
Viaszmelegítő 
 

Köszönjük, hogy termékünket választotta!  

Kérjük, olvassa el a tájékoztatót a biztonságos használat érdekében és őrizze azt 
meg a jövőben is! 
 

I. Megjegyzés 

 

1. Használat közben ne érjen a termékhez! 

2. Ne érjen hozzá nedves kézzel! 

3. A termék belsejében PC található. Ne tegye ki magas nyomásnak vagy 
ütésnek! 

4. Biztosítsa a szellőztetést! 

5. Ne törölje le róla a port vagy a vizet bekapcsolt állapotban, így elkerülheti a 
tüzet vagy egyéb balesetet! 

6. Ha bármilyen rendellenes hangot, furcsa szagot vagy füstöt tapasztal, 
kapcsolja ki a készüléket! 

7. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a kereskedővel, ha bármilyen 
problémát észlel! 

Ne szerelje szét, ne próbálja megjavítani! 

8. A termék nem vízálló. Csak beltéri használatra alkalmas. 

9. Tilos bekapcsolni, amikor nincs benne viasz! A hőmérséklet nem lehet 
magasabb 50 °C-nál sem üzemeltetés, sem tesztelés esetén! 

 

II. A tápegység specifikációi 
 

● Frekvencia: 1. 220V, 50Hz +/- 10% 

● Teljesítmény: 60W 

● Elektromos szigetelés minősítése: II. 

● Hőmérséklettartomány: 30°C-tól 130 °C-ig állítható  

 



III. A termék jellemzői 

A viaszmelegítő készüléket a fogászat területén alkalmazzák. Minden típusú 

fogászati viasz melegítésére alkalmas. Könnyen megolvasztja a viaszt és folyékony 

állapotban tartja. Egyszerű beállítani a hőmérsékletet, mely összehasonlítható az 

aktuális hőmérséklettel. 

 

IV. Funkciók 

 

1. Professzionális a viasz mártogatásban. 

2. Beállítható a szükséges hőmérséklet (+/- 1%) 

3. Könnyű működtetni és használni. 

4. Gyorsan megolvasztja a viaszt és folyékony állapotban tartja. 

5. Jó a szigetelése és a hővezetési képessége. 

6. Digitális kijelző, hőmérséklet-beállítás és –tartás jellemzi. 

7. Könnyen összehasonlítható a beállított és az aktuális hőmérséklet. 

8. A LED fény automatikusan jelzi a melegítést, majd kialszik, amikor a beállított 

hőmérsékletet elérte. 

9. Könnyen észrevehető, ha valami gond van a pontos hőmérséklet-érzékelőnek 

köszönhetően. 

 

V. Használati útmutató 

 

Csatlakoztassa az áramkörhöz és kapcsolja be! A kijelző bal sarkában egy piros fény 

jelzi az aktuális hőmérsékletet. Válassza a Fahrenheitet vagy a °C-ot, majd állítsa be a 

szükséges hőmérsékletet! 120 °C-nál magasabb hőmérsékletet ne állítson be! Ezután 

a fűtés működésbe lép. Amikor már csak 4-5 °C hiányzik a beállított értékig, a piros 



fény villogni kezd. A kívánt hőmérséklet elérésekor a piros fény automatikusan 

kikapcsol. A készülék megtartja az elért hőt. Ha 1°C-kal lecsökken a hőmérséklet, a 

fűtés ismét működésbe lép. 

 


