
MANUAL DO USUÁRIO
MÁQUINA DE CORTAR CABELOS

CAB600





1Instruções Importantes de Segurança

 Obrigado por adquirir a Maquina de cortar Cabelos CAB600, um produto 
de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual 
de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas 
as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas 
futuras.

• Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no carregador 
ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a 
Assistência Técnica Autorizada Cadence.
• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto 
deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento 
ao brincar ou manusear tais resíduos.
• Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta 
de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes 
à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela 
sua segurança.
• Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a 
sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de 
acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos 
ao usuário e ao produto.
• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
• Antes de ligar o carregador à rede elétrica, assegurar-se de que a 
voltagem indicada no aparelho corresponda à voltagem de sua casa.
• Usar a máquina de cortar cabelo exclusivamente para os fins descritos 
neste manual.
• Só usar a máquina de cortar cabelo com o carregador fornecido com 
o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao carregador, entrar em contato com a 
Assistência Técnica Autorizada Cadence.
• Não enrolar o cordão elétrico do carregador em torno do corpo do 
aparelho.
• Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choques, nunca 
deixar o aparelho ligado à tomada sem os devidos cuidados.
• Nunca usar a máquina de cortar cabelo na banheira nem debaixo do 
chuveiro.
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• Este aparelho não deve ser usado por crianças nem perto delas.
• Tenha cuidado com acessórios nos cabelos (grampos, presilhas etc.), 
pois eles podem entrar em contato com as lâminas do cortador , danificando o 
produto ou causando acidentes.
• Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de 
funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma 
assistência técnica autorizada Cadence.
• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar 
o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica 
Autorizada Cadence.

Instruções Importantes de Segurança
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 2  COMPONENTES DA SUA MÁQUINA

 1 Máquina de cortar cabelo
 2 Carregador da bateria
 3 Pente para cabelo (médio/fino)
 4 Escovinha de limpeza
 5 Pente n°1 - 3mm/6mm
 6 Pente n°2 - 9mm/12mm
 7 Tesoura de aço
 8 Botão liga/desliga

7

8
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 3  FUNÇÕES DO PRODUTO

 4  ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 

 4  COMO UTILIZAR 

Funções/Primeira utilização/Como utilizar

Figura 01

• Pente – Os pentes servem para ajustar diferentes alturas na hora do 
corte.
• Botão liga/desliga – O botão de liga/desliga serve para desligar ou ligar 
a máquina na hora que você quiser, tornando a ainda mais prática.
• Led Indicador - Quando está carregando acende a luz azul, e quando 
está com sua carga completa, acende a luz verde.

[1]  Antes do primeiro uso, pingue 3 gotas de óleo que acompanha o 
produto nas lâminas. Verifique se a lubrificação não está nem de mais e nem de 
menos.

 5.1 – Como usar
 Pingue 3 gotas de óleo que acompanha o produto nas lâminas.
 O cabelo deve estar limpo e sem nenhum produto como cremes ou 
derivados
 Penteie o cabelo para desembaraçá-lo totalmente para não obstruir as 
lâminas e penteie na direção do crescimento.
 Encaixe o pente desejado (para corte “0” não encaixe nenhum pente) 
(figura exemplo).
 Pente nº1 – 3mm e 6mm.
 Pente nº2 – 9mm e 12mm
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 Ligue o Botão LIG/DES na parte superior do produto.
 Com cuidado, inicie o corte do cabelo pelas laterais de baixo para cima. 
Lentamente levante o cortador através e para fora do cabelo cortando apenas uma 

pequena quantidade de cabelo de cada vez. (figura exemplo).

 Repita o processo nas laterais e parte de trás da cabeça. (figura exemplo)

Componentes

Figura 02

Figura 03 Figura 04
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 5  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 5.2 - Acabamentos

 Para realizar o acabamento no corte, não é necessário utilizar pentes de 
corte. Penteie o cabelo do modo desejado, e use o cortador em volta da base do 
pescoço, dos lados, e nas orelhas.
 Para as costeletas, segure firmemente o cortador de cabeça para baixo, 
e mova-o, retirando os pelos desejados.

	 5.3	-	Lubrificação	das	lâminas

 Após alguns cortes, suas lâminas deverão ser lubrificadas. Para isso 
utilize o Óleo Lubrificante que veio com o produto ou óleo para máquinas de costura.
 Coloque 3 gotas diretamente sobre as lâminas.
 Ligue o produto e aguarde alguns segundos para o óleo espalhar nas 
lâminas.
 Desligue o produto e passe um pano seco nas lâminas para retirar o 
excesso de óleo.

 Após cada uso, passar a escovinha de limpeza para a retirada dos 
cabelos.
• Primeiramente desligue o produto.
• Com a escova de limpeza, remova os cabelos no centro das lâminas em 
direção das bordas.
• Para áreas externas do produto, passe um pano levemente umedecido, e 
macio para não danificar o acabamento. Em seguida seque-o.
• Nunca utilize matérias abrasivos, ou solventes.
• Nunca mergulhe o aparelho na água.

Conservação e Limpeza
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 O seu cortador de Cabelos, Modelo CAB600, tem garantia contra defeitos 
de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que 
a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e 
a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia 
de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se 
ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.
2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.
3 Esta garantia perderá a sua validade se:
 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em 
desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, 
pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não 
autorizada pela Cadence.
 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela 
recomendada na caixa.
 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não 
domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos 
do produto reclamado em garantia.
5 A  garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue 
para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como 
fabricados em material plástico ou vidro.
7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos 
domiciliares.
8  Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de 
terceiros contratado pelo reclamante da garantia. 
9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor 
deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo. 

Cadence Ind. e Com. LTDA.,
Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC 
Fone: (47) 3347-9900
CEP: 88375-000     www.cadence.com.br    SAC: (54) 3290-2200 
CNPJ: 03106170/0002-24
Inscrição Estadual: 254.990.495

 5  TERMO DE GARANTIA

Termo de Garantia
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