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Precauções de segurança
Para reduzir o risco de ferimentos, morte, choque 
elétrico, incêndio e danos materiais, respeite sempre 
as precauções de segurança apresentadas a seguir.

Explicação dos símbolos
Os símbolos seguintes são utilizados para classificar e 
descrever o nível de perigo, ferimentos e danos 
materiais causados quando as instruções não são 
respeitadas e o aparelho é utilizado incorretamente.

PERIGO
Indica um perigo 
potencial que resultará 
em ferimentos graves 
ou morte.

ADVERTÊNCIA
Indica um perigo 
potencial que poderá 
resultar em ferimentos 
graves ou morte.

CUIDADO
Indica um perigo que 
poderá resultar em 
ferimentos menores 
ou danos materiais.

Os símbolos seguintes são utilizados para classificar e 
descrever o tipo de instruções a respeitar.

Este símbolo alerta os utilizadores para um 
procedimento de funcionamento específico que 
não deve ser realizado.
Este símbolo alerta os utilizadores para um 
procedimento de funcionamento específico que 
tem de ser seguido para utilizar o aparelho em 
segurança.

ADVERTÊNCIA
 ►Este produto

Este produto possui uma bateria recarregável 
incorporada. Não o atire para chamas ou 
outras fontes de calor.
‑ Caso contrário, poderá ocorrer 
sobreaquecimento, ignição ou explosão.

Não modifique nem repare o aparelho pelos 
seus próprios meios.
‑ Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, 
choque elétrico ou ferimentos. 
Contate um centro de assistência autorizado 
para reparar o aparelho (substituição da bateria, 
etc.).

Nunca desmonte o aparelho, exceto quando 
proceder o seu descarte.
‑ Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, 
choque elétrico ou ferimentos.
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ADVERTÊNCIA
 ►Em caso de uma anormalidade ou falha

Pare imediatamente de utilizar o aparelho e 
remova o adaptador CA se ocorrer uma 
anomalia ou avaria.
‑ Se não o fizer, poderá ocorrer um incêndio, 
choque elétrico ou ferimentos.

<Casos de anormalidade ou falha>
• A unidade principal ou o adaptador CA está
deformado ou anormalmente quente.
• O corpo principal ou o adaptador CA cheira
a queimado.
•  É emitido um som anormal durante a
utilização ou carregamento do corpo principal
ou a partir do adaptador CA. ‑ Solicite
imediatamente a inspeção ou reparação em um
centro de assistência autorizado.

 ►Alimentação elétrica
Não ligue ou desligue o adaptador CA a uma 
tomada elétrica doméstica com as mãos 
molhadas.
‑ Caso contrário, poderá ocorrer um choque 
elétrico ou ferimentos.

Não ligue ou desligue o adaptador CA a uma 
tomada elétrica doméstica com as mãos 
molhadas.
Não mergulhe o adaptador CA em água nem 
o lave com água.
Não coloque o adaptador CA sobre ou perto 
de uma pia ou banheira com água. Nunca 
utilize o aparelho se o adaptador CA estiver 
danificado ou se os terminais do plugue de 
alimentação se encaixarem com folga na 
tomada elétrica.
Não danifique ou modifique nem dobre, puxe 
ou torça com força o cabo.
Além disso, não coloque nada pesado em 
cima do cabo nem o comprima.
‑ Caso contrário, poderá ocorrer um choque

elétrico ou incêndio devido a um curto‑circuito.
Não utilize o aparelho de forma que exceda a 
potência nominal da tomada elétrica ou da 
instalação elétrica.
‑ Exceder a potência nominal ao ligar demasiadas 

fontes à tomada elétrica poderá causar 
um incêndio devido a sobreaquecimento.

Não utilize qualquer outro dispositivo além do 
adaptador CA incluído.
Além disso, não utilize qualquer outro 
aparelho com o adaptador CA incluído. 
(Consulte a página 8.).
‑ Fazer isso pode causar queimaduras ou 
incêndio devido a um curto‑circuito.
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ADVERTÊNCIA
Certifique-se sempre de que o aparelho é 
utilizado numa fonte de alimentação que 
corresponda à tensão nominal indicada no 
adaptador CA.
Insira totalmente o adaptador CA.
‑ Se não o fizer, poderá ocorrer um incêndio ou 
choque elétrico.

