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Úvod 

Teší nás, že Vám môžeme pogratulovať k nákupu prístroja HARMONY TSM 1000 

Predtým ako pristúpite k používaniu prístroja,  pozorne si prečítajte obsah tohto manuálu. 

Vďaka nemu sa môžete vyhnúť nesprávnemu používaniu a po dlhé roky sa budete môcť tešiť 

z bezproblémového využívania prístroja.  

Len na profesionálne využitie 

HARMONY TEKNO je inovačný infračervený žiarič číselne riadený a zaprojektovaný 

špeciálne za účelom splniť Vaše očakávania. HARMONY TSM 1000 sa určite stane súčasťou 

moderne zariadeného kaderníckeho salónu.  

Jeho tzv. „dynamická kontrola programov“ – DCP – automaticky kontroluje a prispôsobuje 

funkcie práve vybraného programu. Vďaka nemu je možné jednoducho a rýchlo získať 

nadpriemerné výsledky pri starostlivosti, farbení a trvalej ondulácii.  

HARMONY TEKNO je technologicky moderný prístroj, ale zároveň veľmi jednoduchý na 

obsluhu. Bez minimálnych prekážok ho môžete využívať pri práci vďaka jeho výrobným 

programom.  

 

DOSTUPNÉ VERZIE PRÍSTROJA 

- VOĽNOSTOJACA VERZIA 

- VERZIA NA RAMENE: rameno je dodávané v samostatnom balení 

ODSTRÁNENIE OBALU A KONTROLA OBSAHU  

HARMONY TSM 1000 je zabalené v kartónovej škatuli. Pred otvorením sa uistite či vrchný 

obal označený šípkou sa nachádza v príslušnej pozícii. Pri otváraní škatule treba opatrne 

odstrániť papierový obal, aby ste nepoškriabali umelohmotné časti. Prístroj vyberajte opatrne. 

NECHYTAJTE za jeho pohyblivé časti.  

Po otvorení je potrebné skontrolovať či obsah škatule súhlasí s faktúrou pripojenou k balíku.  

Taktiež skontrolujte či doručený prístroj a príslušenstvo nevykazujú viditeľné poruchy 

vzniknuté počas dopravy.  

Ak prístroj vykazuje akékoľvek znaky poškodenia alebo iné poruchy, nesmiete ho zapojiť do 

siete. V prípade pochybností je potrebné kontaktovať distribútora, ktorý vám produkt predal.  

Originálny obal je potrebné si odložiť na suché a bezpečné miesto.  

Časti obalu tzn kartónové škatule, igelitové sáčky atď. držte mimo dosahu detí.  

Nezačínajte prácu s prístrojom hneď po presune zo zimného do teplého prostredia, alebo 

opačne a ani v prípade, že je zvýšená vlhkosť vzduchu. Taktiež počkajte so zapojením 

prístroje do siete, min 3 hod.  

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Všetky technické špecifiká sa nachádzajú na príznačnom štítku umiestenom pod kontrolným 

panelom.  



Je zakázané upchávať ventilačné otvory. Nevkladajte žiadne predmety do vnútra prístroja cez 

kovové mriežky ohrevných jednotiek, ktoré môžu byť veľmi horúce. V žiadnom prípade sa 

nedotýkajte ventilátorov, môže dôjsť k trvalému poškodeniu telesa.  

Ohrevné jednotky môžu dosiahnuť vysokú teplotu.   Nedotýkajte sa ich skôr ako uplynie 

minimálne niekoľko minút od ukončenia práce s prístrojom.      

HLAVNÉ ČRTY PRÍSTROJA 

HARMONY TSM 1000  je inovačný infračervený žiarič číselne riadený. Je vybavený 5 

ohrevnými jednotkami pre rovnomerné, dokonalé rozloženie tepla. Vďaka vyžarovaniu 

infračerveného svetla, ošetrujúce prípravky a pigmenty lepšie vnikajú do vnútra vlasu, 

posilňujú ho, uľahčujú a urýchľujú isté  kadernícke úkony a taktiež upravuje prúdenie krvi, čo 

má obrovský význam pri starostlivosti vlasov.  

Štyri ohrevné jednotky (GTMs) sú vybavené záhybom, ktorý umožňuje prispôsobenie 

odstupu (vzdialenosti) od vlasov klienta. Možnosť regulácie nastavenia ohrevných jednotiek 

bližšie alebo ďalej od vlasov, ako aj prispôsobenie teploty a sily fúkania dovoľuje vhodne 

upraviť všetky parametre prístroja tak, aby spĺňali potreby každého klienta. Funkcia 

osobitného zapínania jednotlivých ohrevných jednotiek umožňuje vykonávanie úkonov na 

vybraných partiách vlasov.  

Systém DCP (Dynamická kontrola programov) automaticky kontroluje a upravuje parametre 

prístroja, čo Vám uľahčí prispôsobiť daný program požiadavkám klienta.  

PRÁCA S PRÍSTROJOM  

- Najprv je potrebné rozbaliť napájací kábel a vložiť zástrčku do zásuvky. Druhý koniec 

treba zapojiť do napájacieho vstupu umiestneného v dolnej časti prístroja  pod 

kontrolným panelom. Pred zapnutím prístroja je potrebné skontrolovať či napätie 

zodpovedá napätiu na mieste používania prístroja. 

- Za účelom spustenia prístroja je potrebné stlačiť tlačidlo POWER.  

Pamätajte si, že vnímanie teploty je rôzne v závislosti od osoby a môžu sa vyskytnúť 

odchýlky medzi jednotlivými potrebami klienta a hodnotami parametrov odporúčaných 

výrobcom.  

Z ohybnými časťami prístroja narábajte veľmi opatrne, bez násilia a za pomoci 

umelohmotných držadiel.  

Ohrevné jednotky je potrebné držať vo vzdialenosti min 5 cm od vlasov klienta.  

OPIS DOSTUPNÝCH FUNKCIÍ PRÍSTROJA: 

Hlavné kontrolné parametre dostupné pri tomto modeli:  

- TEPLOTA 

- SAMOSTATNÉ NAPÁJANIE PRE KAŽDÚ OHREVNÚ ČASŤ 

- FÚKANIE 

- ČASOVAČ 

 


