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 1. INTRODUÇÃO                                                                         
Obrigado por escolher o nosso produto. Acreditamos que ele vai satisfazer 
as suas necessidades. Antes de utilizar o equipamento, leia com atenção 
este manual, dando especial atenção às regras de segurança e às 
instruções de limpeza e conservação.
Guarde este manual para servir de referência quando utilizar o produto. 

 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                                                         
Tensão de alimentação: 220-240V~, 50-60Hz
Potência: 45W

3. FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO                                 

• Este aparelho destina-se ao alisamento de cabelo seco e natural de 
forma a conseguir um cabelo liso e brilhante durante todo o dia.

• O aparelho é destinado apenas para uso doméstico e não deve ser 
usado para fins comerciais ou profissionais.

• O produto destina-se apenas à utilização no interior da habitação.
• Não use o aparelho para fins não especificados neste manual. 

Qualquer uso não especificado pode resultar em danos ou ferimentos.
• O fabricante não se responsabiliza por nenhum dano resultante do uso 

não apropriado. Para sua segurança, siga este manual de instruções 
durante a montagem, instalação e utilização do aparelho.

4. CONTEÚDO DA EMBALAGEM                                 
• Abra a caixa da embalagem e retire cuidadosamente o conteúdo. 

Verifique se todas as peças do aparelho estão presentes e não estão 
danificadas. Certifique-se de que nenhuma peça esteja rachada, 
quebrada ou arranhada. Se alguma peça estiver a faltar ou se 
encontrar danificada, não utilize o aparelho e entre em contato com o 
vendedor sobre como proceder. Guarde a embalagem para referência 
futura ou descarte-a de acordo com os regulamentos locais de gestão 
de resíduos.
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• Cuidado! Mantenha as crianças e animais de estimação seguros: 
não deixe partes da embalagem acessíveis (por exemplo, sacos de 
plástico, caixas de papelão, fitas em plástico, esferovite, etc.). Perigo 
de asfixia!

• Conteúdo da embalagem: 1 Alisador de cabelo, 1 x Manual de 
Instruções,

• 
5.  AVISOS DE SEGURANÇA                                              

Leia atentamente o manual do 
utilizador antes de utilizar o 
equipamento. Siga rigorosamente as 
instruções deste manual. Guarde a 
embalagem e o manual do utilizador, 
uma vez que contêm informações 
importantes. Caso transfira este 
produto para terceiros, não se 
esqueça de disponibilizar também o 
manual de instruções. 
AVISOS!
NÃO UTILIZE ESTE APARELHO 
DENTRO OU MESMO PERTO DE 
BANHEIRAS, CHUVEIROS, BACIAS 
OU OUTROS RECIPIENTES QUE 
CONTÊM ÁGUA.
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO - NÃO 
MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA 
OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO. 

CUIDADOS: 

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou 
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danos quando utilizar aparelhos eléctricos, deve 
seguir sempre as precauções de segurança 
básicas, incluindo as seguintes:
• Antes de utilizar o aparelho verifique, na 

etiqueta de especificações técnicas, se a 
corrente eléctrica corresponde à rede eléctrica 
da sua habitação. A etiqueta está colocada no 
aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda 
de um electricista qualificado.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças 
de 8 ou mais anos e pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
sem experiência e conhecimento para o seu 
manuseamento, se tiverem recebido supervisão 
ou instruções relativas à utilização do aparelho 
de forma segura e compreenderem os riscos 
envolvidos. As crianças não devem brincar 
com o aparelho. A limpeza e manutenção não 
devem ser feitas por crianças sem supervisão.

• As crianças desconhecem os danos que 
podem ser causados por aparelhos eléctricos, 
e devem ser sempre supervisionadas por forma 
a garantir que não brincam com o aparelho. 
Este aparelho não é um brinquedo, como tal, 
deve ser mantido fora do alcance de crianças.

• Após desembalar o aparelho, certifique-se que 
não está danificado e que não falta nenhuma 
peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço 
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de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo 
da embalagem, como por exemplo, sacos de 
plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido 
fora do alcance das crianças, pois pode ser 
perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas 
os acessórios recomendados pelo fabricante 
e contidos nesta embalagem, sob o risco de 
acidente ou danos no aparelho.