Desligue sempre o adaptador CA da tomada 
elétrica quando limpar o aparelho.
‑ Se não o fizer, poderá ocorrer um choque 
elétrico ou ferimentos.

Limpe periodicamente a fonte de 
alimentação e o adaptador CA para impedir o 
acumulo de pó.
‑ Se não o fizer, poderá ocorrer um incêndio 
devido a uma falha de isolamento causada por 
humidade.

→Desligue o adaptador CA e limpe com um pano
seco.

 ►Prevenção de acidentes
Não coloque o aparelho ao alcance de 
crianças ou bebés. Não os deixe utilizar o 
aparelho.
‑ Colocar peças ou acessórios na boca pode 
causar um acidente ou ferimentos.

Se ingerir óleo acidentalmente, não induza 
vômito, beba uma grande quantidade de água 
e contate um médico. Se o óleo entrar em 
contato com os olhos, lave imediatamente 
com água corrente em abundância e contate 
um médico.
‑ Se não o fizer, poderão ocorrer problemas 
físicos.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças 
a partir dos 8 anos e pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas ou sem experiência e 
conhecimento de utilização caso tenham 
recebido supervisão ou instruções relativas à 
utilização segura do aparelho e compreendam 
os perigos envolvidos. As crianças não 
devem brincar com o aparelho. A limpeza e
manutenção não devem ser realizadas por 
crianças sem supervisão.
‑ Se não o fizer, poderá ocorrer um acidente ou 
ferimentos.

O cabo de alimentação não pode ser 
substituído. Se o cabo for danificado, o 
adaptador CA deverá ser substituído por 
completo. ‑ Se não o fizer, poderá ocorrer um 
acidente ou ferimentos.
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CUIDADO
 ►Proteção da pele

Não pressione a lâmina com força contra a 
pele. Não utilize este aparelho para outros 
fins que não para aparar pelos do corpo.
Não utilize este aparelho sem um pente para 
aparar pelos nas seguintes zonas: zonas 
sensíveis, nádegas, ânus e zonas 
circundantes.
Não utilize este produto para aparar pelos nas 
seguintes zonas.
 •Rosto ou cabeça (cabelo, barba, etc.)
 •Zonas com pele rugosa ou áspera (zonas
inchadas, cortes, hemorroidas e outras
protuberâncias; mamilos e zonas circundantes)
 •Sinais, ferimentos, etc.

‑ Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos na
pele.

Não pressione forçosamente a lâmina. Para 
além disso, não toque na lâmina com as 
unhas.
Não coloque a lâmina em contato com 
objetos duros.
‑ Fazer isto poderá causar que a lâmina fique 
danificada e fira a pele, uma vez que a lâmina é 
muito fina. Tenha cuidado ao utilizá-la.

Verifique se as lâminas não estão danificadas 
ou deformadas antes de usar.
‑ Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos na 
pele.

► Precauções
Não permita que objetos metálicos entrem 
em contato com plugue do adaptador CA do 
aparelho.
‑ Caso contrário, poderá ocorrer um choque 
elétrico ou incêndio devido a um curto‑circuito.

O uso do aparador não deve ser compartilhado 
por familiares ou outras pessoas.
‑ Tal uso poderia provocar uma infeção e/ou uma 
inflamação.

Não deixe que o aparelho caia e evite que 
bata contra outros objetos.
‑ Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos.
Não enrole o cabo em volta do adaptador 
CA ou do corpo principal ao o armazenar.
‑ Caso contrário, o fio no cabo poderá partir-se 
com a carga e ocorrer um incêndio devido a um 
curto‑circuito.

Desligue o adaptador CA da tomada elétrica 
quando não estiver sendo utilizado.
‑ Se não o fizer, poderá ocorrer um choque 
elétrico ou incêndio devido a fuga elétrica 
resultante da deterioração do isolamento.

