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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ QUICKEPIL 

HORDOZHATÓ GYANTAMELEGÍTŐHÖZ 
 

 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 

 
Köszönjük, hogy a Quickepil termékét választotta! Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt az 
útmutatót! Ha bármilyen kérdése lenne, forduljon a termék forgalmazójához. 
 

I. FIGYELMEZTETÉS 

- A melegítőt csak a saját csatlakozó kábelével használja. Időnként ellenőrizze a kábelt. Soha ne tekerje 
azt a gép köré, mert megtörhet! Soha ne próbáljon sérült csatlakozót használni! Sérülés esetén keresse 
fel a termék forgalmazóját. 

- Tartsa távol a berendezést víztől és minden folyadéktól. Ne használja párás, nedves helyeken, mint pl. 
fürdőszobában, tusolóban, konyhában. Ha mégis valamilyen oknál fogva víz/folyadék kerülne a 
berendezésbe, azonnal húzza ki az elektromos hálózatból és ne használja újra, amíg szakember nem 
ellenőrizte azt. 

- Rossz egészségi állapotúak és lassú reakció idejű személyek a berendezést nem, vagy csak megfelelő 
felügyelettel használhatják. 

 
II. MŰKÖDTETÉS 

1. Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt helyezze a használni kívánt 100ml-es gyantapatront 
a készülékbe. 

2. Csatlakoztassa a berendezést a tápfeszültséghez. A megfelelő csatlakoztatás visszajelző fény mutatja. 
3. A termék automatikus hőmérséklet szabályozással működik. 
4. Amennyiben több melegítőt használna bázis berendezésen, kizárólag a Quickepil bázisát használja, 

soha nem kombináljon különböző márkákat. 
5. Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a gyanta hőmérséklete megfelelő! 
6. Soha ne hagyja használaton kívül hosszabb ideig áram alatt a berendezést. A túl sokáig csatlakoztatott 

készülék túlmelegedhet. 
7. Ne használjon gyantát érzékeny vagy sérült bőrfelületen! 
8. A gyantázott bőrfelületet ne tegye kis közvetlen napfény hatásának a kezelést követő 24 órán belül. 

 
III. HASZNÁLAT 

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kezelni kívánt bőrfelület tökéletesen tiszta. 
2. Kezdje meg a kezelést szálirányban, és teljesen fedje be a kívánt felületet. Bizonyosodjon meg róla, 

hogy a gyanta hőmérséklete megfelelő. Ha az túl forró, várjon a kezelés előtt, amíg lehűl! 
3. Mindig gyantázó csíkkal használja a terméket. Kézzel nyomja a papírszalagot a felületre. 
4. A gyantázó csíkot ezután tépje le száliránnyal ellentétes irányban. 
5. Kezelés után tisztítsa meg a felületet speciális gyantázás utáni termékkel. 
6. Tisztítás után használjon tápláló-hidratáló terméket. 

 
IV. TISZTÍTÁSI, KARBANTARTÁSI JAVASLAT 

1. Tisztítás előtt mindig kapcsolja és húzza ki a berendezést. 
2. Puha ruhával és a gyantázás utáni tisztító termékkel távolítsa el a gépre került gyantamaradványokat. 

A készülék egyéb karbantartást nem igényel. 
3. Soha ne merítse vízbe a berendezést! 

MODEL BASIC 

TÁPFESZÜLTSÉG 110-230V – 50Hz 
TELJESÍTMÉNY 25W 

FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA 


