érdemes az eredeti dobozában, szennyeződéstől és portól védve tárolni, 

- a készüléket csak üzemi feszültségének megfelelő hálózatra lehet csatlakoztatni, 

- a készüléket nem szabad bekapcsolva felügyelet nélkül hagyni. 

- hibás készülék, melynek burkolata vagy hálózati csatlakozója sérült nem üzemeltethető, 

- a készüléket nedvesség nem érheti, közelében gyúlékony anyag nem lehet, 

- a készüléket tisztításnál nem elég kikapcsolni, hanem feszültség mentesíteni kell, 

- a vezetéket ne tekerje a készülék köré, mert az idő előtt megtörhet, 

- karbantartást, javítást csak szakember végezhet! 

Tisztítás: ( kb.30 kezelés után) 

1. Kapcsolja ki a készüléket és hagyja megkeményedni a viaszt. 

2. Közvetlenül tisztítás előtt rövid időre (3-5 perc) kezdje el melegíteni a viaszt, hogy a perem körül 

megolvadjon. Ismét kapcsolja ki, és húzza ki a hálózatból a gépet, ekkor billentéssel kiemelheti a szilárd 

paraffin tömböt. A szennyeződés a gép alján az olvadékban marad. 

3. Terítsen ki megfelelő nagyságú papírtörlőt egy lapos, kemény és hőálló munkafelületre, erre helyezze rá a 

lefelé fordított készüléket, hogy a még híg viasz kicsepegjen belőle és alaposan törölje ki a medencét 

papírtörlővel. 

 

Figyelem: Soha ne használjon, vegyszert, éles, dörzsölő tárgyat a viasz eltávolításához! 

                       Ellenőrizze a paraffin szintet, ha kell pótolja vissza a hiányzó mennyiséget.    

 

A jótállás a mellékelt jótállási jeggyel érvényesíthető, a jótállási jegyen részletezett feltételek mellett. 
 

 