Nunca desligue o adaptador CA do aparelho 
puxando pelo cabo.
‑ Se não o fizer, poderá ocorrer um choque 
elétrico ou ferimentos. 
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Manuseio da bateria

PERIGO
A bateria recarregável destina-se a ser 
utilizada apenas com este aparador. Não use 
a bateria com outros aparelhos. Não carregue 
a bateria depois de esta ter sido retirada do 
aparelho.
Não descarte a bateria no fogo nem a aqueça. 
Não solde, desmonte ou modifique a bateria. 
Evite que os terminais positivo e negativo da 
bateria entrem em contato com objetos 
metálicos.
Não transporte nem guarde a bateria 
juntamente com peças metálicas, tal como 
colares e ganchos de cabelo.
Nunca retire o revestimento do tubo.
‑ Caso contrário, poderá ocorrer 
sobreaquecimento, ignição ou explosão.

A bateria contém líquido alcalino. Se entrar 
em contato com os olhos, não esfregue os 
olhos e enxague minuciosamente com água 
limpa e corrente.
‑ Se não o fizer, poderá ocorrer perda de visão.
→Consulte imediatamente um médico.

ADVERTÊNCIA
Depois de retirar a bateria recarregável, 
mantenha-a fora do alcance de crianças 
e bebês.
‑ A bateria irá prejudicar o organismo se for 
ingerida acidentalmente.

→ Se isso acontecer, consulte imediatamente um
médico.

A bateria contém líquido alcalino. Se este 
entrar em contato com a pele ou o vestuário, 
enxague com água limpa e corrente.
‑ Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos na 
pele. 



7

Informação importante
•  Este aparelho SECO/MOLHADO pode ser utilizado 

para aparar pelos secos ou molhados. Este aparador 
pode ser utilizado no chuveiro e pode ser limpo 
diretamente utilizando-se água. O seguinte símbolo 
significa que o aparelho é adequado para utilização no 
banho ou no chuveiro.

•  Antes de utilizar um pente (acessório), verifique se
este foi corretamente instalado. Se não o fizer, o
cabelo poderá ser cortado demasiado curto.

•  O aparelho não deve ser usado em animais.
•  Aplique o óleo na lâmina, antes e depois de cada
utilização. (Consulte a página 15.)
A não aplicação de óleo poderá causar os seguintes
problemas:
-  A lâmina perder a afiação (corte).
-  Tempo de funcionamento reduzido.
‑ Ruído elevado (anormal).

•  Após a utilização, guarde o corpo principal num local
com pouca umidade. Caso contrário, pode causar um
mau funcionamento devido à condensação ou
ferrugem.

•  Carregue o aparelho corretamente, de acordo com as
Instruções de Funcionamento. (Consultar a página 8
“Carregar”.)

•  Este aparelho contém uma bateria que é substituível
apenas por pessoas devidamente qualificadas.
Contate um centro de assistência autorizado para
obter as informações de reparação.

•  O símbolo seguinte significa que é necessária a
utilização de um adaptador CA específico para ligar o
aparelho à corrente elétrica. A referência do tipo de
fonte de alimentação está indicada junto do símbolo.

•  Ao transportar ou ao armazenar,
certifique-se de que coloca o
pente de proteção da pele no
corpo principal.



8

Identificação das peças



A







B

D

F








E

C




G

 Corpo principal
1 Interruptor de 

funcionamento
2 Indicador do estado 

de carga ( )
3 Conector do Plugue 
4 Lâmina
 Pente de altura de 
corte
5 Disco
6 Marca de indicação 

da altura de corte 
 Pente de proteção da 
pele

 Adaptador CA 
(RE9-86)
7 Transformador
8 Plugue de alimentação
9 Cabo
0 Plugue do aparelho

Acessórios
 Pincel de limpeza 
Óleo
 Bolsa

Preparação

Carregar
•  Certifique-se de que o aparador está desligado.
1 Ligue o plugue do aparelho ao

conector do plugue.
2 Ligue o adaptador CA a uma

tomada.
 • Verifique se o indicador do
estado da carga ( ) se
acende.
 • O carregamento estará
concluído após
aproximadamente 1 hora.