• Perigo de queimaduras. Mantenha o aparelho 
fora do alcance de crianças pequenas, 
especialmente durante a utilização e 
arrefecimento.

• Quando o aparelho estiver ligado à fonte de 
alimentação, nunca o deixe sem supervisão.

• Coloque sempre o aparelho com o suporte, se 
houver, sobre uma superfície plana estável e 
resistente ao calor. 

• Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante 
o funcionamento.

• Nunca desmonte ou tente efectuar qualquer 
tipo de reparação no aparelho. Caso não cumpra 
com esta norma de segurança pode colocar 
em risco a sua própria segurança e invalidar os 
termos da garantia. Somente pessoal técnico, 
devidamente qualificado, pode efectuar 
qualquer tipo de reparação neste aparelho.

• O aparelho não deve ser utilizado se 
estiver avariado, se não estiver a funcionar 
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correctamente ou se detectar alguma anomalia 
no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre 
que detectar alguma avaria e/ou anomalia, 
retire imediatamente a ficha da fonte de 
alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu, 
ou a um técnico qualificado, a fim de efectuar 
a reparação ou substituição do aparelho ou do 
cabo de alimentação. Assegure-se que somente 
são usadas peças novas e recomendadas.  

• Este aparelho foi concebido apenas para uso 
doméstico. Qualquer outro uso será considerado 
impróprio e consequentemente perigoso. O 
fabricante não pode ser responsabilizado por 
nenhuns ferimentos ou danos resultantes do 
uso impróprio do aparelho.

• De forma a evitar riscos de incêndio ou 
choques eléctricos, certifique-se que nenhum 
tipo de líquido entra em contacto com as 
partes eléctricas do aparelho ou com o cabo de 
alimentação. Não utilize o aparelho no exterior 
e mantenha-o afastado de fontes directas 
ou indirectas de água, como por exemplo, 
lavatórios, jarras, vasos, etc., nunca o utilize nas 
imediações da banheira, chuveiro ou piscina e 
certifique-se que não fica ao alcance de uma 
pessoa que esteja no banho ou duche. No caso 
de derrame de qualquer líquido sobre as partes 
eléctricas, desligue o aparelho imediatamente 
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da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde 
o adquiriu ou a um técnico qualificado para 
reparação.

• Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com 
as mãos molhadas ou os pés húmidos ou 
descalços, a fim de evitar choques eléctricos.

• Se o aparelho cair dentro de água, não o retire 
sem o desligar da fonte de alimentação. 

• Caso o aparelho apresente alguma humidade, 
retire imediatamente a ficha da fonte de 
alimentação e aguarde que seque devidamente 
antes de o voltar a utilizar.

• Desligue sempre o aparelho da fonte de 
alimentação quando não o utilizar, mesmo 
que por breves momentos, e no final de cada 
utilização. Quando o aparelho for utilizado 
na casa de banho, desligue-o da tomada 
após a utilização, pois a proximidade da 
água representa um perigo, mesmo quando o 
aparelho está desligado.

• Verifique periodicamente o cabo de 
alimentação. Se o cabo de alimentação estiver 
danificado, deve ser substituído pelo fabricante, 
seu agente de serviço ou pessoa igualmente 
qualificada para evitar riscos.

• Não coloque nenhum objecto por cima do cabo 
de alimentação, nomeadamente carpetes e 
tapetes, nunca o dobre ou torça e certifique-se 
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que o mantém afastado de arestas cortantes, 
superfícies quentes e de locais de normal 
circulação de pessoas de forma a evitar 
quedas. Não deixe que o cabo de alimentação 
fique pendurado de forma a que uma criança o 
possa agarrar.

• Segure sempre na ficha para desligar o aparelho 
da fonte de alimentação, nunca o faça puxando 
pelo cabo de alimentação.

• Não desloque o aparelho puxando-o pelo cabo 
de alimentação. Certifique-se que nada impede 
o seu movimento e não o enrole à volta do 
aparelho.

