
MANUAL DE INSTRUÇÕES - CORTADOR DE CABELOS     CPV-620                             

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO   E GUARDE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS  

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:
- Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.
- Antes de conectar, verifique se a voltagem do aparelho corresponde com a da tomada a ser utilizada.
- Não coloque o aparelho em locais aonde haja risco de queda.
- Nunca use o aparelho para cortar cabelos molhados. O aparelho foi projetado para cortar apenas cabelos secos.
- Não utilize o aparelho durante o banho.
- Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido.
- Retire o aparelho da tomada após o uso e principalmente antes de limpá-lo.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas não capacitadas.
- Não permita que o cabo do aparelho faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o mesmo encontrar-se danificado. Nestes casos, 
leve-o a um posto autorizado de assistência técnica.
- Nunca insira objetos dentro de qualquer abertura do aparelho.
- Não use o aparelho em ambientes onde produtos em spray ou aerossol estão sendo utilizados ou onde o oxigênio está 
sendo administrado.
- Não use o aparelho com um pente quebrado ou danificado, nem com dentes da lâmina faltando, pois há risco de causar 
ferimentos.
- Antes de cada uso, verifique se as lâminas estão corretamente alinhadas e lubrificadas.
- O aparelho nunca deve ser deixado ligado ou ficar ligado sem alguém por perto.
- Não enrole o cabo de energia ao redor do aparelho.
- Não é recomendado o uso de extensão na operação do aparelho, para evitar mau contato e a sobrecarga da rede 
elétrica.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de outros acessórios pode prejudicar o funcionamento 
e ainda causar danos ao usuário e ao produto.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo, pois há risco de choque elétrico.

COMPONENTES:

ANTES DE INICIAR O CORTE:
-  Inspecione  o aparelho.  Certifique-se de que o mesmo está  livre de cabelo  e sujeira,  as lâminas estão  alinhadas e 
lubrificadas, e trabalhando suavemente.
- Coloque uma toalha ao redor do pescoço da pessoa.
- Sente a pessoa de forma que a cabeça fique ao nível dos seus olhos. Isto lhe dará maior visibilidade e controle.
- Penteie o cabelo para que este fique em sua direção natural.
- Encaixe o pente acessório #4 no aparelho e comece aparando o cabelo atrás da cabeça.

CORTANDO O CABELO ATRÁS DA CABEÇA:
- Segure o aparelho com o pente acessório voltado para cima e pressione gentilmente contra o cabelo. Lentamente erga o 
aparelho para cima e para fora do cabelo, cortando apenas uma pequena quantidade por vez. Para um corte uniforme, 
permita que o aparelho corte sozinho sem que você force para acabar mais rápido.
- Repita a operação descrita acima para cortar as laterais do cabelo.
- Para cortes mais curtos utilize um pente acessório de número menor. Nota: O procedimento de corte requer muita 
prática, por isso é recomendado deixar o cabelo menos curto nos primeiros cortes.

CORTANDO O CABELO DE CIMA DA CABEÇA:
Use o pente incluso ou um pente comum para levantar o cabelo de cima da cabeça, ou agarre o cabelo entre os dedos, e 
corte no comprimento desejado. Continue este procedimento da frente para a parte de trás da cabeça, cortando o cabelo 
gradualmente. Para cortes mais curtos, utilize o aparelho juntamente com o pente acessório desejado.



FAZENDO O ACABAMENTO
Não é necessário usar um pente acessório.  Empurre a alavanca para cima até que as lâminas fiquem bem próximas 
(posição de corte rente). Penteie o cabelo no estilo desejado. Comece entre as orelhas e as costeletas. Cuidadosamente 
siga o contorno desejado ao redor e atrás das orelhas. Para definir as costeletas e atrás do pescoço, segure o aparelho de 
cabeça para baixo e toque a lâmina no ponto desejado para marcar a altura do corte. Penteie o cabelo e verifique se os 
lados estão iguais ou se há partes desiguais ao longo do cabelo.

ALINHAMENTO DAS LÂMINAS:
Seu  cortador  de  cabelos  foi  cuidadosamente  examinado  para  que  as  lâminas  estejam  devidamente  lubrificadas  e 
alinhadas antes de sair da fábrica.
Entretanto, as lâminas devem ser sempre realinhadas quando são removidas para limpeza ou quando necessário.

