RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES
•Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede
elétrica local.
•Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará a perda da
garantia.
•Retire o plugue da tomada elétrica sempre que não estiver utilizando o aparelho.
•Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com mãos, pés ou roupas molhadas; não
molhe o produto nem o mergulhe em água.
•Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas que desconheçam as instruções
de uso utilizem o produto.
•Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a
frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
•Mantenha as aberturas sem fiapos e outros detritos.
•Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho ou o coloque sobre uma superfície macia, cama
ou sofá, por exemplo, onde as entradas de ar poderão ser bloqueadas.
•Desligue o aparelho sempre que precisar interromper o uso, mesmo que por breves instantes.
•Nunca enrole o cabo plugue no aparelho para não danificá-lo.
•ATENÇÃO: Não utilize este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo
água.
•Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com
a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
•Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente
residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato
com seu eletricista para maiores esclarecimentos.
•Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.
•Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
•Nunca mova ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
•Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
ADVERTÊNCIA:Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a
menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a
supervisão de um responsável.
•Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

COMO UTILIZAR SUA ESCOVA ROTATIVA
1.Antes de utilizar a Escova Rotativa, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da
tomada a ser utilizada.
2.Após lavar os seus cabelos com shampoo e condicionador de sua preferência, seque-os
bem com uma toalha.
3.Desembarace-os delicadamente com um pente de dentes largos. Desembaraçar
delicadamente previne pontas partidas. Sempre comece a desembaraçar seus cabelos molhados pelas
pontas, indo gradualmente para cima.
4. Se necessário, utilize um secador para deixar seus cabelos somente úmidos antes de usar a
Escova Rotativa.
5.Separe os cabelos em pequenas mechas. Faça movimentos nos cabelos como se estivesse
escovando, da raiz para as pontas (as cerdas proporcionam maior tensão), para um
realinhamento perfeito dos fios.
NOTA: USE SEMPRE A ESCOVA ROTATIVA EM MECHAS PEQUENAS, PRINCIPALMENTE SE SEUS
CABELOS FOREM GROSSOS OU VOLUMOSOS. DESSA MANEIRA, VOCÊ OBTERÁ UM RESULTADO
MAIS EFICIENTE DA MODELAGEM.
6.Posicione o botão Liga/Desliga em uma das possíveis temperaturas - a rotação só pode ser
acionada quando estiver no modo “ar quente”.1= temperatura média.2 = temperatura alta.
=
Ar
Frio - NESSA POSIÇÃO A ESCOVA NÃO GIRA - O jato de ar frio, no final da modelagem, proporciona um
efeito prolongado.
7.Este produto possui revestimento cerâmico para um deslizamento perfeito e proteção para os cabelos
e controla a eletricidade estática, deixando os cabelos mais brilhantes e macios.
8.Para um resultado ondulado, depois de escovar cada mecha, enrole-as e prenda-as com um grampo
para manter o ondulado enquanto modela o restante do cabelo.

