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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 APARADOR DE PELOS FEMININOS 6 EM 1, perfeito para áreas pequenas e sensíveis como rosto,
virilha e axila. Conta com escovas para limpeza facial e massageadores aplicáveis no rosto e diversas
partes do corpo.
- Prático e seguro.
- Luz indicativa
- Bateria Recarregável USB
- Á prova d’água IPX6*
- Produto 6 em 1:


Massageador: 4 esferas de massagem com rotação de 360°.



Aparador de Pelos: Indicado para áreas sensíveis. Com pente removível.



Escova de Limpeza Facial: Utilize para aplicação de cremes.



Escova de Limpeza: Remove maquiagem e impurezas profundamente.



Escova de Silicone: Ideal para a esfoliação da pele.



Massageador ocular: Auxilia na redução de olheira, linhas de expressão e inchaço nos olhos.

*Proteção conta 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 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 o plugue da tomada de 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 fontes de alimentação não originais. Use somente a fonte de alimentação incluída 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.
- Conecte a fonte de alimentação em uma tomada onde não haja umidade e segure com as mãos
secas.
- 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.

NOTAS:
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. 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.
4. Verifique se a lâmina de barbear está danificada ou deformada antes de usar para evitar danos à
pele.
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IMPORTANTE:
- Sempre retire o plugue 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;
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo
durante o armazenamento, evitando assim o rompimento prematuro dos ligamentos
internos;
- Antes de usar o aparelho novamente, certifique-se de que todos os acessórios tenham
sido minuciosamente secos com uma toalha macia.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela assistência
técnica autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. A substituição do
mesmo será feita de acordo com os termos estipulados nos termos de garantia;
- 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

1) Para limpar a cabeça depiladora, segure o aparelho de cabeça para baixo, ligue-o e enxágueo com água fria por 15 segundos após cada usar. (Fig. 20).
2) Para limpar a cabeça de corte: Use a escova de limpeza para escovar os pelos que se
acumularam sob o aparador. Agarrar os dois aparadores da unidade de corte e puxe a
unidade de corte para fora a cabeça de corte (Fig. 21). Limpe todas as partes da cabeça de
corte com a escova de limpeza, exceto a lâmina.
3) Lave a unidade de corte, cabeças e acessórios sob a torneira firmemente para remover gotas
de água.
4) Deixe todas as peças secarem completamente.
5) Coloque a unidade de corte de volta na cabeça de corte (fará um clique).
6) Coloque tampas de proteção ou pentes nas cabeças para evitar danos as cabeças quando
você as armazena.

3.

MODO DE USAR
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Carregando
Nota: carregue o produto completamente antes de usá-lo pela primeira vez.
Nota: este produto só pode ser usado sem fio.
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Para carregar o produto, insira o pequeno plugue na tomada na parte inferior do produto e coloque
o adaptador na tomada.
- O indicador de carga pisca a branco (Fig. 2): o aparelho está a carregar.
O carregamento leva até 1,5 horas.
- O indicador de carga fica continuamente aceso a branco (Fig. 3): o aparelho está totalmente
carregado e funciona sem fio até 90 minutos.
- A luz indicativa da bateria não acende quando o produto é ligado: o produto contém energia
suficiente para ser utilizada.
- A luz indicativa da bateria pisca na cor laranja (Fig.2): a bateria está quase vazia e precisa ser
carregada.
Nota: Se o aparelho estiver totalmente carregado, mas ainda conectado à corrente elétrica, a luz
indicativa da bateria piscará algumas vezes quando você pressionar o botão liga / desliga. Isto indica
que deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de o poder ligar.
Carga Rápida
Quando a bateria estiver completamente vazia e você começar a carregá-la, a luz indicativa da bateria
pisca em branco rapidamente.
- Após aproximadamente 15 minutos, a luz indicativa da bateria começa a piscar branco lentamente.
Neste ponto, a bateria contém energia suficiente para até 10 minutos de uso.
Usando o Aparelho
Fixando e destacando cabeças
1- Para prender uma cabeça, pressione-a na área de manuseio (fará um clique) (Fig. 3) .
Fixando e Retirando acessórios
1 - Para anexar um acessório, simplesmente encaixe-o na cabeça (fará um clique) (Fig. 3).
2 - Para destacar um acessório, segure sua parte frontal e traseira e puxe-o para cima
fora da cabeça (Fig.4). Para destacar um pente, puxe suas costas para cima (Fig.5).
Ligar e Desligar o Aparelho
1 - Para ligar o aparelho, pressione o botão liga / desliga uma vez. (Fig.6).
2 - Se você quiser selecionar a velocidade 1, pressione o botão liga / desliga novamente. A luz rápida
acende. (Fig. 7)
3 - Para desligar o aparelho, pressione o botão liga / desliga mais uma vez.
Se você quiser desligar a luz integrada, mantenha o botão liga / desliga pressionada durante 3
segundos ao ligar o aparelho.

