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Apresentação:
Você acaba de adquirir um produto da Relaxbeauty. Os produtos Relaxbeauty são desenvolvidos com
materiais seguros e alta tecnologia.
Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para
operação e conservação do seu produto.
O BARBEADOR ELÉTRICO MULTIUSO 5 EM 1 possui lâmina dupla para maior facilidade na hora de
aparar. Display Inteligente LED com indicações de uso. Portátil e sem fio.
- 5 Acessórios para diferentes usos.
- Bateria Recarregável USB.
- Desligamento Automático.
- Á prova d’água IPX6*.
- 3 Pentes para aparar os pelos.
- Lâmina Dupla
- Display Inteligente LED
- Segurança: Trava de Segurança para transporte e proteção.
*(proteção contra jatos de água potentes, não submergir em água).
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1. CUIDADOS
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o cabo, plugue ou
o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido durante o carregamento, não toque e/ou retire-o.
Desconecte primeiro da energia elétrica.
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e
qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais
ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas
ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado;
- Sempre desligue o aparelho após o uso;
- Não enrole o cabo em volta do aparelho;
- Nunca utilize a fonte de alimentação no chuveiro.
- Não use cabos não originais. Use somente o cabo incluso na embalagem deste produto.
- Carregue o aparelho em um local onde ele não possa ser exposto à luz direta do sol ou a outras
fontes de calor.
- Cuidado: Mantenha o aparelho seco.
- Não puxe a fonte pelo cabo de alimentação, isto poderá danificá-lo.
- Não danifique nem deforme o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de
alimentação nem o prenda entre os objetos.
- Interrompa o uso em caso de falha ou mau funcionamento.
- Este aparelho não deve ser usado em animais.
AVISO: Separe a parte portátil do cabo de alimentação antes de limpar a parte portátil com água.
1. Este produto usa um cabo de carregamento USB.
2. Você pode usar o adaptador de celular 5V carregador, ou uma interface USB de carros,
computadores e outros para carregar.
3. Se o cabo de carregamento estiver danificado, substitua-o por um novo para evitar o perigo.
4. O produto deve ser carregado e armazenado entre 5 ℃ e 35 ℃.
5. Certifique-se de que o produto e o cabo de alimentação estejam secos. Não conecte ou desconecte
com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.
6. Verifique se a lâmina de barbear está danificada ou deformada antes de usar para evitar danos à
pele.
7. Limpe o barbeador elétrico com água limpa, mas não mergulhe em água por muito tempo.
8. Não use água salgada, água quente acima de 60 ° C, diluentes, gasolina, álcool ou outros produtos
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químicos para limpar o produto.
9. É necessário garantir que o produto esteja com a capa protetora quando você viajar para protegêlo.
10. Durante o uso e o processo de carregamento, o barbeador elétrico pode ser ligeiramente aquecido.
Isto é normal e fique à vontade para usá-lo.
11. Não carregue o barbeador elétrico por muito tempo, desconecte após o carregamento completo.

IMPORTANTE:
- Desconecte da tomada depois de cada recarga;
- Mantenha a fonte de alimentação do aparelho longe da água. Não a coloque próxima
ou sobre água contida em banheiras, pias, bacias, etc;
- Antes de usar o aparelho novamente, certifique-se de que todos os acessórios tenham
sido minuciosamente secos com uma toalha macia.
- Este produto não é brinquedo, mantenha fora do alcance de crianças;
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante
não será responsável pelo uso indevido do aparelho.
2. LIMPEZA E ARMAZENAMENTO
Limpar o produto
1. Retire a cabeça do aparador de cabelo e limpe o aparar a parte com uma escova ou lave o conjunto
da cabeça do aparador de cabelo com água.
2. Não limpe o produto com líquidos como abrasivos, álcool, gasolina ou acetona.
3. Limpe o produto imediatamente cada vez que for usado.
Limpar e Lavar com Água
1. Antes de limpar, certifique-se de separar o elétrico barbeador do cabo de carregamento USB e
pressione o mude para o estado desligado.
2. Aperte ambos os lados de cada cabeça de corte para levantá-la e abra todas as cabeças de corte
(Fig. 12).
3. O barbeador elétrico pode ser lavado diretamente sob torneira em execução (Fig. 13), mas não
mergulhe em água.
4. Após a lavagem, escorra o excesso de água, coloque na horizontal e seque ao ar. Não limpe a parte
da cabeça de corte com lenços ou panos.
5. Seque primeiro o barbeador elétrico e, em seguida, cubra-o com a capa protetora para evitar danos
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e evitar o acúmulo de poeira.
Não mergulhe na água ou qualquer outro líquido.

