
Finalmente, o secador de cabelo que 
possibilita todos os tipos de secagem

Manual do utilizador
Modelo Nº M-191016 

•	 Obrigado	por	comprar	este	produto.

•	 Por	motivos	de	segurança,	leia	este	manual	do	utilizador	e	utilize	
o	produto	corretamente.

•	 Podem	existir	alterações	não	notificadas	na	cor	ou	no	desenho,	
para	melhorar	o	rendimento	ou	a	qualidade	do	produto.

•	 Quando	efetuar	solicitações	de	reparações,	junte	a	garantia	do	
produto	incluída	neste	manual	do	utilizador.

PT
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Precauções de segurança

※ Antes de usar o produto, leia o manual do utilizador.

1.	Não	puxe	pelo	cabo,	ao	retirar	a	ficha	da	tomada,	deve	desligá-la	anteriormente.	
Caso	contrário,	pode	provocar	curtos-circuitos	ou	um	mau	funcionamento.

2.	O	bloqueio	da	entrada	de	ar	pode	provocar	o	sobreaquecimento	do	motor	BLDC	
e	do	elemento	de	aquecimento,	o	que	pode	causar	avarias.

3.	Ao	usar	o	bocal	de	camada	dupla	(diferentemente	dos	bocais	básicos),	produz-
se	um	efeito	de	bloqueio	de	calor.	Porém,	uma	utilização	prolongada	do	mesmo	
pode	sobreaquecê-lo	e	provocar	queimaduras	em	caso	de	contacto	com	o	
couro	cabeludo.

4.	Não	desmonte	o	produto.	Em	caso	de	avaria,	entre	em	contacto	com	a	loja	
onde	o	adquiriu	ou	com	o	centro	de	assistência.	Os	produtos	manipulados	
arbitrariamente	não	estarão	habilitados	para	reparações	depois	da	compra.

5.	Não	permita	que	as	crianças	usem	o	produto.	Este	aparelho	pode	ser	utilizado	
por	crianças	com	8	anos	de	idade	ou	mais	e	por	pessoas	com	capacidades	
físicas,	sensoriais	ou	mentais	reduzidas	ou	falta	de	experiência	e	conhecimento,	
se	forem	supervisionadas	ou	receberem	formação	sobre	a	utilização	segura	do	
aparelho	e	compreenderem	os	perigos	que	envolve.	As	crianças	não	devem	
brincar	com	o	aparelho.	A	limpeza	e	a	manutenção	a	realizar	pelo	utilizador	não	
podem	ser	efetuadas	por	crianças	sem	supervisão.

6.	Evite	a	entrada	de	sujidade	ou	humidade	no	secador,	dado	que	poderá	avariar.

7.	Não	o	guarde	nem	utilize	em	locais	húmidos	como	quartos	de	banho	ou	
balneários.	Se	o	secador	de	cabelo	for	utilizado	num	quarto	de	banho,	retirar	a	
ficha	da	tomada	depois	de	o	usar,	porque	a	proximidade	da	água	representa	um	
perigo	mesmo	quando	o	secador	está	desligado.

8.	Para	evitar	acidentes,	não	utilize	o	produto	na	banheira,	no	duche	ou	outro	
recipiente	que	contenha	água.

9.	Não	deixe	cair	o	produto	nem	o	submeta	a	fortes	impactos,	dado	que	pode	
avariar.

10.	Evite	esticar,	torcer	ou	enrolar	o	cabo	à	volta	do	secador	quando	terminar	a	
utilização;	isso	poderá	levar	a	que	o	cabo	se	solte	ou	funcione	indevida-mente.

11.	Como	proteção	adicional,	recomenda-se	a	instalação	de	um	dispositivo	
de	corrente	residual	(RCD)	que	tenha	uma	corrente	de	defeito	atribuída	de	
funcionamento	que	não	exceda	30	mA	no	circuito	elétrico	que	alimenta	o	quarto	
de	banho.	Consulte	o	seu	instalador,	para	que	o	aconselhe.

12.	No	caso	de	aparelhos	equipados	com	uma	fixação	de	tipo	X,	tendo	um	cabo	
especialmente	preparado:

Se	o	cabo	de	alimentação	estiver	danificado,	deve	ser	substituído	por	um	cabo	ou	
conjunto	especial	a	fornecer	pelo	fabricante	ou	pelo	serviço	pós-venda.

