STYLER MEN
Escova alisadora multifuncional para cabelo e barba

MANUAL DO UTILIZADOR
Caro cliente,
Obrigado por adquirir o nosso produto.
A escova alisadora STYLER MEN é a primeira escova alisadora aquecida de sempre para
homem, concebida exclusivamente para alisar o pelo facial para um acabamento suave e
sem esforço. A escova de cabelo alisadora clássica é fácil de utilizar e permite-lhe criar
penteados e alisar a barba facilmente. Aumente a sua beleza e confiança com um visual
impecável utilizando a escova alisadora Styler Men.
Este manual inclui todas as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento
deste aparelho. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 x escova de cabelo multifunções
1 x escova
1 x manual do utilizador
AVISO!
Só poderá utilizar o produto com a respetiva escova devidamente associada!

ESPECIFICAÇÕES
ITEM N.º
TENSÃO NOMINAL
POTÊNCIA NOMINAL
TEMPERATURA CCA
DIMENSÕES:
LOCAL DE FABRICO
UTILIZAÇÃO

HS-9A
110-220 V/60 Hz
60 W
A escova atinge uma temperatura de
aproximadamente 110-130 °C
26,5 x 5,5 x 8,1 cm
China
Este alisador de barba pode ser utilizado
em vários tipos de barba. Também é
compatível com todos os tipos de cabelo.
Este aparelho pode ser utilizado para
encaracolar, alisar, conferir volume ou
simplesmente pentear a barba.

AVISOS
Para garantir uma utilização adequada deste produto, respeite as precauções de
segurança. Ao utilizar aparelhos elétricos, especialmente na presença de crianças, deve
seguir sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as indicadas neste
manual.
NOTA:
•
•

•

O não respeito das instruções pode resultar em lesões graves ou em danos no
produto.
No seguimento de um período de inutilização prolongado, se o aparelho não
permitir uma utilização suave, existe risco de curto-circuito, choque elétrico e
queimaduras. Nesse caso, contacte o serviço técnico de pós-venda.
A escova deve estar sempre associada ao produto principal, caso contrário, o
produto não deverá ser utilizado.

CERTIFIQUE-SE DE QUE LÊ E COMPREENDE TODAS AS INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE
SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O STYLER MEN.
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desligue sempre o aparelho da ficha após a sua utilização.
Mantenha-o seco e não o utilize em áreas húmidas como a casa de banho.
Não utilize o aparelho durante o banho.
Não coloque ou guarde o aparelho em locais de onde possa cair ou ser puxado
para uma banheira ou lavatório.
Não coloque nem deixe cair o aparelho na água ou outros líquidos.
Se tiver deixado cair o aparelho na água, não tente recuperá-lo. Desligue-o
imediatamente da tomada.

AVISO: não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros locais
com água.
AVISO: para reduzir o risco de queimaduras, choques elétricos, incêndios ou lesões:
1.
2.

Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado à ficha.
É necessária supervisão estreita quando o aparelho for utilizado por ou perto de
crianças ou pessoas com certas incapacidades.
3. O aparelho não é um brinquedo. As crianças não deverão utilizá-lo.
4. Utilize este aparelho apenas conforme previsto neste manual. Não utilize
acessórios não recomendados pelo fabricante.
5. Nunca opere este aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Se o
mesmo não estiver a funcionar corretamente, tiver caído ou estiver danificado,
devolva-o ao centro de assistência para que seja examinado e reparado.
6. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Não enrole o cabo à volta do
aparelho.
7. Nunca coloque o aparelho em superfícies macias, como camas ou sofás, uma
vez que poderá causar um incêndio.
7. Não utilize o aparelho no exterior, na presença de produtos aerossóis ou
durante a administração de oxigénio.
8. Não utilize este aparelho com uma extensão.
9. A escova de alisamento fica quente durante a sua utilização. Não coloque as
superfícies aquecidas em contacto com os olhos ou a pele.
10. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

COMPONENTES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Escova alisadora multifuncional para cabelo e barba
A escova alisadora para cabelo/barba é leve e portátil, adequada a uma
modelação urgente ou rápida. Para conseguir um cabelo e barba bonitos
enquanto viaja ou mesmo em casa.
Escova
Placa de aquecimento coberta para evitar queimaduras. Utilização segura, uma
vez que a escova cobre a placa de aquecimento.
Placa de aquecimento
Aquece até 120 °C CCA, sendo esta a temperatura ideal para a modelação da
barba.
Luz indicadora de alimentação
Aquecimento em 15 segundos.
LIGADO — A luz vermelha está ligada.
DESLIGADO — A luz vermelha está desligada.
Interruptor de energia
Ligue e desligue a fonte de alimentação.
Pressione para cima para ligar.
Pressione para baixo para desligar.
Cabo de alimentação

ETAPAS DA INSTALAÇÃO

1.
2.
3.
4.
5.