1

2

3 Desligue o transformador quando o indicador
do estado da carga se apagar.
(por segurança e para reduzir o consumo de 
energia)
<Como verificar se o carregamento foi concluído> 
Retire e volte a inserir o plugue do aparelho. Se o 
indicador do estado de carga se acender e se 
desligar após aproximadamente 5 segundos, o 
carregamento está concluído.

Notas
•  Se ouvir ruído no rádio ou em outras fontes
enquanto estiver utilizando ou recarregando o
produto, mude de local para utilizar o aparelho.
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•  Quando o aparelho não for utilizado por 6 meses ou 
mais, a bateria irá enfraquecer (fuga de fluido da 
bateria, etc.). Carregue totalmente a bateria uma vez a 
cada 6 meses.
• Quando o aparelho é carregado pela primeira vez, ou 
quando não tiver sido utilizado há mais de 6 meses, o 
tempo de carregamento ou a luz de indicação do 
estado do carregamento poderá não brilhar durante 
alguns minutos. Além disso, o tempo de 
funcionamento poderá ficar mais curto. Nesses casos, 
carregue o aparador durante mais de 8 horas.

•  A temperatura ambiente recomendada para o 
carregamento é de 0°C ~ 35°C. O tempo de 
carregamento poderá mudar ou o desempenho da 
bateria poderá ser inferior fora da temperatura 
recomendada.

•  Um carregamento completo fornece energia suficiente 
para aproximadamente 50 minutos de utilização. (Com 
base numa utilização a
20°C ~ 30°C.) O tempo de funcionamento poderá 
variar em função da frequência de utilização e do 
método de funcionamento.

•  A bateria pode ser recarregada antes de estar
completamente descarregada. No entanto, é
recomendável recarregar a bateria quando ela
estiver completamente descarregada. A vida útil da
bateria depende muito de como a mesma é
utilizada.

•  Continuar a recarregar a bateria não afetará o
desempenho da mesma.

Leia antes de usar

Zonas nas quais é possível usar este aparador
OK Não usar

Zona
Quando 
usado  

com um 
acessório

Quando 
usado 

sem um 
acessório

Zonas 
sensíveis
•  Genitais
•  Zona genital
•  Virilha
• Nádegas
• Ânus
• Região
perianal

Axilas

Peito

Zona 
umbilical
Braços, 
mãos

Pernas
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•  Utilizar este aparelho para aparar pelos em zonas
que não são visualmente acessíveis, poderá causar
cortes ou ferimentos. Utilize com cuidado.

•  Utilizar este corpo principal para aparar pelos nas
áreas sombreados ( ) presentes abaixo poderá
causar em cortes ou ferimentos.

• Certifique-se de utilizar um pente (acessório).

Zonas sensíveis Nádegas

Notas
•  Estique a pele nas zonas com pele solta ou lácida,
ou com rugas, e posicione levemente a extremidade
da lâmina ou do pente.

•  Não utilize o pente em pelos molhados. Os pelos
molhados podem acumular-se ou aderir à pele e
tornar‑se difíceis de aparar. Se utilizar o pente para
aparar pelos molhados, poderá não conseguir aparar
de forma uniforme.

•  Para zonas onde crescem pelos espessos ou
densos, apare um pouco de cada vez. Por vezes, os
pelos ficam presos ou acumulam-se no pente. Se isso
acontecer, limpe o acessório.
(Consulte as páginas 13 e 14.)

Forma de utilização
• Aplique o óleo na lâmina, antes e após cada
utilização. (Consulte a página 15.)

• O aparelho poderá não funcionar em ambientes com
uma temperatura inferior a aproximadamente 0°C.

•  Limpe o aparelho após cada utilização.

(Consulte as páginas 13 e 14.)

<Nota antes de aparar>
•  Certifique-se de que o corpo principal está desligado.
•  Verifique se as lâminas não estão danificadas ou
deformadas antes de usar.

