
 

 
 

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST 
 

PRO VÝROBEK: KLIMAZON / TERMOSTIMULÁTOR 3D Evolution a Evolution           počet stran: ❸ 
 

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto 
řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi. 

 

Vážený zákazníku, 
Děkujeme za Váš výběr přístroje 3D EVOLUTION / EVOLUTION, doufáme a věříme, že 
budete se svým nákupem velmi spokojený. 
 
Termostimulátor 3D Evolution / Evolution jsou profesionální přístroje s pěti topnými tělesy, 
které zkracují dobu ošetření. Iontový systém je kombinován s volitelnou funkcí aktivního 
kyslíku, který zlepšuje účinnost ošetření urychlením mikrocirkulace pokožky hlavy, 
napomáhá rozšíření keratinu. Jemný k vlasům, je pohodlný pro klienta a poskytuje 
působivou úsporu energie pro salon. 

60 minutový časovač 
Digitální displej s časovačem 
Regulace teploty max. 60 - 65 °C 
Klávesnice pro ruční nastavení výkonu jednotlivých topných těles 
1 rychlostní ventilátor 
Tlačítko pro ošetření ozonem 
Nastavitelný stojan 
 

Kontrolní panel 
① OBRAZOVKA ČASOVAČE. Zobrazuje provozní čas nebo zbývající čas 

              Probíhá chlazení 
Kontrolní panel 
Zobrazuje provozní dobu nebo čas zbývající do konce ošetření.  

 

 

②③ NASTAVENÍ / SPUŠTĚNÍ ČASOVAČE. Jedním stisknutím 
tlačítka „2“ zvýšíte čas o jednu minutu. Jedním stisknutím 
tlačítka „3“ snížíte čas o jednu minutu.  
 
④⑤⑥⑦ NASTAVENÍ TEPLOTY. Tato tlačítka řídí teplotu 5 
topných článků; každé stisknutí tlačítka mění úroveň teploty 
příslušné lampy. Světelná lišta indikuje stav (všechna 
rozsvícená světla znamenají maximální úroveň). Když nesvítí 
všechny kontrolky, topný článek je vypnutý, ale ventilátor 
bude pokračovat v provozu po dobu 90 sekund k ochlazení 
zařízení. 
 

Úroveň 0 1 2 3 4 

Normální 
teplota 
uvnitř 
helmy 

 ~50 °C ~62 °C ~73 °C ~85 °C 

 

 
⑨ CHLAZENÍ. Chladicí systém je v provozu, když se na displeji zobrazí „C0“ „C1“ a „C2“ 
⑩ OZONOVÉ TLAČÍTKO. Může být vybráno k použití tohoto ošetření vlasů. Tato funkce urychluje mikrocirkulaci v pokožce a 
rozšiřuje keratin. 
⑪ START-STOP. Stisknutím tohoto tlačítka spustíte a zastavíte provoz 
UPOZORNĚNÍ Po vypnutí zařízení bude ventilátor fungovat ještě 3 minuty; před odpojením zařízení od napájení počkejte tuto 
dobu. 
 



 

 
 

Obsluha 
Připojte napájecí kabel zařízení do zásuvky a stiskněte hlavní tlačítko start. 
Když se na displeji zobrazí „00“, zařízení je připraveno. Stiskněte tlačítko „Start-Stop“ a nastavte požadovanou teplotu a čas. 
Podle toho, jaký druh ošetření nebo styling je třeba provést, se rozhodnete, zda chcete zvolit funkční tlačítko „03“ nebo „cool“. 
Po dokončení zařízení vypněte pomocí tlačítka „start-stop“. 
Pokud není nastaveno chlazení, na konci nastaveného času zazní zvukový signál 5krát a na obrazovku se vrátí „00“, pokud je 
předem zvoleno tlačítko „cool“, zazní zvukový signál ukončení provozu dvakrát a zobrazí se obrazovka „C0“. 
Doby působení a čas je nutné upravit dle typu vlasu a použitého materiálu. Kadeřník musí kalkulovat dobu působení a teplotu u  
každého procesu jednotlivě s ohledem na kvalitu (porezitu) vlasu a na případné instrukce výrobce kosmetiky, která je použitá. Prodejce 
nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nastavením. 
 

Technické parametry 
Model – 3D Evolution 
Napájecí napětí – 220-240 V ~50/60  Hz 
Elektrická energie – 1350 Watt 
Hmotnost – 13,5 kg 
Rozměry – mm 780x680x540 h 

Čištění 
Při čištění spotřebiče vždy 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
Nečistoty ze spotřebiče otřete 
měkkým hadříkem. Neumisťujte 
do vody. 

Udržujte topné články 10/20 cm od hlavy klienta  

 
 

Důležité bezpečnostní instrukce 
Pouze pro profesionální použití. Přečtěte si tyto instrukce před používáním přístroje 3D Evolution a Evolution.  
Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tyto instrukce. Výrobce není odpovědný za jakékoli škody na lidech nebo škody 
způsobené nerespektováním varování a pokynů obsažených v této příručce. 
Nikdy výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen. Pokyny uvedené v těchto informacích vysvětlují první uvedení do 
provozu, používání a správnou údržbu přístroje. Postupujte podle těchto pokynů, abyste zaručili životnost, elektrickou a mechanickou 
spolehlivost přístroje. Uschovejte tuto příručku pro pozdější použití. 
Po vyjmutí výrobku z obalu zkontrolujte, zda je kompletní, a v případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného technika. Uchovávejte 
obal mimo dosah dětí nebo nezpůsobilých osob. 
Pokud by výrobek spadl nebo by silně klepal, neprodleně kontaktujte výrobce nebo autorizované technické centrum pomoci. 
 