Ligue a alimentação.
Deixe o aparelho aquecer durante 15 segundos e associe a escova.
Verifique se a escova está devidamente colocada antes da
utilização.
Aguarde 1-3 minutos para que o aparelho atinja a temperatura ideal
de 120 °C.
Desfrute do seu produto.

UTILIZAÇÃO
•
•
•
•
•

Certifique-se de que o cabelo e a barba estão completamente secos antes da
utilização.
A escova atua enquanto cobertura protetora da placa de aquecimento, evitando
queimar o cabelo.
Esteja atento à temperatura. Não utilize o aparelho demasiado perto das
orelhas ou da pele.
Não utilize o produto se o mesmo apresentar danos.
Quando terminar, desligue o alisador e retire ficha da tomada. Aguarde que
arrefeça antes de o guardar.

MODELAÇÃO DA BARBA
Escove a barba, começando pela raiz e
deslizando até às pontas, até alcançar a
suavidade desejada. Os pelos da barba não
serão danificados por múltiplas passagens.
Para alisar a barba, aplique um óleo para
barbas depois do banho enquanto a barba
estiver ligeiramente húmida. Isto ajudará a
amaciar e alisar os pelos da barba.
Este alisador de barba pode ser utilizado em
vários tipos de barba. Quer tenha uma barba encaracolada, espessa, lisa, comprida ou
curta, a escova elétrica para barbas adequa-se a todas as suas necessidades.
MODELAÇÃO DO CABELO
•

•

Nivela o
cabelo lateral

Alisa o cabelo
encaracolado

•

Confere
volume ao
cabelo

Antes da utilização: penteie o cabelo como se utilizasse uma escova normal para
conseguir um cabelo liso e desemaranhado.
IMPORTANTE: utilize apenas em cabelo LIMPO e SECO! Não utilize em extensões de
cabelo ou perucas ou quando tiver aplicado produtos como gel ou cremes.
Escove o cabelo, começando pela
raiz e deslizando até às pontas, até
alcançar a suavidade desejada.
Penteie o cabelo a partir de ambos
os lados e da frente para trás. O
cabelo não será danificado por
múltiplas passagens.
Crie qualquer penteado que desejar.

NIVELAR O CABELO LATERAL
1. Passe a escova pelo cabelo junto ao
couro cabeludo.
2. Penteie o cabelo lentamente de cima
para baixo permitindo que calor suficiente
passe pela raiz do cabelo (mova a escova
0,5 cm por segundo).
3. Aplique um produto de modelagem no cabelo nivelado para um melhor acabamento.
CONFERIR VOLUME
1. Passe a escova pelo cabelo junto ao
couro cabeludo.
2. Penteie o cabelo lentamente da
parte da frente para a parte de trás
permitindo que calor suficiente passe
pela raiz do cabelo (mova a escova
0,5 cm por segundo).
3. Aplique um produto de modelagem
no cabelo para fixar o volume.
LIMPEZA A MANUTENÇÃO
Nunca utilize a escova de cabelo STYLER MEN com água nem a mergulhe em água. Antes
da limpeza, desligue o produto da tomada e permita que arrefeça. Limpe-o com um pano
macio e seco para limpar qualquer resíduo ou poeira. Poderá utilizar um pano húmido
com cuidado.
ARMAZENAMENTO: Quando não estiver a ser utilizado, poderá facilmente guardar o
STYLER MEN. Certifique-se de que o produto arrefeceu completamente antes de o
guardar. Guarde-o num local fresco e seco. Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Instruções de reciclagem e eliminação
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com
outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao
ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de
resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos
recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de
devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele
poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE
aplicáveis.