Leia	atentamente	todas	as	instruções	e	informações,	para	permitir	uma	
utilização	segura	e	adequada	do	produto.
Recomendamos	que	observe	os	requisitos	indicados	seguidamente,	para	
evitar	qualquer	dano	ou	perigo.

Este produto cumpre as diretivas obrigatórias que 
acompanham a Marcação CE.
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Como utilizar
1.	Este	produto	está	configurado	para	funcionar	com	uma	fonte	de	alimentação	de	

230	V	/	50	Hz.

2.	 Introduza	completamente	a	ficha	na	tomada	de	corrente	e	não	permita	que	se	
enrede	no	cabo	de	alimentação.

3.	Ligue	o	produto,	empurrando	para	cima	o	interruptor	para	ligar	e	desligar	situado	
na	parte	posterior	do	cabo.

4.	A	temperatura	e	a	velocidade	do	fluxo	de	ar	deste	produto	podem	ser	reguladas	
de	forma	independente.	Ajuste	a	velocidade	do	fluxo	de	ar	desejada	(1-6)	e	a	
temperatura	(1-5).	(*	O	estado	pré-determinado	é	1	em	ambos	os	casos).

5.	Para	diferentes	usos,	pode	utilizar	o	[Menu	predefinido]	com	5	modos	de	
funcionamento.	(*	Para	os	5	modos	de	funcionamento,	consulte	a	visualização	do	
modo	de	funcionamento	da	página	79).

6.	Pode	selecionar	diferentes	bocais	para	fins	específicos	(*	Consulte	a	visualização	
do	modo	de	funcionamento	na	página	77,	para	obter	informação	detalhada	sobre	
os	bocais).

7.	A	função	de	memória	inteligente	memoriza	os	ajustes	utilizados	mais	
recentemente	e	ativa	a	mesma	configuração	de	fluxo	de	ar	e	temperatura	ao	ligar	
o	secador.

(*É	assinalada	pelo	ícone	M	que	aparece	quando	se	acende	o	visor	LCD)

8.	Pressionando	o	botão	COOL	situado	no	cabo	do	secador,	ativa-se	imediatamente	
o	fluxo	de	ar	frio.

9.	Lembre-se	de	desconectar	o	produto	após	a	utilização.

10.Durante	as	primeiras	utilizações,	é	possível	que	o	produto	liberte	cheiro.	Isso	
deve-se	ao	óleo	de	revestimento	usado	durante	a	fabricação	do	mesmo	e	
desaparecerá	com	a	utilização.	Não	indicia	mau	funcionamento	nem	requer	uma	
interrupção	da	utilização.

PTPrecauções de segurança

No	caso	de	aparelhos	equipados	com	uma	fixação	de	tipo	Y:

Se	o	cabo	de	alimentação	estiver	danificado,	deve	ser	substituído	pelo	fabricante,	
pelo	seu	serviço	pós-venda	ou	por	pessoal	qualificado	similar,	a	fim	de	evitar	
perigos.

No	caso	de	aparelhos	equipados	com	uma	fixação	de	tipo	Z:

O	cabo	de	alimentação	não	pode	ser	substituído.	Se	estiver	danificado,	o	aparelho	
deve	ser	eliminado.

 ADVERTÊNCIA: Não	utilizar	este	aparelho	próximo	de	banheiras,	
duches,	lavabos	ou	outros	dispositivos	que	contenham	água.
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Partes do produto

1.	Interruptor	de	
alimentação																

OFF:	a	energia	está	desligada	
ON:	a	energia	está	ligada

2.	Saída	do	fluxo	
de	ar

Ponto	de	saída	de	vários	fluxos	de	ar.

3.	Bocal Concentrador	do	fluxo	de	ar.

4.	Botão	de	
arrefecimento

Permite	a	saída	de	ar	frio	quando	é	pressionado.	A	
temperatura	do	ar	regressa	à	configuração	anterior	
quando	se	pressiona	novamente.

5.	Botão	de	
controlo	de	
velocidade	/	
temperatura	
do	ar

A	velocidade	e	a	temperatura	do	fluxo	de	ar	podem	ser	
ajustadas	de	acordo	com	as	necessidades	do	utilizador.
Velocidade	do	fluxo	(1-6)	/	Temperatura	(1-5).

6.	Visor	LCD Mostra	o	estado	do	produto	e	a	função	que	está	a	ser	
utilizada	(modo	de	fluxo	de	ar).

7.	Parte	posterior	
decorativa

Logótipo	da	tecnologia	do	motor	JMW.

