
TWISTLINE 
PRANCHA DE ONDULAÇÃO 2 EM 1 E ALISADOR 
DE CABELO 

 

MODELO NB.: QL-105 

MANUAL DO UTILIZADOR 



Obrigado por adquirir a prancha de frisar 2 em 1 e o fortalecedor Twistline. 

O Twistline Hair Straightener & Curler é um revolucionário design de penteados que permite criar 

penteados encaracolados, bem como suaves e lisos. Agora pode criar caracóis (cachos) sedutores  

em menos de 10 minutos. Além disso, duram até três dias! 

VANTAGEM 

1. Pode-se criar QUALQUER onda (cabelo encaracolado), ondas retro, ondas soltas, ondas 

praianas, franjas exuberantes, caracóis (cachos) saltitantes, qualquer penteado moderno 

agradável pode ser feito em casa em menos de 10 minutos! 

2. Aquece até 230°C em menos de 1 minuto. 

3. Placas de nano revestidas com cerâmica, titânio para obter melhores resultados, cabelos  

 com mais brilho e sedosos e inigualáveis 

4. O verdadeiro desempenho de salão variando no ajuste de calor proporciona a todos os 

tipos de cabelo o controlo total, controlador de calor profissional de temperatura entre 

140°C e 230°C 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Tensão de saída 

: 110-240V; Potência 

: 40W 50/60 Hz 

Temperatura máx.: 230° C 

 Temperatura mín.: 140° C 

O PACOTE CONTÉM 

1 x 2in1 prancha de ondulação Twistline 1 x manual do utilizador 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Este aparelho só deve ser utilizado conforme descrito neste manual de instruções. Retenha para 

referência. 

Como na maioria dos aparelhos elétricos, as peças elétricas ficam eletricamente ativas, mesmo 

quando desligadas. Para reduzir o risco de morte por choque elétrico: 

• Desligue sempre este aparelho da tomada eléctrica imediatamente após a utilização.  

• Não use durante o banho ou o duche. 

• Não coloque ou guarde este aparelho onde possa cair ou ser puxado para uma banheira 

ou 

pia/lavatório. 

• Não coloque ou deixe cair em água ou outro líquido. Não pegue no aparelho 

 que tenha caído na água. Desligue imediatamente. 

• Desconecte este aparelho antes de limpá-lo. 

Material: alumínio, placa de titânio, ABS 

Comprimento do cabo: 2,5 m 

Ajuste de cinco temperaturas 

cabo reversível de 360º 

Faixa de temperatura de 140°C a 230°C. 
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Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas: 

• Conecte a fonte de alimentação que corresponde apenas à nominal. 

• Este dispositivo não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com habilidades 

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 desta 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 conectado, supervisão próxima é 

necessária quando a prancha é usada por, ligada ou perto de crianças 

• Sempre ajuste a prancha em qualquer superfície com as diretrizes voltadas para baixo 

• Não use o aparelho no banho/chuveiro ou noutros lugares húmidos. 

• 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 uso ou durante a limpeza. 

• Manter o cabo e o aparelho longe das superfícies aquecidas. 

• Coloque sempre o aparelho sobre o tapete resistente ao calor enquanto penteia os cabelos 

para proteger as superfícies de trabalho. 

• Este dispositivo destina-se apenas a uso doméstico e seco. 

• Se o dispositivo não estiver a funcionar como deveria, tenha sofrido um forte golpe, foi 

derrubado, danificado, deixado ao ar livre ou caído na água, não o utilize. 

• Não tente qualquer modificação ou reparo por si mesmo e garanta que qualquer reparo seja 

realizado apenas por um técnico devidamente qualificado. 

• Em caso de avaria e/ou danos, não tente qualquer reparo por si mesmo e certifique-se de 

que o produto está devidamente disposto de acordo com as leis locais. 

• Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer dano causado pelo não 

cumprimento destas instruções ou qualquer outro uso inadequado ou mau manuseamento. 

AVISO! Bolsas de polietileno sobre o produto podem ser perigosas. Para evitar o perigo de sufocação, 

mantenha este invólucro longe de bebés e crianças. Estes sacos não são brinquedos.  

AVISO! Não utilize este aparelho perto da água contida em bacias, banheiras ou outros recipientes. 
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PEÇAS  

 

1. Base 

2. Luzes indicadoras de LED para a temperatura 

3. Botão de fixação 

4. Interruptor de potência e temperatura 

5. Cabo de alimentação giratório 

TEMPERATURA RECOMENDADA PARA TIPOS DE CABELO 

 

TEMPERATURA 

CONFIGURAÇÃO 

TIPO DE CABELO 

1 (140°C) Cabelos finos, 

danificados ou 

tratados 

quimicamente 2(160°C ) Cabelos descoloridos  

finos 

3 (180°C) Cabelos tingidos ou 

escuros 

4 (200°C) Cabelo normal ou 

ligeiramente 

encaracolado 

5 (230°C) Cabelo grosso, 

encaracolado e 

ondulado 
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INSTRUÇÕES DE USO 

Antes de usar: certifique-se de que o cabelo está seco e penteado. Usar esta prancha no cabelo 

molhado vai secar e danificar o seu cabelo ou pele. 

