
Instrukcja obsługi podgrzewacza olejku do masażu 

1. Opis urządzenia

A

B
C

D

A. dozownik 
B. podgrzewacz
C. dioda kontrolna
D. włącznik/wyłącznik 

2. Przeznaczenie

Urządzenie znajdzie swoje zastosowanie podczas podgrzewania i utrzymania odpowiedniej
temperatury olejku do masażu. Wewnątrz urządzenia znajduje się plastikowa buteleczka z
dozownikiem, która podgrzewa olejek, a termostat utrzymuje temperaturę przez długi
czas. 
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Olejek należy wlewać do buteleczki przed włożeniem jej do podgrzewacza. 
Nie powinno się wlewać olejku ani innego rodzaju płynów bezpośrednio do
podgrzewacza - olejek wlewamy wyłącznie do plastikowej buteleczki. 
Olejek powinien wypełniać minimum pół pojemności buteleczki. Zbyt duża ilość olejku
może powodować wyciekanie. 
Urządzenie przed użyciem nie powinno mieć kontaktu z wodą. 
Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy pojemnik oraz wnętrze
podgrzewacza są całkowicie suche, a pojemnik jest ustawiony w odpowiedniej pozycji. 
Zawsze po użyciu należy wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku, a następnie
odłączyć wtyczkę od gniazdka. 
Urządzenie należy przechowywać w miejscu z dala od dzieci i zwierząt. 
Do podgrzewania olejków należy zawsze stosować wyłącznie pojemniki PP. Buteleczki
z innego rodzaju tworzywa mogą ulec stopieniu lub zdeformowaniu, co może grozić
poważnym uszkodzeniem podgrzewacza. 
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3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

4. Jak korzystać z podgrzewacza? 

Podgrzewacz należy umieścić na blacie lub innej stabilnej powierzchni i podłączyć do
zasilania. 
Do plastikowej buteleczki należy wlać olejek, a następnie włożyć ją do podgrzewacza i
pozostawić w trybie otwartym. 
Za pomocą przycisku należy włączyć urządzenie i odczekać 30-40 min. aż olejek
uzyska odpowiednią temperaturę. W trakcie podgrzewania urządzenie może
automatycznie włączać się i wyłączać do momentu, aż olejek osiągnie właściwą
temperaturę. 
W celu uniknięcia poparzenia, przed aplikacją olejku należy sprawdzić temperaturę -
należy kilkukrotnie nacisnąć dozownik, aby pozbyć się chłodnego olejku zalegającego
w rurce, a następnie ostrożnie sprawdzić temperaturę właściwego (nagrzanego) olejku. 
W urządzeniu występuje termostat, który kontroluje temperaturę olejku. W celu
zachowania odpowiedniej temperatury przez dłuższy okres czasu należy pozostawić
włączone urządzenie. 
Gdy podgrzewanie olejku nie jest już konieczne należy wyłączyć urządzenie za pomocą
przycisku On/Off. 
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5. Specyfikacja

Maksymalna temperatura: 60°C 
Zasilanie: 230V / 50Hz
Moc: 42W - 50W
Długość kabla: 150 cm 
Wymiary podgrzewacza:

Wymiary buteleczki na olejek: 5 cm x 21 cm 
Pojemność buteleczki: 250 ml 

- szerokość: 14 cm 
- wysokość: 15 cm


