
TERMOSTYMULATOR CERIOTTI CIX3000 ELECTRONIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo  dziękujemy  Państwu  za  zakup  naszego  termo  -  stymulatora 
(infrazonu).  Został  on  zaprojektowany i  wyprodukowany z  wielką  uwagą i 
dbałością o szczegóły. Jego projekt odpowiada najbardziej rygorystycznym 
standardom bezpieczeństwa a jednocześnie jest bardzo łatwy i przyjazny dla 
użytkownika. 
Przed  przystąpieniem  do  korzystania  z  naszego  infrazonu  prosimy  o 
dokładne  zapoznanie  się  z  niniejszą  instrukcją.  Instrukcję  należy 
przechowywać  w  łatwo  dostępnym  miejscu  aby  w  razie  jakichkolwiek 
wątpliwości  dotyczących  użytkowania  mieć  do  niej  łatwy  dostęp.  W 
przypadku kłopotów z urządzeniem należy skontaktować się z producentem 
lub z autoryzowanym przedstawicielem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przy  korzystaniu  ze  sprzętu  elektrycznego  należy  przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu  zmniejszenia ryzyka pożaru, 
porażenia prądem lub obrażeń ciała:

• Przed  włączeniem  urządzenia  należy  dokładnie  zapoznać  się  z 
instrukcją obsługi urządzenia.

• Upewnić  się,  że  napięcie  w sieci  jest  takie  same jak  oznaczone na 



urządzeniu.
• NIE wolno włączać urządzenia jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są 

uszkodzone. NIE włączać urządzenia jeżeli nie działa prawidłowo, jeżeli 
spadło  na  ziemię  lub  zostało  uszkodzone.  Odesłać  urządzenie  do 
producenta  w  celu  sprawdzenia,  wyregulowania  elementów 
elektrycznych lub mechanicznych lub dokonania naprawy.

• Urządzenia nie wolno podnosić lub przenosić w chwili  kiedy pracuje.
• Aby  wyeliminować  ryzyko  zaprószenia  ognia  lub  porażenia  prądem 

należy włączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego i 
pamiętać o dokładnym włożeniu wtyczki do tegoż gniazdka. Nie zaleca 
się stosowania przedłużaczy i rozdzielaczy elektrycznych.

• Przewód elektryczny / sznur powinien znajdować się z dala od miejsc w 
których odbywa się duży ruch. 

• W  ŻADNYM  WYPADKU  NIE  WOLNO  UKŁADAĆ  PRZEWODU 
ZASILAJĄCEGO  POD  DYWANEM  LUB  INNĄ  WYKŁADZINĄ,  w 
pobliżu kaloryfera, grzejnika lub pieca.

• Urządzenia NIE NALEŻY stawiać i użytkować w pobliżu takich źródeł 
ciepła jak: grzejniki olejowe lub elektryczne, piece czy kaloryfery.

• W żadnym wypadku nie należy użytkować urządzenia w miejscu do 
którego dostęp mają dzieci. 

• W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY WKŁADAĆ JAKICHKOLWIEK 
PRZEDMIOTÓW DO OTWORÓW W URZĄDZENIU. 

• Infrazon  przeznaczony  jest  tylko  i  wyłącznie  do  stosowania  w 
pomieszczeniach zamkniętych. 

• Z urządzenia należy korzystać tylko i wyłącznie w sposób opisany w 
niniejszej instrukcji. Użycie niezgodne z przeznaczeniem lub w sposób 
niezgodny, z opisanym w niniejszej instrukcji może spowodować pożar, 
porażenie prądem lub inne obrażenie ciała (takie jak np. poparzenie). 

• Używanie  części  zamiennych  lub  akcesoriów  nie  rekomendowanych 
przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na 
terytorium Polski  grozi poważnym niebezpieczeństwem.