Para realinhar as lâminas de seu cortador, proceda conforme os seguintes passos:
1) Acione a alavanca de regulagem para cima, aproximando os dentes das lâminas superior e inferior. Nesta posição, as 

pontas dos dentes das lâminas inferior e superior devem ficar a uma distância de aproximadamente 1,2 milímetros. 
Este deve ser o alinhamento vertical correto, conforme a fig.1.

2) Verifique também o alinhamento horizontal das lâminas: Veja na fig. 1, que o 1° dente da lâmina superior, à esquerda 
fica posicionado entre a borda e o 1° dente da lâmina inferior. O último dente da lâmina superior, à direita, também fica 
posicionado entre a borda e o último dente da lâmina inferior. Ou seja, a lâmina superior deve ficar centralizada em 
relação à lâmina inferior. Este deve ser o alinhamento horizontal correto.

3) Compare as lâminas de seu cortador com a descrição acima, se estiver diferente você precisará realinhá-las. Para 
efetuar  tanto  o  alinhamento  vertical  como  o  alinhamento  horizontal,  basta  afrouxar  um  pouco  os  dois  parafusos 
localizados na parte debaixo da lâmina inferior, isto fará com que ela fique com a mobilidade necessária para fazer os 
ajustes de realinhamento. Após posicionar as lâminas corretamente, reaperte os dois parafusos. A fig.1 mostra como é 
o alinhamento vertical e horizontal corretos das lâminas.

4) Após fazer o alinhamento, coloque algumas gotas de óleo lubrificante entre as lâminas.
5) Ligue o aparelho, deixe que funcione por alguns segundos e desligue-o em seguida.

      Fig. 1

PARAFUSO REGULADOR DA POTÊNCIA:
O parafuso regulador permite ajustar a potência do aparelho, ou seja, a velocidade com que as lâminas vibram. O aparelho 
sai pré-ajustado de fábrica, entretanto, conforme a oscilação da voltagem do seu domicílio, você precisará reajustá-lo para 
que haja uma melhor performance no corte do cabelo.
Para fazer este ajuste, gire o parafuso regulador (localizado no lado direito do aparelho) no sentido “horário” até que a 
vibração das lâminas comece a emitir um barulho forte. Neste momento comece a girar o parafuso no sentido anti-horário 
até o momento em que o barulho forte desapareça e a máquina fique trabalhando suavemente. Pronto, este é o melhor 
ponto do ajuste da “potência”.
NOTA: O procedimento de ajuste no parafuso da potência pode afetar o alinhamento das lâminas, assim sendo, sempre 
que houver o procedimento de ajuste da potência, verifique se as lâminas estão alinhadas.     

LUBRIFICAÇÃO:
As lâminas devem ser lubrificadas após alguns cortes. Para isso basta colocar algumas gotas de óleo nos dentes das 
lâminas. Use o óleo do frasco incluído na embalagem ou óleo para máquina de costura. 
Nunca use óleo para cabelo, graxa, óleo misturado com querosene ou qualquer tipo de solvente.

ALAVANCA DE REGULAGEM DAS LÂMINAS
Quando a alavanca está acionada para cima, as lâminas irão proporcionar um corte bem rente, deixando o cabelo bem 
curto. Puxando a alavanca para baixo, ocorrerá o aumento gradual da altura do corte do cabelo. 
Este dispositivo também pode ser usado para ajudar na limpeza do excesso de cabelo deixado entre as lâminas. Para 
isso, com o aparelho ligado, mova a alavanca algumas vezes para  cima e para baixo.

PENTES ACESSÓRIOS:     
Pente # 1 deixa o cabelo com uma altura aproximada de  3 mm.
Pente # 2 deixa o cabelo com uma altura aproximada de  6 mm.
Pente # 3 deixa o cabelo com uma altura aproximada de  9 mm.
Pente # 4 deixa o cabelo com uma altura aproximada de 12 mm.
    
OUTROS ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 Tesoura, 1 Pente, 1 Escovinha para Limpeza, 1 Frasco de Óleo Lubrificante.
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