
ATENÇÂO: Por favor, certifique-se de que as pessoas que forem usar este equipamento
leiam e entendam este manual do usuário antes de usar a máquina. 

MANUAL DO USUÁRIO 

MODELADOR DE CACHOS
PROFISSIONAL

MODELO: HS213

T E C N O L O G I A 

Nano Titanium

ATENÇÃO: A energia não é desligada quando o interruptor estiver desligado. 
Desconecte o aparelho da tomada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
É muito importante que você use a ferramenta de limpeza incluída no seu Modelador de Cachos para manter
sempre limpa a câmera de enrolamento. Verifique se o aparelho está desligado, fora da tomada e frio.
Levemente coloque a ferramenta de limpeza com água morna e detergente neutro ou sabão.
Insira a ferramenta completamente na câmera de enrolamento.
Rode a ferramenta em torno da câmera de enrolamento para remover qualquer acúmulo de produto.
Verifique se o aparelho está completamente seco antes de voltar a usar.
A ferramenta de limpeza pode ser usada várias vezes. Basta remover as almofadas, lave-as em água morna 
e sabão e deixar secar antes de usar novamente.

            IMPORTANTE: Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

            MANTER LONGE DE ÁGUA
            Todo mundo sabe que a eletricidade e água são uma combinação perigosa, mas você sabia que um 
aparelho elétrico ainda está vivo eletricamente, mesmo se o interruptor estiver desligado? Se estiver 
conectado a tomada, a corrente elétrica ainda está passando. Então, quando você não estiver usando seu 
aparelho, mantenha-os desligados e fora da tomada.
CUIDADO: Nunca permita que o cabo de alimentação seja puxado ou torcido. Nunca enrole o fio ao redor 
da unidade. Dano poderá ocorrer no ponto alto da entrada flexível na unidade, causando a sua ruptura e 
curto. Inspecione o cabo com frequência. Pare de usar imediatamente se houver danos visíveis ou se a 
unidade parar ou funcionar de forma intermitente. Desligue sempre a pós o uso.

ARMAZENAMENTO
Quando não estiver em uso, o aparelho é fácil de guardar. Permita que a unidade esfrie, em seguida, basta
colocar de volta na caixa e guardar fora do alcance das crianças em local seguro e seco. Não deixe 
conectado a tomada

SEGURANÇA
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensorias 
ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o 
aparelho.
Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado 
ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

GARANTIA
O aparelho possui garantia de 90 dias. A garantia cobre defeitos sob uso normal a partir da data da compra 
e deixa de ser válida em caso de alteração ou reparação por pessoas não autorizadas. Se o aparelho não 
funcionar satisfatoriamente devido a defeitos de material ou de fabricação, ele será reparado ou substituído, 
através do nosso SAC - Atendimento ao cliente.

PRODUTO IMPORTADO POR:
Multivisi Comércio e Importação Eireli-ME.
Av. Floriano Peixoto, 1713, Loja 41, NSª Aparecida 
38400-700 - Uberlândia-MG
CNPJ 10.409.455/0001-19
SAC: multivisi@multivisi.com.br
(34) 3257-0800 / (34) 3257-0835 

FABRICADO NA CHINA
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CARACTERÍSTICAS
1 - Câmera de enrolamento feita em Nano Titanium, para criar cachos macios.
2 - 03 (três) regulagens de tempo com sinal sonoro, para diferentes tipos de cachos.
3 - 03 (três) regulagens de calor: 375ºF (190ºC) para cabelo delicado e fino, 410ºF (210ºC) para cabelo de 
textura normal e 450ºF (230ºC) para cabelo grosso ou ondulado, proporcionando resultados de grande 
durabilidade.
4 - Sistema de aquecimento poderoso, pronto para usar em segundos com recuperação de calor super-rápida.
5 - Controle de direção do cacho, para ter um acabamento uniforme ou em
acabamento natural (direita/esquerda/automático).
6 - Apropriado para cabelos mais longos ou mais curtos.
7 - Botão com luz indicadora.
8 - lndicador de prontidão do calor.
9 - Desligamento automático.
10 - Modo de suspensão (sleep) após 20 minutos sem uso
11 - Cabo giratório 360º de 2,65 metros.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
Este aparelho é destinado ao uso profissional. 
Use apenas em Corrente alternada (60 Hz). 
Este aparelho está projetado para operar em 
100-240 volts AC.

O Modelador de Cachos vai criar muitos 
efeitos de cachos diferentes no cabelo, é fácil 
de experimentar com diferentes configurações 
para obter os resultados desejados.