Aparar pelos secos

1 Selecione o pente que deseja utilizar e, em
seguida, pressione o interruptor de funcionamento 
para ligar o aparelho.

•  Utilize o pente adequado, conforme necessário.
Também pode ser utilizado sem um pente.
● Utilização sem um pente (Consulte a página 12.)
● Pente de proteção da pele

(Consulte a página 12.)
● Pente de altura de corte

(Consulte a página 12.)

2 Desligue o interruptor após cada utilização.
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Aparar pelos molhados

•  Não utilize um pente quando for aparar pelos
molhados.
1 Molhe e aplique sabão no corpo.
2 Pressione o interruptor de funcionamento
para ligar o aparelho.
• Sem o pente (Consulte a página 11.)

3 Aplique menos pressão do que
exerceria ao aparar pelos secos 
e desloque o corpo principal 
num movimento deslizante.

4 Desligue o interruptor após cada utilização.

Remover e montar os pentes
•  Tenha cuidado para não ferir as mãos, etc., com
a lâmina ao remover ou montar o pente.
► Remover o pente
Segure firmemente o
corpo principal e puxe o
pente para cima,
removendo‑o do corpo
principal.
•  Segure a peça do
gatilho ( a ) firmemente
e retire o pente de
proteção da pele.

a

► Montar o pente
Monte o pente no corpo
principal até ouvir um
clique.
• Se o acessório não
estiver encaixado
corretamente, este
poderá deslocar‑se e
acabar por cortar
demasiado durante a
utilização.

Clique
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Pente de altura de corte

•  O número no acessório indica o comprimento de
corte pretendido.
•  O comprimento real do cabelo será um pouco mais
longo que a altura definida.
•  Se o cabelo for muito comprido, poderão não ser
obtidos os resultados pretendidos.
Neste caso, apare o pelo até um comprimento de
cerca de 20mm antes de utilizar o aparelho.
•  Os pelos irão acumular‑se facilmente no pente
quando uma grande quantidade de pelos for cortada.
Quando isto acontecer, limpe o pente.
(Consulte as páginas 13 e 14.)

1 Gire o botão e ajuste a marca
de indicação da altura de corte 
( b ) para a altura pretendida.
• Altura de corte:
aprox. de 3 mm a 12 mm b

2 Aplique a parte plana do pente contra a sua
pele e corte os seus pelos ao pentear para a 
esquerda e direita.

Parte plana do 
pente

Utilização sem o pente

Aplique uma leve pressão e desloque o corpo 
principal lentamente no sentido contrário do 
crescimento do pelo.

•  Para aparar os pelos do umbigo, coloque a lâmina na
sua pele e, em seguida, desloque o corpo principal em
um movimento deslizante.
Desta forma, poderá aparar pelos reduzindo o seu
comprimento até cerca de 0,1mm.
•  Pode encostar qualquer um dos lados da lâmina à pele.

Pente de proteção da pele

• Desta forma, poderá aparar pelos de forma segura
reduzindo o seu comprimento até cerca de 2 mm.

Aplique ligeiramente a extremidade do pente de 
proteção da pele contra a sua pele e, em seguida, 
desloque lentamente o corpo principal.
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Manutenção

Limpeza
•  Limpe o corpo principal e a lâmina após cada
utilização. (Se não forem limpos, o movimento irá
apresentar dificuldades e a precisão do corte será
prejudicada.)

•  Não utilize diluente, benzina, álcool ou outros
químicos. Se o fizer poderá causar a avaria, fissuras
ou a descoloração do corpo principal. Limpe o corpo
principal apenas com um pano macio ligeiramente
embebido em água da torneira ou água um pouco
ensaboada.

•  Certifique-se de que o corpo principal está desligado.
•  Remova o corpo principal do adaptador CA.

 ►Com água
Para remover pouca 

sujeira
Para retirar 

bastante sujeira
1. Remova o pente e

ligue o corpo principal.
(Consulte a página 11)

2.  Deixe correr água pela
entrada de água na
parte traseira do corpo
principal, enxague
abundantemente
durante cerca de
20 segundos e, em
seguida, desligue o
corpo principal.

