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 PINK PROFESSIONAL SINGLE ROLL-ON WAX HEATER



INTRODUCTIE
De PINK Professional Single Roll-on Wax Heater is een professioneel verwarmingsapparaat dat ideaal 
is voor alle niet-gecodeerde wax- of suikerpastarollers van 100 ml. 
 
LET OP: Dit apparaat kan tot zeer hoge temperaturen worden verwarmd. Lees alstublieft voor het 
eerste gebruik de instructies aandachtig door om mogelijke verwondingen te voorkomen.

HIGHLIGHTS  
•	 Snelle en gelijkmatige verwarming
•	 Draadloos handapparaat voor comfortabel gebruik
•	 Eenvoudig te bedienen temperatuurregeling door middel van een draaihendel en digitaal display
•	 Aansluiting van maximaal twee extra verwarmingsapparaten is mogelijk
•	 Wax blijft tot 15 minuten warm in het handapparaat

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
•	 Laat het verwarmingsapparaat nooit aan staan als het leeg is
•	 Schakel het verwarmingsapparaat ’s nachts altijd uit
•	 Trek na gebruik en bij reiniging van het apparaat de stekker uit het stopcontact
•	 Raak de verwarmde roller of de verwarmde kamer van het apparaat nooit met blote handen aan 

(Kans op brandwonden!)
•	 Altijd buiten het bereik van kinderen houden
•	 Als het apparaat tijdens het opwarmproces defect raakt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het 

stopcontact en neem contact op met PINK Cosmetics GmbH
•	 Open het apparaat niet zelf - er bestaat een risico op een elektrische schok. Een interventie op de 

onderdelen in het apparaat mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd technisch personeel 
van PINK Cosmetics GmbH. Voor reparaties en voor meer informatie, neem contact op met PINK 
Cosmetics GmbH

•	 Gebruik de verwarmer nooit als de stekker of het netsnoer beschadigd is, wanneer je een beperkte 
functie van het apparaat opmerkt, het apparaat is gevallen en/of beschadigd of het apparaat in 
contact is gekomen met water

•	 Laat het apparaat altijd volledig afkoelen voordat je het opbergt 

INSTALLATIE
Open de bovenkant van de doos en haal het apparaat eruit. Het wordt aanbevolen om het materiaal 
van de de originele verpakking te bewaren voor het geval het apparaat in de toekomst moet worden 
geretourneerd. De installatieplaats moet een glad, vlak en stevig oppervlak hebben. Directe bloot-
stelling aan de zon en installatie in een stoffige omgeving moet 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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 PROFESSIONAL SINGLE ROLL-ON WAX HEATER



GEBRUIKSAANWIJZINGEN
1. Plaats de roller / patroon in het handapparaat en plaats het deksel erop.
2. Zet de temperatuurregelaar op ‘Max’. Het display toont niveau ‘105’. Na ongeveer 15 minuten is de 

werktemperatuur bereikt.
3. Bij de juiste temperatuur heeft de PINK Strip Wax een stroperige, dunne consistentie. Het is gemak-

kelijk en soepel aan te brengen.
4. Verwijder het deksel van het handapparaat, test de waxtemperatuur aan de binnenkant van jouw 

arm en breng de wax aan.
5. Plaats het handapparaat na het waxen terug op het laadstation.

Let op: De opgegeven apparaatinstellingen en minuten zijn richtwaarden die afhankelijk zijn van van 
kamertemperatuur, consistentie van het ontharingsproduct en het vulniveau van de roller.

SCHOONMAAK
Het verwarmingsapparaat na gebruik met een speciale apparaatreiniger / waxverwijderaar - de PINK 
Wax Solvent – eenvoudig schoonmaken. Waxresten op het oppervlak van de verwarmer kunnen het 
gemakkelijkst worden verwijderd als het apparaat nog warm is. Zorg ervoor dat de stekker van het 
apparaat eruit getrokken is voordat met reinigingswerkzaamheden wordt begonnen. OPMERKING: 
Gebruik alleen reinigingsmiddelen die speciaal zijn ontwikkeld om wax te verwijderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
•	 220 - 240 V, 50 Hz
•	 40 watt
•	 Capaciteit: 1 x 100 ml roller
•	 Het verwarmingsapparaat voldoet aan de volgende richtlijnen: Richtlijn betreffende de beper- 

king van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 
(RoHS) 2011/65 / EU - Afgevaardigde Richtlijn (EU) 2015/863

•	 Het apparaat is CE-gecertificeerd en draagt de CE-markering
•	 Het symbool  geeft aan dat dit apparaat moet worden afgevoerd in overeenstemming met de 

plaatselijk geldende richtlijnen

KLACHTEN
In het geval van een klacht kun je een e-mail sturen 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

PINK Professional Wax Heaters
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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)


