
NAWILŻACZ FRYZJERSKI 
M-1002C 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

Bardzo dziękujemy za zakup naszego nawilżacza do włosów. Przed przystąpieniem 
do korzystania z niniejszego wyrobu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją 
obsługi. Zastosowanie się do rad i wskazówek w niej zawartych pomoże Państwu 
dłużej cieszyć się jego prawidłowym działaniem i w pełni wykorzystać jego 
możliwości. 
 

I. FUNKCJE. 
1. Ciepła para wodna wytwarzana przez nawilżacz pozwala mikrokomórkom włosów 

rozszerzać się, co ułatwia wchłanianie przez nie substancji zawartych w 
preparatach fryzjerskich. Poprawia także ukrwienie skóry głowy oraz pozostawia 
włosy miękkie w dotyku i błyszczące. Regularne używanie eliminuje łupież, 
pozostawiając włosy zdrowszymi, mocniejszymi i bardziej lśniącymi. 

2. Dezynfekcja, detoksyzacja, codzienna pielęgnacja włosów oraz zabiegi 
wymagające obecności pary wodnej (kolorowanie). 

 
II. MONTAŻ, INSTALACJA I OBSŁUGA. 
1. Wyjąć z kartonowego pudełka metalową bazę urządzenia oraz regulowaną 

teleskopową kolumnę, na której będzie zamocowane urządzenie. Przy pomocy 
dostarczonej śruby i podkładki przymocować bazę urządzenia do dolnej części 
teleskopowej kolumny.  
Uwaga: Podczas regulacji wysokości nie pochylać się nad teleskopem ani nie 
celować w żadną inną osobę – może skończyć się to zranieniem. 

2. Montaż dla wersji stojącej: zamocować górną część kolumny teleskopowej w 
dolnej części obudowy urządzenia; montaż dla wersji wiszącej: zamocować ramię 
wieszaka na głowicy urządzenia. 

3. Następnie należy napełnić wodą przegotowaną lub destylowaną duży zbiornik na 
wodę. Za pomocą uszczelki i nakrętki uszczelnić zbiornik.  
Test szczelności: zanurzyć zbiornik w wodzie - jeżeli ze zbiornika wydobywają się 
jakiekolwiek bąbelki powietrza znaczy to, że nie jest szczelny. Dokręcić wtedy 
mocniej nakrętkę do zbiornika i przeprowadzić test powtórnie. Następnie umieścić 
zbiornik wypełniony wodą w górnej części urządzenia. 

4. Włączyć urządzenie do sieci, upewniając się wcześniej czy napięcie w sieci 
odpowiada napięciu wymaganemu przez urządzenie. Następnym krokiem jest 
ustawienie czasu pracy urządzenia za pomocą funkcji TIMER (czasomierz) i 
przełączenie przełącznika oznaczonego cyfrą [1] lub [2] – w zależności od 
pożądanej ilości pary wodnej, którą ma wytwarzać urządzenie. Po krótkim okresie 
czasu z urządzenia powinna zacząć wydobywać się para. 

5. W celu uzyskania działania ozonu, należy przełączyć przycisk OZONE oraz 
wyłączyć przycisk [1].  

6. Urządzenie posiada własny system anty uszkodzeniowy pozwalający na 
samoczynne wyłączenie się gdy w zbiorniku nie ma wody. W przypadku, kiedy 
nastąpi takie wyłączenie, a urządzenie musi być dalej używane, należy wyłączyć 



urządzenie, napełnić wodą zbiornik, uszczelnić go i zamocować w urządzeniu. 
Wysokość urządzenia może być regulowana zarówno za pomocą regulacji hełmu 
urządzenia jak i za pomocą teleskopowej kolumny. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. UWAGI KOŃCOWE 
 
A. Podczas montażu oraz ustawiania wysokości urządzenia, niezbędne jest 
naciśnięcie góry teleskopu ręką, ustawienie pożądanej wysokości i zabezpieczenie 
teleskopu pokrętłem zabezpieczającym. Jeżeli podczas użytkowania urządzenia woda 
w zbiorniku burzy się, pryska na boki i ścianki urządzenia należy niezwłocznie 
wyłączyć nawilżacz i sprawdzić, czy uszczelka przy zbiorniku na wodę nie jest 
uszkodzona. Urządzenie będzie pracować sprawnie i w pełni efektywnie tylko wtedy, 
kiedy zbiornik na wodę będzie odpowiednio uszczelniony i kiedy w zbiorniku na 
wodę nie będą widoczne bąbelki powietrza. 
B. Mechanizm przy zbiorniku na wodę pozwala na precyzyjne dozowanie wody do 
urządzenia – kropla po kropli. ZABRONIONE jest potrząsanie zbiornikiem w celu 
wymuszenia przepływu wody ze zbiornika do urządzenia. Może to  grozić zalaniem 
urządzenia i jego uszkodzeniem. 
C. Kiedy zbiorniczek na zużytą wodę jest pełny, należy go opróżnić i zamocować 
ponownie. 
D. Po każdym użyciu, należy urządzenie wyłączyć: najpierw za pomocą 
przełącznika, a później wyciągając wtyczkę z gniazdka. 
E. W przypadku jakiejkolwiek awarii należy udać się do serwisu. Naprawy mogą być 
dokonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany personel. 
F. Urządzenie musi być wykorzystywane tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszą 
instrukcją. Jakiekolwiek uszkodzenie lub problem będący wynikiem nie stosowania 
się do zaleceń tejże instrukcji nie podlega roszczeniom gwarancyjnym. 
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IV. WYPOSAŻENIE NAWILŻACZA 
 
 
WERSJA WISZĄCA: 

– Nawilżacz 

– Ramię nawilżacza 

– Zbiornik na wodę 

– Zbiornik na zużytą wodę 

– Instrukcja obsługi 
 
WERSJA STOJĄCA: 

– Nawilżacz 

– Baza metalowa 

– Kolumna teleskopowa 

– Śruba zabezpieczająca 

– Śruba montażowa + podkładka 

– Zbiornik na wodę 

– Zbiornik na zużytą wodę 

– Instrukcja obsługi 

– Czepek ozonowy 
 

V. TEST SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA 

 
Test szczelności: zanurzyć zbiornik w wodzie: jeżeli ze zbiornika wydobywają się 
jakiekolwiek bąbelki powietrza znaczy to że nie jest szczelny. Dokręcić wtedy 
mocniej nakrętkę do zbiornika i przeprowadzić test powtórnie. Następnie umieścić 
zbiornik wypełniony wodą w górnej części urządzenia. 
 

VI.  MONTAŻ PODSTAWY I KOLUMNY TELESKOPOWEJ 
 
Połączyć ze sobą elementy bazy metalowej 4A i 4B, 
nałożyć na nią plastykową osłonkę (3), w którą następnie 
wsunąć element metalowy nr. 2. Za pomocą śruby i 
podkładki (5 i 6) przykręcić metalową bazę do elementu 
nr. 2. Następnie wsunąć kolumnę teleskopową nr.1, w  
element metalowy nr.2 i dokręcić za pomocą śruby  
zabezpieczającej. 
 

VII.  DANE TECHNICZNE 
 
Nazwa wyrobu:  Nawilżacz parowy z ozonem 
Zasilanie:  220V / 50 Hz 
Moc:   600 W 
Zabezpieczenie: I 
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