• Sempre que pretender limpar, armazenar, e se 
não pretender utilizar o aparelho por um longo 
período de tempo, desligue-o no botão ligar/
desligar, retire a ficha da fonte de alimentação 
e permita que arrefeça por completo.

• Enquanto o aparelho estiver em funcionamento 
ou ainda quente, mantenha-o afastado de 
superfícies que não sejam resistentes ao calor, 
não o deixe próximo de roupa, papel ou outros 
objectos inflamáveis, e nunca o cubra.

• O aparelho e em especial as placas ficam 
quentes durante e após o funcionamento o que 
é normal devido à sua própria função. Desligue 
sempre o aparelho da fonte de alimentação e 
aguarde que arrefeça completamente antes de 
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proceder a qualquer operação de limpeza ou 
arrumação. Evite o contacto com a pele e couro 
cabeludo pois poderá sofrer queimaduras.

• Nunca utilize este aparelho em cabelo artificial.
• Não aplique produtos ou loções de cabelo 

directamente no aparelho, nem direccione 
sprays (laca) ou água de borrifadores para este. 
Não armazene o aparelho perto de cosméticos, 
uma vez que estes poderão deformar o corpo 
do aparelho.

• Conserve o aparelho limpo e sem pó, não o 
guarde em locais húmidos, sob a luz solar 
directa ou perto de fontes de calor.

• Este aparelho pertence à Classe II (aparelho 
com isolamento eléctrico duplo), pelo que não 
é necessário ligá-lo a uma tomada com ligação 
de terra.

• Para protecção adicional, aconselha-se a 
instalação, no circuito eléctrico que fornece a 
casa de banho, de um dispositivo de corrente 
residual – disjuntor, com uma corrente residual 
nominal que não exceda 30mA. Solicite a ajuda 
de um especialista.
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 6. DESCRIÇÃO DO APARELHO                                             

A. Corpo do aparelho
B. Botão de ligar/desligar
C. Botão para aumentar
D. Botão para diminuir 
E. Escala de temperaturas
F. Placas com revestimento cerâmico (2x)
G.  Cabo de alimentação com cabo rotativo

ABE

F

C D 

G
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 7. UTILIZAÇÃO DO APARELHO                                                  

 Antes da utilização

• Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente 
retirado antes de proceder à utilização do aparelho.

• Retire o excesso de água do cabelo com uma toalha e penteie-o para 
o desembaraçar. 

• Antes de utilizar o aparelho certifique-se que o cabelo está ligeiramente 
húmido ou seco.

 � Nota: nunca utilize este aparelho para secar o cabelo, mas sim para o 
alisar.

 Funcionamento 

• Ligue o aparelho à fonte de alimentação e coloque-o sobre uma 
superfície seca e resistente ao calor.

• Pressione o botão “ ” (C) ou “ ” (D) para selecionar uma das cinco 
configurações de temperatura — 150 ºC (configuração padrão), 170 ºC, 
190 ºC, 210 ºC e 230 ºC.

• Após aproximadamente 3 minutos, o aparelho atinge a temperatura 
selecionada e está pronto a ser utilizado.

• São aconselhadas as temperaturas mais baixas para cabelos finos, 
descolorados ou danificados, temperaturas médias para cabelos 
normais, e temperaturas mais altas para cabelos grossos ou étnicos.

• O alisamento do cabelo deve ser feito da raiz até às pontas. Pegue 
num pequena madeixa de cabelo, com cerca de 50 mm de largura e 
5 mm de espessura e coloque-a entre as placas com revestimento 
cerâmico (F). Feche as placas (F) e mantendo alguma tensão, deslize-
as suavemente da raiz até às pontas da madeixa.

• Este aparelho só deve ser utilizado em cabelo natural. A utilização em 
cabelo artificial pode levar a que as filbras arttificiais derretam entre as 
placas dadas as altas temepraturas geradas.

 � Nota: As placas (F) atingem uma temperatura elevada durante a 
utilização, pelo que deverá evitar o contacto com as mãos, pele ou 
couro cabeludo de forma a evitar queimaduras.

• Repita este procedimento sobre todo o cabelo e permita que este 
arrefeça antes de o pentear ou escovar.