8.	Cabo Cabo	do	secador.

9.	Argola	do	
secador

Para	pendurar	o	produto	na	parede.

1.	Interruptor	para	ligar	e	desligar

4.	Interruptor	de
ar	frio

5.	Botão	de	velocidade	do
fluxo	de	ar	/	controlo	da	

temperatura

6.	Visor	LCD

7.	Logótipo	
decorativo

8.	Cabo

9.	Argola	do	
secador

3.	Bocal

2.	Saída	do
fluxo	de	ar
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Explicação das peças - Bocais

Especificações técnicas

Nome	do	modelo M-191016

Potência	do	secador 1800W

Interruptor Interruptor	digital	de	contacto	que	pode	
controlar	a	velocidade	e	a	temperatura	do	
fluxo	de	ar	de	forma	independente

Comprimento	do	
cabo

3m

Peso 430	g	(excluindo	o	cabo	e	o	bocal)

Fonte	de	
alimentação

230V/50Hz

1.	O bocal de ar frio	oferece	segurança,	por	poder	ser	utilizado	para	a	
secagem	regular	do	cabelo.	Em	comparação	com	o	bocal	de	um	secador	
normal,	a	estrutura	de	duplo	isolamento	térmico	do	bocal	de	saída	de	ar	
minimiza	o	aquecimento	da	superfície,	inclusivamente	em	configurações	
de	fluxo	de	ar	quente.

*	No	entanto,	o	uso	prolongado	do	mesmo	pode	até	levar	ao	seu	
aquecimento	devido	à	condução.	Tenha	cuidado,	para	evitar	o	contacto	
e	queimaduras.

2.	Bocal para encaracolar	que	permite	um	penteado	seguro.	Pode	ser	
usado	durante	a	secagem	do	cabelo	e	o	penteado.	Tem	um	ângulo	de	
saída	largo,	o	que	permite	uma	distribuição	uniforme	do	fluxo	de	ar	e	
uma	secagem	rápida.	O	utilizador	pode	colocar	a	escova	sobre	o	bocal.	
Como	o	ar	circula	entre	os	caracóis,	o	aparelho	não	sobreaquece	e	o	
resultado	final	é	muito	mais	perfeito.

3.	Bocal de cuidado do couro cabeludo	com	efeitos	duplos	de	
arrefecimento	e	massagem;	este	bocal	pode	ser	utilizado	para	a	secagem	
e	cuidado	do	couro	cabeludo.	O	bocal	tem	a	forma	de	escova,	para	que	
o	utilizador	possa	colocá-lo	próximo	da	pele	e	pentear	cada	parte	da	
cabeça	suavemente,	massajando-a	durante	a	secagem	(utilizar	no	modo	
SCALP).	Refresca	e	acalma	o	couro	cabeludo	com	o	ar	frio	e,	mediante	
a	massagem,	ativa	a	circulação	do	sangue	na	derme,	permitindo	um	
cuidado	saudável	da	mesma.

Bocal	duplo	de	ar	frio Bocal	para	caracóis Bocal	para	o	cuidado	do	
couro	cabeludo

PT
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Guia do visor LCD

Visor	do	modo	de	5	
funções

Visor	da	função	de	memória														

Visualização	da	
velocidade	do	fluxo	
de	ar

Visualização	
da	temperatura	
do	ar

Visor	de	botão	de	frio	(quando	
esta	opção	é	utilizada)

Mostra	a	velocidade	e	a	temperatura	do	fluxo
de	ar	configurado.	O	fluxo	de	ar	mostra-se	a	
verde,	a	temperatura	a	amarelo	e	as	cores	são	
ativadas	sequencialmente.	A	velocidade	e	a	
temperatura	do	fluxo	de	ar	podem	ser	ajustadas	
entre	1-6	e	1-5,	respetivamente,	oferecendo	um	
conjunto	de	30	opções	diferentes	de	fluxo	de	ar	
conforme	os	requisitos	do	utilizador.

2. Função visual do botão COOL (frio) 
Quando	o	utilizador	pressiona	o	botão	COOL	(frio)	com	a	forma	de	floco	
de	neve	na	parte	superior	do	cabo,	a	marca	de	floco	de	neve	no
visor	LCD	ilumina-se	simultaneamente	e	o	fluxo	de	ar	muda	para	frio	de	
imediato.	Pressionando-o	novamente,	a	função	cessa	e	a	temperatura	do	
ar	volta	à	configuração	anterior.

