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ESCOVA DE AR QUENTE 2EM1: 

SECADOR DE CABELO E MODELADOR STYLOOM 

 

 

 

 

MANUAL DO UTILIZADOR 

Número do modelo: 5250 
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Obrigado por comprar a sua escova 2em1: Secador de Cabelo e Modelador. 

Agora pode secar e estilizar seu penteado instantaneamente sem danificar seu 

cabelo. Três configurações de calor ajustáveis garantem um estilo preciso com 

base no seu tipo de cabelo e comprimento, e garantem que obtenha o resultado 

final ideal. 

Este manual fornece instruções de segurança e dicas importantes para usar e 

cuidar de sua nova escova de ventilador. 

A EMBALAGEM CONTÉM: 

1 x escova de ar quente 

1 x manual do utilizador 

 

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS 

• Tecnologia de turmalina de iões negativos para cabelos mais 

saudáveis 

• Corpo ultra-leve 

• Motor silencioso e potente de 1000 watts 

• Tempo de secagem 60% mais rápido 

• 3 velocidades de sopro 

• Aquecedor cerâmico 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Material: ABS, cerâmica 

• Peso: 0,60 kg 

• Tensão: 110V-240 V 

• Potência: 1000 W 

• Comprimento do cabo: 160 cm 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES: 

Para usar o aparelho corretamente e com segurança, é muito importante que o 

utilizador leia cuidadosamente as instruções abaixo antes de o usar. Por favor, 

conserve estas instruções para referência futura. 

- A área da escova/cerdas estará quente, NÃO TOQUE NESTA ÁREA 

ENQUANTO A FERRAMENTA ESTIVER LIGADA. 

- O aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância quando ele está 

conectado. É necessário supervisão cuidadosa quando o aparelho for 

usado por ou perto de crianças ou pessoas com determinadas 

deficiências. 

- Manter fora do alcance das crianças. 

- Não use se qualquer parte deste produto estiver lascada ou rachada 

após inspeção visual. 

- Não use o dispositivo se estiver com defeito ou se o cabo estiver 

danificado. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, 

verifique primeiro a ficha e verifique se a fonte elétrica principal está 

ligada. Não adultere o equipamento. Use a sua política de troca para 

receber um novo item.  

- NUNCA utilize o dispositivo em água ou outros líquidos. 

- NUNCA use o dispositivo perto da banheira, recipientes de chuveiro 

cheios de água ou qualquer outro lugar húmido. Nunca use quando as 

mãos ou os pés estiverem molhados.  

- Nunca alcance um aparelho elétrico que caiu na água, ou qualquer outro 

lugar húmido. Desligue a fonte de alimentação no disjuntor principal e, 

em seguida, desconecte.  

- Não use a escova do ventilador perto de latas de aerossol, produtos de 

pulverização ou outros produtos de higiene pessoal. 

- Tenha sempre cuidado para não se queimar enquanto estiver em uso. 

- Desligue sempre o dispositivo quando não estiver em uso. 

- Não utilize o dispositivo para qualquer outra finalidade que não seja a 

utilização pretendida.  

- Não utilizar com conversor de tensão. 

- Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção, certifique-se de que 

o dispositivo está desconectado e completamente resfriado. 
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- Os nossos aparelhos elétricos possuem uma tomada GFCI integrada. 

Caso o seu aparelho não consiga ligar, verifique o botão de 

reinicialização GFCI e o plugue DFCI necessário.  

- NUNCA utilize sem o filtro traseiro.  

- NUNCA bloquear a abertura de ar do aparelho ou colocar o aparelho 

perto ou sobre uma superfície macia que possa bloquear as aberturas.  

- NUNCA utilize um aparelho elétrico que tenha sido deixado ao ar livre ou 

submerso em água. 

- Nunca dirija ar quente aos olhos. 

- Se a sua escova do ventilador estiver equipada com acessórios, deixe 

esfriar antes da fixação ou remoção dos acessórios ligar/desligar a 

escova.  

- Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer dano causado 

pelo não cumprimento destas instruções ou qualquer outro uso 

inadequado ou mau manuseamento. 

