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Modelador de cabelo automático sem fios

MANUAL DO UTILIZADOR

Caro(a) cliente,
Agradecemos a compra deste produto. 

Este ondulador sem fios mais recente não tem restrições de cabo e pode 
facilmente criar caracóis deslumbrantes, em qualquer lugar, premindo apenas um 

botão! 

Este manual inclui as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento. 
Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu produto.

Distribuidor: HS plus, d.o.o                                                           País de origem: China



CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1x Modelador de cabelo automático sem fios 
2x Máquina de cortar cabelo
1x Pente de cabelo
1x Cabo de carregamento USB
1x Bolsa de armazenamento 
1x Manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão nominal: CC 5 V
Potência: 34 W
Capacidade da bateria 5200 mAh, 3,6 V
Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio recarregável 
Tempo de carregamento: 3,5 - 4 horas

AVISOS

∑ Não se espera que este aparelho seja usado por pessoas com capacidade 
física, sensorial, mental, ou experiência ou conhecimento insuficientes 
(incluindo crianças), exceto sob a supervisão de uma pessoa responsável 
pela sua segurança. As crianças devem ser monitorizadas para garantir que 
não brincam com aparelhos elétricos. 

∑ Este aparelho não é à prova de água.
∑ Mantenha-o fora do alcance das crianças. 
∑ Se o cabo de carregamento USB estiver danificado, não o use. Substitua-o 

por um novo. 
∑ Quando estiver a ser usado, se o produto apresentar fumo ou faíscas, 

desligue a alimentação o mais rápido possível e notifique imediatamente o 
serviço pós-venda. 

∑ Após ligar a alimentação, não toque no painel térmico com as mãos, para 
não causar queimaduras. 

∑ Quando não estiver a ser usado, certifique-se de que desliga a alimentação. 
∑ Este produto destina-se principalmente ao uso doméstico pessoal e não 

pode ser usado como negócio. Se for usado como negócio, poderá desfrutar 
de um ano de serviços de manutenção gratuita de mercadorias. 

∑ Use de acordo com o manual de instruções. 



AVISO!
Não se aproxime da banheira, lavatório e outros recipientes 
quando usar o aparelho. Não deixe pingar água ou outros líquidos 
para o aparelho. Se cair acidentalmente na água, não toque 
diretamente com as mãos e desligue imediatamente a alimentação. 

PEÇAS

1. Elemento de aquecimento de revestimento 
cerâmico
2. Câmara de encaracolamento
3. Botão de início (START)
4. Direção do caracol
5. Temperatura
6. Indicador de bateria
7. Tempo
8. Botão de ajuste
9. Botão ligar/desligar (definir/confirmar)

MÉTODO DE CARREGAMENTO

Antes de carregar, desligue a alimentação anfitriã e, em seguida, ligue o cabo de 
carregamento para carregar.

1. Ligue uma extremidade do cabo de carregamento USB na parte inferior do 
modelador e a outra extremidade pode ser ligada ao computador de 
secretária, fonte de alimentação móvel, orifício USB do transformador USB 
para carregar. * Note que, se estiver a carregar com um transformador 
USB, não use o transformador com especificações de saída superiores a CC 
de 5 V.



2. Ao carregar, o símbolo da bateria começará a piscar no ecrã LCD indicando 
que o modelador de caracóis está a carregar. 

3. Após carregar durante cerca de 4 horas de cada vez, após a carga completa, 
o símbolo da bateria mostrará o estado completo. Após a carga completa, o 
modelador pode ser usado durante cerca de 50 minutos. 
*Preste atenção ao tempo de carregamento para desligar, de modo a 
evitar que a sobrecarga afete a vida normal da bateria. 

4. O uso do dispositivo durante o carregamento é estritamente proibido. 
Enquanto o modelador de caracóis estiver a carregar, não o ligue para não 
danificar o anfitrião ou a bateria. 

Nota: Mesmo que não seja usado durante um longo período, carregue-o uma 
vez a cada dois meses para garantir a vida útil da bateria.

FUNCIONAMENTO DA FUNÇÃO

LIGAR/DESLIGAR: Mantenha o interruptor de alimentação premido durante 3 
segundos. 

AJUSTE DE TEMPERATURA:  No estado ligado, prima o botão de definição, o 
número da temperatura aparecerá a piscar. Neste momento, prima a tecla de 
ajuste para ajustar a temperatura desejada (a temperatura pode ser ajustada 
entre 150 °C e 200 °C).

DIREÇÃO DOS CARACÓIS: No estado ligado, prima o botão de definição duas 
vezes, a direção de encaracolamento L/R aparecerá a piscar. Neste momento, 
prima a tecla de ajuste para selecionar a direção do encaracolamento (L; para 
encaracolamento à esquerda/R para encaracolamento à direita). 
ALTERNAR ENTRE °C E °F: No estado ligado, prima o botão de definição três vezes 
e a unidade de temperatura °C piscará e, em seguida, prima a tecla de ajuste para 
selecionar Celsius °C ou Fahrenheit (°F) a ser apresentado. 

AJUSTE DO NÚMERO DE SEGUNDOS DE AQUECIMENTO: No estado ligado, prima 
o botão de definição quatro vezes e os segundos de aquecimento aparecerão a 
piscar. Neste momento, prima a tecla de ajuste para ajustar o número de 
segundos pretendido (os segundos de aquecimento podem ser ajustados entre 
8/10/12/14/18 s).



UTILIZAÇÃO

Antes de usar, recomenda-se que penteie todo o cabelo solto para reduzir os nós.

1. Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 
segundos para ligar o aparelho. O ecrã LED acenderá. 
2. O indicador de aquecimento começará a piscar e a 
máquina começará a aquecer automaticamente até à 
temperatura predefinida (150 °C). 
3. Após cerca de 1 minuto, pode ouvir um sinal sonoro e a 
luz indicadora ficará constantemente acesa. Isto indica 
que a máquina está pronta para ser usada. 

Pode alterar a definição do dispositivo de acordo com o que pretender.
Definição de temperatura: 150 °C - 200 °C
Segundos de aquecimento: 8, 10, 12, 14,
16, 18 

Cabelo delicado, 
pintado ou danificado

Cabelo normal e 
saudável

Cabelo crespo ou 
encaracolado

8 s/10 s: Caracóis 
ligeiros

12 s/14 s: Caracóis 
suaves

16 s/18 s: Caracóis 
fortes



4. Agarre a quantidade adequada de cabelo e coloque-a na ranhura em 
forma de U. 

5. Mantenha o botão START premido (não solte). Começará a enrolar 
automaticamente o cabelo no tubo de aquecimento. 

6. Ouvirá sinais sonoros após encaracolar durante alguns segundos. Solte o 
botão START após o fim dos sinais sonoros. 

LIMPEZA A MANUTENÇÃO

Após o uso, certifique-se de que desliga sempre o interruptor de alimentação e 
aguarde que o painel térmico arrefeça antes de guardar o aparelho. 

Esta máquina não é à prova de água. Ao limpar o produto, é estritamente 
proibido lavar com água ou outros líquidos para evitar curto-circuitos.

∑ O corpo do aparelho não é à prova de água. Ao limpar, o corpo pode ser 
limpo com um pano.  

∑ Ao limpar o stick interno, precisa de desligá-lo da ficha. Quando a 
máquina arrefecer, use um pedaço de algodão para borrifar um pouco de 
álcool. 

∑ Pode guardar o dispositivo na bolsa incluída. 
∑ 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 no ambiente ou na 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.


