Alisador de cabelo cerâmico
TOURMALINE

MANUAL DO UTILIZADOR
Prezado cliente,
Obrigado por adquirir o nosso alisador de cabelo cerâmico TOURMALINE. O alisamento de cabelo
nunca foi tão fácil. Este alisador de cabelo revolucionário torna o seu cabelo liso, sedoso e macio
em apenas alguns minutos. Concebido para reduzir drasticamente a eletricidade estática, o
revestimento cerâmico protege o cabelo contra danos e evita que o cabelo se quebre. Mantém o
calor onde ele precisa de estar e, assim, proporciona-lhe resultados com qualidade de salão num
instante!
Leia esta instrução com muito cuidado antes de usar este artigo. Encontrará informações
importantes sobre a segurança do seu novo alisador de cabelo.
Incluso no pacote:
1 x alisador de cabelo
1 x manual do utilizador
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão: CA 220V
Frequência: 50 HZ
Potência: 30W - 60W

Regulação da temperatura: 170°C - 240 °C
Tempo de aquecimento: 30 s
Comprimento do cabo: 200 cm
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Não deixe que o aparelho toque na água ou se aproxime da banheira, lavatório e
outros recipientes cheios de água.
Se a ficha, o cabo de alimentação ou o produto estiverem danificados, não utilize mais
este aparelho. Deve ser substituído pela loja onde o adquiriu ou reparado por um
profissional, para evitar perigo.
Não deixe a placa de alta temperatura perto da sua pele quando está a funcionar.
Não risque as placas.
O produto não é impermeável.
Não coloque este aparelho numa superfície que não é resistente ao calor e mantenha-o
longe de locais com altas temperaturas.
Quando o aparelho tiver arrefecido, coloque-o de volta na caixa e guarde-o em local
seco. Não pode ser armazenado sem arrefecer.
Este dispositivo não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com competências
físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e/ou conhecimento
insuficiente, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua
segurança e bem-estar ou recebam instruções dessa pessoa sobre como operar o
dispositivo. As crianças não devem brincar com o dispositivo. As operações de limpeza e
manutenção só podem ser executadas por crianças sob supervisão.
Nunca deixe a prancha sem vigilância enquanto estiver ligada, é necessária uma
supervisão restrita quando a prancha é utilizada, ligada ou estiver perto de crianças.
Não puxe, torça ou enrole o cabo em redor da prancha ou da manga
Não utilize um aparelho com um cabo torcido, dobrado ou danificado.
Este dispositivo nunca deve ser ligado ou permanecer ligado na fonte de alimentação
quando não estiver em utilização ou durante a limpeza.
Manter o cabo e o aparelho longe das superfícies aquecidas.
Coloque sempre o aparelho no tapete resistente ao calor enquanto modela o cabelo
para proteger as superfícies de trabalho.
Em caso de avaria e/ou danos, não tente qualquer reparação por si mesmo e certifique-se
de que o produto é devidamente eliminado de acordo com as leis locais.
Não pode ser aceite nenhuma responsabilidade por qualquer dano causado pelo
incumprimento destas instruções ou qualquer outra utilização inadequada ou mau
manuseamento.
Mantenha as placas de aquecimento limpas.
Nunca utilize o aparelho em cabelos artificiais
Deve-se ter cuidado para evitar o contacto com a pele, o rosto e o pescoço. Risco de
queimaduras!
Não aplique produtos capilares diretamente no aparelho. Não lhe dirija qualquer spray
ou bruma de água.
Durante a utilização, o aparelho fica quente, mantenha-o longe de superfícies que não
sejam resistentes ao calor, não o deixe perto de roupas, papel ou outros objetos
combustíveis e nunca o cubra.

PEÇAS DO PRODUTO
1. Orifício de ventilação
2. Topo de calor de desgaste
3. Painel amplo aquecido

4. Regulação de temperatura de 4 graus
5. Alça de tesoura
6. Interruptor de energia/regulação da
temperatura

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Antes de ligar, verifique se a tensão corresponde à indicada na etiqueta de classificação.
NOTA: Durante os primeiros minutos da utilização inicial, pode notar que existe fumo e um
leve odor. Isso é normal e desaparecerá rapidamente.
ANTES DE UTILIZAR
1. Certifique-se de que todos os materiais de embalagem foram devidamente removidos antes de
utilizar.
2. Retire o excesso de água do cabelo com uma toalha e penteie-o para desembaraçar.
3. Antes de utilizar o aparelho, verifique se o cabelo está seco.
Nota: Nunca utilize este aparelho para secar o cabelo, mas apenas para alisá-lo.
UTILIZAÇÃO:
1.
2.

3.

