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INLEIDING
De PINK Professional Wax Heater 1000 ml is een professioneel verwarmer, ideaal voor het verwarmen 
van alle soorten ontharingswax en suikerpasta’s. We hebben extra aandacht besteed aan de veil-
igheid van ons apparaat, dat voldoet aan alle relevante Europese normen. 

LET OP: Dit apparaat kan worden verwarmd tot zeer hoge temperaturen. Lees deze instructies 
zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, om letsel te voorkomen.

HOOGTEPUNTEN
•	 Hoogwaardig Europees product - exclusief in Italië vervaardigd voor PINK Cosmetics GmbH
•	 Zeer snelle en gelijkmatige opwarming (het ontharingsproduct wordt direct in de heater verwarmd 

- geen aparte aluminium inzet nodig)
•	 Gemakkelijke hantering voor Strip Wax door bevestigbare stijgbeugel om overtollige wax te  

verwijderen
•	 Eenvoudig te bedienen temperatuurregelaar aan de voorkant van het apparaat
•	 Makkelijk schoon te maken

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
•	 Laat de verwarmer nooit ingeschakeld wanneer deze leeg is
•	 Laat de verwarmer nooit ‘s nachts aan staan
•	 Als de reeds vloeibare wax langer dan 15 minuten in de verwarmer wordt verwarmd bij de hoogste 

temperatuurinstelling, kan dit schade aan de verwarmer veroorzaken. Dit valt niet onder de garan-
tie.

•	 Raak het ontharingsproduct of het aluminium van de verwarmer niet aan als het heet is (risico op 
brandwonden!)

•	 Buiten het bereik van kinderen houden
•	 Als het apparaat tijdens het verwarmen niet goed werkt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het 

stopcontact en neem contact op met PINK Cosmetics GmbH
•	 Open het apparaat nooit zelf - gevaar voor elektrische schokken. Alleen geautoriseerd technisch 

personeel van PINK Cosmetics GmbH heeft toegang tot de onderdelen in het apparaat. Voor repa-
raties of verdere informatie moet u contact opnemen met PINK Cosmetics GmbH.

•	 Gebruik de verwarmer nooit als de stekker of het netsnoer beschadigd is, als u merkt dat het ap-
paraat niet goed functioneert, als het apparaat is gevallen en / of beschadigd is, of als het appa-
raat in contact komt met water

•	 Laat het apparaat altijd volledig afkoelen voordat u het opbergt

INSTALLATIE
Open de bovenkant van de doos en haal het apparaat eruit. Het wordt aanbevolen om de originele 
verpakking te bewaren voor het geval u het apparaat in de toekomst moet retourneren. De instal-
latieplaats moet een glad, vlak en stevig oppervlak hebben. Direct zonlicht en blootstelling aan een 
stoffige omgeving moeten worden vermeden. De netvoeding moet voldoen aan de wettelijke eisen en 
geschikt zijn voor het apparaat.
LET OP: Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in vochtige ruimtes.
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GEBRUIKSAANWIJZING
1. Giet het ontharingsproduct rechtstreeks in de verwarmer
2. Schakel het apparaat in en zet de temperatuurmeter gedurende ca. 10 minuten op instelling 4 

(afhankelijk van de temperatuur in de kamer en de hoeveelheid / consistentie van het ontharing-
sproduct)

3. Stel de temperatuur in op aanbevolen instelling voor het ontharingsproduct bijv. 

	 Next Generation Wax: instelling 2 – 2,5
	 StripAway Wax: ca. instelling 2,5
	 PINK Suikerpasta: instelling 1,5 – 2

Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de kamertemperatuur, de consistentie van het ontha-
ringsproduct en de volheid van het apparaat. Voordat u het ontharingsproduct op de klant aanbrengt, 
raden we u aan het product aan de zijkant van uw pols te testen om er zeker van te zijn dat het een 
veilige en comfortabele temperatuur heeft.

REINIGING
Reinig na gebruik de verwarmer met een speciale reiniger / waxverwijderaar, bijv. PINK Wax Solvent. 
Waxresten zijn gemakkelijk te verwijderen van het oppervlak van de verwarmer terwijl het appa-
raat nog warm is. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald voordat u het 
schoonmaakt. LET OP: Gebruik alleen schoonmaakproducten die bedoeld zijn om wax te verwijderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
•	 230 V, 50-60 Hz
•	 160 watt
•	 Maximale temperatuur: 170 °C
•	 Aluminium tank
•	 Zelfdovende PBT-behuizing
•	 Roestvrijstalen stijgbeugel
•	 Capaciteit: 1000 ml
•	 Dit verwarmingsapparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

o Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur (RoHS) 2011/65/EU- Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863

•	 Het apparaat is CE-gecertificeerd en draagt   de CE-markering.
•	 Het symbool  geeft aan dat de verwijdering van dit apparaat in overeenstemming moet zijn met 

de lokale regelgeving.

GARANTIE
De fabrieksgarantie is 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum onder de volgende voorwaarden:

•	 Voor elke reparatie die onder de garantie valt, moet een gedateerd aankoopbewijs en contactge-
gevens worden verstrekt

•	 Schade als gevolg van het volgende valt niet onder de garantie:
o Het apparaat aansluiten op de verkeerde elektriciteitsspanning of het verkeerde type stroom
o Het apparaat laten vallen, nalatigheid, demontage, oneigenlijk gebruik (zie ook het hoofdstuk 

getiteld “Veiligheidsrichtlijnen”)
o Reparaties of aanpassingen uitgevoerd door een niet-gecertificeerd elektrisch bedrijf

•	 Als het serienummer beschadigd, gewijzigd of verwijderd is, zijn alle garanties ongeldig
•	 De garantie dekt geen normale slijtage

Klachten 
In geval van een klacht, stuur alstublieft een e-mail naar onze klantenservice via  
service@pink-cosmetics.com
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PINK PROFESSIONAL 
TRIPLE ROLL-ON WAX HEATER 

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 1000 ML

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 450 ML

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 200 ML

PINK PROFESSIONAL 
SINGLE ROLL-ON WAX HEATER

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 800 ML
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social.pink-cosmetics.com

pink-waxing-academy.nl

pink-cosmetics.com

shop.pink-cosmetics.com

010 - 808 26 87 (Nederland)

078 - 48 52 42 (België)


