
Instrukcja Obsługi    C5000

Gratulujemy! Wybrałeś wysokiej jakości Klimazon, dokładnie zaprojektowany, tak aby był 
najbardziej efektywnym narzędziem pracy! Zgodność z normami bezpieczeństwa i łatwość 

użycia stawia go na najwyższym miejscu wśród urządzeń z tego sektora. 



Informacje ogólne

- Aby zidentyfikować model urządzenia, należy przeczytać informację zawartą na ekranie 

startowym urządzenia. 

- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, zweryfikuj informacje zawarte na 

tabliczce (napięcie i zużycie prądu), w celu porównania czy Twój system elektryczny 

odpowiada wymogom urządzenia. 

- Umieść hełm urządzenia na statywie lub ramieniu, następnie podłącz urządzenie do 

sieci. 

- Unikaj całkowitego zakrycia góry hełmu ręcznikami czy innymi przedmiotami, gdyż 

znajdują się tam wywietrzniki, dzięki którym urządzenie może bezpiecznie pracować. 

- Producent nie odpowiada za zniszczenia i uszkodzenia – osób czy mienia – wynikające z 

nieprawidłowej instalacji czy użytkowania, jak również wynikające z użycia akcesoriów 

i/lub części nie autoryzowanych przez producenta czy osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje do przeprowadzania napraw. 

- W przypadku montażu urządzenia na ramieniu zawieszanym na ścianie, producent nie 

odpowiada za zniszczenia wynikające z nieprawidłowego, niestabilnego zawieszenia czy 

montażu na ścianach nie posiadających odpowiedniej nośności np. ściany z płyty 

kartonowo-gipsowej. 

- Czyszczenie powinno być wykonywane miękką szmatką z normalnym, dostępnym na 

rynku detergentem nie zawierającym alkoholu czy acetonu. Przed czyszczeniem 

urządzenie należy wyłączyć z sieci elektrycznej i poczekać aż wystygną lampy. 

- Wymianę integralnych części może przeprowadzać jedynie kwalifikowany, autoryzowany 

personel. 

- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy, dostarczony przez 

producenta lub autoryzowany przez niego serwis techniczny.

Uwaga! 
Elementy grzejące (lampy) jak i ich zewnętrzna obudowa, nie mogą być zasłonięte w 

trakcie działania. 



Tabela zabiegów

Czas zabiegu, nawiew i temperatura są podane w przybliżeniu. Mogą ulegać zmianom w 
zależności od typu włosów poddawanych zabiegowi, używanych kosmetyków i ustawień 
temperatury. Biorąc pod uwagę różnorodność produktów i włosów, użytkownik powinien 
dostosowywać czas, temperaturę i nawiew do każdego zabiegu – producent nie 
odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania 
urządzenia. 

Uwaga! 
Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody, wanny, basenu czy innych zbiorników 
wodnych.
Klimazon musi być ustawiony z daleka od zasięgu osób korzystających z łazienki czy 
prysznica. 

Ważne. 

• Odłączaj urządzenie z zasilania, kiedy w pomieszczeniu używana jest woda, ponieważ 

jej bliskość może być niebezpieczna nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.

• Aby zapewnić dodatkową ochronę, upewnij się że sieć elektryczna jest zabezpieczona 

na wypadek użytkowania kilku urządzeń wykorzystujących prąd zmienny nie 

przekraczający wartości 30mA. Zapytaj o to uprawnionego elektryka.

• W razie potrzeby wymiany wewnętrznych części urządzenia lub w przypadku 

uszkodzenia kabla zasilającego, skontaktuj się z producentem lub serwisem 

technicznym, z osobą wykwalifikowaną i autoryzowaną.  

• Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub osoby z ograniczoną 

poczytalnością, ograniczoną sprawnością ruchową, jak również przez osoby nie 

posiadające wiedzy i doświadczenia, chyba że będą to robić pod kontrolą i z 

instrukcjami  osób znających urządzenie. 

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 



Po włączeniu na ekranie wyświetli się nazwa producenta i urządzenia. Następnie na 
ekranie wyświetli się lista języków - jeśli jest to pierwsze uruchomienie lub menu główne - 
w przypadku, gdy urządzenie było już włączane. 

Wybór języka. Jeżeli języków do wyboru będzie więcej niż 9, możesz zjechać strzałkami 
w dół lub użyć suwaka (po prawej stronie wyświetlacza) aby wybrać ten właściwy. Aby 
zatwierdzić wybrany język, musisz nacisnąć przycisk z flagą, zanim pojawi się obraz 
zwykłego MENU.
Ważne: Jeśli wybierzesz język za pierwszym razem, przy kolejnych włączeniach menu 
języka nie będzie pojawiać się na starcie. Aby ponownie zmienić język, należy wybrać z 
MENU opcję zmiany języka LANGUAGE. 