Ligue o cabo de alimentação na fonte de alimentação.
Pressione o botão de ligar/desligar para ligar o dispositivo. Quando carrega no botão de
ligar/desligar pela primeira vez, o dispositivo começará a trabalhar na configuração de
temperatura mais alta - 230°C.
Ajuste a temperatura. Pode ajustar a temperatura de 170°C a 230°C (para facilitar a
decisão sobre qual configuração escolher, veja a imagem abaixo). Para alterar a

configuração de temperatura, pressione o botão de ligar/desligar. Para cada pressão, a
temperatura diminuirá. A 5ª pressão desligará o dispositivo.
Regulações da temperatura:
1ª pressão: ligar o dispositivo a 230°C
2ª pressão: o dispositivo irá funcionar a 210°C
3ª pressão: o dispositivo irá funcionar a 190°C
4ª pressão: o dispositivo irá funcionar a 170°C
5ª pressão: o dispositivo irá desligar-se.
REGULAÇÃO DE 4 TEMPERATURAS; Temperaturas diferentes para diferentes tipos de
cabelo para atender a vários requisitos de qualidade do cabelo e reduzir os danos no
cabelo.

1
2
3
4
5

4.
5.
6.

7.
8.

Indicador do interruptor de
alimentação
Adequado para cabelos fortes
Adequado para cabelos fartos e
grossos
Adequado para cabelos finos e
macios
Adequado para cabelos
danificados

O dispositivo irá aquecer rapidamente e alcançar o centígrado em segundos.
O dispositivo está pronto para utilizar.
O alisamento do cabelo deve ser feito da raiz até às extremidades. Segure numa pequena
madeixa de cabelo, com aproximadamente 50 mm de largura e 5 mm de espessura e
coloque-a entre as placas. Feche as placas e mantenha alguma tensão; deslize-as
suavemente das raízes até às pontas.
Nota: as placas têm temperaturas muito altas durante o funcionamento. Certifique-se
de manter elas longe do couro cabeludo e da pele para evitar queimaduras.
Repita este procedimento em todo o cabelo, permitindo arrefecer antes de pentear ou
escovar.
Ao terminar, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada de parede.

CUIDADO: Mantenha a prancha de alisamento longe da sua pele para não se queimar. Utilize um
pente para tornar o cabelo completamente liso. Ao alisar uma seção, passe um pente fino apenas
meia polegada abaixo do alisador enquanto vai descendo pela secção. Certifique-se de que seu
cabelo está limpo, seco e escovado antes de utilizar uma prancha de alisamento. Utilize um soro
de proteção térmica ou tratamento térmico enquanto o seu cabelo está molhado.

CUIDADOS E LIMPEZA
• Desligue sempre o aparelho da tomada de parede e deixe arrefecer completamente antes de
qualquer operação de limpeza.
• Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou esfregões. Não utilize álcool ou solventes.
• Limpe o corpo principal e as placas de cerâmica com um pano ligeiramente húmido e macio e
seque com um pano macio e seco.
• Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PROBLEMA
O aparelho não liga

CAUSA POSSÍVEL
O aparelho não está ligado

A ficha não está instalada
corretamente na tomada de
parede
A tomada de parede está
danificada
O cabo de alimentação pode
estar danificado.

Sai fumo do cabelo ou do
aparelho durante a utilização

Colocou produtos no seu
cabelo (por exemplo, mousse,
laca ou gel).

Os resultados não são os
esperados

Colocou demasiado cabelo
nas placas

SOLUÇÃO
Carregue no botão de ligar
durante 1 segundo para ligar
o aparelho
Coloque a ficha corretamente
na tomada de parede
Ligue o aparelho a uma
tomada de parede que
funcione corretamente
O cabo de alimentação deve
ser substituído por um
serviço de assistência técnica
autorizado ou por técnicos
qualificados para evitar riscos
Isto é normal se utilizar
produtos para modelar.
Nunca coloque qualquer
produto no seu cabelo que
não seja adequado para
utilização com aparelhos de
alta temperatura. Não utilize
gel ou cera. Utilize apenas
produtos de modelagem
destinados especificamente
para este fim.
Certifique-se de que as
madeixas de cabelo não
excedem 50 mm de largura e
5 mm de espessura

ARMAZENAMENTO: O dispositivo deve ser desligado da fonte de alimentação e deixado a
arrefecer antes de armazenar. Não aplique pressão ou tensão no ponto de entrada do cabo na
unidade. Durante o armazenamento, o cabo de alimentação deve permanecer solto sem curvas ou
dobras apertadas, e o dispositivo deve ser colocado num local seguro e seco fora do alcance das
crianças.

Instruções de reciclagem e eliminação
Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos
domésticos em toda a UE. Para prevenir eventuais danos para o ambiente ou para a
saúde humana resultantes da eliminação descontrolada de resíduos; reciclá-los de
forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver
o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o
retalhista onde o produto foi comprado. Este pode levar este produto para reciclagem segura
ambiental
Declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das Diretivas CE
aplicáveis.

