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Obrigado por adquirir o Barbeador Elétrico Cadence, BAR300, um produto de alta tecnologia, 
seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as 
informações contidas aqui ajudarão você aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-
lo de forma segura.
Guarde este manual para consultas futuras.

           1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA  

Atenção!
Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre 
observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir 
acidentes e/ou ferimentos.

• Verifique se a tensão (voltagem) do seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.

• Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto 
fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso 
ou quando o produto ainda estiver quente, para se evitar queimaduras.

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, 
sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam 
sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em 
funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.

• Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando ele estiver conectado à rede elétrica.

• Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em 
outros componentes. Verifique suas condições regularmente. Se apresentar algum defeito, ou 
vazamento de água, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.

• Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho e seus componentes na água ou 
em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.

• Nunca dobre ou esmague o cabo de alimentação.

• Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.

• Caso derrame líquido no produto, desligue o aparelho da tomada imediatamente e providencie 
para que seja reparado por uma Assistência Técnica Autorizada.

• Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies 
cortantes ou similares. 

• Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça 
danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado.

Instruções importantes de segurança
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• 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 utilize o aparelho ao lado de água contida em uma banheira, chuveiro, lavatório e etc. A 
proximidade da umidade apresenta um perigo, mesmo quando o aparelho está desligado. 

• Nunca utilize o aparelho na banheira ou debaixo do chuveiro.

• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico. 

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente 
autorizado a fim de evitar riscos.

• A Nota Fiscal é um documento importante e deve ser guardado para efeito de garantia.

• Não utilize o produto para nenhum outro propósito além dos descritos neste manual. 

• Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não 
utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.

•Guarde o aparelho somente após seu completo resfriamento.

• Este aparelho nunca deve ser utilizado ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e 
causar inflamações ou infecções. Sugerimos usar este barbeador após o banho.

• Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue o interruptor do produto e então 
segure firmemente o plugue e puxe para desconectar. 

• Sempre limpe o aparelho após sua utilização conforme Capítulo “Limpeza e Conservação”. 
Guarde-o em local limpo, arejado e fora do alcance de crianças.

• Sempre desligue o botão liga/desliga e retire o plugue da tomada quando não estiver em uso.

• Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.

• O aparelho deve estar sempre com o botão desligado antes de conectar ou desconectar da 
tomada. 

• Não limpe o aparelho com solventes, álcool ou produtos de limpeza abrasivos. Eles podem 
causar danos ao produto.

• Os sacos de plástico podem ser perigosos. Para evitar mortes por asfixia, mantenha os sacos de 
plástico fora do alcance das crianças. 

• Só utilizar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho.

• Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.

• Não usar o produto se o usuário tiver manchas ou se a pele estiver irritada. Consulte um médico 
antes de usar o aparelho nesses casos.

• O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal 
que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá 
consultar um dermatologista.

• Este aparelho somente deve ser utilizado para fazer e aparar a barba, não deve ser utilizado em 
outras partes do corpo, nem serve para fazer depilação.

Instruções importantes de segurança
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Este símbolo signifi ca: É proibído lavar o produto e suas partes 
em água corrente.

Este símbolo signifi ca: É proibído usar o produto no chuveiro ou 
próximo a qualquer fonte de água e umidade.

Atenção!
• No uso dos primeiro dias (segundo ou terceiro dia) utilize o aparelho pouco a pouco.
• Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressione o aparelho com força contra a 
pele, não o mova repetidamente, deixe-o algum tempo sobre o mesmo lugar na pele.
• Depois de aparar os pelos da barba, pequenas gotas de sangue e vermelhidão na pele 
poderão ocorrer. Isto também varia de pessoa para pessoa. Se isto acontecer, aplicar 
uma toalha úmida e fria nos locais afetados.
• A utilização deste aparelho é destinada ao corte de pelos curtos, sendo recomendado 
utilização diária do aparelho. Caso esta regra não seja seguida, o produto não 
apresentará um desempenho adequado.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.
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Componentes do produto

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

Tampa de proteção

Estrutura das lâminas (cabeças de corte)

*Sistema fl utuante das cabeças de corte

Botão de liberação do Sistema fl utuante

Câmara de cabelos

Botão de liberação da estrutura das lâminas

Chave Liga/Desliga (ON/OFF)

1

2

3

4

5

6

7

Luz indicadora de carregamento

Aparador de costeletas

Trava do aparador

Entrada do plugue do cabo de alimentação

Símbolo indicativo de proibido lavar

Escova para limpeza

Cabo de alimentação

8

9

10

11

12

13

14

* 3 A - A1 Capa da lâmina de corte
          A2 Cabeça da lâmina de corte
     B - B Suporte fl utuante
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3 - RECOMENDAÇÕES ANTES DO PRIMEIRO USO

Este barbeador pode ser utilizado para fazer a barba úmida com espuma de barbear ou para barbear 
a seco.