AJUSTE DE TEMPERATURA
Há três regulagens de temperatura para escolher: 
190C, 210C, 230C. Nós recomendamos que você sempre comece com a regulagem de temperatura mais 
baixa e aumente o nível de calor, conforme necessário.
Regulagem I - 190C - para o cabelo delicado, fino ou colorido
Regulagem II - 210C - para o cabelo de textura normal
Regulagem III - 230C - para cabelo grosso ou ondulado
Regulagem O – Aparelho desligado

DEFINIÇÕES DE TEMPO
Há três definições do tempo com indicador sonoro. Configurações diferentes vão lhe dar diferentes efeitos
de cachos. Quanto maior o tempo que o cabelo é mantido no interior da câmara de enrolamento, mais 
definido o cacho vai ser. Contudo, os resultados também irão variar de acordo com o tipo de cabelo. 
Considere como um guia:
Definição 8 (8 segundos= 3 bipes) - para cachos soltos
Definição 10 (10 segundos = 4 bipes) - para cachos suaves
Definição 12 (12 segundos = 5 bipes) - para cachos mais definidos
Definição 0 = áudio desligado

O indicador automático de sinal sonoro pode ser desligado se não for necessário, deslizando o botão do
temporizador para 0.
NOTA: Quando o ajuste for selecionado 0, não haverá indicador de sinal sonoro para avisar quando liberar
o modelador. Tome cuidado extra ao usar essa configuração.

DIREÇÃO DOS CACHOS - (Direita / Esquerda /Auto)

Use o controle de direção de cachos para escolher entre um acabamento natural ou uniforme. Selecione a
direção do cacho, deslizando o interruptor conforme abaixo:
"L''= esquerda
"R"= direita
"A''= auto

Isto irá assegurar que o cacho fique na direção da face em ambos os lados da cabeça e vai dar um estilo 
mais uniforme. Para um look mais natural, então selecione a configuração auto - “A”. Este irá alternar a 
direção após cada cacho.

INSTRUÇÕES PARA USO
1 - Certifique-se que o cabelo está seco e passe um pente por todo o cabelo.
2 - Ligue o aparelho a uma tomada elétrica.
3 - Deslize o botão regulador de temperatura à configuração de calor apropriada.
4 - O modelador está pronto para uso quando a luz do indicador parar de piscar.
5 - Existem 03 (três) regulagens de tempo, escolha a configuração ideal para o seu tipo de cabelo.
     Alternativamente, ajuste o tempo para 0.
6 - Selecione a direção do cacho movendo o o botão interruptor para a posição L, R, ou A.
7 - Separe uma mecha de cabelo de até no máximo 3 cm de largura.
8 - Certifique que o aparelho seja posicionado com a abertura da câmera de enrolamento virada em direção 
     à cabeça.
9 - Posicione o aparelho onde deseja começar o cacho. A mecha de cabelo deve ser reta, e ser colocada
     cuidadosamente através do centro do aparelho.
10 - Quando o cabelo estiver posicionado, solte a mecha de cabelo e feche o aparelho, permitindo que o
cabelo seja automaticamente conduzido à câmara de enrolamento.

NOTA: Se a mecha for muito larga ou não estiver reta, ao tentar ser conduzida para a câmera de
enrolamento, o aparelho ira parar e emitir um sinal sonoro para indicar um problema. Esta característica de
segurança garante que não haverá emaranhados.

O cabelo é automaticamente atraído para a câmara de enrolamento de cerâmica onde é suavemente 
aquecido em todas as direções sem esforço a partir da onda.
Se estiver usando a configuração de tempo, o indicador de sinal sonoro automático vai começar assim que 
as alças forem fechadas. Haverá uma série de sinais sonoros individuais. Mantenha o modelador ainda com 
os punhos fechados juntos até o fim dos bipes individuais. Em seguida, haverá quatro bipes rápidos em 
sucessão. Isso indica que o tempo acabou e você pode remover o modelador de cabelo.

NOTA: Quando o áudio está desligado - temporizador no "0", não haverá indicador sonoro. 
Haverá apenas um sinal sonoro de aviso em 15 segundos.
É muito importante você soltar as alças totalmente, e depois puxar o Modelador de cachos longe da cabeça
para libertar o cabelo e revelar o cacho.

NOTA: Sempre liberar as alças primeiro e depois deixar o cacho livre. Se você se afastar antes de abrir os 
punhos, o cacho será alisado. Para permitir que o cacho fique definido, não pentear ou escovar o cabelo até 
que esfrie. Repita em torno da cabeça até que você tenha a quantidade de cachos desejados.

MODO SEGURANÇA
MODO SLEEP - Este aparelho possui uma função de modo de suspensão automática. Se o aparelho não for
utilizado por mais de 20 minutos a temperatura vai cair automaticamente para 150C. 

Se você quiser continuar usando o aparelho após este tempo, basta fechar o punho e em seguida soltar as 
alças e ele irá retornar para a configuração de temperatura que estava.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 

Este aparelho possui um recurso de desligamento automático para maior segurança. Se o aparelho estiver 
ligado por mais de 60 minutos continuamente, ele desliga automaticamente. Se você quiser continuar 
usando o aparelho após esse tempo, basta deslizar o interruptor para a posição off e deslizar para as
configurações relevantes para ligar.

Não deixe ou abandone o produto quando estiver em uso. O aparelho pode queimar se a energia for mantida
por um período de tempo prolongado. A garantia será anulada. Desligue o aparelho quando não estiver
em uso.
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