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Apresentação:  

Você acaba de adquirir um produto da Relaxbeauty. Os produtos são desenvolvidos com materiais 

seguros e de alta tecnologia. 

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para 

operação e conservação do seu produto.  

1. CUIDADOS 

 

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local; 

- Caso seu aparelho possua chave para a alteração da voltagem, altere de acordo com a tensão do 

local de uso; 

- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo 

ou o próprio aparelho estiverem danificados;  

- 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 ou pouca experiência e conhecimento sobre o produto, a menos que sejam 

supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;  

- O aparelho fica muito quente durante o uso, tome cuidado e evite o contato entre as superfícies 

quentes das placas e a pele, especialmente perto do rosto e do pescoço;  

- Não toque nas placas de enquanto o aparelho estiver ligado ou imediatamente após ele ter sido 

desligado. 

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com 

o aparelho.  

- Sempre desligue o aparelho após o uso e retire-o da tomada;  

- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado; 
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- Quando a prancha estiver ligada, não deixe-a perto de papéis ou outros objetos combustíveis. 

- Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total. 

- ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pia ou outros vasos contendo 

água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LIMPEZA 

 

Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento 

total do aparelho, aproximadamente 30 minutos.  

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a 

IMPORTANTE:  

- Sempre retire o plugue da tomada depois de cada utilização; 

- Mantenha o aparelho longe da água. Não o coloque próximo ou sobre água contida 

em banheiras, pias, bacias, etc;  

- Cuidado, a parte superior da prancha pode superaquecer com o tempo de utilização. 

- Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso;  

- A proximidade da água é um risco, mesmo quando o aparelho estiver desligado;  

- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e/ou retire-o. 

Desconecte-o primeiro o aparelho da tomada;  

- Nunca enrole o cabo de alimentação em volta das placas. Não segure o aparelho pelo 

cabo de alimentação. 

- ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pia ou outros vasos 

contendo água. 

- Não use o aparelho se as placas estiverem danificadas ou quebradas. 

- Não utilize o produto se estiver com as mãos molhadas. 

- Jamais utilize o produto com os pés descalços ou sobre piso frio;  

- Por tratar-se de um produto condutor de energia e independentemente da segurança 

adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá 

risco de descargas elétricas pelo mau uso do item;  

- Este produto não é brinquedo, mantenha fora do alcance de crianças; 

- 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;  

- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante 

não será responsável pelo uso indevido do aparelho.   
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limpeza das placas de Turmalina e o corpo da prancha. 

Não mergulhe a prancha na água ou qualquer outro líquido.  

Não use produtos de limpeza ou solventes fortes ou abrasivos. 

3. MODO DE USAR  

 

1. Pressione o botão "Power" para ligar prancha. Irá acender as luzes LED em cascata. 

 

2. As luzes de temperatura param de piscar quando a prancha estiver pronta para usar.  

 

AJUSTE DA TEMPERATURA 

Enquanto a prancha estiver ligada, ajuste a temperatura clicando no botão Power. As luzes piscarão. 

Continue a apertar no botão Power para selecionar a temperatura. Quando você alcançar a 

configuração desejada, solte o botão.  

 

ESCOLHA DA TEMPERATURA IDEAL 

Selecione a temperatura certa para o seu tipo usando o desenho abaixo. Ao usar a prancha pela primeira 

vez, recomenda-se que você comece na configuração mais baixa, aumentando gradualmente a 

temperatura de acordo com suas necessidades.  

 

 

USO DA PRANCHA  

Advertências 

- Não encoste as placas no couro cabeludo, há risco de queimaduras. 

- Não mantenha o cabelo preso entre as placas por mais de 2-3 segundos. 

- Jamais use o produto com os cabelos MOLHADOS.  

- Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra 

choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe ll), sempre haverá o risco de descargas pelo mau 
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uso do item. 

- Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos uniformemente 

sobre as placas, feche-as apertando bem. Deslize as placas o mais próximo possível do couro 

cabeludo sem tocá-lo. 

- Nunca deixe a chapa parada sobre os fios de cabelo por longos períodos. Faça sempre movimentos 

lentos e contínuos 

- Quando sua mecha de cabelo tiver sido alisada, passe para a próxima.  

- Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelo, adequados para utilização da prancha. 

- Sprays de alisamento podem ser usados para aumentar o brilho do seu cabelo. 

- Após o uso, deslize o botão para a posição “Off” (desligar) para desligar, retire o plugue da tomada 

e aguarde resfriar para guardar. 

 

4. DETALHES DO PRODUTO  
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Dimensões: 3 x 5 x 31,5 cm 

Voltagem: 127 V - 220 V (bivolt)  

Potência: 42 W 

Frequência: 60 Hz 

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.  

 

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 

 

+    _ 