1. Remova o pente e a
lâmina. (Consulte as
páginas 11 e 14.)

2.  Limpe o corpo
principal, a lâmina e os
pentes com água
corrente.

• Agite várias vezes para remover a água.
• Tenha atenção para não bater com o corpo
principal no lavatório ou outros locais enquanto
retira a água. Caso contrário, pode causar um
mau funcionamento.
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3.  Limpe com água retire o excesso com uma toalha
e deixe o aparador secar
naturalmente.
•  Secará mais rápido com a
lâmina removida.

4.  Aplique o óleo na lâmina depois
de secar. (Consulte a página 15.)

5.  Encaixe a lâmina e o pente de proteção da pele no 
corpo principal.
•  Ao armazenar, certifique-se de colocar o pente de 
proteção da pele no corpo principal.

 ►Com a escova
1. Remova o pente e a lâmina. (Consulte as

páginas 11 e 14.)
2.
3.

 Limpe o corpo principal utilizando o pincel.  
Limpe a lâmina utilizando o
pincel.
•  Mantenha a alavanca de 
limpeza ( c ) pressionada para 
baixo para subir a lâmina 
móvel ( d ) quando limpar entre 
a lâmina fixa ( e ) e a lâmina 
móvel.

c

e
d

4.  Aplique o óleo na lâmina. (Consulte a página 15.)
5.  Encaixe a lâmina e o pente de proteção da pele no 

corpo principal.
•  Ao armazenar, certifique-se de colocar o pente de 
proteção da pele no corpo principal.

Remover e montar a lâmina
• Verifique se a lâmina está deformada ou
danificada, antes de a remover e a montar.
 ►Remoção da lâmina

1. Segure na parte frontal do corpo
principal.

2. Empurre a peça metálica da
lâmina para a esquerda com a
barriga do dedo.
• Não existe problema ao tocar na
lâmina com os dedos.

• Tenha cuidado para não deixar a 
lâmina cair.

 ►Montagem da lâmina
Encaixe o gancho de montagem ( B ) no suporte
da lâmina ( A ) situado no corpo principal e, em
seguida, empurre‑o até ouvir um clique.

A B Clique
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Lubrificação
• Aplique o óleo na lâmina antes e depois de cada
utilização.

1 Remova a lâmina.
(Consulte a página 14.)

2 Aplique uma gota de óleo
em cada área indicada.

3 Aplique a lâmina no corpo
principal, ligue o aparador 
e deixe-o a funcionar 
durante aproximadamente 
5 segundos.

►  Peças de reposição
Peças de reposição podem ser obtidas com o seu 
representante.

Peças de reposição 
para ER‑GK80

Lâmina WER9500
Óleo de 
lubrificação WES003P

• Não utilize qualquer outra lâmina que não a dedicada,
uma vez que poderá causar problemas no
desempenho.

• Recomendamos o óleo de lubrificação WES003P da
Panasonic.

Resolução de problemas

Efetue as ações indicadas em seguida.
Se mesmo assim não conseguir resolver os 
problemas, contate a loja onde adquiriu a unidade 
ou um centro de assistência autorizado pela 
Panasonic para reparação.

Problema Solução

O corpo 
principal ficou 
sem corte.

O tempo de 
funcionamento 
é reduzido.

O corpo 
principal 
deixou de 
funcionar.

Até os problemas estarem 
resolvidos, siga cada um dos 
procedimentos seguintes:
1. Carregue o corpo principal.

(Consulte a página 8.)
2. Limpe a lâmina e aplique óleo.

(Consulte as páginas 13 e 15.)
3. Substitua a lâmina.

(Consulte a página 14.)
4. A bateria deve ser substituída

em um centro de assistência 
técnica autorizado Panasonic.
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Problema Ação

O corpo 
principal ficou 
sem corte.

O tempo de 
funcionamento 
é reduzido.

O corpo 
principal 
deixou de 
funcionar.