Depilação, aparar

APARADOR DE PELOS FEMININOS 6 EM 1 RB-AF0111A

O produto é adequado para uso no chuveiro, mas também pode ser usado seco. Se você quiser usar
cremes ou loção corporal, aplique-os depois que você usar o produto.
Para uma depilação suave e menos dolorosa, use o produto na pele molhada com ou sem o seu gel
de banho /depilação comum.
Após a depilação, pode ocorrer ligeira irritação da pele, como pele vermelha ou pontos vermelhos.
Isso é normal.
1 - Ao depilar (com ou sem um acessório no aparador de pelos), coloque o produto na pele no ângulo
mostrado na ilustração (fig. 8).
2 - Ao usar o produto com outras cabeças e acessórios além do aparador de pelos, certifique-se de
colocar as cabeças e os acessórios planos na pele (fig.9).
3 - Ao usar o aparelho em áreas sensíveis, estique a pele com a mão livre. Quando você usa o aparelho
em suas axilas, levante o braço e coloque a mão na parte de trás da cabeça para esticar a pele (fig.
10).
4 - Mova o produto lentamente na direção contrária ao crescimento do pelo (fig. 11).
Nota: se você mover o produto sobre a pele muito rápido, poderá não obter um resultado suave. Se
os seus pelos tiverem mais de 3-4 mm, pré-apare os pelos para uma depilação mais fácil e confortável.
Pente para Cabeça de Corte
Você pode colocar o pente na cabeça de corte para aparar os pelos com comprimento de até 3 mm.
Aparador de Pelos
Você pode usar o aparador em áreas difíceis de alcançar como zonas íntimas.
Coloque-o na pele para aparar (Fig. 12). Posicione o aparador perpendicularmente à pele para dar
estilo e modelar (Fig. 13).
Indicado para áreas sensíveis, você pode escolher entre os três pentes removíveis para aparar. (Fig.
14).
Nota: O produto pode ser movido em duas direções, para facilitar o barbear das axilas.
Sempre verifique a lâmina antes de usar. Se ela estiver danificada de alguma forma, substitua a
unidade de corte imediatamente.
Massageador
4 esferas de massagem com rotação de 360° para relaxar os músculos.
Nota: tem de colocar o massageador na unidade de acoplamento antes de poder fixá-la na área de
manuseio (Fig. 15).
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Escova de Limpeza
Remove maquiagem e impurezas profundamente.
Escova de Silicone (Esfoliante)
Você pode usar o pincel de esfoliação corporal para remover células mortas da pele.
Nota: tem de colocar a escova de esfoliação corporal na unidade de acoplamento antes de a poder
colocar na pega (Fig.16).
Escova de Limpeza Facial
Limpa especialmente o rosto, utilize para aplicação de cremes. (Fig. 17).
Massageador Ocular
Auxilia na redução de olheira, linhas de expressão e inchaço nos olhos. (fig.18).
Observação: Lubrifique os dentes e as lâminas do aparador com uma gota de óleo de a cada seis
semanas para obter o desempenho ideal.

4. DETALHES DO PRODUTO
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1. Área de manuseio
2. Botão liga / desliga
3. Luz Indicativa da bateria
4. Soquete para plugue
5. Aparador de Pelos
6. Massageador
7. Escova de esfoliação corporal
8. Tampa de proteção para escova de esfoliação corporal
9. Escova de Limpeza Facial
10. Massageador Ocular
11. Escova de Silicone (Esfoliante)
12. Escova de Limpeza dos Acessórios
13. Cabo para carregamento USB

5. FAQ – Dúvidas Frequentes
PROBLEMA

O aparelho não funciona tão bem
como deveria.

SOLUÇÃO
Certifique-se de segurar o aparelho no ângulo correto
(Fig. 12) e movê-lo lentamente sobre a pele, na direção
contrária ao crescimento do cabelo.
Limpe as cabeças e acessórios após cada uso.

Após o carregamento, a luz indicativa
da bateria pisca quando pressionado o
botão liga / desliga, mas o aparelho não
liga.

O aparelho ainda está ligado à corrente. Neste caso, a
luz indicativa da bateria pisca para indicar que deve
desligar o aparelho da corrente antes de poder ligá-lo.

A proteção contra superaquecimento foi ativada. Essa
Durante o uso, o aparelho fica quente e proteção desliga o aparelho automaticamente se ficar
de repente para de funcionar. Então, as muito quente. Para redefini-la, deixe o aparelho esfriar
luzes de velocidade e a luz indicativa da e ligue-o novamente. Para evitar o superaquecimento
bateria pisca em vermelho por 30 do aparelho, não o pressione com muita força na pele.
segundos.
Pode ocorrer uma leve irritação da pele, como pele
vermelha ou pontos vermelhos. Isso é normal. Para
evitar irritação na pele, certifique-se de mover
suavemente o aparelho na direção contrária ao
crescimento do cabelo. Não aplique muita pressão. Se
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a irritação durar mais que 3 dias, aconselhamos a
consultar um médico.
Minha pele fica irritada depois de usar
o aparelho.

Sempre estique a pele com a mão livre. Ao usar o
aparelho nas axilas, levante o braço e coloque a mão na
parte de trás da cabeça para esticar a pele (fig.14).

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensões: 13,6 x 4,85 cm (sem acessórios)
Peso: 228g
Frequência: 60 Hz
Potência: 5W
Consumo de Energia: 3.7 V
Voltagem: Carregamento USB (Bivolt)
Garantia: 6 meses

7. 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.

APARADOR DE PELOS FEMININOS 6 EM 1 RB-AF0111A

Este produto apresenta uma vida útil de 1 ano (12 meses), referente ao tempo médio de operação
esperada para este eletroeletrônico.
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