• Quando terminar, desligue o aparelho no botão ligar/desligar (B) e 
retire a ficha da fonte de alimentação.
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 Sistema de desligar automático

• Este aparelho encontra-se munido de um sistema de segurança que 
desliga automaticamente o aparelho após 60 minutos inactivo

8. LIMPEZA E ARRUMAÇÃO                                                                

 Limpeza 
 
• Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder a 

qualquer operação de limpeza e aguarde que arrefeça por completo.
• Não utilize detergentes de limpeza abrasivos ou esfregões, nem álcool 

ou solventes.
• Limpe o corpo do aparelho (A) e as placas (F) com um pano ligeiramente 

húmido e macio e seque-os de seguida com um pano seco e macio. 
• Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

 Arrumação  

• Certifique-se de que o aparelho não está quente antes de o armazenar.
• Armazene o aparelho num local seco e ventilado, livre de poeiras, 

afastado de cosméticos, de fontes de calor, da luz solar directa e do 
pó.

9. DICAS                                                                          

• Utilize uma escova de cerdas macias para pentear o cabelo e faça-o em 
diversas direcções, da esquerda para direita, da direita para a esquerda, 
de frente para trás e de trás para frente; pois ajuda a massajar o couro 
cabeludo e a manter uma boa irrigação sanguínea no bulbo capilar.

• Não coloque madeixas demasiado espessas nas placas (F). A madeixa 
de cabelo não deve exceder 50 mm de largura e 5 mm de espessura.

• Deixe o cabelo arrefecer antes de o pentear ou escovar.
• Utilize apenas produtos de modelação especificamente criados para 

este fim. Utilize um produto apenas se a embalagem indicar claramente 
que pode ser usado com este tipo de aparelhos. 

• Se utilizar este tipo de produtos, limpe sempre o aparelho e as placas 
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(F) após o seu arrefecimento para evitar danos. 

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS                                                             
1. Se houver algum problema técnico com o aparelho, devolva-o à loja 

onde foi adquirido. Não tente abrir o aparelho ou qualquer componente. 
Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo 
utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre 
a um profissional credenciado para reparações.

2. Inspecione regularmente o cabo de alimentação e a ficha quanto 
a danos. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser 
substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou técnicos 
qualificados de forma para evitar riscos. 

Problema Causa possível Solução / Dica

O aparelho não 
liga.

Não ligou o aparelho. Pressione o botão (B) para 
ligar o aparelho.

A ficha não está 
correctamente ligada à 
tomada.

Insira correctamente a ficha na 
tomada.

A tomada está avariada.
Ligue o aparelho a uma 
tomada que funcione 
devidamente.

O cabo de alimentação 
pode estar danificado.

O cabo de alimentação 
deve ser substituído por um 
serviço de assistência técnica 
autorizado ou por pessoal 
devidamente qualificado para 
evitar situações de perigo.

Sai fumo do 
cabelo ou do 
aparelho durante a 
utilização.

Colocou produtos no 
seu cabelo (por exemplo, 
mousse, spray ou gel).

Isto é normal se utilizar 
produtos para pentear. Nunca 
coloque quaisquer produtos 
no seu cabelo que não sejam 
adequados para utilização 
com aparelhos de alta 
temperatura. Não utilize gel ou 
cera. Utilize apenas produtos 
de modelação especificamente 
destinados para este fim. 
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Os resultados não 
são os esperados.

Colocou demasiado 
cabelo nas placas (F).

Certifique-se que as madeixas 
não têm mais de 50 mm de 
largura e 5 mm de espessura.

11. REPARAÇÕES                                                                
• Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo 

utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre 
a um profissional credenciado para reparações.

• Se o cabo para ligação USB  estiver danificado, este deve ser substituído 
pelo fabricante, por um agente de serviço técnico autorizado ou um 

profissional qualificado.

12. DECLARAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE                                                                

Este aparelho cumpre os requisitos da Diretiva EMC 
(Compatibilidade Eletromagnética) (2014/30/EU) e da 
Nova Diretiva de Baixa Tensão (2014/35/EU). Portanto, o 
aparelho recebeu a marca CE e a declaração europeia de 
conformidade.

13. ELIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO                      

Os resíduos de dispositivos elétricos são materiais 
recicláveis. Não os elimine no lixo doméstico porque 
podem conter substâncias prejudiciais à saúde humana 
e ao meio ambiente! Por favor, apoie ativamente a gestão 
dos recursos naturais e proteja o meio ambiente colocando 
o aparelho que já não utiliza num ponto de recolha para 
reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

14. GARANTIA                                                                                               
• A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau 

funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com 



[17]

PT

A
LI

SA
DO

R 
DE

 C
A

BE
LO

a respetiva prova de compra. Para este fim, o produto deve estar 
completo e deve ser colocado na embalagem original.

15. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS                                                                                               

Este símbolo indica que o Manual de Instruções está in-
cluído na embalagem do produto e deve ser lido antes da 
utilização do aparelho.

A marca “Ponto Verde” impressa na embalagem significa 
que a entidade, para quem o produto foi fabricado, fez con-
tribuições financeiras na construção e operação do siste-
ma nacional de recuperação e reciclagem de resíduos de 
embalagens, de acordo com os princípios resultantes das 
leis de Portugal e a União Europeia sobre embalagens e 
resíduos de embalagens.

Este produto está de acordo com os requisitos da Diretiva 
2011/65 / EU - chamada diretiva RoHS. O objetivo da 
presente diretiva é aproximar a legislação dos Estados-
Membros relativa à restrição do uso de substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, 
e contribuindo para a proteção da saúde humana e 
recuperação e descarte ecologicamente correto de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.
A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 2013. 
O novo equipamento elétrico e eletrónico colocado no 
mercado não contém chumbo, mercúrio, cádmio, crómio 
hexavalente, difenilo polibromado ou feniléter polibromado.

Este aviso alerta para a não utilização do aparelho dentro 
ou mesmo perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros 
recipientes que contenham água, sob o RISCO DE CHOQUE 
ELÉCTRICO. 

O símbolo de CLASSE II indica que a proteção anti-choque 
elétrico do aparelho não depende somente do isolamento 
básico, mas inclui outras precauções adicionais. Por exem-
plo, isolamento duplo ou reforçado, mas sem condições de 
ligação terra ou instalação.
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O aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

16. EQUIPAMENTO PRODUZIDO PARA:                                         
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
VAT: 507 191 765 
www.joinco.pt
Fabricado na China
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Read the instruction manual before using this 
appliance, especially the safety instructions, 
and keep the instruction manual for future 
use. Should this appliance be passed to 
another person, it is vital to also pass on 
these instructions.
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1. INTRODUCTION                                                            
Thank you for choosing this Hoffen product. Hoffen hopes you enjoy 
using it. Read and understand this entire User Manual as well as its safety 
precautions and care and storage instructions before using the product. 
Keep this User Manual for future reference.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS                                           

Supply voltage: 220-240V~, 50-60Hz
Power: 45W
 

3. INTENDED USE                                                            
• This appliance is intended for straightening dry and natural hair in 

order to achieve smooth and shiny hair throughout the day.
• The product is intended for household use only and must not be used 

for commercial or professional purposes.
• The product is intended for indoor use only.
• Do not use the appliance for purposes not specified herein. Any 

specified use of the appliance may result in its damage, or in injury.
• The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from 

non-intended use.
• Follow this User Manual for your safety during assembly, installation 

and use of the appliance.

4. PACKAGING CONTENTS                                                            
• Open the packaging box and carefully remove the contents. Check 

that all appliance parts have been delivered and they are undamaged. 
Make sure that no part is cracked, broken or scratched. If any part is 
missing or damaged, do not use the product, and contact the seller 
about how to proceed. Keep the packaging for future use or dispose of 
it in accordance with local waste management regulations.

• Caution! Keep your children and pets safe: do not leave any parts of 
the packaging readily accessible (i.e. plastic bags, cardboard boxes, 
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polystyrene inserts, etc.).
Choking/asphyxiation hazard!

