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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.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá
ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

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.”

08/12 Rev. 02



ANTES DE UTILIZAR A SUA PRANCHA ALISADORA TOURMALINE ÍON PLUS MONDIAL

• Conecte o plugue na tomada. 
• A lâmpada piloto irá acender indicando que o aparelho está ligado.
• Coloque o aparelho em uma superfície plana e segura.
• Aguarde aproximadamente 2 minutos até que a prancha atinja a temperatura ideal. 

COMO UTILIZAR A SUA PRANCHA ALISADORA TOURMALINE ÍON PLUS MONDIAL

• A prancha pode ser usada em cabelos secos ou úmidos. No caso de cabelos úmidos, lave 
os cabelos e retire todo excesso de água secando suavemente com uma toalha.

• Com os cabelos desembaraçados, separe o cabelo em pequenas mechas. O 
resultado será melhor em mecha com pouca quantidade de cabelo.

• Coloque a mecha entre as chapas de cerâmica, próxima à raiz. Segure a mecha 
firmemente esticada e aperte as hastes, fechando a prancha e deslizando-a em direção às 
pontas.

Parabéns, agora você possui uma PRANCHA ALISADORA TOURMALINE ÍON PLUS 
MONDIAL com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no alisamento 
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.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

• Repita  os movimentos em todo o cabelo,  mecha  por  mecha,  mantendo  o  aparelho  3  
segundos no máximo, em cada mecha para obter o resultado desejado.  Se necessário 
deslizar a prancha mais de uma vez em cada mecha, aguarde alguns segundos entre as 
operações para obter um alisamento perfeito.

• O tempo de deslizamento e a quantidade de repetições em cada mecha de cabelo 
poderão variar de acordo com o tipo de cabelo (liso, crespo, ondulado ou rebelde), sua 
textura (fina ou grossa) e o comprimento (curto, médio ou comprido).

• Para modelagem das pontas, gire o aparelho para dentro ou para fora, de acordo com o 
resultado desejado.

• Deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear, para não prejudicar o efeito do 
alisamento.

• Este aparelho pode ser usado em cabelos naturais ou tingidos.
• Não use em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador, para não danificar as 

chapas cerâmicas de aquecimento ou o cabelo. Esse tipo de operação só deve ser 
executada por um profissional especializado.

COMO LIMPAR A SUA PRANCHA ALISADORA TOURMALINE ÍON PLUS MONDIAL

• Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
• Para limpeza, use um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o 

material de acabamento das superfícies. 
• Nunca mergulhe o aparelho na água.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente a seguir todas as instruções de uso. Elas são 
necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto, e de sua segurança:

• Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a 
perda da garantia.
• Não cubra o aparelho durante o aquecimento.
• Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
• Não descanse o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o 

aparelho e não o mergulhe em água. 
• Cuidado: para evitar queimaduras, não toque as chapas quentes e evite o contato com 

rosto ou pescoço.
• 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.
• Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
• 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 esfriar totalmente antes de guardá-lo.
• 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. Caso 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.
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