Ekran MENU głównego. Wyświetli się sześć przycisków. Przyciskając odpowiedni guzik 
przejdziemy do ekranu ustawień danej opcji – LIGHT – jasność, CONTRAST - kontrast, 
VOLUME - dźwięk, LANGUAGE - język, ZONE - strefa, TIME - zegar, MANNUAL - 
programy manualne, AUTOMATIC - programy automatyczne, HELP pomoc. 



LIGHT - ustawienie jasności – aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność monitora, 
należy przycisnąć odpowiednią ze strzałek znajdujących się po prawej stronie lub użyć 
suwaka. Aby powrócić do MENU należy przytrzymać przycisk MENU. 

CONTRAST – kontrast. Aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast, należy przycisnąć 
odpowiednią strzałkę lub suwak. Aby powrócić do MENU, należy przycisnąć guzik MENU.

VOLUME – dźwięk. Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, należy użyć strzałek lub 
suwaka. Aby wyłączyć dźwięk, należy przycisnąć przycisk AUDIO (pojawi się znaczek 
przekreślonego głośnika), aby regulować głośność muzyki, należy wybrać MUSIC i 
ustawić strzałkami odpowiednią głośność, aby uatawić głośność komend głosowych, 
należy wybrać VOICE i ustawić za pomocą strzałek lub suwaka. Wybrana do modyfikacji 
funkcja podświetli się na czerwono.Aby powrócić do głównego menu, należy przycisnąć 
MENU. 



Ekran stref grzania ZONE, pojawia się po wybraniu przycisku ZONE z głównego menu, 
lub z programów Manual i Automatic. 
Cztery przyciski obrazują strefy grzania – jeśli przyciski są podświetlone, oznacza to, że 
dana strefa jest włączona. 
Dotykając poszczególne przyciski wyłącza się daną strefę grzania. 
Aby powrócić do głównego menu należy przycisnąć przycisk MENU, w innym przypadku 
można powrócić do poprzedniego menu (w programie Auto i Manual). 
Ważne: Kiedy infrazon C5000 zostanie wyłączony, wszystkie cztery obszary grzewcze 
powrócą do początkowego ustawienia (wszystkie będą włączone). 

TIME – zegar.. Aby ustawić odpowiednią godzinę, należy zaznaczyć lewy prostokąt z jej 
wartością i za pomocą strzałek ustawić odpowiednią wartość. Tak samo należy 
postępować ustawiając minuty, tylko wcześniej należy zaznaczyć pole minut. 
Aby powrócić do ekranu głównego menu, należy przycisnąć przycisk MENU. 

Po przyciśnięciu przycisku MANUAL pojawi się ekran z menu programu ręcznego. 
Przyciskając TIMER można modyfikować ustawienia czasu. Za pomocą strzałek lub 
suwaka można zwiększyć lub zmniejszyć czas (ustawiana wartość wyświetli się pod 
przyciskiem). Aby zmienić ustawienia nawiewu czy temperatury należy postępować tak 
samo jak przy ustawianiu czasu. 
Przycisk OZON zapali się kiedy zostanie dotknięty i zmieni kolor (w zależności czy będzie 
aktywny czy nie). Przycisk ZONE wyświetli omawiany już ekran wyboru stref.
Przycisk SAVE wyświetli ekran omówiony w kolejnym punkcie. Przycisk MENU wyświetli 
ekran głównego menu. Przycisk START/STOP uaktywni lub zatrzyma program. 



Po przyciśnięciu SAVE znajdującego się w menu programów ręcznych MANUAL, można 
zapisać wybrane ustawienia w pamięci urządzenia. Program jest zapisywany pod jedną z 
wybranych cyfr (1-6) ale zapiszą się wyłącznie dane czasu, nawiewu i temperatury. 
Program wyświetli się i aktywuje automatycznie i będzie później dostępny pod wybraną 
cyfrą w menu AUTOMATIC. Przyciskając BACK można powrócić do menu ustawień 
ręcznych (jeżeli urządzenie zostanie wyłączone bez zapisu danych zostaną one utracone). 
Przyciskając MENU można powrócić do głównego ekranu.

Ekran AUTOMATIC (programy automatyczne) pojawi się po wciśnięciu wybraniu go w 
menu głównym. Z tego menu przechodzi się do kolejnych ustawień w zależności od 
wybranego programu: MECHES – pasemka, DECOLORATION – dekoloryzacja, COLOR 
– koloryzacja, SUPPORT – regeneracja, DRYING – suszenie, PERSONAL – którykolwiek 
z zapamiętanych już programów indywidualnych. Przycisk MENU przenosi do ekranu 
głównego. 

Ekran MECHES (pasemka) wyświetli się po wybraniu tego przycisku w menu programów 
automatycznych AUTOMATIC. Przyciskając NATURAL (włosy naturalne) przechodzi się 
do ekranu MECHES_NATURAL, który wyświetli sugerowane wartości czasu, nawiewu i 
temperatury. Tak samo po wybraniu TREATIES (włosy farbowane) uzyska się dostęp do 
ekranu MECHES -TREATIES . Przyciskając BACK można powrócić do ekranu 
AUTOMATIC, przyciskając MENU wyświetli się ekran głównego menu. 