Použití jakéhokoli elektrického zařízení vyžaduje dodržování několika základních pravidel. Tyto zahrnují: 
Nikdy se nedotýkejte přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce. Nikdy se nedotýkejte přístroje, pokud jste naboso. Nikdy 
nenechávejte přístroj v dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob. 
 

Připojte výrobek k napájecímu zdroji / zásuvce, pouze pokud: 
Elektrické údaje hlavního zdroje odpovídají údajům na typovém štítku přístroje. Kapacita napájecího zdroje / zásuvky je dostatečná pro 
maximální výkon přístroje. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého kvalifikovaného technika.  
Pokud zástrčka zařízení není kompatibilní se zásuvkou, musí ji později kvalifikovaný technik vyměnit za vhodnou. Nikdy nepoužívejte 
opotřebované nebo poškozené napájecí kabely, pokud dojde k jakémukoli poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem 
nebo autorizovaným technickým centrem pomoci, aby se předešlo jakýmkoli rizikům.  
Obecně se nedoporučuje používat adaptéry, mnohonásobné zásuvky a/nebo prodlužovací kabely. V případě, že je nutné takové 
předměty používat, používejte pouze jediný adaptér nebo mnohonásobné adaptéry a kabely, které splňují platné bezpečnostní 
předpisy. Dbejte na to, abyste nepřekročili mezní kapacitu proudu uvedenou na adaptéru nebo kabelu a maximální úroveň výkonu 
zobrazenou na mnohonásobném adaptéru.  
Pokud přístroj nepoužíváte, nenechávejte jej zapnutý; vypněte hlavní vypínač. 
Při použití přístroje v koupelně musí být zástrčka po použití odpojena, protože blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič 
vypnutý.  
Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  
V případě nesprávné obsluhy nebo poruchy vypněte přístroj a okamžitě kontaktujte výrobce nebo autorizované servisní středisko.  
Pokud již nepotřebujete, vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky. Poté jej uložte mimo dosah dětí nebo nezpůsobilých osob. 
Elektrický systém, ke kterému je přístroj připojen, musí splňovat příslušné zákonné požadavky pro elektroinstalační systémy. 
Pro lepší ochranu by mělo být do elektrického napájecího obvodu nainstalováno zařízení na ochranu proti zbytkovému proudu s 
nastavením 30 mA nebo méně. Požádejte o radu svého instalačního technika. 
Zařízení mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností 
nebo znalostí, pokud jsou pod náležitým dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy souvisejících 
nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Postupy čištění a údržby nesmějí provádět děti bez dozoru. 
Upozornění: Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, dřezu a jiné nádoby obsahující vodu. 
 

Speciální varování 
- Tento přístroj byl vyroben z kvalitních materiálů a řemeslnou zručností. - Zařízení vyhovuje směrnici 2014/35 / EU a směrnici 2014/30 
/ EU o potlačení rádiového rušení. - Přístroj musí být připojen do řádně uzemněné zásuvky. - Nevystavujte přístroj atmosférickým 
vlivům. - Zařízení lze používat pouze k ošetřování a sušení vlasů. - Nehýbejte s přístrojem během používání a vždy udržujte topné články 
10/20 cm od hlavy klienta. - Nenamáčejte přístroj ani jeho části do vody nebo jiných tekutin (není-li v kapitole „Čištění“ uvedeno jinak). 
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých výparů nebo látek jako je alkohol, insekticidy, benzín atd. 
 



 

 
 

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST 

 
Přítomný přístroj odpovídá současným směrnicím a je bez výrobních závad. 

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány.  Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná. 
 

DATA VYPLNÍ PRODEJCE 
 

DATUM PRODEJE: VÝROBEK: MODEL: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce: Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem 
 

ČTĚTE POZORNĚ 
V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku 
záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým 
vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.  

Upozornění:  
1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data 
jsou uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokrýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může 
způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte 
přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoli elektrického přístroje 
doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovaní kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je 
mokrá podlaha; při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí. 
 

Normy používání: 
1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, 
pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odneste do autorizovaného servisu. Přístroj je určen 
k profesionálnímu použití. 7. Vyhýbejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. 8. Dodržujte bezpečnost práce.  
 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ: 
Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícímu dostatečným způsobem před 
uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit. 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:  

1) Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem 
společnosti MJC - Zlín spol. s r.o. 

2) Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen. 
3) Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady 
4) Tato záruka se nevztahuje na: 

a) poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečiš těním přístroje, jeho nevhodným 
čištěním. 

b) poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými 
normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice. 

c) změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, 
pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál. 

5) Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný  z důvodů 
zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční 
opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny 
prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě. 

6) Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět  výrobci. 
7) Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů. 

 
Záruka provedena dne + druh opravy 

ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně 
vyplněným záručním listem a dokladem o koupi. 
 

Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v  rámci poskytovaného servisu.  
SHODA: Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které  
vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost  
Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.  
Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2  pohlíženo jako na reklamaci č.1. 


