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MITHOS TITANIUM
Estimado Cliente,
Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory.
Além do exclusivo design, inovações e tecnologia, saiba que todos os produtos Mallory são submetidos a 
um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande satisfação durante o uso.
A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados 
nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados 
para cada tipo de material.
Importante - Leia com atenção antes de usar o produto. 
•Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
•Aparelho disponível NAS VOLTAGENS 127V ou 220V. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se 
a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto. 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
1. Lâminas                                                                  2. Alavanca de controle comprimento de corte
3. Botão liga e desliga                                                 4. Pente guia de altura de corte Nº 1 (3mm) 
5.  Pente guia de altura de corte Nº 2 (6mm)               6. Pente guia de altura de corte Nº 3 (9 mm)
7. Pente guia de altura de corte N° 4 (12mm)              8. Pente guia para corte degradê para a direita
9. Pente guia para corte degradê para a esquerda       10. Pente para pentear
11. Escova de limpeza pequena para lâminas.             12. Óleo para lubrificar as lâminas
13. Tampa protetora das lâminas                                14. Capa para corte de cabelo
15. Clips para prender a capa para corte                     16. Escova de limpeza grande
17. Maleta estojo
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ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ
•Coloque seu cortador de cabelo numa superfície plana e seca.
•Retire o cortador de cabelo da embalagem, remova o saco plástico.
•Confira todos os acessórios do produto, pois serão indispensáveis para obter os resultados desejados, 
bem como limpeza e manutenção do produto.
•Certifique-se que não há nenhuma anomalia no cabo do carregador ou plugue antes de conectar o 
produto a rede elétrica.
•Não utilize este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes.   

•Para ligar o cortador de cabelo deslize o botão 
liga e desliga (item 3) para cima. 

•Para desligar o cortador de cabelo deslize o 
botão liga e desliga (item 3) para baixo.



ALAVANCA DE CONTROLE DE ALTURA DE CORTE
Alavanca de controle de comprimento de corte localizado na 
parte lateral do produto. Segure o produto com uma mão e 
com o polegar direcione a alavanca de controle de comprimento 
de corte para cima e para baixo, o que permite graduar a 
altura de corte com o pente guia em aproximadamente 1mm. 
Posicionando para cima a altura aumentará.
A alavanca de controle de comprimento de corte também pode 
ser utilizada se as lâminas estiverem com resíduos de cabelo. 
Posicione a alavanca de controle de comprimento para cima e 
faça a limpeza com a escova de limpeza (item 11).  

ACOPLANDO E REMOVENDO OS PENTES DE ALTURA DE CORTE
•Antes de substituir o pente, por favor, desligue o cortador de cabelo.

•Para acoplar um pente guia de altura de corte 
segure o pente com as pontas dos dedos.
•Encaixe a parte da frente nas lâminas como na 
imagem ao lado.
•Pressione a parte de baixo do pente de guia 
de altura contra seu cortador de cabelo até que 
o pente guia de altura esteja fixo e/ou até que 
você ouça um clique.

•Para remover o pente guia, basta segurar com 
uma mão o cortador de cabelo, e com o polegar 
pressionar a trava do pente guia de altura de 
corte. Ver imagem ao lado.



LUBRIFICAÇÃO DAS LÂMINAS
Mantenha as lâminas de corte lubrificadas e alinhadas para ga-
rantir o melhor funcionamento do aparelho. 
Recomenda-se lubrificar as lâminas antes do primeiro uso e a 
cada dois ou três cortes. 
Siga os passos abaixo para realizar a lubrificação:
•Desligue o cortador de cabelo da tomada elétrica.
•Retire o pente guia de altura de corte.
•Insira 2 gotas de óleo lubrificante nas lâminas.

•Ligue o cortador e deixe-o funcionando por um minuto para que a lubrificação esteja completa.
•Recomendamos fazer o corte de cabelo sempre com o cabelo seco.

•Não utilizar cremes de pentear ou qualquer outro creme antes de iniciar o corte de 
cabelo. Para não afetar o desempenho do produto.
•Não utilize este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios  ou em 
outros recipientes.