Separe a parte portátil do cabo de alimentação antes de limpar a parte
portátil na água.

3. MODO DE USAR

Carregar
1. Quando o visor mostra “Tempo disponível, 05 minutos”, a luz indicadora piscará, indicando que a
bateria está com pouca energia (Low Energy) e precisa ser carregada (Fig.1).
2. Conecte a extremidade do cabo de carregamento USB ao barbeador e, em seguida, conecte o cabo
USB ao carregador e conecte-o na tomada (Fig. 2), ou conecte a outra extremidade do cabo USB em
uma porta USB de computadores ou carros.
3. Quando a energia é ligada, o display se iluminará, com números de rolagem que aumentarão
conforme o tempo de carregamento se estende, indicando que está carregando (Fig. 3).
4. O carregamento completo leva cerca de 1 hora. Após o carregamento completo, “FULL” e “60 min”
serão exibidos, indicando que o barbeador foi totalmente carregado e pode ser usado por cerca de 60
minutos (Fig. 4).
O display LED deste produto pode exibir energia restante. Um barbeador elétrico totalmente
carregado pode fornecer uma duração de barbear de até cerca de 60 minutos, mas a duração real do
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barbear pode ser inferior devido a diferenças nos hábitos de barbear, hábitos de limpeza e tipos de
barba.
O barbeador elétrico pode ser usado enquanto está sendo carregado por meio de
conexão de cabo USB se ainda houver energia restante.

Raspar a barba e a cabeça
1. Pressione o botão do interruptor para ligar o elétrico barbeador (Fig. 5).
2. Mova a lâmina do barbeador elétrico contra o crescimento direção de sua barba em sua pele e faça
movimentos retos e alternados (Fig. 6).
3. O cabelo da nuca também pode ser raspado (fig. 7).
4. Antes de raspar a cabeça, limpe-a com água morna água, em seguida, seque o cabelo. Para um
melhor efeito, use a escova se precisar limpar a cabeça de corte durante o processo e lave a cabeça
de corte após o barbear ser concluído (Fig. 7-1).
Quando o barbear estiver completo
Pressione o botão do interruptor novamente para desligar o barbeador elétrico e, em seguida, cubrao com a tampa protetora para evitar danos à folha.

Por favor, não use nenhuma cabeça de corte danificada para evitar ferimentos em sua
pele.

Trava de Viagem
1. Pressione e segure o botão do interruptor do barbeador elétrico durante 3 segundos e, em seguida,
o visor LED do barbeador elétrico indica que a trava de segurança foi travada (Fig. 8).
2. Repita o passo acima para desbloquear (Fig. 9)
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Exibição inteligente de conteúdo
1. Quando o barbeador elétrico estiver sobrecarregado, será automaticamente desligado. Neste
momento, deve ser limpo antes de usar (Fig. 10).
2. Quando o símbolo da torneira pisca no LED display, indica que o barbeador elétrico precisa ser
limpo (Fig. 11).
Instruções operacionais para máquina de cortar cabelo
Desligue o barbeador, puxe-o para cima (não aparafuse) para tirar a cabeça de corte e insira o
acessório de aparador de na parte superior do corpo do barbeador. Então pressione para baixo a parte
da cabeça do aparador para montá-lo junto ao corpo do barbeador. (um clique será ouvido) (Fig.17).