• Packaging contents: 1 Hair straightener , 1 x Instruction manual 

5. SAFETY PRECAUTIONS                                                           

Thoroughly read and understand 
this User Manual before use. Follow 
the User Manual while operating 
the product. Keep the User Manual 
and product packaging for future 
reference, as they contain important 
information. If you transfer this 
product to a third party, transfer it 
complete with this User Manual. 
WARNING!
DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR 
BATHTUBS, SHOWERS, BASINS 
OR OTHER VESSELS CONTAINING 
WATER.
ELECTRICAL SHOCK HAZARD - 
NEVER IMMERSE THE APPLIANCE 
IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

PRECAUTIONS: 

To reduce the risk of personal injury or property 
damage, when using electrical appliances, basic 
safety precautions should always be followed, 
including the following:
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• Before using the appliance, check that the 
supply voltage details marked on the appliance 
agree with those of the electricity supply. The 
label is placed on the appliance. If you have any 
doubts apply to a skilled electrician for help.

• This appliance can be used by children aged from 
8 years and above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack 
of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use 
of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with 
the appliance. Cleaning and maintenance shall 
not be made by children without supervision.

• Children are not aware of potential hazards 
when using electrical appliances. They should 
be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. This appliance is not a toy 
and must be kept away from children.

• After unpacking the appliance, check that it 
is undamaged and that no parts are missing. 
If you have any doubts, consult the Customer 
Support Line. All packaging ex. plastic bags, 
polystyrene foam, etc., should be kept away 
from reach of children, as it could be dangerous 
and cause suffocation. Only use accessories 
recommended by the manufacturer and those 
provided with the appliance, otherwise they 



[23]

EN

H
A

IR
 S

TR
A

IG
H

TE
N

ER

could constitute a danger to the user and risk 
to damage the appliance.

• Burn hazard. Keep appliance out of reach from 
young children, particularly during use and cool 
down.

• When the appliance is connected to the power 
supply, never leave it unattended.

• Always place the appliance with the stand, if 
any, on a heat-resistant, stable flat surface.

• Never leave the appliance unsupervised during 
operation.

• Do not open or undertake any repairs on the 
appliance. By failing to observe this rule, you 
risk your safety and the warranty may become 
invalid. Only qualified technicians can repair 
the appliance.

• Do not operate this appliance if it is damaged, 
if it is not working properly or if detected any 
damaged on the supply cord or plug. If is 
detected any damage or any malfunction, you 
must contact the store where you bought the 
appliance or a qualified technician in order to 
repair the appliance or replace supply cord. 
Assure that only original parts or components 
are used.

• This appliance is exclusively for domestic use. 
Any other use must be considered improper and 
therefore dangerous. The manufacturer cannot 
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be held responsible for any injuries or damage 
resulting from improper use.

• To avoid fire accidents or electrical shocks, 
make sure that no fluids enter in contact 
with the electrical parts of the appliance or in 
contact with the supply cord. Do not expose the 
appliance to humidity or dusty environments, do 
not use it outdoors and keep it away from any 
objects filled with fluids, such as washbasins, 
vases, flowerpots, etc., and never use it near 
bathtubs, showers and swimming pools. If 
any fluid accidentally spills on the appliance’s 
electrical parts, remove the plug from the wall 
socket and go to the store where the appliance 
was bought or get it repaired by a qualified 
technician.

• Do not touch on the appliance or its plug with 
wet hands, humid feet, or barefoot, to avoid the 
risk of electrical shocks.

• If the appliance falls into water, never remove it 
while it’s still connected to the wall socket.

• If the appliance presents humidity, remove the 
plug form the wall socket and allow it to dry 
properly before connecting it again.

• Always disconnect the appliance from wall 
socket when not in use, even if for a moment, 
and at the end of each use. When the appliance 
is used in a bathroom, unplug it after use since 
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the proximity of water presents a hazard even 
when the appliance is switched off.

• Periodically check the supply cord for any 
damages. If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons   in order to 
avoid a hazard.

• Do not place any objects on top of the supply 
cord, such as carpets or rugs. Never bend or 
twist the supply cord and make sure it does 
not come into contact with sharp edges, hot 
surfaces or where people may walk past and 
trip. Do not leave the supply cord hanging in 
such a position that a child may reach it.

• Always hold the plug to disconnect it from the 
wall socket and not by the supply cord.

