
LIMPIEZA Y IV]ANTENIMIENTO
Antes de efectuar cualquier operaci6n de limpieza,
desenchufe siemore el aoarato de la red de alimen-
taci6n. Utilice un pafro suave, humedecido en aceite
detergente postdepilaci6n, o en alternativa las toal-
litas suministradas, para limpiar los restos de cera
que hayan quedado en el cuerpo del aparato. No use
por ningin motivo disolventes o detergentes agresi-
vos para limpiar el cuerpo del aparato. No sumerja el
apararo en agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS
APLICADOR CALIENTACERA

Aparatos en clase ll

No utilice este equipo en las proximida
des de bafleras, duchas,
lavabos u otros recipientes que
uur rEr rgdr I d9ua.

Este articulo ha sido disefiado y
fabricado conformemente a todas
Ias directivas europeas aplicables.

RECICLAJE
Al final de la vida [til, el aparato con
sus pades amovibles y sus accesorios

S no debe desecharse junto con el desper-
dicio urbano, sino en conformidad con la Directiva
Europea 2OO2/96/EC. Debiendo tratarse separada-
mente de los desechos dom6sticos, el aparato tiene
que llevarse a un centro de recogida diferenciada
para aparatos el6ctricos y electr6nicos o bien de-
volverse al revendedor al momenio de comprar un
nuevo aparato equivalente. En caso de trasgresi6n
se aolicar6n sanciones severas.

Todas las indicaciones y los dibujos se basan en las flti-
mas informaciones disponibles al momento de imprimir
este manual y pueden estar sujetos a variaciones.
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MANUAL DE INSTRUQOES
Agradecemos por terem adquirido o Kit Depilagao.
Para uma correcta utilizaqdo do produto, aconselha-
se a ler com atenqao as seguintes instruQ6es.

NORIVAS DE SEGURANQA IMPORTANTES
Antes de utilizar o produto tem que se ler com cu-
idado as instruQ6es indicadas neste manual. Acon-
selha-se a conservar este manual para as futuras
utilizag6es. Nunca se deve utilizar o produto para
finalidades diferentes daquelas indicadas neste ma-
nual de instrug6es. Qualquer outra utilizaQao tem
que ser considerada neo apropriada e, portanto,
perigosa. Antes de comeqarem a utilizar o produ-
to, verifiquem que a voltagem (tensao) da tomada
el6ctrica corresponda dquela indicada no pr6prio
produto. Ndo utilizem o produto na casa de banho
e em outros ambiente muito h0midos. Com o fim de
se evitar um choque el6ctrico, nunca se deve colo-
car o produto na agua ou em outras solug6es; se
o produto cair acidentalmente dentro da 6gua, nio
tentem recupera-lo, mas desliguem a ficha imedia-
tamente. NUNCA se deve utilizar o produto quando
se esta emcontacto coma agua (na banheira, quando
a agua este a correr no lavat6rio ou com as mSos
molhadas ou himidas). O elementos da embalagem
(sacos de plastico, caixa, cartio, etc.) nunca devem
ser deixados ao alcance das criangas, porque sao
potenciais fontes de perigo. Posicionem o produto
e conservem-no sempre longe das fontes de calor,
dos raios do sol, da humidade, de objectos cortan-
tes e parecidos. Verifiquem periodicamente as con-
diq6es do cabo de alimentaqSo. Nao utilizem o apa-
relho no caso de a ficha, o cabo de alimentaQao ou
o pr6prio aparelho estarem danificados. Evitem que
o cabo de alimentagdo entre em contacto com as
partes muito quentes do aparelho. Desliguem sem-
pre o cabo de alimentagdo ap6s a utilizagao; nunca
se deve puxar o cabo de alimentagao ou o aparelho
com o fim de desligar a ficha da tomada da corrente.
Mantenham o aparelho ligado longe de objectos e
materiais inflam6veis. Nunca se deve deixar o apa-
reiho sem vigilancia enquanto esta ligado a tomada
da corrente.Nunca se devem introduzir objectos no
aparelho, porque isso o pode danificar. No caso de
danos ou avarias do produto, deve-se interromper
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imediatamente a sua utilizagao e dirigir-se a um cen-
tro especializado; Nunca se deve alterar o produto
na tentativa do reparar ou de substituir as peQas da-
nificadas: no caso contrario, a garantia deixa de ter
efeitos. Para evitar o sobreaquecimento do produto,
conv6m evitar do manter ligado inutilmente quando
n6o est6 a ser utilizado. Deixem arrefecer o aparelho
antes do arrumar. Este aparelho nao se destina as
pessoas (inclusive crianqas) com reduzidas capaci-
dades fisicas, sensitivas ou mentais, ou sem expe-
riCncia ou conhecimentos; isso se16 possivel apenas
se forem supervisionadas, ou ensinadas, durante o

