Paulinha

MINI CHAPINHA

LISO MARAVILHOSO

Parabéns!

Você está prestes a desvendar o segredo da PAULINHA com seu liso maravilhoso. Além de ser superfácil usar a sua mini
chapinha, por ser portátil ela vai com você para qualquer lugar. É a garantia de cabelos lisos, brilhantes e sem frizz
quando você quiser. Beleza e praticidade ao alcance das suas mãos.

O Segredo

A praticidade é o segredo da PAULINHA com ela você estará sempre com cabelos lisos e maravilhosos. Não deu tempo de
alisar o cabelo antes de sair de casa? Acordou atrasado? Não tem problema! É só levar a PAULINHA na bolsa para usá-la
em qualquer lugar.
Ah, e é bem importante que você só use a PAULINHA com os cabelos secos, ok?

Mais alguns segredinhos essenciais

Liso maravilhoso onde você estiver? Então siga os segredinhos da PAULINHA:
- aplique o protetor térmico da sua preferência;
- retire o excesso de umidade dos cabelos com o auxílio de uma toalha, em seguida seque os fios naturalmente ou com o
MINI SECADOR ANINHA VENTO SENSACIONAL;
- assim que os cabelos estiverem totalmente secos use a PAULINHA para alisar os fios e eliminar e tirar o frizz.
Por ser portátil, ela é ótima para ir com você em viagens. Mas não é só isso, você pode levar a PAULINHA para a academia,
para o trabalho e para onde mais quiser.

Conheça melhor a Paulinha

Agora vamos te apresentar melhor a MINI CHAPINHA PAULINHA LISO MARAVILHOSO, e é muito importante que antes
de utilizá-la pela primeira vez você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas.
Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo
liso, brilhante e maravilhoso.
A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho.
Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de
alguém da turma. Porque é claro que depois de conhecer a PAULINHA todos vão querer usar.

Instruções de segurança

As instruções de segurança da MINI CHAPINHA PAULINHA LISO MARAVILHOSO devem ser seguidas sempre para
reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.
1. Recomenda-se estar familiarizado com o procedimento antes de ligar e aquecer o aparelho.
2. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados em local seco e seguro, fora do alcance das crianças. Atenção
constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado na presença de crianças, certifique-se de que elas não
brinquem com o aparelho.
3. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso sejam necessários reparos no aparelho, isso deve
ser feito apenas pela assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
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� . Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar
danos. Em caso de desgaste, busque a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
5. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure
a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
6. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
7. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectá-lo à fonte de energia.
8. Recomenda-se estar familiarizado com o procedimento antes de ligar e aquecer o aparelho.
9. Lembre-se de que a placa usada para alisar esquenta muito. Não a toque em hipótese alguma e avise aos que estiverem
por perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato entre a superfície
quente da placa e a pele, especialmente ao redor das orelhas, rosto e pescoço durante a utilização.
10. Cuidado para não tocar na placa do aparelho enquanto ele estiver ligado ou logo após ter sido desligado. Deixe esfriar
por 30 minutos antes de guardá-lo. A placa do aparelho pode causar queimaduras graves caso não seja utilizada
corretamente.
11. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
12. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
13. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou
qualquer outro líquido.
14. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a
fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica
autorizada SEGREDO DELA.
15. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver
quente.
16. Sempre certifique-se de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou tocar
no plugue e conexões da fonte de energia.
17. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles
estejam na posição desligado, então remova o plugue da tomada elétrica.
18. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
19. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de
operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador
por conselhos.
20. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro,
etc.

Modo de utilização

1. Insira o plugue em uma tomada (127 V ou 220 V)
2. Pressione o botão “Liga” e um indicador vermelho se acenderá indicando o funcionamento do aparelho.
3. Aguarde aproximadamente 3(três) minutos para que o aparelho atinja a temperatura ideal.

4. Verifique se o cabelo está totalmente seco antes de utilizar o produto.
5. Já com os cabelos desembaraçados, separe o cabelo em pequenas mechas. Além de facilitar o uso, Isso proporciona
melhores resultados.
6. Sempre coloque a mecha entre as chapas, próxima à raiz, com cuidado para não tocar o couro cabeludo. Com a mecha
firmemente esticada, aperte as hastes fechando a prancha e deslize-a em direção às pontas.
7. Repita o processo em todo o cabelo, mecha por mecha, mantenha o aparelho no máximo três segundos em cada mecha.
8. Caso seja necessário você poderá deslizar a chapinha mais de uma vez em cada mecha, aguarde alguns segundos entre
as operações para obter um melhor resultado.
9. Dependendo do cabelo o tempo de deslizamento e a quantidade de repetições em cada mecha de cabelo poderão variar.
10. Para não prejudicar o efeito do alisamento deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear.
11. Após a utilização desligue o aparelho pressionando o botão “Desliga” e retire o plugue da tomada.
12. Deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos em local seguro e longe de crianças e animais para evitar acidentes
antes de guardá-lo.

Termo de Garantia

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
A sua MINI CHAPINHA PAULINHA LISO MARAVILHOSO tem garantia contra defeitos de fabricação
pela SEGREDO DELA.
Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as
condições abaixo enumeradas:
1. A SEGREDO DELA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos
de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores
externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGREDO DELA.
c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4. A SEGREDO DELA não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da
garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica
autorizada mais próxima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia.

Perda da Garantia

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

Controles e características
A. Placa de revestimento cerâmico
B. Botão Liga/Desliga
C. Indicador Liga /Desliga

Limpeza e manutenção

A

B
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Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.
1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos antes de manuseá-lo. Em locais quentes pode ser necessário
mais tempo.
3. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Seque-o bem antes de usar.
7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica SEGREDO DELA.

Especificações

Tensão: 110 V - 240 V
Potência: 20 W
Frequência: 50 Hz - 60 Hz
Aparelho Classe II, proteção contra choque elétrico, com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Consulte o manual online em www.segredodela.com.br

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.
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