Enquanto	usa	ar	frio Enquanto	usa	ar	quente

Função	de	memória

Velocidade	do	ar	lv2	
Temp	lv1

Função	de	memória	inteligente:	quando	está	a	
ser	utilizada,	o	ícone	M	no	visor	LCD	ilumina-se	
e	o	secador	ativa	as	configurações	de	ar	da	
utilização	anterior.

3. Visor da função de memória

1. Função visual da velocidade e da temperatura do fluxo de ar
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Guia do visor LCD

*	Consulte	a	figura	para	o	modo	de	
funcionamento	designado	em	
cada	botão.

Quando	desejar	utilizar	o	modo	
de	funcionamento	TURBO,	prima	
o	botão	de	ar	frio	e	mantenha-o	
pressionado	até	que	se	gere	o	
fluxo	de	ar	do	modo	TURBO.	

modo	BABY modo	SCALP modo	CARE modo	DRY modo	TURBO

1)	Modo	BABY:	ar	suave	para	bebés	(velocidade	do	ar	2,	temperatura	1)

2)	Modo	SCALP:	ar	frio	para	o	cuidado	do	couro	cabeludo	(velocidade	do	ar	3,	
temperatura	0	[ar	frio])

3)	Modo	CARE:	ar	que	minimiza	os	danos	no	cabelo	durante	a	secagem	e	o	
penteado	(velocidade	do	ar	4,	temperatura	2)

4)	Modo	DRY:	ar	para	a	secagem	geral	do	cabelo	(velocidade	do	ar	5,	
temperatura	4)

5)	Modo	TURBO:	ar	muito	forte	para	uma	secagem	potente	(velocidade	do	ar	6,	
temperatura	5)

►	Modo	de	função	direta:	esta	tecla	permite	o	acesso	imediato	ao	modo	de	5	
funções.

►	Para	utilizar	o	modo	de	função	direta,	mantenha	pressionada	a	tecla	desejada	
durante	3	segundos	e	o	modo	correspondendo	à	tecla	ficará	ativado.

TURBO

BABY

CARE
SCALP

DRY

PT

4. Visor do modo de funcionamento
	 Ao	utilizar	o	modo	de	5	funções,	o	visor	do	modo	de	funcionamento	
começará	a	piscar.

	 *	Modo	de	5	funções:	menu	predefinido	de	5	opções	com	
configurações	de	ar	e	temperatura	específicas.
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Características do produto

Graças	à	potência	do	motor	JMW	POWER	ENGINE	E5,	o	
secador	alcança	uma	velocidade	do	ar	extra	forte.	Com	o	
microprocessador	e	controlo	de	ar	inteligente	OPTI	AIR	SYSTEM,	
gera	até	30	fluxos	de	ar	diferentes	para	a	secagem,	penteado	e	
cuidado	do	cabelo.

O	secador	que	oferece	múltiplas	opções	de	secagem	para	o	
cuidado	do	cabelo.

Consegue	qualquer	velocidade	de	ar	que	necessite	com	o	
LEOPA•R	2	AIR	COLLECTION

O	CBR	LEOPA·R	2	AIR	COLLECTION	está	equipado	com	um	
motor	BLDC	DIGITAL	POWER	AVANÇADO,	ainda	mais	potente	
que	a	versão	anterior,	para	que	mantenha	as	vantagens	existentes	
do	motor	BLDC	e	também	a	vida	útil	do	secador,	o	baixo	peso	e	a	
eliminação	de	micropartículas	nocivas.	Juntamente	com	um	binário	
de	torção	de	elevadas	RPM	e	um	método	de	controlo	digital,	é	
ainda	mais	rápido	e	mais	potente,	proporcionando	um	controlo	
total	sobre	o	caudal	e	a	velocidade	do	ar	do	secador.

Novo	motor	DIGITAL	BLDC,
um	JMW	POWER	ENGINE	E5	superior

Com	a	potência	IC	melhorada	e	o	íman	de	neodímio	de	alto	
rendimento,	o	motor	roda	duas	vezes	mais	rápido	que	os	
secadores	de	cabelo	normais,	o	que	permite	uma	rápida	entrada	
e	saída	de	ar,	oferecendo	uma	secagem	rápida	e	completa,	
inclusivamente	para	cabelos	longos	e	grossos.