uso do pr6prio aparelho por uma pessoa respon-
sdvel pela sua seguranQa. As crianQas devem ser
supervisionadas para que elas nao brinquem com o

aparelho. Se o cabo de alimentaQao esta danificado,
deve ser substituido por um cabo especial pelo con-
strutor ou pelo seu serviQo de assistencia t6cnica Se
se utiliza o aparelho nas casas de banho (ou lugares
similares), torna-se necess6rio deslig6-lo da alimen-
taqao, porque a proximidade da 69ua pode constituir
um perigo mesmo quando o aparelho esta desligado.
PARA EVITAR OS PERIGOS CAUSADOS POR SU-

PERAQUECIMENTO, NAO MANTENHA O APAREL-

HO ACESO SEM NECESSIDADE QUANDO NAO EM

USO.

COMPONENTES
- Aquecedor de cera roll-on, fornecido com o cabo
de alimentaQao.
- Deposito de 100 ml de cera lipossoltivel adequa-
da a todos os tipos de pele, mesmo para os mais

sensiveis. O sistema roll-on permite facilmente a apli-
cagao de uma camada de cera fina e uniforme.
- Tiras pr6-cortadas (25 unidades) para remogSo de
p6los em iodas as areas do corpo e rosto. Faixas

de tamanho: 2Ox7 cm. Podem ser usados diversas
vezes, mantendo a sua eficacia.
- 2 Toalhetes p6s-depilaQao, para remoqao de pos-
siveis residuos de cera e para amaciar a pele. Toal-
hetes embebidos em 6leo, dando a pele um efeito
liso, podem ser utilizados para a limpeza da recarga.

INSTRUQOES PARA UI\4A CORRECTA
uTrLrzAQAo Do PRODUTO
Coloque o rollon dentro do aquecedor de rollon, in-
sira a ficha na tomada el6ctrica (verifique sempre se
a voltagem da fonte de alimentaqao corresponde ir
indicada para este produto antes de use-lo) e ligue
o aparelho. Cubra com a tampa e espere at6 que a
cera esteja completamente derretido (normalmente 6
necessario esperar 18 a 25 minutos de acordo com
a estagao). Antes de usar o rollon lembre-se sempre
ter a ficha da tomada. Se a cera estiver demasiado
quente, esperem alguns segundos antes de comeQar
a aplicaqao, deixando-a arrefecer. No fim da ope-
raqao, tirem o caducho de cera e deixem arrefecer o
aquecedor, antes do arrumar. Cuidado: nao se deve
utilizar o produto com a ficha inserida na tomada
da corrente.

COMO USAR
Assegure-se que a pele esta perfeitamente limpa e
seca. Passar o roll-on no sentido do crescimento do
p6lo. Aplique a tira sobre a area da pele a ser depila-
da, pressionando com a palma da sua mio para que
a fita adira bem. De seguida, puxar a tira no senti-
do contr6rio ao crescimento do p6lo. Manter a pele
esticada, enquanto puxa, deve puxar a tira parale-
lamente d pele e nio na venical. Cada tira pode ser
usada vdrias vezes. Ap6s a depilaqao, limpe a pele
utilizando um toalhete, a fim de remover facilmente
os residuos de cera.

ATENqAO
Nunca use a cera sobre a pele ferida, irritada ou fis-
surada, em caso de acne ou manchas, sinais, veias
varicosas, fragilidade capilar, em queimaduras do
sol ou qualquer ouiro similar. lmpr6prio para idosos
ou diab6ticos. Espere pelo menos 24 horas antes
de usar qualquer desodorizante, perfume ou logSo
alco6lica na 6rea depilada. Evitar qualquer contacto
com os olhos, se tal acontecer, consultar imediata-
mente um especialista. Quando o produto 6 usado
pela primeira vez, teste a cera numa pequena parte
da area a ser tratada e esperar 24 horas antes da
aplicaQao. Mantenha o produto fora do alcance das
criangas. Mantenha a posiqao vertical do produto e
forma a partir de fontes de aouecimento.
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LIMPEZA E MANUTENqAO
Antes de limpar o aparelho, desligue sempre a ficha
da corrente. A fim de remover residuos de cera da
unidade, utilize um pano macio embebido em 6leo,
detergente ou usar o toalhete fornecido com os pro-

dutos. Nunca utilize detergentes ou solventes agres-
sivos. Nunca mergulhe o aparelho em agua.