• Urządzenia nie wolno użytkować na wolnym powietrzu.
• Urządzenie należy ustawić na równej, twardej, płaskiej powierzchni. W 

żadnym  wypadku  nie  należy  ustawiać  urządzenia  na  dywanie, 
wykładzinie lub drewnianym parkiecie.



• Jeżeli nie użytkujemy urządzenia zaleca się wyłączenie go z gniazdka 
elektrycznego.

• DO  CZYSZCENIA  INFRAZONU  NIE  WOLNO  STOSOWAĆ: 
detergentów,  benzyny,  płynów  do  czyszczenia  szkła,  politury  ani 
rozcieńczalników.

• NIE  NALEŻY  samodzielnie  dokonywać  napraw  żadnych  części 
urządzenia.  Wszystkich  napraw  powinni  dokonywać  wyłącznie 
wykwalifikowani pracownicy serwisu.

Należy ponadto:
1. użytkować  i  przechowywać  urządzenie  z  dala  od  źródeł  ciepła.  Nie 

wolno także wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych i ciepła.

2. nie stawiać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.
3. podczas burzy odłączać urządzenie od źródeł zasilania.
4. W przypadku  pojawienia  się  dziwnego zapachu  bądź  śladów dymu, 

natychmiast  wyłączyć  urządzenie,  odłączyć  zasilanie  i  bezzwłocznie 
skontaktować się z serwisem.

5. nie  wolno  dotykać  wtyczki  zasilania  sieciowego  wilgotnymi  bądź 
mokrymi rękami.

6. podczas wyłączania zasilania nie ciągnąć rękami za kabel sieciowy.
7. chronić  urządzenie  przed  deszczem  i  pracą  w  warunkach  dużej 

wilgotności powietrza.
8. nie zasilać urządzenia z gniazdka sieciowego współdzielonego z innymi 

urządzeniami elektrycznymi.
9. nie wkładać urządzenia do wody ani innych płynów.
10.nie  dopuszczać  do  użytkowania  urządzenia  przez  małe  dzieci  ani 

osoby nie znające niniejszej instrukcji.
11.nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
12.NIE  SUSZYĆ  RĘCZNIKÓW,  UBRAŃ  ANI  ŻADNYCH  INNYCH 

PRZEDMIOTÓW CZY TKANIN NA URZĄDZENIU!!!
13.Przed zamocowaniem urządzenia  na stojaku lub wiszącym ramieniu 

przytwierdzonym do ściany urządzenie musi być odłączone od zasilania 
elektrycznego.

14.W  przypadku  wersji  wiszącej  infrazonu  producent  i  dystrybutor  nie 



ponoszą  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody 
materialne  lub  ewentualne  obrażenia  osób  wynikłe  z  niestabilności 
podłoża  do  którego  zamocowano  ramię  infrazonu  lub  wynikłe  z 
niewłaściwie wykonanych prac murarsko – instalacyjnych.

Dystrybutor nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za 
ewentualne obrażenia osób lub szkody materialne wynikłe z 

niewłaściwego obchodzenia się z infrazonem fryzjerskim, używania go 
w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub postępowania niezgodnego 

z instrukcją obsługi.

UWAGA
Elementy  grzewcze  (lampy  grzewcze)  nie  muszą  świecić  podczas  pracy 
urządzenia. 

PANEL STEROWANIA

Uruchomienie infrazonu
Przekręcić pokrętło timera (A) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Programowanie czasu działania
Ustawić  czas działania  urządzenia  w zakresie  od 0  do 60  minut  poprzez 
przekręcenie  pokrętła  timera zgodnie  z  ruchem wskazówek zegara.  Kiedy 
ustawiony  czas  działania  się  skończy  się  pokrętło  timera  powróci 
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automatycznie  do  pozycji  „0”.  Podczas  pracy  infrazonu  zawsze  można 
przekręcić  go  (zgodnie  z  ruchem  wskazówek  zegara)  na  pozycję  „0”  - 
spowoduje to wyłączenie infrazonu. 
Ustawianie temperatury działania urządzenia
Za pomocą pokrętła termostatu (C) ustawić pożądaną temperaturę działania 
urządzenia.
Używanie włączników (D)
Włączniki  (D)  służą  do  włączenia  /  wyłączenia  każdej  z  osobna  lamp 
grzewczych.