Minimização	do	tempo	de	secagem	do	cabelo	com	um	
fluxo	de	ar	de	alta	velocidade

O	CBR	LEOPA·R	2	AIR	COLLECTION,	equipado	com	
microprocessador,	produz	um	fluxo	de	ar	flexível	e	centrado	no	
utilizador;	com	6	configurações	de	velocidade	
de	fluxo	de	ar	diferentes	e	5	opções	de	temperatura,	permite	ao	
utilizador	personalizar	o	fluxo	de	ar	para	satisfazer	os	requisitos	do	
cabelo	que	se	está	a	secar.

30	tipos	diferentes	de	fluxo	de	ar	através	do	controlo	
digital	OPTI	AIR	SYSTEM

As	opções	de	fluxo	de	ar	mais	utilizadas	foram	reunidas	em	modos	
funcionais,	para	oferecer	ótimas	configurações	numa	variedade	de	
circunstâncias.	Desde	um	fluxo	de	ar	suave	para	bebés	a	um	fluxo	
forte	para	uma	secagem	rápida.

5	modos	funcionais	com	velocidade	do	fluxo	de	ar	e	
temperatura	otimizada	para	diversas	situações.
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Características do produto

O	novo	visor	LCD	situado	na	lateral	do	secador	permite	ao	
utilizador	verificar	a	informação	de	trabalho	num	relance.

LCD	completo	bem	visível,	interface	digital	LCD

O	gerador	de	iões	incorporado	no	produto	produz	milhões	de	aniões	
e	o	módulo	de	aquecimento,	com	um	revestimento	especial,
emite	raios	infravermelhos	distantes.	Dessa	maneira,	não	só	se	
previnem	os	danos	através	de	um	efeito	de	proteção	capilar,	como	
se	evita	o	encrespamento	e	a	acumulação	estática	no	cabelo,	
proporcionando	um	acabamento	ainda	mais	brilhante	e	suave.

Cabelo	suave	e	brilhante,	graças	a	iões	e	raios	
infravermelhos	distantes	(raios	que	não	podem	ver-se,	
mas	somente	sentir-se).

Com	o	método	inteligente	de	controlo	de	calor,	é	possível	produzir	
um	forte	fluxo	de	ar	frio	que	seca	rapidamente	o	couro	cabeludo.

Combina	o	fluxo	de	ar	frio	com	uma	elevada	saída	de	ar.

Estão	disponíveis	três	bocais	diferentes:	o	bocal	de	estrutura	dupla,	
o	bocal	para	caracóis	e	o	bocal	para	o	cuidado	do	couro	cabeludo.	
O	utilizador	pode	utilizar	este	produto	para	secar	e	pentear	o	cabelo.

3	diferentes	tipos	de	bocais

Esta	opção	armazena	as	configurações	de	fluxo	de	ar	e	
temperatura	usadas	anteriormente	pelo	utilizador	e	reativa-as	ao	
repetir-se	a	utilização.

A	função	de	memória	inteligente	recorda	as	
configurações	usadas	pelo	utilizador

O	interruptor	digital	tátil	permite	modificar	rapidamente	a	
velocidade	e	a	temperatura	do	fluxo	de	ar	com	um	simples	toque	
no	botão.	Assim,	permite	alternar	entre	ar	quente	e	frio	nesse	
instante	e,	mediante	a	função	LOCK,	o	utilizador	não	necessita	de	
manter	o	interruptor	pressionado	continuamente.

Com	um	só	toque:	a	comodidade	do	interruptor	digital	
de	contacto

PT
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Conteúdo de garantia do produto

※ Este produto cumpre as diretivas obrigatórias que 
acompanham a Marcação CE (ADICIONADO).

Examine	sempre	o	seu	secador	antes	de	o	utilizar	e	abstenha-se	de	o	
fazer,	se	estiver	danificado.

Se	a	ficha	ou	o	cabo	estiverem	danificados,	entre	em	contacto	com	a	
assistência	da	CBR Professional España	para	evitar	um	acidente.	A	
CBR España	substituirá	o	produto	gratuitamente	somente	se	estiver	
abrangido	pela	garantia.

※ Antes de usar o produto, leia o manual do utilizador.

1.	Não	esticar	o	cabo	nem	retirar	a	ficha	da	tomada	puxando	pelo	
mesmo.	Desligar	o	secador	de	cabelo,	isolando	o	interruptor	de	
energia	e	retirando	a	ficha	em	seguida.

2.	Não	utilizar,	se	o	cabo	estiver	danificado.

3.	Evitar	o	bloqueio	da	entrada	de	ar,	dado	que	pode	provocar	o	
sobreaquecimento	do	motor	BLDC	e	do	elemento	de	aquecimento	e	
causar	avarias.

