
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 

PRANCHA ALISADORA
PROFISSIONAL

4

MODELO: HS101 - 1.25"

T E C N O L O G I A 

            MANTER LONGE DA ÁGUA
           MANUTENÇÃO DO USUÁRIO
Sua prancha alisadora HS101 1.25" LessFrizz com tecnologia Titanium é praticamente livre de manutenção. 
Não é necessária a lubrificação. Manter todas as aberturas livres de sujeira e poeira. Se a limpeza tornar-se 
necessária, desconecte a unidade da fonte de alimentação e limpe o exterior com um pano úmido.
Caso ocorra alguma situação anormal, desligue o aparelho, deixe-o esfriar, e o mesmo deve ser levado para 
reparos em um representante de serviço autorizado. Nenhum reparo deve ser feito pelo consumidor.

             CUIDADO
Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

            CUIDADO
Nunca permita que o cabo de alimentação seja puxado ou torcido. Nunca enrole o fio ao redor da unidade. 
Poderá ocorrer algum dano no ponto alto da entrada flexível na unidade, causando a sua ruptura e 
curto. Inspecione o cabo com freqüências. Pare de usar imediatamente se houver danos visíveis ou se a 
unidade parar ou funcionar de forma intermitente.

            SEGURANÇA
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais 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.

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 guarde fora do alcance das crianças em local seguro e seco. 
Não deixe conectado a tomada.

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

            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-o desligado e fora da tomada.

Garantia e Assistência Técnica

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.
Rua Duque de Caxias,450,Sala 904 - Centro - Uberlândia
Minas Gerais CEP 38400-142
CNPJ 10.409.455/0001-19
SAC: multivisi@multivisi.com.br
(34) 3257-0800 / (34) 3257-0835 
FABRICADO NA CHINA
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          INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, especialmente quando as crianças estão presentes, precauções básicas de
segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

           PERIGO: 
             Qualquer aparelho está sob tensão, mesmo quando o interruptor estiver desligado. 
Para reduzir o risco de acidentes e mortes por choque elétrico:

1- Sempre desconecte o aparelho imediatamente após o uso.
               2- Nunca use durante o banho. 
               3- Não coloque ou armazene o aparelho onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma
               banheira ou pia.
4. Não coloque ou deixe cair na água ou qualquer outro líquido.
5. Se o aparelho cair na água ou qualquer outro líquido, desligue-o imediatamente. 
Não tente pegar da água ou de qualquer outro líquido.

           AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou lesões corporais:

             1- Este aparelho nunca deve ser deixado sozinho quando conectado na tomada.
2. Não puxe, torça ou enrole o fio em torno do aparelho.
3. Atenção especial é necessária quando o aparelho for utilizado por, ou perto de crianças ou pessoas com
determinadas deficiências.
4. Utilize este aparelho apenas para o seu uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use 
acessórios não recomendados pelo fabricante.
5. Nunca utilize este equipamento se estiver com o cabo ou plugue danificado, se ele não estiver funcionando
corretamente, se  tiver sido derrubado ou danificado, ou caído na água. Leve o aparelho a um centro de 
serviço autorizado para exame e reparo.
6. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
7. Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura.
8. Não use ao ar livre ou em ambientes onde estejam sendo usados um aerossol (spray) ou onde o oxigênio 
está sendo administrado.
9. Não use um cabo de extensão com este aparelho.
10. Este aparelho fica quente quando em uso. Não deixe que os olhos ou a pele nua entre em contato com 
superfícies aquecidas.
11. Não coloque o aparelho em qualquer superfície, enquanto ele estiver em funcionamento.
12. Não toque nas superfícies quentes do aparelho.
13. Não tente tocar seu aparelho próximo a placa de alisamento, pois é quente quando em uso.
14. Nunca bloqueie as aberturas de ventilação do aparelho ou coloque-as sobre uma superfície macia, como
uma cama, onde as aberturas de ar podem ser bloqueadas.
Mantenha a abertura livre de fiapos, cabelos e afins.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

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.
 

UTILIZAÇÃO DA SUA PRANCHA ALISADORA
1. Ligue o aparelho a uma tomada elétrica padrão. Não é necessário tocar a chapa com a mão para verificar 
se está quente.
2. Depois que o aparelho está ligado na tomada, use (+) e (-) para ajustar a temperatura para seu tipo de 
cabelo. Você pode usar a tabela descrita abaixo como referência. A prancha de cabelo vai aquecer muito
rapidamente.

3. Penteie o cabelo e depois selecione um pouco de cabelo seco uniformemente. Posicione a prancha no 
cabelo, o mais próximo do couro cabeludo, tomando cuidado para não deixar a prancha tocar no couro
cabeludo. Feche a prancha de cabelo entre as duas placas e puxe a prancha para a extremidade do cabelo 
que está sendo alisado. Repetir este processo várias vezes, se necessário. Deixe o cabelo esfriar antes de 
pentear

TEMPERATURA

150º C (300º F)

170º C (340º F)

190º C (375º F)

210º C (410º F)

230º C (450º F)

TIPO DE CABELO

Frágil, cabelo muito fino

Fino, cabelo fácil de alisar

Textura normal de cabelo

Cabelo ondulado ou encaracolado

Cabelo grosso, fio grosso

Dicas de estilo usando a sua prancha LessFrizz com tecnologia Titanium
Para cabelo curto e espetado, passe sua prancha para endireitar e depois aplique gel ou spray e mantenha 
as seções para cima e longe do calor. Para alisar cabelos crespos, ou para deixar com um visual de um 
elegante bob suave, selecione a mecha de cabelo, e vai descendo com a prancha fazendo um movimento de
cacho, conforme seu estilo.

O Brilho do Titânio
A sua prancha LessFrizz com tecnologia Titanium tem muitos benefícios. O titânio é um excelente condutor 
de calor e é estável em altas temperaturas. A tecnologia de revestimento de titânio ajuda a fornecer um 
desempenho térmico final bonito e um cabelo com aspecto saudável.
Aparelho leve e com uma camada suave de titânio, ajuda a reduzir o tempo de alisamento e é extremamente
resistente à corrosão química. LessFrizz com tecnologia Titanium vai dar ao seu cabelo, um brilho suave e 
sedoso, eliminando o frizz.

          AVISO
            Este produto está equipado com um circuito de calor instantâneo. Esta tecnologia permite que o 
aparelho atinja a temperatura de funcionamento, em menos de um minuto.
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.

Conheça sua Prancha 
Alisadora HS101 1.25" 
LessFrizz com tecnologia 
Titanium
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