KIT 6 em 1

(Aparadores de Pêlos)

Modelo: RD1000
MANUAL DE INSTRUÇÕES
Leia atentamente este Manual, antes de usar seu KIT 6 EM 1.
Guarde-o em local seguro, para futuras consultas.

WWW.LIZZ.COM.BR
SAC: (11) 5660.2600
Uso doméstico

Obrigado por adquirir um produto LIZZ.

ATENÇÃO!
- Use esse produto apenas para as finalidades aqui descritas. Não use nenhum acessório que
não sejam os que acompanham esse produto.
- Não use esse produto se ele não estiver funcionando corretamente ou se estiver danificado.
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1. Botão Liga/Desliga
2. Botão de liberção de acessórios
intercambiáveis
3. Acessório para corte
4. LED Indicador de Carga da Bateria
5. Acessório para corte de precisão
6. Acessório para corte de pêlos do nariz
e ouvidos

7. Acessório Mini-Barbeador
8. Conjunto de Pentes de Corte
9. Base do apoio das peças
10. Adaptador do Carregador da Bateria
11. Pente
12. Óleo Lubrificante
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CARREGANDO A BATERIA
Antes de usar pela primeira vez, carregue seu barbeador por 14 à 16 hs.
- Posicione o botão Liga/Desliga na posição Desligado.
- Posicione o barbeador na base do carregador de bateria. Conecte o adaptador do carregador
de bateria na tomada e o plug na base do carregador de bateria. A luz indicadora do carregador
se acenderá, indicando que o procedimento de carga da bateria teve início.
- Seu Kit 6 em 1 tem proteção contra sobrecarga da bateria.
- Se o produto tiver que permanecer por um longo tempo sem uso (de 2 à 3 meses)
recomenda-se retirá-lo do carregador e desligar o carregador da tomda.
- Recarregue totalmente a bateria quando o produto for colocado em uso novamente.
Para garantir uma maior vida útil para as baterias do seu Kit 6 em 1, a cada 06 (seis) meses
descarregue completamente a bateria e recarregue-a por 14 à 16 hs.

INSTRUÇÕES DE USO
Antes de começar a aparar seus cabelos ou barba, pentei-os com um pente fino, na direção de
seu crescimento.
Encaixando e removendo acessórios:
- Antes de encaixar ou remover acessórios, certifique-se de que o aparelho esteja desligado da
tomada e com o botão Liga/Desliga na posição Desligado
- Com os botões voltados para você, encaixe o acessório desejado, fazendo combinar os frisos
ressaltados do corpo do aparelho com os frisos do acessório.
- Desencaixe o acessório, pressionando o botão de liberação de acessórios.
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INSTRUÇÕES DE USO
Figura 1. Usando o mini-barbeador
- Encaixe o Mini-barbeador, conforme instruções acima.
- Toque suavemente a superficie a ser barbeada, mantendo
o aparelho em um ângulo de 45º.
- Faça movimentos curtos e suaves, barbeando em torno de
sua barba ou bigode. Com a mão livre, mantenha a pele
esticada. Isso colocará os pelos em pé, facilitando o corte.
NOTA: o Mini-barbeador foi desenvolvido para um acabamento em torno de sua barba ou
bigode e não para barbear todo o rosto. Para isso, recomenda-se o uso de um barbeador de
função exclusiva.
Figura 2. Fazendo o acabamento em costeletas
- Encaixe o acessório para corte de precisão.
- Encoste suavemente a lâmina na borda da costeleta,
obtendo o corte e acabamento na posição desejada,
conforme o posicionamento da lâmina.
Figura 3 e 4. Aparando os pêlos da nuca
- Antes de começar, encaixe o acessório para corte.
- Usando os dedos da mão livre, levante as pontas dos
cabelos de sua nuca, protegendo ao mesmo tempo suas
raízes, para evitar um corte involuntário.
- Posicione o aparelho num ângulo de 45º junto a pele
da nuca e movimente-o suavemente para cima, até
encostar levemente a lâmina nos dedos da outra mão, que
protegem as raízes dos cabelos.
- Seja cuidadoso ao movimentar o aparelho, evitando assim
o corte indesejado dos cabelos que fazem a linha da nuca.
NOTA: Para fazer essa operação sozinho, você vai precisar
de um espelho de mão ou de um espelho posicionado de forma
que você possa visualizar sua nuca
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INSTRUÇÕES DE USO
Figura 5 e 6. Removendo pelos do nariz e
ouvidos
- Encaixe o aparador para pelos do Nariz e
Ouvidos.
- Insira gentilmente a ponta do aparador na
narina ou ouvido.
- Faça suaves movimentos circulares em torno da parte interna da narina ou do ouvido.
- Evite inserir o Aparador mais de 6 mm para dentro do nariz ou ouvidos.
Figura 7. Removendo pelos da sobrancelhas
- Encaixe o Aparador para pelos do Nariz e Ouvidos.
- Usando movimentos lentos e bem controlados, apare ou
remova os pelos indesejados da sobrancelha.
- Recomenda-se especial cuidado nessa operação, já que
imperfeições nessa área serão relativamente mais visíveis.

