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CLIMAZON BRAÇO BIÔNICO –  cód. 8817 

Aparelho acelerador de químicas e tratamentos, que torna mais rápido, mais eficiente e implementa mais 

qualidade nos tratamentos no salão. 

1 – Características  

 Aparelho com design moderno, que torna mais eficiente o seu efeito; 

 Seu formato permite grande cobertura para os tratamentos, com ampla área de reflexão de energia, 

que impede a interferência do meio externo, como condicionadores de ar, secadores e ventiladores; 

 É estático, característica que diminui a necessidade de manutenção e eleva a eficiência do tratamento, 

pois dá energia constante e uniforme em todas as áreas do cabelo; 

 Aberturas reguláveis em toda a volta permitem ventilação, quando necessário, o que permite  mais 

conforto para o cliente; 

 Facilita não só no ganho de tempo como na qualidade do trabalho; 

 Melhora a eficiência dos tratamentos sem agredir os fios  do cabelo; 

 A alta performance dos tubos de aquecimento de quartzo – não radioativo e não poluidor – faz com  

que os efeitos dos tratamentos sejam mais duradouros e as colorações fiquem melhores e mais 

brilhantes ; 

 O ar quente do secador mantém o cabelo com 17% de umidade, para mantê-lo hidratado e brilhante. 

2 – Funções  

 Ativador de química, acelera o processo em mais de 50%; 

 Acelerador do processo de descoloração e coloração; 

 Trabalha a redução da estática (frizz); 

 Atua na reestruturação capilar (permanentes e alisamentos); 

 Secador de cabelos. 

3 – Utilização simples   

 Ligue no botão Liga/desliga, então escolha a função, conforme a necessidade do cliente, como secagem, 

tratamento, coloração, hidratação, permanente, etc. 

 Para cada modo você pode escolher adicionar tempo e temperatura, além da programação automática de 

cada uma, se houver uma necessidade específica.  O tempo pode ser adicionado ou reduzido  de 5 em 5 

minutos e, quanto à temperatura, adicione ou reduza 5-10 graus. Aperte POWER para começar o 

tratamento. 

As teclas de função: 

Streaks 

 

Decolorations Coloration Treatment Drying 

Ozone Time WindSpeed Temperature Power 

  Liga/Desliga   

 

Streaks:  usado para permanente, tornando-o mais efetivo.  

Decoloration: para elaborar melhor a coloração do cabelo, faz a cor ficar mais natural. 



Coloration: para incrementar a coloração do cabelo, acelerando a cor nas raízes, faz com que a coloração 

dure mais tempo, mantendo-se brilhante no período. 

Treatment: para máscaras e tratamento de cabelos descoloridos. 

Drying: secador, para evitar o secador de cabelo manual, em casos especiais, mantém o cabelo alinhado. 

Ozone: Faz com que o cabelo não crie estática ,deixando-o macio. Para seu acionamento, o equipamento 

deve estar em perfeito estado de uso. 

4 – Segurança  

Este aparelho não se destina a utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais 

ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido 

instruções referente a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela 

segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o 

aparelho. 

 

5 – Manutenção -  Limpeza 

Para higienização do painel de controle, eletrodos e acessórios, dissolva uma colher de hipoclorito, em um 

litro de água e utilize esta solução para embeber um pano para a limpeza do aparelho.  

Não utilize álcool em nenhuma das partes plásticas, painel de controle principalmente. 

 6 – Fixação  

O peso do braço biônico e a força que desloca durante o funcionamento exigem uma fixação extremamente 

forte. Para isso, é fundamental: 

 fixar o aparelho, com os parafusos parabolts que o acompanham numa VIGA DE CONCRETO; 

 se não houver uma parede com essa característica (viga de concreto), é obrigatório o uso de 

PARAFUSO TRANSPASSANTE, que garante fixação apropriada. 

7 – Garantia  

Este produto é garantido por 12 meses, a partir da emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação. Não 

estão cobertos defeitos oriundos de má utilização ou desgaste natural do produto ou peças. 

 

Voltagem: 127V ou 220V.  Verifique a voltagem antes de ligar o aparelho. 

 

 

Atendimento a Clientes 

 

SAC: 41 3283 3667 

 

E-mail: sac@haisan.com.br 

 

 

 


