
FX 4000 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

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



INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

• Aby zidentyfikować model infrazonu i potwierdzić zgodność z instrukcją, sprawdź dane 
na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia.

• Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy dane (napięcie i 
pobór mocy) są zgodne z wymogami urządzenia.

• Nie kładź na górze urządzenia ręczników, peleryn czy innych ubrań. Upewnij się, że 
wloty powietrza nie są zasłonięte i nic nie utrudnia cyrkulacji. Jeżeli góra urządzenia 
zostanie zakryta, nie będzie ono dobrze funkcjonować.

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową 
instalacją lub niewłaściwym użytkowaniem – niezgodnym z przeznaczeniem oraz 
ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji, użycie części zamiennych lub 
akcesoriów nie poleconych przez producenta również unieważnia gwarancję.

• W przypadku wersji wiszącej, producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki czy 
uszkodzenia spowodowane niewłaściwym, niestabilnym zamontowaniem ramienia.

• Urządzenie może być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki lub z użyciem 
podstawowych ogólnodostępnych detergentów, należy jednak unikać środków 
zawierających alkohol czy aceton. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest 
odłączone od zasilania i że ostygło po ostatnim użyciu.

• W przypadku wymiany części wewnętrznych, czy też kabla zasilającego, skontaktuj się 
z autoryzowanym serwisem lub elektrykiem.

• Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony.

UWAGA!

ELEMENTÓW GRZEJĄCYCH – LAMP NIE NALEŻY ZOSTAWIAĆ 
WŁĄCZONYCH JEŚLI NIE PRZEPROWADZAMY ZABIEGU!

 

ZABIEGI

Czas temperatura oraz moc nawiewów są ustawiane indywidualnie. Należy wziąć pod 
uwagę typ włosów poddawanych zabiegowi, rodzaj użytych preparatów i według tego 
ustawiać temperaturę. Przy szerokiej gamie dostępnych produktów i rodzajów włosów, 
fryzjer musi poprawnie określić czas i temperaturę, która jest najbardziej odpowiednia dla 
danego klienta. Co za tym idzie producent nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia 
spowodowane nieprawidłowym użyciem sprzętu.

UWAGA – Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu zbiorników wodnych – myjni, brodzików, 
zlewu itd. Urządzenie musi stać z daleka od osób używających prysznica/wody.
Chroń oczy przed bezpośrednim kontaktem ze świecącymi lampami, nie naprawiaj lamp 
jeśli są włączone. Jeżeli oczy zostały narażone na bezpośrednią ekspozycję na światło 
lamp, skontaktuj się z lekarzem.

WAŻNE – woda powoduje ogromne zagrożenie nawet jeśli urządzenie jest wyłączone; 
odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej jeśli stoi w pobliżu myjni czy prysznica. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo zaleca się stosować moc zasilania max. 30mA. Na wymianę 
części lub w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego skontaktuj się z producentem lub 
autoryzowanym serwisem czy elektrykiem. 



FX 4000 – OPIS PRZYCISKÓW I PROGRAMÓW

Włącz urządzenie za pomocą przełącznika opisanego symbolem 0 / 1 (A). Na ekranie 
wyświetli się nazwa z logo producenta oraz nazwa produktu.

Wybór języka
Aby wybrać określony język przyciskaj guziki wyboru. Aby powrócić do Głównego menu 
wciśnij przycisk + (C)

Główne Menu
Wybierz odpowiednią opcję przechodząc pomiędzy nimi za pomocą strzałek (B-D)
Aby zatwierdzić wybór przyciśnij + (C)

Automatyczne Menu
Możesz wybierać pomiędzy pięcioma opcjami, przechodząc między nimi używając strzałek 
(B-D). Aby zatwierdzić przyciśnij + (C).
Aby powrócić do Głównego Menu przyciśnij – (F)

Program Zaakceptowany
Wyświetla się temperatura, czas i wentylacja. Można pomiędzy nimi przechodzić używając 
strzałek (B-D) i zmieniać proponowane automatycznie wartości za pomocą przycisków + i 
– (F-C). Edycja którejkolwiek z wartości spowoduje przejście do opcji Manualnej. Przejście 
za pomocą strzałek na nazwę programu i przyciśnięcie – (F) spowoduje powrót do 
poprzedniego ekranu.
Przyciśnięcie START/STOP (E) spowoduje uruchomienie bądź zatrzymanie programu.

Manualne Menu
Wyświetla się: temperatura, czas i wentylacja, których wartości można regulować za 
pomocą przycisków + i – (C-F). Temperaturę można ustawiać od 1-6, Czas od 1-60 minut, 
wentylacja posiada stopień regulacji 1-3. Przyciśnięcie START/STOP (E) spowoduje 
uruchomienie bądź zatrzymanie programu.

A

D

C

B

F

E



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.

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.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu zapisanej na certyfikacie.
2. Producent wymienia części bez opłaty.
3. Gwarancja nie obejmuje: A – uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym 

użytkowaniem lub konserwacją, B – Usterkami spowodowanymi przez obsługę, C – 
uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem, 
wypadkiem lub uszkodzeniem w transporcie.

4. Producent gwarantuje należyte zapakowanie sprzętu i dołączenie niezbędnych 
certyfikatów.

5. Jeżeli będziesz składał reklamację, przygotuj sobie certyfikat i kopię faktury, które 
dołącz do zgłoszenia.

6. Zachowaj opakowanie.

OPIS:
A) WSPORNIK ŚCIENNY
B) TALERZ
C) OPASKA BLOKUJĄCA
D) RAMIĘ
E) ŚRUBY DO ZABEZPIECZENIA OSI
F) OŚ PRZEGUBU
G) ŚRUBY