Ekran DECOLORIZATION (dekoloryzacja) pojawi się po wybraniu tej funkcji z menu 
ATOMATIC. Dotykając przycisku PICKLING (delikatna dekoloryzacja), uzyskasz dostęp 
do kolejnego ekranu wyświetlającego sugerowaną wartość czasu, nawiewu i temperatury, 
tak samo dotykając przycisk MEDIUM uzyskasz dostęp do średniej dekoloryzacji, a 
wciskając STRONG do silnej dekoloryzacji. Dotykając BACK powrócisz do ekranu funkcji 
automatycznych, a do głównego ekranu powrócisz wciskając przycisk MENU. 

Ekran COLOR (rozjaśnianie) wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu AUTOMATIC. 
Dotykając przycisk TONE ON TONE (rozjaśnienie o ton), wyświetli się ekran z 
sugerowanymi wartościami czasu, nawiewu i wentylacji przypisanymi do tego programu, 
taka sama procedura obowiązuje w przypadku wyboru opcji MIDDLE LIGHTEN (średnie 
rozjaśnianie) czy STRONG LIGHTEN (mocne rozjaśnianie). Przyciskając BACK 
powrócisz do poprzedniego ekranu, przyciskając MENU powrócisz do ekranu głównego. 

Ekran SUPPORT (regeneracja) wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu 
AUTOMATIC. Przyciskając TREATIES, uzyskasz dostęp do sugerowanych wartości 
czasu, nawiewu i temperatury, identyczna procedura nastąpi po wciśnięciu przycisku 
STRONG. Przyciskając BACK przejdziesz do poprzedniego menu, zaś przycisk MENU 
wyświetli ekran głównego menu. 



Ekran DRYING (suszenie) wyświetli się po wybraniu tej funkcji z menu AUTOMATIC. Po 
przyciśnięciu przycisku NATURAL wyświetlą się wartości czasu wentylacji i temperatury. 

Ekran Natural_Meches (pasemka naturalne) wyświetli się po wybraniu opcji naturalne w 
menu pasemek. Wyświetlane są wartości ustawień, aby rozpocząć należy przycisnąć 
START / STOP. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można 
zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby 
ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego menu należy 
przycisnąć MENU. 

Ekran Treaties_MECHES (pasemka farbowane) wyświetli się po wybraniu tej opcji z 
menu MECHES . Wyświetlą się ustawione parametry, aby rozpocząć należy przycisnąć 
START / STOP. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można 
zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby 
ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego menu należy 
przycisnąć MENU. 



Ekran DECOLORIZATION _PICKLING (łagodna dekoloryzacja) wyświetli się po 
wybraniu tej funkcji z menu DECOLORIZATION. Przyciskając któryś z przycisków (czas, 
nawiew, temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub 
wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do 
głównego menu należy przycisnąć MENU. 

Ekran DECOLORIZATION_MEDIUM (średnia dekoloryzacja) wyświetli się po wybraniu 
tej funkcji z menu DECOLORIZATION. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, 
temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć 
tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego 
menu należy przycisnąć MENU. 

Ekran STRONG _ DECOLORIZATION (silna dekoloryzacja) wyświetli się po wybraniu 
tej funkcji z menu DECOLORIZATION. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, 
temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć 
tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego 
menu należy przycisnąć MENU. 



Ekran COLOR_TONE ON TONE (koloryzacja o jeden ton) wyświetli się po wybraniu tej 
funkcji z menu COLOR. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) 
można zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 
Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego menu należy 
przycisnąć MENU. 

Ekran COLOR_MIDDLE LIGHTEN (średnie rozjaśnianie) wyświetli się po wybraniu tej 
funkcji z menu COLOR. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) 
można zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 
Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego menu należy 
przycisnąć MENU. 

Ekran COLOR_STRONG LIGHTEN (mocne rozjaśnianie) wyświetli się po wybraniu tej 
funkcji z menu COLOR. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) 
można zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 
Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego menu należy 
przycisnąć MENU. 



Ekran SUPPORT _ TREATIES (regeneracja włosy farbowane), wyświetli się po 
wybraniu tej funkcji z menu SUPPORT. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, 
temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć 
tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego 
menu należy przycisnąć MENU. 

Ekran SUPPORT_STRONG (silna regeneracja) wyświetli się po wybraniu tej funkcji z 
menu SUPPORT. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, temperatura) można 
zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby 
ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego menu należy 
przycisnąć MENU. 

Ekran SUPPORT _ NATURAL (regeneracja włosy naturalne) wyświetli się po wybraniu 
tej funkcji z menu SUPPORT. Przyciskając któryś z przycisków (czas, nawiew, 
temperatura) można zmienić parametry. Przyciskając OZON można włączyć lub wyłączyć 
tę funkcję. Aby ustawić strefy grzania należy wcisnąć ZONE, aby powrócić do głównego 
menu należy przycisnąć MENU. 