4.	Ao	usar	o	bocal	de	camada	dupla	(diferentemente	dos	bocais	básicos),	
produz-se	um	bloqueio	de	calor.	Porém,	uma	utilização	prolongada	
do	mesmo	pode	sobreaquecê-lo	e	causar	queimaduras	em	caso	de	
contacto	com	o	couro	cabeludo.

5.	Não	permita	que	as	crianças	usem	o	produto.

6.	Evite	que	pessoas	inexperientes	utilizem	o	produto,	a	menos	que	uma	
pessoa	responsável	pela	sua	segurança	supervisione	e	instrua	sobre	o	
uso	do	aparelho	de	forma	segura.

7.	Evite	o	contacto	direto	do	secador	com	a	pele,	olhos,	orelhas,	rosto	e	
pescoço.

8.	Evite	a	penetração	de	sujidade	ou	humidade,	que	poderá	causar	
danos.

9.	Evite	esticar,	torcer	ou	enrolar	o	cabo	à	volta	do	secador	quando	
terminar	a	utilização;	isso	poderá	levar	a	que	o	cabo	se	desligue	ou	
funcione	indevidamente.

Solicitamos	que,	antes	de	utilizar	o	secador	de	cabelo,	leia	atentamente	
todas	as	instruções	e	informações,	para	permitir	uma	utilização	adequada	
do	produto.
Tanto	para	a	sua	própria	segurança,	como	para	a	de	outros,	recomendamos	
que	observe	os	requisitos	indicados	seguidamente,	para	evitar	qualquer	
dano	ou	perigo.

Medidas de segurança
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►	Os	fabricantes	não	se	responsabilizam	por	qualquer	dano	no	
produto	causado	pelos	seguintes	fatores:

1.	 Utilização	incorreta	ou	substituição	de	qualquer	parte	do	
secador,	a	menos	que	se	indique	especificamente	no	manual	
do	utilizador.

2.	 Qualquer	problema	causado	por	um	uso	atípico.

3.	 Problemas	devidos	a	desastres	naturais,	incluindo	incêndios,	
tempestades,	inundações	e	picos	de	tensão	anormais.

4.	 Não	dispor	de	garantia,	ou	falsificação	da	data	de	compra,	
nome	do	cliente	e/ou	informação	do	distribuidor.

►	Em	caso	de	perda,	as	garantias	não	voltarão	a	ser	emitidas.

►	Os	problemas	não	indicados	no	âmbito	da	garantia	serão	tratados	
de	acordo	com	o	Regulamento	de	compensação	por	danos	ao	
consumidor.

Conteúdo de garantia do produto

10.Não	deixe	cair	o	secador	de	cabelo	nem	o	submeta	a	fortes	impactos,	
dado	que	pode	avariar.

11.Não	manipular	o	secador.	Em	caso	de	avaria,	entre	em	contacto	com	
o	fornecedor.	Os	produtos	manipulados	arbitrariamente	não	estarão	
habilitados	para	reparações	após	a	compra.

※ MUITO IMPORTANTE

1.	Manter	o	secador	de	cabelo	afastado	da	água.

2.	Evite	guardar	o	secador	em	locais	húmidos,	como	a	casa	de	banho.

3.	Nunca	utilize	o	secador	de	cabelo	LEOPAR	•R2	com	as	mãos	
molhadas,	nem	próximo	da	água,	banheiras,	lavabos	ou	outros	
recipientes	que	contenham	água	ou	outros	líquidos.

4.	Não	pegar	no	aparelho	se	tiver	caído	na	água.

ADVERTÊNCIA: o incumprimento destas medidas de 
segurança pode ocasionar um choque elétrico ou outras 
lesões.

PT
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Garantia do produto

Este produto cumpre as diretivas obrigatórias que 
acompanham a Marcação CE.

Garantia

Este	produto	é	garantido	pela	CBR	contra	defeitos	de	fabricação	ou	
nos	materiais	durante	o	período	da	garantia,	cobrindo	todos	os	custos	
de	reparação	do	produto	defeituoso,	de	modo	a	que	se	ajuste	às	suas	
especificações	originais,	seja	mediante	a	respetiva	reparação	ou	a	
substituição	dos	componentes	defeituosos	e	a	mão	de	obra	necessária.