• Never move the appliance by pulling the supply 
cord. Make sure the supply cord doesn’t get 
caught in any way and do not wind it around the 
appliance.

• Whenever you wish to clean or store the 
appliance and if you do not intend to use it for 
a long period of time, make sure it is switched 
off, the plug is removed from the wall socket 
and that has cooled down completely.

• During usage, the appliance and accessories 
become hot, keep them away from surfaces 
that are not resistant to heat, do not leave 
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them near clothes, paper or other combustible 
objects and never cover them.

• The appliance and specially the ceramic plates 
become very hot during and after operation, 
which is normal and results from its proper 
function. Always disconnect the appliance from 
the wall socket and wait until it has cooled down 
completely before cleaning or storage. Prevent 
contact with the skin as this can cause burns.

• Never use the appliance on artificial hair.
• Do not apply air products directly on the 

appliance. Do not direct any spray can or water 
mister to it. Do not store near cosmetics since 
they can damage the appliance’s main body.

• Keep the appliance clean and free from dust, 
never store it in damp areas, and do not expose 
it directly to sunlight or near heat sources.

• This appliance belongs to Class II (appliance 
double insulated), and it is not necessary to 
connect it to a wall socket with earth connection.

• For additional protection it is recommended 
the installation of a residual current device 
(circuit breaker) with a rated residual operating 
current not exceeding 30 mA is advisable in the 
electrical circuit supplying the bathroom. Ask 
your installer for advice.
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 6. PRODUCT OVERVIEW                                              

A. Main body
B. On/off button
C. Increase button
D. Decrease button
E. LCD display
F. Ceramic coated plates (2x)
G.  Swivel power cord

ABE

F

C D 

G
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7. OPERATION                                                              

 Before Using  

• Make sure that all the packaging materials have been properly removed 
before use.

• Remove the excess water from hair with a towel, and comb it to 
disentangle. 

• Before using the appliance, make sure the hair is slightly damp or dry.
 � Note: never use this appliance to dry your hair, but only to straight it.

 Operation 

• Connect the aapliance to the power supply and place it on a dry, heat-
resistant surface.

• Press the “” (C) or “” (D) button to select one of five temperature settings 
- 150 ºC (default setting), 170 ºC, 190 ºC, 210 ºC and 230 ºC.

• After approximately 3 minutes, the appliance reaches the selected 
temperature and is ready for use.

• Lower temperatures are recommended for thin, bleached or damaged 
hair, medium temperatures for normal hair, and higher temperatures for 
thick or ethnic hair.

• The straightening of the hair must be done from the root to the ends. 
Take a small strand of hair, about 50 mm wide and 5 mm thick and 
place it between the ceramic coated plates (F). Close the plates (F) and 
keeping some tension, slide them gently from the root to the ends of 
the lock.

• This appliance should only be used on natural hair. The use in artificial 
hair can cause the artificial locks to melt between the plates given the 
high temprature generated.

 � Note: the plates (F) get very high temperatures during operation. Make 
sure to keep them away from hands, scalp and skin to avoid burns.

• Repeat this procedure all over the hair, allowing it to cool down before 
combing or brushing.

• When you finish, switch off the appliance on the the on/off button (B) 
and disconnect the plug from the wall socket.

 Automatic shut-off 

• This appliance is equipped with a safety system that automatically 
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shuts off the appliance after 60 minutes idle.

 Storage 

• Keep this appliance in a dry and ventilated place, away from cosmetics, 
heat sources or direct sunlight and dust.

8. CLEANING AND STORAGE                                                                

 Cleaning 

• Always disconnect the appliance from the wall socket and allow it to 
cool down completely before any cleaning operation.

• Do not use abrasive cleaning agents or scrub pads. Do not use alcohol 
or solvents.

• Wipe the main body (A) and the ceramic plates (F) with a slightly damp 
and soft cloth and dry with a soft and dry cloth. 

• Never immerse the appliance in water or any other liquid.

 Storage 

• Make sure the appliance is not hot before storing it.
• Store this appliance in a dry, ventilated place, free of dust, away from 

cosmetics, heat sources, direct sunlight and dust.

