
    
JC-340 SET PRO DEPILACI S APLIKÁTOREM 
 
Návod k použití 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili Set pro depilaci s aplikátorem JC-340 společnosti Joycare. 
 
Zásady bezpečného použití 
Před použitím výrobku čtěte pozorně instrukce uvedené v tomto manuálu. Doporučuje se uschovat tento 
manuál pro pozdější použití. 
 
Nepoužívejte tento výrobek pro jiné účely, než jsou uvedené v instruktážní příručce. Jakékoliv jiné 
užití je považováno za nevhodné, tedy nebezpečné. 
Před použitím se ujistěte, zda napětí odpovídá hodnotě uvedené pro tento výrobek. Nepoužívejte tento 
výrobek v koupelně nebo na jiných vlhkých místech. Pro předejití nebezpečí elektrického šoku 
neponořujte tento výrobek do vody ani jiných roztoků. Pokud se přece jen omylem dostane do vody, 
nezkoušejte ho znovu zapínat. Okamžitě přístroj vyndejte ze zásuvky. Nikdy jej nepoužívejte v blízkosti 
vody, tj. když se koupete, používáte dřez nebo pokud máte mokré či vlhké ruce. Balení (igelitové tašky, 
krabice, papírové obaly) nenechávejte v dosahu dětí, mohou být škodlivé. 
Výrobek neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů, na přímém slunci, ve vlhkém prostředí a u ostrých nebo 
podobných předmětů. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. 
Nepoužívejte výrobek, pokud jsou zásuvka, napájecí kabel nebo přístroj poškozeny.  Zamezte dotýkání 
napájecího kabelu horkých částí přístroje. Po použití přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky. Nepoužívejte 
vytažení ze zásuvky jako vypnutí přístroje.  
Přístroj držte v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a materiálů. Pokud je přístroj zapojen do 
zásuvky, nenechávejte ho bez dozoru. Nestrkejte do přístroje žádné předměty, mohlo by to způsobit jeho 
poškození. V případě poškození či zničení přístroj vypněte a kontaktujte servis. Nesnažte se přístroj 
opravit či vyměnit poškozené části. Pro zachování záruky přístroj musí být opraven odborným servisem. 
Pro zamezení přehřátí přístroje ho nenechávejte zapnutý, když ho nepoužíváte. Před uložením jej nechte 
vychladnout. Tento přístroj není určený pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a 
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyli poučeni o užití 
zodpovědnou osobou. Mělo by být zajištěno, aby si s přístrojem nemohli hrát děti. Pokud se poškodí 
napájecí kabel, musí se nahradit originálním kabelem od výrobce nebo od specializovaného servisu. 
Pokud je přístroj používán v koupelně, po použití ho vypojte ze zásuvky, jelikož voda představuje 
nebezpečí i v případě, že je přístroj vypnutý. 
 
POKUD TO NENÍ NEZBYTNÉ, NENECHÁVEJTE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ, POKUD HO 
NEPOUŽÍVÁTE. VYHNETE SE TAK PŘEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE. 
 
BALENÍ OBSAHUJE: 
OHŘÍVAČ VOSKU: kompletní s napájecím kabelem 
 
NÁHRADNÍ NÁPLŇ: 100 ml profesionálního liposubilního (rozpustný v tucích) přírodního vosku 
vhodného pro všechny typy pleti, včetně té nejcitlivější. Roll-on umožňuje nanesení tenké vrstvy vosku 
velice jednoduše a efektivně na Vaši pokožku. 
PROUŽKY: Balení obsahuje 25 proužků použitelné na každou část těla včetně obličeje. 
 
ZKLIDŇUJÍCÍ UBROUSKY: Jednorázové olejové ubrousky pro zklidnění a obnovení rovnováhy 
pokožky. Odstraňují veškeré stopy po vosku, zanechávají pokožku hladkou a jemnou na dotek.  
Pokyny pro správné použití: 
Vložte náplň do ohřívače, zástrčku strčte do elektrické zásuvky (před použitím vždy zkontrolujte, zda 
napětí odpovídá hodnotě vhodné pro tento produkt) a přístroj zapněte. Přiložte víko a vyčkejte, dokud se 
vosk úplně neroztaví (obvykle je nutné počkat 25 až 30 minut v závislosti na ročním období). Před 
použitím náplně je nutné, aby zástrčka byla vytažena ze zásuvky.  
Pokud je vosk příliš horký, vyčkejte několik vteřin před aplikací. Po skončení aplikace vyjměte kazetu a 
přístroj před uložením nechte vychladnout.  
 
 
 

Upozornění: Nepoužívejte přístroj, pokud je zapojený do elektrické sítě. 
Ujistěte se, zda je Vaše pokožka úplně suchá a čistá. Naneste vosk ve směru růstu chloupků a ujistěte se, 
jestli je vrstva vosku na pokožce souvislá a správně silná. Přiložte pásek na místo, které chcete depilovat, 
přitlačte pásek dlaní ruky tak, aby dobře držel. Poté strhněte pásek proti růstu chloupků. Držte pokožku 
napnutou a při strhávání věnujte pozornost tomu, aby pásek nebyl ve vzpřímené poloze. Každý proužek je 
možné použít vícekrát. Po depilaci pokožku snadno vyčistíte od zbytku vosku pomocí jednorázového 
vlhčeného ubrousku.  
Pro dosažení nejlepšího výsledku při použití ohřívače vosku se doporučuje využití náplně JOYCARE (100 
ml přírodního vosku – 25 pásků – 2 vlčené ubrousky).  
Upozornění: Nikdy nepoužívejte vosk na zraněnou nebo podrážděnou pokožku, při akné, na mateřská 
znamínka, křečové žíly, spáleniny, apod. Přípravek není vhodný pro diabetiky a starší osoby.  24 hodin 
před aplikací nepoužívejte deodoranty, parfémy ani alkoholické krémy, na depilované části těla. Vyhněte 
se kontaktu s očima. Pokud se přípravek dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud 
přípravek používáte poprvé, vyzkoušejte ho nejdříve na malé části pokožky a vyčkejte 24 hodin před 
aplikací. Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí. Dbejte na to, aby byl ve svislé poloze a nebyl v blízkosti 
zdroje tepla. 
 
Čištění a údržba: 
Před čištěním přístroje ho vždy vypojte ze zásuvky. Pro odstranění vosku z přístroje použijte měkký 
hadřík namočený do přípravku AFTERWAX nebo využijte ubrousek poskytnutý k přístroji. Nikdy 
nepoužívejte prací prostředek. Nikdy neponořujte přístroj do vody. 
 
Technické parametry: 
Napájení: 100-240V/50-60Hz 
Příkon: 25W 
Samoregulační odpor PTC 
Rozměry balení: 18x 7x 4,5 cm 
Váha produktu: 440 g 
 
Symboly 
    
 
  Třída II. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem. 
   
 
  Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo  

  jiných nádob s vodou 
 
 
       Tento výrobek je vyroben v souladu se všemi platnými evropskými směrnicemi. 
  

 Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení) 
Tento výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného 
(komunálního) odpadu. Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se 
řiďte pokyny pro likvidaci přístroje.  
 
Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se 
změnit bez předchozího upozornění.  
 
Vyrobeno v Itálii  
Distribuováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.p.A., Via Caduti del Lavoro, 40, 
60131, Ancona (Italia). 
Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz 
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