Condições e exclusões

Este	secador	de	cabelo	CBR	destina-se	unicamente	a	secar	o	cabelo	e	
deve	ser	usado	somente	para	esse	fim.	No	caso	pouco	provável	em	que	
o	secador	apresente	uma	anomalia	devido	a	um	defeito	de	fabricação	
ou	materiais,	estabelecem-se	os	seguintes	termos	de	garantia	dispostos	
na	Lei:

•	 Uso Profissional: garantia de 1 ano desde a data de compra 
(prazo	de	15	dias	desde	a	data	de	compra	para	notificar	a	CBR 
Professional de qualquer possível incidente).

•	 Uso Não Profissional:	garantia	de	2	anos	desde	a	data	de	compra.

Em ambos os casos, o fabricante não se responsabiliza por qualquer 
dano no produto causado pelos seguintes fatores:

1.	Danos	causados	por	incumprimento	das	instruções	de	utilização.

2.	Danos	causados	por	ligação	a	tensão	inadequada,	danos	mecânicos,	
sobrecarga.

3.	A	utilização	de	um	tipo	de	água	ou	consumível	incorretos.

4.	A	penetração	de	água,	pó	ou	insetos	no	produto.

5.	Anomalias	menores	que	não	afetam	consideravelmente	o	valor	e/ou	o	
funcionamento	correto	do	secador.

6.	Danos	causados	por	manipulação	e	uso	indevido,	cuidado	incorreto,	
quebra	de	materiais,	uso	violento	ou	substituição	de	consumíveis.

7.	Danos	em	outros	elementos	causados	pela	utilização	diária	do	
aparelho.

8.	Manipulação	incorreta	pelo	transportador.

9.	Embalagem	inadequada	por	parte	do	consumidor.

10.	Acidentes,	incluindo	incêndios,	inundações,	raios,	etc.
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Garantia do produto

Esta	garantia	é	válida	apenas	para	produtos	originais	CBR	adquiridos	
através	do	distribuidor	CBR	(Espanha)	e	não	cobre	produtos	que	tenham	
sido	reparados	ou	revistos	por	pessoas	alheias	à	CBR.

Esta	garantia	será	anulada	se	os	números	de	série	ou	de	identificação	
aparecerem	ilegíveis,	danificados	ou	modificados.	Caso	não	se	disponha	
de	garantia,	ou	ocorra	falsificação	da	data	de	compra,	nome	do	cliente	e/
ou	informação	do	distribuidor,	a	mesma	será	anulada.	Em	caso	de	perda,	
a	garantia	não	voltará	a	ser	emitida.

Os	problemas	não	indicados	no	âmbito	da	garantia	serão	tratados	de	
acordo	com	o	Regulamento	de	compensação	por	danos	ao	consumidor.

Para	beneficiar	desta	garantia,	é	imprescindível	incluir	o	comprovativo	de	
compra	e	anexar	o	formulário	de	reparações.

Para efetuar a reparação do secador, é imprescindível contactar 
o distribuidor oficial do país, que, através de uma empresa 
de transporte, recolherá o aparelho elétrico (devidamente 
acondicionado sem os complementos caixa, nécessaire, ...), 
anexando um comprovativo válido/talão de compra e o formulário de 
reparações que encontrará no website www.cbrprofessional.com

PT
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Declaração CE de Conformidade
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Garantia do produto
※ Antes de usar o produto, leia o manual do utilizador.

FORMULÁRIO DE REPARAÇÕES

※ Quando solicitar reparações, junte sempre a garantia ao 
seu produto, para permitir um processamento mais rápido 
e preciso.

Secador	LEOPA•R2	Air	Collection

N.º	de	Modelo

Nome	do	cliente Nome	do	cliente

Endereço

N.º	de	telefone

Data	de	compra Nome	e	endereço	da	loja

Ano	 Mês	 Dia

Período	de	garantia	desde	o	dia	da	
compra

N.º	de	telefone

Motivo pelo qual solicita a reparação

PT
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Finalmente, o secador de cabelo que 
possibilita todos os tipos de secagem

Bocal para o cuidado do couro 
cabeludo CBR Instruções de utilização 

PT
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Cuidado do couro cabeludo

3.	Massaje	desde	a	testa	até	à	parte	superior	da	cabeça	e	desça	até	à	
nuca.	Concentre-se	em	massajar	qualquer	parte	do	couro	cabeludo	
que	requeira	atenção	especial.

