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1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO

CONSUMIDOR

L I G U E G R Á T I S

0800-55 03 93
Segunda à Sexta, das 8h às 20h.

Sábado, das 8h às 18h.

Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções
encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada,

para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham

recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a
supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá
ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.
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Dica:
Inicie a modelagem com tempos mais curtos e aumente aos poucos, até 
encontrar a medida certa para o resultado esperado. Não exceda 20 segundos 
em cada mecha para não danificar os fios.
• Este aparelho pode ser utilizado em cabelos naturais ou tingidos.
• Não use em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador, para 

não danificar os fios de cabelo ou o Cilindro Modelador / Núcleo de 
Aquecimento.

IMPORTANTE: 
• Certifique-se de que você está colocando o seu cabelo no aparelho na 

mesma direção que o guia de mechas, fazendo com que o cabelo 
acompanhe a direção do guia de mechas enquanto você enrola o modelador 
até o ponto desejado.

• Se o seu cabelo não estiver sendo guiado para o cilindro, mas em vez disso 
estiver passando por cima das guias de mechas, tente girar o cilindro na 
direção oposta.

• Certifique-se de que as pontas de seu cabelo estão devidamente colocadas 
na presilha do modelador de cachos.

COMO LIMPAR O SEU MODELADOR DE CACHOS SPIRAL INFINITY MONDIAL

1. Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
2. Coloque o botão Liga/ Desliga na posição Desligado, com a Lâmpada-Piloto 

apagada. Retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
3. Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
4. Para limpeza externa, passe um pano macio e seco, ou levemente 

umedecido, para não riscar o material de acabamento da superfície.
5. Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou 

materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
6. Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza 

interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não 
penetre no motor.

7. Nunca mergulhe a Base Motora na água ou em qualquer líquido.
8. Retire com cuidado todos os fios de cabelo que ficaram enroscados na escova.
9. Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas. 

Enrole o cabo plugue antes de guardá-lo. NUNCA ARMAZENE O APARELHO 
CONECTADO À REDE ELÉTRICA.

10.Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e 
seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.



MODELADOR DE CACHOS SPIRAL INFINITY
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Parabéns, agora você possui um Modelador de Cachos SPIRAL INFINITY 
MONDIAL com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na 
modelagem de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom 
funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

• Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho 
é compatível com a rede elétrica local.

• Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial 
acarretará a perda da garantia.

• Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou 

roupas molhadas.
• Não molhe, nem mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
• Não descanse o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
• Não cubra o aparelho durante o aquecimento.
• Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou 

mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
• Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
• Desligue o aparelho sempre que precisar interromper o uso.
• ATENÇÃO: Não utilize este aparelho próximo a torneiras, banheiras, 

chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.
• Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, 

pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o 
aparelho está desligado.

• Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo 
DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede 
elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu eletricista para 
maiores esclarecimentos.

• Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue.
• Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
• Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
• Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
• Para evitar acidentes, nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue 

danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a 
uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

• Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao 
usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. 
Se necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por 
usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de um responsável.
• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o 

aparelho.

COMO UTILIZAR SEU MODELADOR DE CACHOS SPIRAL INFINITY MONDIAL

• Conecte o plugue na tomada.

• Pressione o Botão Liga/Desl.

• A Lâmpada-Piloto irá acender, indicando que o aparelho está ligado.

• Aguarde o aquecimento do Cilindro Modelador, em média 3 minutos.

• Este exclusivo modelador de cachos foi desenvolvido com uma guia espiral 

especial que direciona a mecha do cabelo para o Cilindro Modelador.

• Com os cabelos secos e desembaraçados, separe-os em pequenas mechas.

• Para cachear, puxe a presilha para baixo e coloque a ponta da mecha do seu 

cabelo. Solte a presilha, prendendo os cabelos no modelador. Em seguida, 

enrole de acordo com a guia de mechas até a altura desejada para 

modelagem.

• Para facilitar o cachear, segure a Ponteira de Segurança com a outra mão.

• Deixe agir por alguns segundos.

• Quando estiver pronto, solte o cacho puxando a Presilha do Cilindro 

Modelador para baixo, liberando a mecha.
• Repita a operação em todo o cabelo.

1. Separe o cabelo em 
pequenas mechas 
(aproximadamente 2 cm).

2. Comece prendendo as 
pontas da mecha na presilha
do modelador. Solte a presilha 
para que as pontas  fiquem 
presas.

3. Incline levemente seu
modelador e gire em
direção a raíz do cabelo
para que a mecha fique
entre as guias.
Deixe a mecha
enrolada no
modelador por até
20 segundos.

4. Puxe a presilha do modelador 
para soltar o cabelo. Retire 
delicadamente o modelador para 
baixo, deixando a mecha deslizar 
na espiral.

5. Repita os passos em cada 
mecha até completar todo o 
cabelo.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

1. Cilindro Modelador

2. Guia de mechas
     em espiral

7. Núcleo de
     Aquecimento

5. Lâmpada-Piloto

8. Ponteira de
     Segurança

6. Presilha do
     Cilindro Modelador

4. Tecla LIG/DESL

3. Cabo Plugue
     Giratório 360°

PASSO A PASSO