Carregue a bateria de forma 
contínua por durante 
aproximadamente 8 horas.
Se, mesmo depois de carregar a 
bateria, restarem poucas 
utilizações, isso significa que a 
bateria chegou ao fim do respetivo 
tempo de vida. (A bateria poderá 
vazar líquido devido à degradação 
que ocorre no final da sua vida 
útil.)
Contate um centro de assistência 
autorizado para a substituição da 
bateria

O corpo 
principal não 
pode ser 
carregado.

Insira o plugue do aparelho 
firmemente no corpo principal. 
Verifique se o indicador do estado 
da carga se acende.  
(Consulte a página 8.)

É emitido um 
ruído elevado.

Aplique óleo.  
(Consulte a página 15.)
Verifique se a lâmina está 
corretamente montada.

Tempo de vida da lâmina
O tempo de vida da lâmina varia conforme a frequência 
e duração do uso do corpo principal.
Por exemplo, o tempo de vida da lâmina é de cerca de  
3 anos se o corpo principal usado durante 10 minutos,  
4 vezes por mês. Substitua as lâminas se a eficiência 
de corte diminuir consideravelmente apesar de uma 
manutenção correta.

Vida útil da bateria
O tempo de vida da bateria irá variar conforme a 
frequência e tempo de uso. Se a bateria for carregada 
uma vez por mês, a sua vida útil será de 
aproximadamente 3 anos. 
Se o tempo de funcionamento for significativamente 
inferior, mesmo depois de um carregamento 
completo, isso significa que a bateria chegou ao fim 
da sua vida útil.
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Remoção da bateria recarregável 

Remova a bateria recarregável antes de descartar o 
aparelho.
Este aparelho utiliza somente baterias recarregáveis de 
níquel-metal-hidreto (Ni-MH). Após o uso, as pilhas e/
ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento 
comercial ou centro de serviço autorizado.
Este procedimento deve ser realizado no momento do 
descarte do aparelho e não deve ser realizado em 
processo de reparo. 
Caso o produto seja desmontado, o mesmo perderá a 
função à prova d'água e causará problemas de 
funcionamento.

•
•

•

Remova o corpo principal do adaptador CA.  
Pressione o interruptor de alimentação para ligar o 
aparelho e mantenha o aparelho ligado até que a 
bateria esteja completamente descarregada.
Execute as operações dos pontos 1 ao 8, levante a 
bateria e, em seguida, remova‑a.
 Tenha cuidado para não provocar um curto-circuito 
nos terminais positivo e negativo da bateria removida 
e isole os terminais com fita adesiva.








 







Especificações

Fonte de 
alimentação

Veja a placa identificativa 
no adaptador CA. 
(Bivolt)

Tensão do 
motor 1,2 V

Tempo de 
carregamento Aprox. 1 hora

Ruído acústico 
aéreo 63 (dB (A) re 1 pW)

Este produto foi concebido apenas para utilização 
doméstica

•
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• Há perigo de explosão se a pilha for substituída
incorretamente. Somente substitua com o tipo
recomendado pelo fabricante.

• Não aqueça ou exponha a pilha ao fogo.
• Não deixe a(s) pilhas(s) em um automóvel exposta à

luz direta do sol durante longos períodos de tempo
com as portas e janelas fechadas.

• Não desmonte ou provoque um curto-circuito na
pilha.

• Não tente recarregar uma pilha alcalina ou de
manganês.

• Não use uma pilha cujo invólucro tenha sido violado.
• Retire a pilha do equipamento durante períodos

longos sem uso. Guarde a pilha em local fresco e
escuro.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão 
ser entregues ao estabelecimento comercial 
ou rede de assistência técnica autorizada. A 
PANASONIC é associada à Green Eletron. 
Consulte os pontos de entrega de pilhas em: 
www.greeneletron.org.br.

A PANASONIC recomenda não descartar produtos 
eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo 
doméstico, na rua em terrenos baldios, aterros 
sanitários, córregos ou riachos. Dúvidas e maiores 
informações quanto ao descarte, ciclo de vida e 
logística reversa, contate nosso CENTRO DE 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
www.panasonic.com.br/suporte
Tel.: 0800 776 0000 (exceto celulares)
Tel.: 4004-6600
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