
GRELEC ZA VOSEK 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

Pomembna varnostna navodila! 

 

Opomba: Pri uporabi električne naprave je potrebno vedno upoštevati osnovne varnostne 

ukrepe, še posebej, kadar so prisotni otroci. 

PREBERITE VSA NAVODILA PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI VAŠ GRELEC 

ZA VOSEK. 

1. Ne odlagajte naprave oz. ne hranite naprave na mestu, kjer lahko pade v kad ali v 

umivalnik 

2. Ne odlagajte naprave v vodo oz. katerokoli tekočino. Prepričajte se, da je območje, 

kjer uporabljate napravo suho. 

3. Če vam naprava pade v vodo, jo nemudoma izklopite iz elektrike in ne segajte v vodo. 

Kot vse električne naprave, so električni deli naprave živi, tudi, kadar je naprava izklopljena, 

zato bodite vedno previdni. 

OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje za nastanek opeklin, električnega udara, požara ali 

poškodbe 

1) Nikoli ne uporabljajte naprave če: 

a) Ima poškodovan kabel ali vtič. 

b) Če ne deluje pravilno. 

c) Če vam je naprava padla ali se poškodovala na kakršen koli način. 

d) Če vam je naprava padla v vodo ali kakšno drugo tekočino. 

2) Vedno je potreben skrben nadzor, kadar se grelec za vosek uporablja v bližini otrok. 

3) Kabel naj bo čim bolj oddaljen od vročih površin. 

4) Grelca za vosek ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. 

5) Kabla ne polagajte na polico ali na mizo, kjer se lahko kdo na njem nenamerno 

spotakne. 

6) Napravo vedno uporabljajte na ravni površini. 

7) Kadar naprave ne uporabljate, jo izključite iz elektrike. Pustite, da se grelec ohladi, 

preden ga boste čistili oz. pospravili. 

8) Pazite, da se vam kabel ne ovije okoli grelca, kadar je ta v uporabi. 

9) Dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča, so lahko nevarni za uporabo. 



10) Vedno preverite temperaturo vode, preden boste segli z roko v napravo. 

11) Grelec za vosek uporabljajte zgolj za njegovo namenjeno uporabo, kot je to navedeno 

v navodilih za uporabo. 

 

NAVODILA ZA UPORABO! 

OPOZORILO – Vedno preverite temperaturo vode, preden boste segli z rokama v napravo. 

1) Odstranite plastičen pokrov iz grelca za vosek. 

2) Prilagodite posodico za vosek za lažjo uporabo. 

3) Obrnite gumb za temperaturo in ga nastavite na »100«, dokler vosek ne doseže 

tekočega stanja. Ta postopek traja približno 15 minut. Za hitrejše segrevanje pokrijte 

grelec za vosek s pokrovom. 

4) Ko je vosek v tekočem stanju, obrnite gumb na sredino. Temperatura bo ostala enaka 

čez ves dan. Zelo pomembno je, da preverite temperaturo voska, tako, da položite 

majhno količino le tega na notranjo stran zapestja. Temperaturo nato prilagodite glede 

na stanje (prevroče oz. prehladno). 

5) Ko končate z voskanjem, dvignite pločevinko iz grelca. Kadar je le ta še topel 

uporabite držalo za posodico. 

6) Vsak večer izklopite grelec tako, da zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca. 

Grelec pokrijte s čistim pokrovom, da se na njem ne nabere prah. 

7) Pred čiščenjem napravo ugasnite in jo očistite s čistilom za vosek, kadar je naprava še 

malo topla. 

8) Za novo uporabo ponovite korake od 1 do 7. 

OPOZORILO – ZELO VROČA VODA LAHKO POVZROČI OPEKLINE 

Samo za profesionalno rabo.  

Pred uporabo si natančno preverite navodila, saj boste tako dosegli najboljši rezultat. 

 

GARANCIJA IN PODPORA: 

Ob pravilni uporabi in sledenju navodilom, velja garancija na ta izdelek 1 leto. 
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