Dicas: 

- Antes de usar, lave o cabelo primeiro, usando condicionador ao mesmo tempo. Então, o  

 cabelo ficará mais brilhante. 

- Antes de usar, use um pulverizador de proteção contra o calor 

 Ligando o dispositivo e regulando a temperatura 

1. Pressione e segure o botão “ON/OFF” (durante 2 segundos) para ligar 

 o aparelho. 

2. Pressione o botão “ON/OFF” para selecionar a temperatura de  

alisamento desejada. Escolha diferentes temperaturas de acordo com a  

qualidade do seu cabelo. A regulação específica da temperatura pode ser 

referida acima no capítulo: 

Temperaturas recomendadas para tipos de cabelo. 

3. Depois de a temperatura estar ajustada, a luz começará a piscar  

 e o dispositivo aquece rapidamente até a temperatura ajustada. Depois de a luz parar de piscar, 

comece a usar o dispositivo. 

4. Ao aplicar, não fique num só lugar por muito tempo, ou o cabelo será facilmente 

 danificado. 

 

Alisamento: corte os cabelos, divida-os em várias partes e deixe cada parte mais estreita que 5 cm. 

Coloque o alisador de cabelo perto das raízes dos cabelos selecionados, segure firmemente a ponta 

do cabelo e escove o comprimento do cabelo, da raiz às pontas. (Se quiser enrolar o cabelo, pode 

girar levemente a máquina/se quiser alisar, não gire a máquina.)  
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Ondulação: escolha uma seção de cabelo, coloque a prancha de ondulação no lugar que deseja, 

comece a fazer caracóis (cachos), prenda o cabelo entre os barris e enrole o cabelo no barril 

superior, depois puxe para baixo para as extremidades do cabelo. Repita até enrolar todas as seções 

de cabelo que deseja. 

CARACÓIS (CACHOS) POR ETAPAS: 

POSICIONAMENTO DA SUA PRANCHA 

Coloque o lado guia contra a cabeça num ângulo de 45 graus. 

Do seu lado direito, a ponta da prancha está para cima, e o seu arco 

direito 

 estará fora e longe do seu corpo. 

POSICIONAMENTO DO LADO ESQUERDO 

No lado esquerdo, a ponta da prancha está para baixo, e o cotovelo  

estará acima da cabeça para permitir que a prancha esteja num 

ângulo de 45  

graus. 

INICIANDO A ONDA 

Depois de colocar o cabelo entre 

as placas, gire a prancha para trás para que possa ver o lado guia no 

espelho. 

ONDULAÇÃO À ESQUERDA 

Mantenha o cotovelo sobre a cabeça enquanto se desloca  

em direção ao espelho. 
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TERMINANDO A ONDA 

Sempre conduza o lado da prancha que está levantada. No lado direito,  

mova levemente com a ponta. 

TERMINANDO A ESQUERDA 

Deslize a prancha com tensão solta, a uma velocidade lenta e constante  

para baixo em direção ao canto inferior do seu espelho. 

 

DICAS: 

- Para fazer ondas soltas, enrole o cabelo em volta de um barril maior 

- Para fazer caracóis (cachos) apertados, enrole o cabelo em torno de barril menor  

- Para fazer franja varrida lateral, coloque a prancha com ângulo para fazer ondulação solta 

da seção lateral do cabelo 

- O ângulo que segurar no barril é quase mais importante. Mantenha o seu ângulo  mesmo 

sobre toda a sua cabeça para obter um visual uniforme. 

- Enrolar horizontalmente para ter ondas volumosas. Para ondas corporais, segure a 

varinha de ondulação totalmente na horizontal. Isso incentiva as suas ondas a parecerem 

maiores e mais volumosas. 

- repetir se necessário 

- após a utilização, pressione o botão ON/OFF para desligar o aparelho. 

- Depois de terminar o tratamento de cabelo, use gel de cabelo ou água para modelar e 

tornar o seu penteado muito melhor. Ou aplicar óleo de cuidado do cabelo torna o cabelo 

muito mais brilhante. Por favor, aguarde até esfriar para guardar o alisador de cabelo de 

prancha ondulada. 

ATENÇÃO 

1. Depois de pentear o cabelo, não o coloque na água. 

2. Não use mais o pente depois de pentear o cabelo. Sugerimos que agite o cabelo usando a mão.  

7 



 

 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 

O aparelho possui um recurso de desligamento automático para maior segurança. Se o aparelho 

estiver ligado por mais de 60 minutos continuamente, ele será desligado automaticamente. Se 

pretender continuar a usar o aparelho após este tempo, basta premir o botão “Ligar/desligar” 

para ligar a alimentação. 

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO 

• Verifique se o aparelho está completamente frio antes de o armazenar. 

• Use tecido pequeno ou de limpeza para limpar a prancha plana. 

• Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. 

• Não use ou armazene este produto no banho/chuveiro ou numa sala com alto teor de 

humidade. 

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 ao ambiente ou à sua saúde 

 decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos; reciclá-lo de forma responsável para 

promover a 

reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, use os sistemas de 

devolução e coleção 

 ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto 

 para uma reciclagem segura ambiental 
 

Declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas  

comunitárias aplicáveis. 
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