INSTRUÇÕES PARA O CORTE DE CABELO - MODO DE USO
•Conecte o plugue a rede elétrica.
•Recomendamos pentear o cabelo antes do corte. Assegure-se de que os cabelos estejam desembaraçados.
•Acomode a pessoa que vai cortar o cabelo de forma que a parte superior da cabeça se situe ao nível dos 
olhos. Coloque a capa em volta do pescoço da pessoa e prenda com os clips.
•Para obter melhores resultados é recomendável utilizar o cortador em cabelos secos, uma vez que estes 
são mais fáceis de manejar.
•Acople o pente guia de altura desejado.
•Para um bom controle de corte e um resultado uniforme, segure o aparelho de maneira relaxada e 
tranquila. Começar com cortes graduais em volta da cabeça. 
•Segure o cortador com lâminas voltadas para cima, e comece a cortar o cabelo a partir do centro da 
base do pescoço. Realize várias passagens no sentido ascendente, levantando e afastando o aparelho 
gradualmente, cortando o cabelo pouco a pouco até a altura das orelhas e continuamente penteando o 
cabelo para que o resultado seja satisfatório.



 •Para acabamentos utilize a máquina sem pente guia nas lâminas superiores em volta da base do 
pescoço, nas laterais do pescoço e nas orelhas.
•Para deixar as costeletas retas, gire o aparelho de modo que a parte de trás do produto esteja visível 
para utilizar as lâminas superiores. 

Passe o cortador adaptando-o á fisionomia da cabeça para conseguir uma exatidão do corte das costele-
tas, pescoço e em volta da orelha.
                       
DICAS DE USO:
•Limpe seu cortador de cabelo antes de guardá-lo. Utilize a escova de limpeza que acompanha o produto. 
Limpe sempre após cada uso.
•Lubrifique as lâminas após cada dois cortes de cabelo.
•Utilize sempre o óleo lubrificante que acompanha o produto ou na falta óleo de máquina.

COMO ALINHAR AS LÂMINAS?
Atenção, algumas vezes as lâminas de seu cortador podem vir desalinhadas, assim antes do primeiro 
uso ou todas as vezes que achar dificuldade em cortar o cabelo aconselha-se seguir os passos abaixo,  
alinhando corretamente as lâminas você terá um melhor desempenho do produto.

De acordo com a figura ao lado estas lâminas estão desalinhadas, 
isto pode ocorrer por vários motivos:
•Não está parafusada corretamente.
•Está com resíduos de cabelos.
•Não está lubrificada, etc.

1. Assim o primeiro passo é desparafusar as lâminas utilizando 
uma chave fenda tipo estrela.

2. Já com o produto desaparafusado retire a lâmina fixa e em seguida a 
móvel. A lâmina fixa 1 é a maior e a lâmina móvel 2 é a menor.
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3. Efetue a limpeza com a escova que acompanha o produto. Retirando o cabelo acumulado entre as 
lâminas. Aconselhamos realizar esse procedimento periodicamente. Se você não utilizou o produto, ele 
certamente estará limpo e pronto para o próximo passo.
4. Coloque primeiramente, a lâmina fixa e depois a lâmina móvel. Parafuse 
novamente o produto ajustando a lâmina fixa e apertando o parafuso até 
que as lâminas fixa e móvel estejam alinhadas. Trace uma linha imaginária 
na horizontal entre as duas lâminas. A distância pode ser de aproximada-
mente 1,2 mm. Cuidado para não apertar demasiadamente  os parafusos, 
pois as lâminas poderão ficar novamente desalinhadas.

ATENÇÃO, é comum que as lâminas desalinhem após uso frequente. Outro fator que im-
pede o perfeito funcionamento do produto é o acúmulo de cabelos e falta de lubrificação.
Assim quando necessário, realize o procedimento citado em “COMO ALINHAR AS LÂMI-
NAS?”, ao final lubrifique-o com 2 gotas de óleo entre as lâminas, ligue o produto para 
espalhar o óleo e guarde-o até o próximo uso.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
•Desligue o seu cortador da tomada e aguarde até que esteja completamente frio, antes de realizar a 
limpeza.
•Remova o pente guia de altura de corte. Veja instruções de como remover o pente em “Acoplando e 
removendo os pentes de altura de corte”.
•Use a escova de limpeza (item 11) nas lâminas para remover todo o resto de cabelo para não sobrecar-
regar as lâminas e a câmara de pelos.
•Não utilize solventes nem produtos abrasivos nas lâminas e no corpo do produto.
•Limpe o corpo do produto e os pentes guias usando um pano úmido e em seguida utilize um pano limpo 
e seco para secá-los.
•Assegure-se de que todas as partes fiquem completamente secas usando uma toalha macia.
•A fim de assegurar um desempenho duradouro, recomendamos lubrificar as lâminas com 2 gotas de 
óleo lubrificante após dois cortes.
•Após lubrificar as lâminas ligue o cortador de cabelos por 1 minuto para que a lubrificação seja realizada 
uniformemente nas lâminas.

