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Obrigado por adquirir a prancha alisadora PAC170 Cadence Dilleta, um
produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente
este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar
melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este
manual para consultas futuras.
1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
•
Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da
embalagem fora do alcance de crianças.
•
Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada
a ser utilizada.
•

Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.

•
Para assegurar uma proteção adicional contra choques elétricos,
é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um
dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal
de operação não excedendo 30mA. Em caso de dúvidas, consulte profissional
credenciado.
•
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.
•
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas
não estejam brincando com o produto.
•

Não é permitido o uso deste produto por crianças.

•
Não utilizar este aparelho próximo da água contida em banheiras,
lavatórios ou em outros recipientes, nem dentro de box ou próximo ao chuveiro,
pois poderá causar choque elétrico.
•
Quando a prancha for utilizada no banheiro, retirar o plugue da tomada
após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando a
prancha estiver desligada.
•
A prancha deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou
desconectada da tomada. Nunca desconecte o aparelho da tomada puxando pelo
cordão elétrico, para tal, puxe pelo plugue, segurando ele firmemente.
•
É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer
produto conectado a rede elétrica.
•
Evite utilizar extensões ou adaptadores múltiplos, prefira sempre conectar
o produto diretamente em uma tomada em perfeitas condições.
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•
Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou
em outros líquidos.
•
Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo
fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
•
Não transporte o produto pelo cordão elétrico.
•
Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a prancha.
•
Para efetuar a limpeza sempre desconecte a prancha da tomada. Não
utilize água ou panos molhados para limpar o produto (ver capítulo de Limpeza e
Conservação, pág 6).
•
Não deixe a prancha ligada sem supervisão.
•
Não permita o contato do cordão elétrico com as partes quentes da
prancha ou objetos cortantes . O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado,
caso necessite enrolar o mesmo, sempre deixe uma folga de aproximadamente 10cm
logo após o conector giratório.
•
Tenha cuidado com acessórios nos cabelos (grampos, presilhas etc.), pois
eles podem danificar o produto.
•
Nunca deixe o produto em cima de tapetes, camas, toalhas ou qualquer
superfície macia enquanto estiver ligado ou esfriando.
•
Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de
funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma
assistência técnica autorizada Cadence.
•
Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda
substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado
Cadence.
•
Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto
ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
•
A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual
acarreta na perda da garantia.

2 COMPONENTES DE SUA PRANCHA

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.
1

Botão Liga/Desliga com led indicador de ligado

2

Corpo emborrachado

3

Saídas de vapor

4

Chapas de turmalina vermelha (Red Tourmaline)
com saída de íons negativos e resistência cerâmica

5
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3 FUNCIONAMENTO
Botão liga/desliga: Deslize o botão para a posição “ligado”, a prancha irá
inciar o aquecimento. A temperatura se estabiliza em 200°C
Emissão de íons da turmalina: Evita fios de cabelo arrepiados e mantém
os cabelos lisos e sedosos por mais tempo.
Anel para pendurar: Pratico na hora de guardar.
Sistema de segurança contra sobreaquecimento: evita temperatura
excessiva protegendo os cabelos.

4 UTILIZAÇÃO
4.1 Antes de utilizar
•
As chapas da prancha devem estar secas e limpas.
•
Verifique se a tensão da tomada é 127 ou 220V, o produto se ajustará
automaticamente.
•
Se o cordão elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a
prancha.
•
Coloque sempre a prancha sobre uma superfície plana, seca e resistente
ao calor.
•
Nunca deixe a prancha (ligada ou logo após desligar) sobre superfícies
macias e desiguais, tais como tapetes camas, carpetes, etc.
•
É normal que produtos elétricos com aquecimento liberem cheiro e
fumaça (em pequena quantidade) nos primeiros minutos de uso. É aconselhável
manter a prancha ligada por alguns minutos antes de utilizar nos cabelos.
•
Se for utilizar algum produto cosmético nos cabelos certifique-se que
seja adequado ao uso com pranchas alisadoras.

a prancha no sentido da raiz para as pontas, cuidado para não tocar a prancha na
pele.
•
Passe a prancha por todo o comprimento do cabelo, devagar, mas com
firmeza, da raiz até as pontas, sem parar em nenhum momento sobre os fios.
•
Sempre comece a trabalhar o cabelo pela nuca, depois trabalhe
as laterais e termine na parte da frente. Sempre passe a prancha primeiro nas
camadas inferiores do cabelo.
•
Quando tiver terminado, desligue o botão Liga/Desliga e desconecte o
aparelho da tomada.

OBSERVAÇÕES
• Repita a operação somente 2 vezes por mecha para não danificar o
cabelo.
• Não penteie o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguarde alguns
minutos para que o cabelo esfrie.
• Para obter melhores resultados, passe um spray protetor no cabelo
antes de usar a prancha. Isto irá proporcionar melhores resultados no
tratamento e proteção do cabelo.
• Para utilizar a prancha é indicado secar os cabelos previamente. Usar a
prancha com os cabelos molhados ou encharcados não é ideal pois pode
deixá-los “arrepiados”.

4.2 Utilizando nos cabelos
•
Ligue o botão Liga/Desliga, o led sinalizador irá ligar.
•
Depois de alguns segundos o aparelho atingirá a temperatura ideal.
•
A prancha Cadence possui sistema que mantém a temperatura
constante, independente do tempo que ela fique ligada.
•
Divida o cabelo em mechas.
•
Pegue uma mecha de cabelo e estique bem. Segure o aparelho com a
outra mão e comece pela raiz. Prenda o cabelo firmemente entre as chapas. Puxe
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6 CERTIFICADO DE GARANTIA

5 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Antes de iniciar a limpeza, assegure-se que o produto esteja frio e
desconectado da rede elétrica.
Não utilize água, produtos químicos ou pano molhado para a limpeza da
prancha, ela deve ser limpa com um pano levemente umedecido.
Para limpeza das chapas, utilize toalha de papel, pano levemente
umedecido ou esponja macia. Tenha muito cuidado para que a umidade não
penetre no produto.
Ao guardar sua prancha certifique-se que o cordão elétrico não esteja
dobrado.

Errado

Certo

ATENÇÃO
• Nunca guarde o produto enquanto ainda estiver quente.
• Guarde sua prancha em local seco e seguro, longe do alcance de
crianças e animais, de preferência, dentro da sua embalagem original.
• Nunca pendure o produto pelo cordão elétrico, use o anel próprio
para este fim.
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A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e
devem ser guardados para efeito de garantia.
Sua prancha tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a
garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra
e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:
1
A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a
garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação, sendo que 90 dias referem-se
ao prazo mínimo estabelecido por lei.
2
A garantia de 3 meses é contada a partir da data da compra.
3
Esta garantia perderá a sua validade se:
3.1
O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em
desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas,
pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
3.2
O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa
não autorizada pela Cadence.
3.3
O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela
recomendada na caixa.
3.4
O defeito for decorrente do uso do produto em situações não
domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4
A Cadence não efetuará troca caso haja condições de sanar os defeitos
do produto reclamado em garantia.
5
A garantia não cobre a limpeza do produto, o mesmo deverá ser entregue
para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
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