TABELA CZASÓW PRACY
Czasy,  temperatury i  siła  nawiewu podane poniżej  są wartościami  jedynie 
orientacyjnymi i przybliżonymi. Mogą różnić się od podanych w zależności od 
rodzaju włosów poddawanych zabiegom, rodzaju zastosowanego preparatu 
oraz  ustawionej  temperatury  działania  infrazonu.  Ze  względu  na  ogromną 
liczbę  oferowanych  na  rynku  produktów  do  pielęgnacji,  różnego  rodzaju 
włosów, stylista (bazując na swoim własnym doświadczeniu) musi być zdolny 
do właściwego określenia czasu i temperatury najbardziej odpowiedniego dla 
indywidualnego klienta. Wobec tego producent, a co za tym idzie dystrybutor 
nie  odpowiada  za  jakiekolwiek  szkody,  które  mogą  powstać  z  powodu 
niewłaściwego określenia parametrów pracy infrazonu.

FARBOWANIE
Ton na tonie 10 minut

Średnie rozjaśnienie 18 minut

Silne rozjaśnienie 20 minut

DEKOLORYZACJA
Wytrawienie 8 minut

Średnia 15 minut

Silna 20 minut



PROGRAM WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIE KOSMETYKÓW
Włosy zniszczone 8 minut

Włosy silne 10 minut

Włosy zafarbowane 6 minut

PROGRAM WSPOMAGAJĄCY
Włosy silne 20 minut

Włosy normalne 10 minut

Włosy cienkie 8 minut

PASMA / PASEMKA
Silne 10 minut

Lekkie 9 minut

UWAGA!
Nigdy  nie  używać  infraznonu  obok  pojemników  z  wodą,  w  łaźniach  lub 
łazienkach lub innych bardzo wilgotnych pomieszczeniach.  Urządzenie musi 
być używane z dala od osób biorących prysznic lub kąpiel.

Pozostałości wody lub wilgoć stwarzają ryzyko porażenia prądem nawet gdy 
urządzenie jest wyłączone – nie pozostawiać urządzenia podłączonego do 
prądu  po  użyciu.  Dla  dodatkowej  ochrony  elektrycznej  zaleca  się 
zainstalowanie dodatkowego obwodu elektrycznego (max. 30mA).

W celu wymiany jakiejkolwiek części wewnątrz urządzenia lub w przypadku 
uszkodzenia kabla zasilającego należy skontaktować się z producentem lub 
działem serwisu autoryzowanego przedstawiciela.



INFRAZON – WERSJA STOJĄCA – INSTRUKCJA MONTAŻU

A) Plastikowa baza urządzenia
B) Rura bazowa (D45)
C) Rura podtrzymująca urządzenie (D35)
D) Śruba i podkładka mocująca

1. W bazę urządzenia (A) włożyć rurę bazową (B). Za pomocą podkładki i 
śruby (D) dokręcić obie części do siebie. (A do B).

2. Na górnej części rury bazowej znajduje się plastikowa tuleja. Odkręcić 
ją i  w rurę bazową, włożyć rurę chromowaną mniejszej średnicy (C). 
Następnie  należy  lekko  docisnąć  chromowaną  rurę  i  zabezpieczyć 
dokręcając  plastikową  tuleję.  Nie  wolno  za  mocno  dociskać  rury 
chromowanej  –  zbyt  mocne  dociśnięcie  może  spowodować  jej 
„wystrzelenie” a co za tym idzie poważne obrażenia ciała.

3. Na powstały stojak nałożyć urządzenie.