TAMPA PROTETORA DAS LÂMINAS.
Após o uso desligue o cortador de cabelo da 
tomada elétrica, efetue a limpeza e coloque a 
tampa protetora das lâminas (item 13).
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ARMAZENAMENTO

•Guarde o cortador de cabelo na maleta estojo em um lugar seco e arejado. E longe do 
alcance de crianças.
•Nunca submergir o aparelho em água, nem submeter a fluxo de água (ex: sob torneira).

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS
MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO:

PROBLEMAS MOTIVOS SOLUÇÕES

Produto não 
funciona.

Produto pode não estar conectado 
a rede elétrica.
O interruptor (liga e desliga) pode 
estar na posição off.
A tomada elétrica sem energia.

Conecte o cabo do produto á uma 
tomada elétrica.
Verifique a posição do interruptor e 
posicione-o  na posição. 

Cortador não corta . Lâminas desalinhadas. Teste o produto em outra tomada.
Alinhe as lâminas de acordo com as 
instruções contidas no manual.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do número 0800 
704 0848, ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada, consulte os postos de 
atendimento em nosso site www.mallory.com.br.

CONSELHOS  E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
•Não utilizar este produto próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em 
outros recipientes. 
Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para 
futuras consultas.
Aparelho disponível nas voltagens 127-220V.
•Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, 
visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, 
encontram-se amparados pela garantia Mallory.
Este produto contém lâminas afiadas. Por este motivo, deverá tomar o máximo de cuidado no seu ma-
nuseio e utilização.
•Não esticar, torcer ou enrolar o cabo de alimentação em volta do aparelho.
•Manter o cabo afastado de superfícies quentes.
•Não utilizar o produto com o cabo de alimentação ou a tomada danificada, ou se o produto não fun-
cionar corretamente.



•Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado 
ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
•Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita 
que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
•Para proteção contra choque não coloque o plugue nem o aparelho em contato com a água ou outro 
líquido.
•Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou bancada.
•Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
•Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
•Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
•Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o 
aparelho.
•Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, senso-
riais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham 
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança.
. Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilizem aparelhos 
elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas 
partes elétricas. 
•Não use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.
•Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
•Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
•Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão. 
•Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira).
•Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
•Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
•O cabo de alimentação deve ser regularmente inspecionado a procura de danos, se o cabo de alimenta-
ção estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
•Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado 
ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
•Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
•Não tracione o cabo de alimentação com o plugue do aparelho.
•Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
•Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
•Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
•Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive quando 
não estiver sendo utilizado.
•Nunca coloque em lugares altos, que possam ser puxados.
•Utilizar somente para corte de cabelo.
•Desligue sempre após o uso, antes da troca de pente guia ou limpeza do seu cortador.
•Não utilizar para cortar pelos de animais.



•O fabricante não se responsabiliza pelo danos ocasionados devido a uma incorreta utilização do cortador 
de cabelo.

IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, 
estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e 
para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO
Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo, deve ser substituído somente pelo 
fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço 
de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra 
anomalia. 

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
•A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de 
instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de 
informação ou Assistência Técnica.
•Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA
Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.
1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal 
de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o 
tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
(*) Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a 
garantia adicional oferecida pela Mallory.
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apre-
sentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a 
propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada apartir da data 
de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devida-
mente autorizado pela Mallory.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do 
consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos 
para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA
A garantia não abrange os casos de:
1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência 



de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação ás instruções de segurança.
3. Produto  que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não auto-
rizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada 
como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau 
uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de série e/ou rastreamento que identificam ao produto estiverem alterados ou manipu-
lados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.
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