Importante.
• Sua pele requer um pouco de tempo para se acostumar com o barbeador. A barba 
precisa de cerca de um mês para se ajustar a qualquer novo método de barbear, para 
isto, utilize o aparelho consecutivamente no primeiro mês. 
• Comece a fazer a barba pela parte mais fácil e macia da pele que, geralmente fica mais 
próximo à orelha. No começo, o resultado pode não ser tão bom quanto o esperado, 
mas assim que sua pele se acostumar com esta forma de barbear, os resultados serão 
melhores.

Carregamento

[1] Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja conectado à rede elétrica e que o botão 
Liga/Desliga (ON/OFF esteja na posição desligado (OFF).

[2] Conecte o cabo de alimentação ao aparelho e então à rede. A luz vermelha se acenderá, indicando 
que o produto está sendo carregado.

[3] A carga completa do produto dura 8 horas. Após este tempo, a luz vermelha indicadora de 
carregamento continuará acesa, basta remover o cabo da alimentação da tomada e começar a 
utilizar o produto (o tempo da bateria em uso é de aproximadamente 35-50 minutos, dependendo 
do tipo da barba).

[4] Caso seja a primeira carga do produto ou então o barbeador ficou um longo período de tempo 
desligado, é necessário realizar uma carga completa de 8 horas.

Atenção!
• Sempre realize a carga completa de 8 horas antes de utilizar o produto. A interrupção do 
carregamento antes do tempo necessário poderá causar perda da vida útil das baterias 
do produto.
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4 - UTILIZANDO SEU BARBERADOR

[1] Com as baterias já carregadas, retire a tampa de proteção do produto.
[2] Mova para cima a Chave Liga/Desliga (ON/OFF) para ligar o barbeador (posição ON).

[3] Estique suavemente a pele do rosto com uma das mãos. Mova o barbeador sobre a pele e no 
sentindo contrario da barba. Faça movimentos retos (formando um ângulo de 90° entre a pele e o 
barbeador) e circulares.
[4] Empurre a Chave Liga/Desliga (ON/OFF) para baixo para desligar o barbeador (posição OFF).
[5] Faça a limpeza dos produto de acordo com o ítem Limpeza e conservação deste manual.
[6] Coloque a tampa de proteção no barbeador toda vez que você terminar de utilizar o produto para 
evitar danos na capa da lamina de corte.

Nota: Lembre-se que a característica deste produto é para corte de pelos curtos, desta forma, 
é recomendado a utilização diária do aparelho.

Utilizando o aparador de costeletas
Utilize este acessório para aparar suas costeletas e também para aparar inicialmente sua barba, caso 
ela esteja comprida. Após isto, utilize as lâminas rotativas para fi nalizar o barbeamento. Lembre-se 
que em casos onde sua barba esteja muito comprida, o resultado desde acessório não será efi ciente.
Para utilizar, deslize a trava do aparador para baixo para abrir seu compartimento. Utilize o aparador 
em um ângulo reto (90°) em relação à sua pele para obter um melhor resultado. Efetue movimentos 
retos para um melhor resultado (movimentos verticais ou horizontais) [ver fi gura 1]. 
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5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

[1] Certifi que-se que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada elétrica antes da 
limpeza.
[2] Pressione o botão de liberação da estrutura das lâminas e levante suavemente a estrutura. Todo 
o sistema de corte fi cará preso apenas pela trava traseira. Se preferir, puxe levemente a estrutura de 
corte para cima, separando completamente o produto da estrutura das lâminas (cuidado para não 
danifi car a trava traseira no momento de montar o produto novamente) [ver fi gura 2].

[3] Limpe a estrutura das lâminas, a câmara de cabelos e o corpo de barbear com o lado mais longo 
da escova fornecida com o aparelho. Limpe os cortadores internos (cabeça das lâminas de corte) 
com o lado mais curto da escova.
[4] Para remover as lâminas por completo, gire no sentido anti-horário o botão de liberação do 
sistema fl utuante das cabeças de corte [ver fi gura 3].

[5] Retire todo o conjunto de corte (3) e em seguida remova a capa da lâmina de corte. 
[6] Utilize a escova fornecida para efetuar a limpeza das peças [ver fi gura 4].
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[7] Volte a montar as peças de barbear na ordem inversa, porém certifi que-se de que todas as peças 
estejam alinhadas e encaixadas perfeitamente antes de fi nalizar a montagem. Uma peça fora do 
lugar poderá causar danos ao aparelho quando este for ligado novamente [ver fi gura 5].