Aparar
Nota: Certifique-se de que seu cabelo está limpo e seque, e por favor não use o produto para cabelos
molhados recém lavados.
1. Antes de aparar, primeiro lembre-se de pentear o cabelo ao longo de sua direção de crescimento
com um pente.
2. Monte o acessório de pente no encaixe em ambos os lados do produto (um clique será ouvido) e
certifique-se de que está montado corretamente (Fig.18).
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3. Os acessórios do pente têm três comprimentos “3mm” “5mm” e “7mm” para clipe de cabelo com
comprimento diferente. (Fig. 19).

4. Pressione o botão ON / OFF e mova o produto lentamente no cabelo. Para obter o melhor efeito de
corte de cabelo, é necessário mover o produto contra a direção de crescimento do cabelo.

Instruções de operação para Aparador de pelos de nariz e ouvido
Desligue o barbeador, puxe-o para cima (não aparafuse). Conecte o acessório (um será ouvido o clique)
(Fig. 20).

1. Certifique-se de que sua cavidade nasal está limpa
2. Aperte o botão ON / OFF, insira o ponta do aparador em um de suas cavidades nasais lentamente
e enquanto (Fig.21). A profundidade de inserção da ponta em sua cavidade nasal não deve exceder
0,5 cm.
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Aparar o pelo da orelha
1. Limpe seu canal auditivo externo para certifique-se de que não há cerume.
2. Inicie o botão ON / OFF e depois faça o círculo da ponta ao longo de sua orelha suavemente para
remover pelos (Fig.22).

3. Insira a ponta do aparador no externo canal auditivo com cuidado. A profundidade de inserção da
ponta em seu canal auditivo não deve exceder 0,5 m, ou senão seu tímpano pode ser ferido.

Limpe seu rosto com limpador facial e esfoliante
IMPORTANTE: Para esses dois acessórios você precisa usar a base de acessório para encaixar no
produto. (Fig. 23)

1. Certifique-se de que o dispositivo foi desligado e que a escova de limpeza foi colocada ao dispositivo
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de forma correta (Fig.23).

2. Umedeça o limpador facial com água. Não limpe seu rosto diretamente com um limpador facial
seco, o que pode irritar sua pele.

Proteção Ambiental
1. Para descartar o produto, não o coloque junto com montes de lixo doméstico geral, mas
entregue-o ao centro de reciclagem oficialmente designado para a proteção ambiental (Fig.26).

2. A bateria recarregável embutida contém substâncias que podem poluir o meio ambiente,
portanto, deve ser descarregada do produto ou enviada para a central de reciclagem oficialmente
designada para ser descartada antes de ser descartada.

4. DETALHES DO PRODUTO

5 em 1 – Acessórios:
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ABCDE-

Barbeador
Aparador de Pelos
Escova Facial
Aparador de Pelos para Nariz
Escova de Silicone Esfoliante

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensões: 8,8 x 5 cm (sem acessórios)
Peso: 240g
Frequência: 60 Hz
Potência: 5W
Consumo de Energia: 3.7 V
Voltagem: Carregamento USB (Bivolt)
Garantia: 6 meses

6. TERMOS DE GARANTIA
Garantia: 6 meses, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro
adquirente, sendo os 03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 03 (três) últimos meses de
garantia contratual, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado
conforme orientações descritas no manual de instruções.
Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da
existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do
produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente
informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e
acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.
Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.
A garantia perde o efeito caso:
- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual
de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou
consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.
Este produto apresenta uma vida útil de 1 ano, referente ao tempo médio de operação esperada para
o mesmo.
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A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE
PRODUTO.
www.gruporelaxmedic.com.br
suporte@gruporelaxmedic.com.br
Tel.: (11) 3393-3688
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