CUIDADOS ESPECIAIS
Limpeza após cada uso
- Coloque o botão Liga/Desliga na posição Desligado.
- Remova os pelos do aparelho e das lâminas usando a escova de limpeza que acompanha o
Kit. Se necessário, você pode enxaguar em um jato suave de água morna os Acessórios: para
corte, corte de precisão, corte dos pelos do nariz e ouvidos e Mini barbeador.
Cuidados na limpeza
- Os pentes de corte e os acessórios devem ser removidos para limpeza.
- Para a limpeza, use a escova que acompanha o Kit.
- Para lubrificação, use apenas o óleo que acompanha o Kit.
- Nunca use produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos na limpeza de qualquer componente
do seu Kit.

Este produto é apropriado para uso durante o banho ou no chuveiro,
podendo portanto ser imergido em água.
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ARMAZENAMENTO
- Armazene seu aparelho em um local livre de poeira e umidade, em temperaturas abaixo de
42ºC.
- Não enrole o cabo do carregador no aparelho.

ATENÇÃO! RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
- Cabelos, barba, bigodes e costeletas devem estar secos para serem aparados.
- Não use loções ou cremes nos cabelos ou pelos antes do corte.
- Não use pentes de corte para definir linhas finas de acabamento nas costeletas, bigodes,
pelos da nuca e do pescoço.
- Após o carregamento, desligue o aparelho da tomada.
- Desligue o aparelho antes de qualquer procedimento de limpeza.

ESPECIFICAÇÕES
Tensão: AC 100-240V 50Hz/60Hz
Potência: 3W
Tempo de Recarga: 8 horas
Bateria: 2 de 600 mAh (Inclusas)

SEGURANÇA
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam
supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável
por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
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PRECAUÇÕES IMPORTANTES
1. Sempre desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. Sempre deve haver alguém próximo ao equipamento quando ele estiver ligado à tomada.
Desconecte-o da tomada quando não estiver sendo usado.
3. Não use o aparelho sob lençol ou travesseiro, pois pode haver aquecimento excessivo e ele
pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
4. Supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em
crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em caso de pessoas com certas
deficiências.
5. Utilize este equipamento apenas para as finalidades descritas neste manual. Não utilize
acessórios não recomendados pelo fabricante.
6. A fim de evitar riscos, nunca utilize este aparelho se estiver com o cabo ou plug danificado,
se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou estiver danificado ou se tiver caído
na água ou em qualquer outro líquido. Nesses casos, encaminhe o aparelho a um serviço
autorizado para análise e reparo.
7. Não carregue este aparelho pelo cabo de força nem utilize o cabo de força como alça.
8. Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes.
9. Aparelhos elétricos novos podem eventualmente liberar uma leve fumaça ou gazes durante
as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
10. Nunca insira objetos nas aberturas do aparelho.
11. Não utilize o aparelho ao ar livre.
12. Não utilize o aparelho em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados
ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
13. Para desconectar o cabo de força, coloque os botões na posição “OFF” (desligado) e, com
a mão seca, remova o plug da tomada.
14. Cuidado com superfícies quentes, pois elas podem causar sérias queimaduras. Não utilize
em áreas insensíveis da pele ou com circulação deficiente. O uso sem supervisão por crianças
e deficientes pode ser perigoso.
15. Nunca utilize o aparelho quando estiver com sono.
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GARANTIA
Kit 6 em 1

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (hum) ano à partir da data de compra. A validade da
garantia estará condicionada a apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde
deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que
vendeu o produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que for
solicitado serviço de garantia.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos
provocados por mau funcionamento do KIT 6 EM 1 LIZZ e outras despesas aqui não
especificadas.
3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados à partir da
data de recebimento do aparelho.
4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do
julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.
5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo
da mesma.
6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte,
mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.
7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.
8. Haverá perda da garantia se o produto:
a) for usado indevidamente;
b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;
c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc;
d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado;
e) sendo projetado para USO DOMÉSTICO, for usado em regime de uso profissional.
9.A garantia não cobre a substituição da bateria, quando for constatado uso em desacordo
com a orientação contida no Manual de Instruções do produto.
10. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o
Serviço de Atendimento ao Cliente.
SAC: atendimento1@lizz.com.br
Tel.: 11 5660.2600

