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I. Zastosowanie
Podgrzewacz umożliwia podgrzanie i utrzymanie komfortowej temperatury olejku do masażu. Olejek
w plastikowej buteleczce z dozownikiem, w ciągu 40 minut (po kilku samoczynnych włączeniach się
urządzenia) uzyskuje temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza. Podgrzewacz dzięki wbudowanemu
termostatowi utrzymuje stałą temperaturę olejku.

II. Budowa podgrzewacza olejków
1. Pojemnik na olejek

2. Podgrzewacz
3. Lampka kontrolna
4. Przycisk On/Off

III. Obsługa
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Postaw podgrzewacz na stabilnej, poziomej powierzchni i podłącz do prądu.
Wypełnij załączoną buteleczkę z dozownikiem (1) olejkiem do masażu i umieść ją w podgrzewaczu (2).
Ustaw dozownik w trybie otwartym (tzn. po wciśnięciu dozownika wypływa olejek).
Włącz przycisk zasilania (4) i upewnij się, że świeci się lampka kontrolna (3). Poczekaj od 30 do 40
minut na podgrzanie się olejku. Podgrzewacz będzie kilkukrotnie samoczynnie włączał się i wyłączał
a temperatura olejku będzie stale rosła aż osiągnie temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza.
Przed użyciem sprawdź temperaturę olejku w celu uniknięcia poparzeń. Pierwsze naciśnięcia
dozownika wydobędą olejek wyraźnie chłodniejszy (pochodzący z rureczki). Po kilku naciśnięciach
zacznie już wypływać olejek o przyjemnej temperaturze około 40 stopni Celsjusza.
Włączony podgrzewacz będzie utrzymywał temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza. Jeśli planujesz
w ciągu dnia przeprowadzić więcej masaży z użyciem ciepłego olejku, podgrzewacz możesz pozostawić
włączony. Termostat podgrzewacza nie dopuści do przegrzania olejku.
Wyłącz urządzenie przyciskiem (4) po zakończeniu używania podgrzewacza.

IV. Uwagi eksploatacyjne
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Olejek wlewaj do pojemnika (1) przed włożeniem do podgrzewacza (2).
Nie wlewaj płynów bezpośrednio do podgrzewacza.
Przed użyciem upewnij się, że wnętrze podgrzewacza i pojemnik są suche.
Nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie.
Nie włączaj podgrzewacza bez upewnienia się, że pojemnik jest we właściwej pozycji i jest wypełniony
przynajmniej do połowy swojej objętości. Jeżeli pojemnik będzie przepełniony, płyn będzie wyciekać
podczas podgrzewania. Jeżeli pojemnik będzie zamknięty może ulec zniekształceniu podczas stygnięcia.
Po użyciu wyłącz podgrzewacz i wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka.
Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt.
Używaj wyłącznie pojemników PE (HDPE lub LDPE). Pojemniki PET stopią się lub zdeformują przy
podgrzewaniu ze względu na niską temperaturę topnienia.

V. Dane techniczne
Zasilanie: 230 VAC / 50 Hz
Maksymalna temperatura: 40 oC
Moc znamionowa: 42W-50W
Wymiary podgrzewacza: 14 cm - szerokość, 15 cm - wysokość, 150 cm - długość kabla
Wymiary buteleczki na olejek: 5x21 cm, objętość 250ml
Data sporządzenia instrukcji: listopad 2016