4.	Após	a	massagem,	limpe	convenientemente	o	bocal	e	guarde-o.

5.	Enxague	o	cabelo.

6.	Seque	o	couro	cabeludo	e	o	cabelo	corretamente.

 

1) Massagem com champô (modo de cuidado intensivo)

1.	Separe	o	bocal	de	cuidado	do	couro	cabeludo	do	secador	de	
cabelo.

2.	Depois	de	aplicar	o	champô	e	obter	espuma,	
utilize	o	bocal	para	massajar	todo	o	couro	
cabeludo,	realizando	movimentos	circulares.

*Se	o	fizer	com	o	secador	ligado,	existe	perigo	de	choque	elétrico.
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Cuidado do couro cabeludo

2) Secagem das raízes (modo SCALP)

1.	Coloque	o	bocal	de	cuidado	do	couro	cabeludo	e	ligue	o	secador.

2.	Configure	a	saída	de	ar	no	modo	
SCALP	(SPEED	3,	TEMP	0).

3.	Com	o	bocal	em	contacto	com	o	couro	
cabeludo,	realize	movimentos	em	
ziguezague	para	levantar	o	cabelo	e	
permitir	que	o	ar	chegue	às	raízes.

4.	Desloque	o	bocal	lentamente	por	todas	
as	partes	do	couro	cabeludo,	para	que	
as	raízes	sequem.

5.	Se	o	bocal	tiver	estado	em	contacto	
com	o	couro	cabeludo,	passe-o	pelo	
cabelo	para	lhe	dar	forma.

6.	Depois	de	secar	o	couro	cabeludo	e	o	
cabelo,	utilize	o	bocal	duplo	ou	o	bocal	
para	caracóis,	para	obter	excelentes	
resultados	de	secagem	e	penteado.	

PT
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Cuidado do couro cabeludo

3) Massagem do couro cabeludo

1.	Coloque	o	bocal	de	cuidado	do	couro	cabeludo	e	ligue	o	
secador.

2.	Escove	e	massaje	completamente	o	couro	cabeludo	desde	a	testa,	
passando	pela	parte	superior	da	cabeça	e	chegando	até	à	nuca.

3.	Na	mesma	direção,	pressione	o	bocal	contra	o	couro	cabeludo,	para	
massajar	qualquer	parte	desejada.
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Penteado

1) Volume natural desde a raiz

1.	Utilize	uma	toalha	seca	depois	de	enxaguar	o	champô	com	água.

2.	Seque	90%	do	cabelo	de	forma	habitual.

3.	Coloque	o	bocal	de	cuidado	do	couro	cabeludo	e	ligue	o	secador.

4.	Configure	a	saída	de	ar	no	modo	
SPEED	1,	TEMP	2.

5.	Utilizando	o	bocal,	penteie	o	cabelo	
durante	1-2	minutos	para	o	lado	
oposto.

6.	Após	o	penteado,	volte	à	posição	
habitual	e	observe	o	aumento	de	
volume.

PT
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Penteado

2) Secagem com efeito ondulado

1.	Utilize	uma	toalha	seca	depois	de	enxaguar	o	
champô	com	água.

2.	Seque	90%	do	cabelo	de	forma	habitual.

3.	Coloque	o	bocal	de	cuidado	do	couro	cabeludo	e	
ligue	o	secador.

4.	Configure	a	saída	de	ar	no	modo	
SPEED	1,	TEMP	1.

5.	Coloque	o	bocal	no	alto	da	cabeça	e	
crie	volume,	movendo-o	de	um	lado	
para	o	outro.

6.	Enquanto	continua	com	o	movimento	
de	lado	a	lado,	faça	deslizar	o	bocal	
na	direção	em	que	deseja	pentear	o	
cabelo.

*	Se	desejar	um	volume	ou	penteado	
ainda	mais	forte,	configure	para	SPEED	
1,	TEMP	2.
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Penteado

3) Volume com gel/creme (2: 8 partes)

1.	Utilize	uma	toalha	seca	depois	de	enxaguar	o	
champô	com	água.

2.	Seque	90%	do	cabelo	de	forma	habitual.

3.	Coloque	o	bocal	de	cuidado	do	couro	cabeludo	e	
ligue	o	secador.

4.	Configure	a	saída	de	ar	no	modo	
SPEED	1,	TEMP	1.

5.	Escove	até	abaixo	o	lado	do	risco	com	
mais	cabelo	e,	logo	de	seguida,	em	
sentido	contrário,	para	criar	volume.

6.	Repita	o	passo	5	para	aumentar	o	
volume	do	cabelo.

7.	Com	o	bocal,	penteie	até	abaixo	o	lado	
do	risco	com	menos	cabelo	e	termine	
com	uma	escovagem	suave.
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