CARACTER|STICAS TECNICAS
CALENTADOR ROLON

Aparelho de classe ll

Nao utilizar este aparelho pedo
de banheiras, chuveiros,
lavat6rios ou outros recipientes
que contenham agua.

Este produto foi projectado
e fabricado cumprindo todas
as directivas europeias vlgentes.

ELIMINAQAO
Este aparelho, inclusive as suas peEas

removiveis e os acess6rios, no fim da sua

13 vida ritil ndo deve ser eliminado junto do

lixo dom6stico,mas conforme a directiva europela

2OO2/96/EC. Como deve ser tratado separadamen-
te do lixo dom6stico, 6 necess6rio entrega-lo num

centro de recolha diferenciada para aparelhagens
el6ctricas e electr6nicas, ou devolv6-lo na loja na al-

tura em que se compra uma nova aparelhagem equi-
valente. O incumprimento destas disposiQ6es sera
punido severamente.

Todas as indicag6es e os desenhos baseiam-se
nas informag6es mais recentes, disponiveis no
momento da realizaeao deste manual e podem
estar suieitas a variaq6es.
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BAXHI{ T{HCTPYKIII4I4 3A BE3OTIACHOCT
flpepl usno,rsnaHe Ha ypeAa, npoqerere BHnMareJrHo

yKa3aHr.rJrTa BKjrroqeHrr B HacTorrqr{q HapT,rrHr{K.

flpenop'r,.miuue Bn ga c:sxpanmare ro3n Hap'br{Hril(

:a 6rreuo ltgno,r3BaHe. llurora ne r.Bnorsear?re
ypena 3a qeJrr{, pa3,.IuqHlr oT Te3rr yKa3aHr{ B

rtr{crpyrq+,lfie. Bcxxo gpyro r.r3rron3BaHe cneABa

Aa ce crrTTa 3a HenpaBulHo r4 cneAoBaTeJrHo 3a

onacro. Ilpepr u3noJr3BaHe Ha )?eAa, npoBepere

AaJrr{ HanpexeHr.teTo Ha eJreKTpr{qecKr.rqT KOHTaKT

orroBapr Ha roBa, )'Ka3ano Ha ypena. He usno,rsearire

)?etrI,r B 6aHs rr B lpym roMerqeHwr c loBrrrrreHa
BJrDKHocr. C qel n:6areaHe Ha roKoBrr yAaprr.

HrrKora He noran{ftTe ypeua B'bB BoAa r{Jru B lpyrr4
pa3rBopt4: e c,'D"lati ve no c,ryrali+tocr ypetrbl
napre B-bB BoAa. He ce om4rear:ire !a ro h3BaAure, a
Besrara u3rroqere or KonraKTa. Hlxora ne rpa6na

Aa rr3rro]r3BaTe ypeAa, KomTo e B KoHTaKT c BoAa:

KO]-aTO CTe 868 BaHaTa, C BOAa, KO.rrTO npT,CKa OT

MI4BKaTa, C N{OKpI{ LIJTLI BIa>IG{LI p'bqe. onaXOnt rnrre
.racTri (HaunoHoBrr ru[.rKqera, Kyruq, KaproH...) He

rpx6ea qa ce ocraBm B 6:nrsocr go geqa, npeABnn are

ca rrorerilu,ralreH rr3ToqHnK Ha orlacHocr. flocragere
u crxpau.marile )?ena BrrHafI{ Ialeqe or rorrJrr.rHHr{

H3TOqIn{Fr, OT CJIbHqeBLI JTbril4, OT BJIiDKHOCT,

or pe>Kerrgl npeAMern r.rml nogo6ru. Peqonuo

npoBepnBaiTe c'bcrosHuero Ha 3axparrBalrurJlT

ra6e:r. He rcnongearlre ypeAa, Koraro UetrceJra,
3axpaHBan+.I'Ir Ka6eJI r{m.r caMr.r{T ypeA ca

noepeqerur. flasere 3axpanBa[Ir4qr xa6el or rorrrarr
cT'c 3afpflrlr qacrr{ Ha ypena. BuHarr.r pasxavartre

xa6ela cleg r{3rroJr3Baue, HLrKofa He trhpnal:iTe
3axpaHBarr+.rm ra6e:r unn ypega, 3a Aa r.r3BaAr4Te

Luettce,ra or eneKTpilqecKxrr KoHTirKT. [prxre
BKIIOT{eHIqT ypen Ualerl OT 3ana"lll{l\4n [peAMeTI4 L{m4

uarepnama. Hrlxora ne ocraBsrtre ypega 6e: na.71:op,

AOKaTO e BKJIIOT{oH B eIeKTpr4qeCKr.rJrT KOrrTaKT.
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