Atenção!
• Caso deseje, limpe apenas a estrutura das lâminas (e seu conjunto de corte) com água 
corrente. A limpeza regular irá manter o seu barbeador em boas condições, evitando 
odores ou desenvolvimento de bactérias, mantendo o desempenho de corte. Lembre-se 
sempre de secar as lâminas e todo o conjunto de corte antes de guarda-las.
• Nunca imergir ou jogar água no corpo do produto ou na câmara de cabelos. Para 
limpar estes locais, utilize apenas um pano limpo levemente umedecido com água e a 
escova para limpeza.
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Substituição das lâminas
Para manter um desempenho efi ciente, recomenda-se que você troque a Capa e a Cabeça da 
lâmina de corte pelo menos uma vez ao ano. Repita os procedimentos descritos acima para trocar 
as lâminas.

Eliminação adequada de materiais
Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado 
com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao 
meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação 
incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para 
promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para 
retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de 
sua cidade.
Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que 
têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser 
reciclados adequadamente.
As baterias presentes neste produto contêm substâncias que 
podem poluir o meio ambiente. Elas não devem ser substituídas 
pelos consumidores. Apenas centros de serviço autorizados podem 
realizar esta troca.

Atenção!
• Não carregue o barbeador quando a temperatura estiver abaixo de 0°  ou acima de 
40°, em locais diretamente expostos à luz solar ou uma fonte de calor, ou onde há muita 
umidade.
• Para evitar ferimentos, não use a máquina de barbear se o produto apresentar qualquer 
tipo de defeito.
• Tanto a Capa da lamina de corte quanto a Cabeça da lamina de corte, possuem uma 
vida útil limitada. Para manter um melhor resultado, sugerimos que você substitua 
ambas com intervalos regulares de tempo.
• Não use água salgada ou água fervente para lavar a estrutura das lâminas (utilize 
água da torneira ou mineral à temperatura ambiente). Além disso, não use produtos 
de limpeza que são projetados para instalações sanitárias, banheiros ou utensílios de 
cozinha. Nunca mergulhe ou deixe a máquina de cortar cabelos em contato com a água.
• Se a máquina não está funcionando corretamente, solicite a sua inspeção no local de 
compra ou um Assistência técnica autorizada.
• Sempre use sua máquina de barbear para o uso pretendido, conforme descrito neste 
manual.
• Não deixe esta máquina de barbear dentro do alcance das crianças.
• Mantenha sempre o manual acessível para referência.
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6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema Causa Solução

Baixa eficiência de corte.

Execesso de sujeira no 
compartimento das cabeças 

de corte.

Executar o procedimento 
de limpeza contido neste 

manual.

Pelos longos.
A utilização do aparelho é 
recomendada apenas para 

pelos curtos.

Cabeças das lâminas de 
corte gastas.

Procure uma Assistência 
Técnica Autorizada para 
adquirir novas lâminas.

Irritação na pele. Pele não acostumada com o 
sistema de corte.

É normal que a pele 
aparesente irritações durante 
as primeiras utilizações. caso 
a irritação continue, suspenda 
o uso do aparelho e procure 

um dermatologista.

Aparelho não funciona.
Bateria descarregada ou 

aparelho desconectado da 
tomoda elétrica.

Carregar o aparelho ou 
verificar se o mesmo esta 
conectado corretamente a 

uma tomada elétrica.

Bateria não carrega ou dura 
pouco tempo com carga. Fim da vida útil da bateria.

Procure uma Assistência 
Técnica Autorizada para 
adquirir novas baterias.

Solucionando problemas
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7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante o Barbeador Elétrico Cadence, BAR300 contra defeitos 
de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal 
de compra.
No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando 
assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.
Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence 
Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste 
produto.
As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de 
garantia, acima mencionado, estendido.
As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se: 
•  O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou 
se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
• O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela 
Cadence.
•  O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
•  O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com 
o uso recomendado no Manual do Usuário.
• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da 
etiqueta de identificação do produto.
As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:
•  Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
• Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições 
de limpeza.
•  Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
•  Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto 
até à assistência técnica autorizada.
•  Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
• Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.
A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra 
responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.
Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de 
compra do produto sempre à mão.

Termo de garantia
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8 - ANOTAÇÕES





www.cadence.com.br

Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M02 - 28082015)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você 
pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site 
www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, 
elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do 
site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. 
A Cadence terá o maior prazer em responder.
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