 

PARTES DO DISPOSITIVO 

 

 

 

 

1. Dica legal  

2. Cabeça de escova não destacável 

3. Aberturas de fluxo de ar 

inovadoras 

4. Design ergonómico leve 

5. Regulação de calor múltipla 

6. Cabo giratório profissional 
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INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO: 

• Antes de ligar verifique a tensão na etiqueta de classificação para 

garantir, que corresponde à sua tensão local.  

• A sua escova está equipada com três configurações de velocidade; baixo, 

médio e alto. Como guia geral, use a configuração de alta velocidade 

para secagem áspera para cabelos mais grossos e a configuração do 

meio para um controle mais fino e preciso ao estilo. A configuração 

baixa pode ser usada no final para definir o estilo. 

• Comece na parte de trás da cabeça ao secar o cabelo e trabalhar para a 

frente.  

• Não concentre o fluxo de ar em nenhuma área por um período 

prolongado.  

• UTILIZAÇÃO e CUIDADO: comece com a configuração baixa para testar a 

temperatura certa para o seu couro cabeludo. 

• NOTA: durante os primeiros minutos de uso inicial pode notar fumaça e 

um leve odor, isso é normal e desaparecerá rapidamente.  

UTILIZAÇÃO:  

1. Seque o cabelo com uma toalha. 

2. Separe o cabelo em seções 

gerenciáveis com os grampos de 

cabelo. 

3. Para soprar suave, coloque-o 

perto das raízes e escove para 

baixo em direção às 

extremidades. 

4. Para evitar o super-aquecimento 

do produto, por favor, inicie-o 

com ajuste baixo primeiro para 

testar a temperatura certa para o 

seu couro cabeludo. 

5. Para consideração de higiene, use-o em cabelos limpos. 

6. Nunca lave a escova debaixo de água.  
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DICAS DE ESTILO: 

Para secar mais rápido: seque o cabelo com uma toalha para remover o excesso 

de água, depois penteie o cabelo molhado com um pente para obter melhores 

resultados. 

Para um estilo mais fácil: separe os cabelos em seções controláveis com os 

grampos. 

Para obter cabelos volumosos: segure a escova perto da raiz e role até as 

pontas. 

Para conseguir cabelos lisos e suaves: escove suavemente até o final. 

Para enrolar as extremidades: coloque a escova de cabelo sob as extremidades 

e segure ou 2 a 3 segundos antes de girar 

Cachos para fora: coloque a escova sobre as extremidades do cabelo e segure 

por 2 a 3 segundos antes de girar para fora. 

DICA: Proteja seu cabelo do calor! Recomendamos que aplique um spray de 
proteção contra o calor no seu cabelo pouco antes de usar a sua escova Styloom 
para proteger o seu cabelo de danos devido ao estilo térmico no seu cabelo, 
reduzir o número de cabelos divididos e aumentar o brilho. 
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MANUTENÇÃO E CUIDADOS: 

• Desligue sempre e deixe esfriar antes de limpar. 

• Inspecione periodicamente a entrada de ar/filtro na parte de trás do 

pincel e remova os detritos que possam ter acumulado. Construir o meu 

fluxo de ar reduzir e danificar a escova.  

• Nunca use os seguintes produtos químicos para limpar o produto; 

Diluente, álcoois de gasolina ou quaisquer outros produtos químicos 

inflamáveis. 

• NÃO envolva o cabo ao redor do aparelho: isso pode causar desgaste do 

cabo. 

• Utilize um pano macio e seco para limpar.  

 

INSTRUÇÕES DA POLÍTICA DE GARANTIA: 

Os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões e irão proporcionar-lhe um 

desempenho superior quando utilizados de acordo com as instruções deste manual. 

Como nossos produtos são de substituição de 1 ano e garantia de 2 anos, se houver algum 

problema, entre em contacto connosco, nós responderemos na primeira vez.  
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Instruções de reciclagem e eliminação 

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com 

outros resíduos domésticos em toda a UE. Prevenir eventuais danos 

ao ambiente ou à saúde humana resultantes da eliminação 

descontrolada de resíduos; reciclá-los de forma responsável para 

promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu 

dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato 

com o vendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto 

para uma reciclagem segura ambiental 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