9. HINTS                                                                           

• Use a soft bristle brush to comb the hair and comb it in many directions, 
from left to right, from right to left, from front to back and from back 
to front. This will massage the scalp and keep the proper blood flow to 
the scalp.

• Do not put locks of hair too thick on the plates (F). The lock of hair must 
not exceed 50 mm of widht and 5 mm of thickness.

• Let the hair cool before combing or brushing.
• Use only styling products specifically designed for this purpose. Use 

a product only if the packaging clearly state that can be used with 
hairstyles.
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• If you use this type of product, always clean the appliance and plates 
(F) after cooling down to prevent damages.

10. TROUBLESHOOTING                                                                                 
1. If you experience any technical issues with the appliance, return it to 

the original seller. Do not attempt to open the housing or any tamper-
sealed components on your own.

2. Routinely inspect the power cord and its plug for damage. For your safety, 
have the damaged power cord replaced by the appliance manufacturer, 
its authorised service, or a suitably qualified professional.

Problem Possible Cause Solution / Hint

The appliance does not 
switch on.

The appliance is not 
switched on.

Press button (B) to 
switch the appliance on.

The plug is not fitted 
correctly into wall socket.

Fit the plug correctly into 
wall socket.

The wall socket is 
damaged.

Connect the appliance to 
a wall socket that works 
properly.

The supply cord may be 
damaged.

The supply cord must 
be replaced by an 
authorized technical 
assistance service or 
by qualified technicians 
for in order to avoid an 
hazard.

Smoke comes out of the 
hair or from the appli-
ance during use.

You have put products on 
your hair (for example, 
mousse, spray or gel).

This is normal if you 
use products to style. 
Never put any product 
in your hair that is not 
suitable for use with high 
temperature appliances. 
Do not use gel or wax. 
Use only styling products 
specifically designed for 
this purpose.
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The results are not the 
expected.

You have put too much 
hair on the plates (F).

Make sure that the locks 
of hair do not exceed 50 
mm of widht and 5 mm 
of thickness.

11. REPAIRS                                                                                 

• This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair the 
appliance on your own. Always have a professional repair the product 
for you.

• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
their authorised technical service agent or a qualified professional.

12. EC DECLARATION OF CONFORMITY                                                                                 

This appliance complies with the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) and the Low 
Voltage Directive (LVD), therefore it was marked with the 
CE label and provided with a declaration of conformity with 
European standards.

13. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT                                                  

Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do 
not dispose of them with household waste as they may contain 
substances harmful to human health and the environment! 
Please actively support cost-effective management of 
natural resources and protect the environment by taking the 
waste appliance to a collection point for recyclable waste 
electrical and electronic equipment.

14. WARRANTY                                                               

The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, the 
product must be returned to the store where it was purchased, along with 
the proof of purchase. The product should be complete and placed in its 



EN

[32]

H
A

IR STRA
IG

H
TEN

ER

original packaging. 

15. EXPLANATION OF SYMBOLS                                                                        

This symbol indicates that the user manual is included in 
the product packaging and must be read before use.

The „Green Dot” trademark located on the packaging 
means that the entity, for whom the product was 
manufactured, made financial contributions in 
construction and operation of the national recovery and 
recycling system for packaging waste in accordance 
with the principles resulting from the laws of Portugal 
and the European Union concerning packaging and 
packaging waste.
This product meets the requirements of Directive 2011/65/
EU, referred to as RoHS directive. The purpose of the 
Directive is the approximation of the laws of the member 
states concerning the restriction of use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment, 
and the contribution towards the protection of human 
health and the environmentally sound recovery and 
disposal of waste electrical and electronic equipment. 
RoHS Directive applies from 3 January 2013. New electrical 
and electronic equipment put on the market shall not 
contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl 
ethers.

Designation of the packaging material: cardboard.

CLASS II indicates anti-shock protection of product not only 
depends on basic insulation but also includes additional 
precaution. For example double or reinforce insulation 
but without grounding or installation condition for relying 
precaution
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This product is intended for indoor use.

16. MANUFACTURED FOR                                                                                          
Joinco - Import and Export, Ltd.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisbon
PORTUGAL
VAT: 507 191 765 
Made in China
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