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SPORT BARBER RB-AM0954A
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.

1. CUIDADOS
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo
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 utilize o aparelho enquanto está recarregando
- 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.
- Não use a máquina de cortar cabelo se o cabo ou a fonte de alimentação estiver desgastado, ou se
a fonte de alimentação não encaixar corretamente na tomada.
- O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, a fonte de alimentação
deverá ser descartada.
- Interrompa o uso em caso de falha ou mau funcionamento.
- Este aparelho não deve ser usado em animais.
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Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros,
bacias ou outros recipientes que contenham água.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam
brincando com o aparelho.
Utilizar somente com o adaptador fornecido.

2. LIMPEZA
Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e desconecte a fonte de alimentação da tomada.
Remova o acessório e limpe a cabeça da lâmina com a escova fornecida.
Atenção
- Use um pano macio e seco ou a escova fornecida com o aparelho para limpar o suporte do
aparelho e a unidade de recarga.
Não mergulhe na água ou qualquer outro líquido.
Não use produtos de limpeza ou solventes fortes ou abrasivos .

SPORT BARBER RB-AM0954A
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.

3. MODO DE USAR
IMPORTANTE
-

Verifique se as lâminas não estão danificadas ou deformadas antes de usar.
Desligue o aparelho antes de mudar o comprimento de corte ou retirar o pente.
Não pressione a lâmina contra a pele.
Escolha a função que deseja usar, esse produto contém as funções: Aparador de cabelo com
três níveis de corte. A posição do pente na cabeça de corte é que determina o comprimento
do corte;
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Preparando para o uso:

Figura 1

1. Este aparelho não sai de fábrica pronto para o uso. Ele deve ser carregado antes de ser
utilizado pela primeira vez.
2. Conecte o plugue do carregador da bateria (figura 1) em uma tomada elétrica.
ATENÇÃO! O aparelho deve ser carregado na voltagem especificada. Você pode utilizar o
carregador de bateria (figura 1) em 110-240 V (50Hz/60Hz). Para carregar a bateria
do aparelho, coloque-o no carregador de bateria (figura 1) e a lâmpada de controle se
acenderá. Enquanto a bateria do aparelho é carregada, a chave deverá estar na posição “0”
(que deverá estar visível). Um período de carga de 16 horas é necessário antes do primeiro
uso. Tenha o cuidado de manter os contatos do carregador limpos, pois se estiverem sujos
podem prejudicar o processo de carga. Não é possível carregar o aparelho em excesso.
3. Após a carga, o aparelho estará pronto para uso. Ele pode ser usado com ou sem o acessório
de fixação do pente. Para fixar o pente, deslize-o em direção à cabeça de corte até a posição
em que você ouça um clique. O aparelho NÃO deverá estar desligado enquanto você coloca
ou remove o acessório de fixação do pente.
4. O acessório de fixação do pente é facilmente ajustado. Deve ser simplesmente deslizado para
cima ou para baixo na cabeça de corte. O cabelo poderá ser cortado em três níveis diferentes
de corte. A posição do pente na cabeça de corte é que determinará o comprimento do corte.
5. Após o uso, desligue o aparelho e recoloque-o no carregador de bateria para ser recarregado
até que a lâmpada de controle acenda.
Para recarga completa são necessárias 8 horas para o uso continuo de 40 minutos.
- Remova o adaptador da rede elétrica após a recarga completa (em torno de 8 horas).
- Não deixe o aparelho conectado à rede elétrica por mais de 24 horas.

Corte de cabelo
Antes de iniciar o corte de cabelo, tenha certeza que o aparelho está totalmente carregado e que seu
cabelo esteja limpo e seco. Não é recomendado o uso com cabelos molhados.
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- Penteie o cabelo na direção do crescimento do fio
- Se desejar, insira o pente no acessório para corte
- Mova o aparelho lentamente na cabeça.
- É necessário que movimente o aparelho em outras direções, de acordo com a direção do crescimento
do cabelo (para cima, para baixo e para frente)
Nota: Você pode usar o acessório de corte sem o pente, caso queira um corte baixo ou para contorno
ao redor das orelhas.
Cuidado ao utilizar o acessório sem o pente, pois todo cabelo/pelo que tocar irá ser removido.
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4. DETALHES DO PRODUTO

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensões: 17,0 x 4,4 x 4,4 cm
Frequência: 50 Hz / 60 Hz
Voltagem: 100 V – 240 V
Garantia: 6 meses
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Meio-ambiente
Este produto é fabricado com peças e materiais de alta qualidade que podem ser reutilizados e
reciclados. Portanto, não descarte a bateria deste produto juntamente com o lixo doméstico comum.
Leve-o a um posto de coleta e reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. Esta condição é indicada
pelo símbolo contido no produto, no manual de instruções e na embalagem.
Ajude a proteger o meio-ambiente reciclando seus produtos usados.

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 2-3 anos, referente ao tempo médio de operação esperada
para o mesmo.
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

