
 

 

Ohřívač s digitálním termostatem a rychlým předehřátím 

 

NÁVOD 

Před použitím si prostudujte uživatelský návod: 

1. Umístěte přístroj na rovný povrch a připojte adaptér do zástrčky ohřívače na zadní straně 

jednotky a zapněte přístroj do zásuvky.  

2. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF a přístroj zapněte. Rozsvítí se oba digitální displeje. 

 Levý displej ukazuje teplotu nastavenou uživatelem. 

 Pravý displej ukazuje skutečnou teplotu jednotky. 

 Zmáčkněte tlačítko C/F pro přepnutí mezi stupni Fahrenheita a Celsia. 

3. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů nastavíte požadovanou teplotu ohřevu na levém 

digitálním displeji, dokud neukáže vámi požadovanou teplotu cukrové pasty a KiSS Waxing 

*Doporučené teploty ohřevu pro výrobky Alexandria Professional – cukrové pasty a KiSS Waxing 

Cukrové Pasty  

LK Private Stock 35°C 

LK Plus 37°C 

Regular 41°C 

Tropical 43°C 

Tropical Plus 47°C 

KiSS Waxing 62°C 

 

 

4. Pro rychlé předehřátí zmáčkněte tlačítko PREHEAT. 

Levý displej bude nyní ukazovat teplotu 71 °C.  Na pravém displeji se teplota 71 °C ukáže 

přibližně za 20 minut . Ohřívač nyní zůstane na předehřáté teplotě 71 °C po dobu 15 minut, 

následně se začne ochlazovat na vámi zvolenou teplotu (Krok 3). (Viz **Doba předehřívání) 

5. Levý digitální displej nyní zobrazuje vámi nastavenou teplotu. Dosažení vámi zvolené teploty 

bude trvat přibližně 20-30 minut, kdy se zobrazí také na pravém displeji. Rozdíly v čase 

závisejí na nastavení teploty u vámi vybraného typu cukrové pasty.* 

Příklad: U LK Private Stock je stanovená teplota 35 °C, zatímco u Tropical Plus 47 °C. 

Čím nižší teplota, tím déle bude trvat, než se teplota PREHEAT zchladí na požadovanou 

úroveň. 

6. K vypnutí přístroje zmáčkněte tlačítko ON/OFF. 

7. Při opětovném zapnutí ohřívače se na levém digitálním displeji zobrazí poslední nastavená 

teplota. 

 



 

*Doporučené teploty ohřevu pro výrobky Alexandria Professional – cukrové pasty a KiSS Waxing 

Cukrové Pasty  

LK Private Stock 35°C 

LK Plus 37°C 

Regular 41°C 

Tropical 43°C 

Tropical Plus 47°C 

KiSS Waxing 62°C 

Jde o doporučené teploty. Lze je přizpůsobit osobním preferencím uživatele a ročnímu období. (v 

letních měsících není nutné „měkké pasty“ nahřívat).   

Když oba displeje ukazují stejnou teplotu, pravý displej může zobrazovat kolísání +/- 1 stupeň. Je to 

normální a není třeba se znepokojovat. 

** DOBA PŘEDEHŘÍVÁNÍ 

U LK Private Stock a LP Plus NELZE OHŘÍVAČ PŘEDEHŘÍVAT 15 MINUT. Jakmile pravý digitální displej 

ukáže 71°C (přibližně po 20-25 minut), stiskněte znovu PREHEAT a automaticky začne ochlazování. 

Levý digitální displej nyní zobrazí nastavený čas pro cukrové pasty LK.* 

Ohřívač dosáhne požadované teploty cca za 25 minut. Tato teplota bude zobrazena na pravém 

digitálním displeji.  

Pro dosažení požadované teploty u typů Regular, Tropical, Tropical Plus a KiSS Waxing nechejte 

ohřívač přirozeně zahájit výchozí proces ochlazování. Není třeba dělat nic dalšího. 

 

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PŘEDEHŘÍVÁNÍ 

Ohřívač lze také nastavit manuálně. Pokud budete chtít přístroj ovládat manuálně, budete jej muset 

také udržovat. Například: Pokud chcete, aby doba předehřátí na 71°C byla delší, než je 

přednastavených 15 minut, budete muset nejdříve nastavit teplotu 71°C  na levém digitálním displeji. 

NEMAČKEJTE TLAČÍTKO PREHEAT. Jakmile pravý digitální displej ukáže 71°C , ohřívač bude tuto 

teplotu udržovat, dokud manuálně nenastavíte levý digitální displej pomocí tlačítek se šipkami na 

vámi požadovanou teplotu pro konkrétní typ cukrové pasty.* 

Na ohřívač se vztahuje záruka 6 měsíců od data nákupu. Záruka se nevztahuje na poškození 

způsobená nesprávným používáním či v důsledku pokusu o opravu nepovolanými osobami. Náklady 

spojené s dopravou hradí zákazník. 

Je zakázáno: používání rozpouštědel a ředidel, částečně nebo úplně ponořovat přístroj do vody nebo 

jiných tekutin. Údržbu provádějte vždy po výkonu a po vypojení zástrčky z elektrické sítě. 

Technické parametry: Příkon 150W 
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