
INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej 
jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez 
użytkowników, łączący zgodność ze standardami bezpieczeństwa z łatwością 
obsługi.
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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA:

 wszelkiego rodzaju trwałe
 farbowanie wszelkimi rodzajami farb
 prostowanie włosów
 dekoloryzacja
 kuracje zapobiegające i leczące wypadanie włosów
 łysienie
 łupież 
 przetłuszanie się włosów, problemy z rozczesywaniem

UWAGI OGÓLNE

 Przed uruchomieniem urządznia należy zapoznać się z danymi 
umieszczonymi na tabliczce znamionowej, znajdującej się z tyłu urządzenia. 
Następnie należy upewnić się, że odpowiadają one parametrom posiadanej 
sieci elektrycznej (napięcie i moc pobierania).

 Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy zamontować 
urządzenie na statywie lub wysięgniku uprzednio zamocowanym do ściany.

 Urządzenie należy czyścić lekko wilgotną szmatką lub za pomocą ogólnie 
dostępnych detergentów (środki te nie mogą zawierać alkoholu lub acetonu). 
Uwaga! Urządzenie należy czyścić dopiero po jego odłączeniu od sieci.

 Uwaga! Należy stosować wodę deminarlizowaną! Woda z kranu może 
spowodować zakamienienie zbiornika a co za tym idzie zatkanie przewodów 
urządzenia.

 Firma nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwej struktury ściany 
(płaszczyzny), do której zostanie zamontowany wysięgnik urządzenia 
wiszącego.

 W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego należy oddać urządzenie do 
specjalistycznego i autoryzowanego punktu naprawy.

UWAGA WAŻNE: Urządzenie należy włączyć I poczekać aż zacznie się z niego 
wydobywać para zanim posadzicie klienta i rozpoczniecie pracę.
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OPIS URZĄDZENIA:

A) Korpus
B) Pierścień
C) Pokrywa
D) Dyfuzor Pary
E) Rozpylacz
F) Panel sterowania
G) Napełnianie wodą
H) Pojemnik kondensy
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NAPEŁNIANIE WODĄ:
Odkręcić korek bezpieczeństwa i wlać wodę (około 0,5l) do zbiornika używając do 
tego celu pojemnika i lejka. W celu osiągnięcia lepszych rezultatów i dłuższej 
eksploatacji sprzętu radzimy używać wody destylowanej. Po zakończeniu w/w 
czynności należy dokładnie zakręcić korek bezpieczeństwa (rys. 3 i 4).
POJEMNIK KONDENSY:
Konieczne jest kontrolowanie poziomu wody (kondensy) w plastikowym pojemniku I 
opróżnianie go tak aby się nie przepełnił. Należy regulatnie kontrolować czy odpływ 
kondensy z plastikowej głowicy odbywa się prawidłowo, w celu uniknięcia 
nieprzyjemnego kapania na klienta (rys. 5).
REGULACJA OBUDOWY BLITZ:
Regulacja obudowy została ułatwiona poprzez umieszczenie w przedniej części 
pierścienia skrzydełek, dzięki czemu zagwarantowano większy komfort klienta (rys.
6)

Poniżej opis funkcji umieszczonych na obudowie:

Lewa kolumna – trwała ondulacja
- włosy naturalne – 6 minut
- włosy farbowane – 5 minut
- włosy rozjaśnione – 4 minuty
 
Środkowa kolumna – koloryzacja:
- bez dekoloryzacji – 10 minut
- 4 tonowa koloryzacja – 20 minut
- normalna koloryzacja – 15 minut
 
Prawa kolumna – zabiegi odżywiające:
- włosy mocne – 18 minut
- włosy normalne – 6 minut
- włosy cienkie – 5 minut
 
Podane na obudowie czasy są orientacyjne i mogą ulegać zmianie w 
zależności od producenta kosmetyku.

UWAGA!!! W CELU UŁATWIENIA OBSŁUGI PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO 
PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

 Do górnego zbiornika należy wlewać nie więcej niż 0,5 litra wody. Woda nie 
może przelewać się do dolnego zbiornika.

 Dolny zbiornik służy tylko i wyłącznie do zbierania wody powstałej ze 
skraplającej się pary wodnej. Należy regularnie go opróżniać.

 Skraplanie się nielicznych kropel wody na zewnętrznej stronie hełmu jest 
zjawiskiem normalnym.

 Do nawilżacza zaleca się używać wodę wyłącznie destylowaną lub 
przrgotowaną

 Nie należy dodawać do wody żadnych substancji oleistych (np. Olejków do 
aromaterapii), gdyż powoduje to zatkanie dysz urządzenia i nieprawidłowe 
jego funkcjonowanie

 Czas uzyskania pary przy pełnym zbiorniku to około 7-10 minut.
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MONTAŻ STATYWU

1. Włóż rurę statywu (B) do otworu na górze pięcioramiennej bazy (A), następnie 
zabezpiecz ją wkręcając śrubę od spodu (D).

2. Przekręć zgodnie ze wskazówkami zegara plastikową nakrętkę znajdującą się na 
górze rury statywu (B). Włóż w główną rurę mniejszą rurkę (C), przykręcając z 
powrotem plastykową nakrętkę. Upewnij się, że rurka (C) nie wyskoczy z większej 
rury (B).

3. Nałóż urządzenie na statyw (C) i wyreguluj jego wysokość za pomocą 
nakrętki.
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OPIS:
A) BAZA
B) RURA Ø45
C) RURA Ø35
D) ŚRUBA Z PODKŁADKĄ



MONTAŻ RAMIENIA

1. Umieść wspornik (A) na ścianie, zalecana wysokość maksymalna 190 cm.

2. Umocuj talerz (B) na wsporniku (A) używając dwóch nakrętek.

3. Zamontuj osłonę (H) na talerzu (B) i przymocuj śrubami (I)

4. WAŻNE: Bez zdejmowania opaski blokującej (C), która trzyma ramię złożone, nałóż 
ramię (D) na talerz (B).

5. Po zamocowaniu dwóch śrub (E) na końcu ramienia (D) nałóż oś przegubu (F) i 
przykręć go śrubami.

6. Tylko teraz można usunąć opaskę blokującą ramię (C), trzymając jedną ręką ramię 
aby uniknąć gwałtownego odskoczenia do pozycji roboczej.

7. Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka znajdującego się na ramieniu i 
podłącz do głównego zasilania.
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OPIS:
A) WSPORNIK ŚCIENNY
B) TALERZ
C) OPASKA BLOKUJĄCA
D) RAMIĘ
E) ŚRUBY DO ZABEZPIECZENIA OSI
F) OŚ PRZEGUBU
G) ŚRUBY

H cm190
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