MINI SECADOR

Parabéns!

Você esta prestes a desvendar o segredo da ANINHA. É fácil, prático e rápido usar o mini secador que vai deixar seu cabelo
seco onde você estiver. Tudo que uma pessoa moderna precisa.

O Segredo

A praticidade é o grande segredo da ANINHA. Ela vai com você para qualquer lugar porque é compacta. Pequena no
tamanho, grande na potência. ANINHA cabe na sua bolsa e te ajuda a ganhar tempo na hora de secar os cabelos.

Mais alguns segredinhos essenciais

É um cabelo sensacional que você quer? Então siga as dicas e conheça os segredinhos da ANINHA:
- aplique um protetor térmico de sua preferência;
- com o auxílio de uma escova ou mesmo com os dedos, seque os fios com a ANINHA VENTO SENSACIONAL;
- por ser portátil, ela é ótima para levar em viagens. Mas não é só isso, você pode levá-la para a academia, para o trabalho…
ANINHA vai com você para onde você quiser!

Conheça melhor a Aninha

Agora vamos te apresentar melhor a ANINHA e é muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez você entenda
todos os detalhes desse manual e suas dicas.
Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo
sensacional.
A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho.
Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de
alguém da turma. Porque é claro que depois de conhecer a ANINHA, todos vão querer usar.

Como a Aninha funciona?

A ANINHA VENTO SENSACIONAL oferece duas opções de temperatura e potência. Ajuste a posição desejada:
- Posição 0: DESLIGADO.
- Posição 1: Meia potência. Temperatura média, ideal para a secagem suave e penteados cheios de charme.
- Posição 2: Potência total. Alta temperatura, perfeita para a secagem rápida, especial para quem não tem tempo a perder.
Dicas:
• Use a potência alta para secar o cabelo e a baixa para modelar o penteado;
• Se o secador parar de funcionar por qualquer motivo, você deverá desligá-lo imediatamente e aguardar até que esfrie;
• Não se esqueça de verificar se o interruptor está na posição 0 (DESLIGADO) antes de ligar o aparelho na tomada.

Instruções de segurança

As instruções de segurança do MINI SECADOR ANINHA VENTO SENSACIONAL devem ser seguidas sempre para reduzir
o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.
1. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, ao menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao
uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
2. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
3. Risco de queimadura. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, particularmente durante o uso e o
resfriamento.
4. Quando o aparelho estiver conectado à fonte de alimentação, nunca o deixe sem supervisão.
5. Coloque sempre o aparelho no suporte, se houver, em uma superfície plana estável e resistente ao calor.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviços ou pessoas
qualificadas, a fim de evitar riscos.
7. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure
a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
8. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
9. Cerfique-se de que o aparelho esteja desligado (na posição 0) antes de conectá-lo à fonte de energia.
10. Evite acidentes. Utilize o aparelho a uma distância segura de 10 cm a 15 cm dos cabelos.
11. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou
qualquer outro líquido.
12. Quando o secador de cabelo for utilizado em locais de banho, desligue-o da tomada após a utilização, uma vez que a
proximidade da água representa um risco, mesmo quando o secador de cabelo está desligado.
13. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a
fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica
autorizada SEGREDO DELA.
14. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver
quente.
15. Sempre certifique-se de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou de
tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.
16. Nunca deixe o aparelho ligado sem alguém por perto. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os
controles estão na posição 0 (desligado), e então remova o plugue da tomada.
17. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
18. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de
operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador
por conselhos.
19. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro,
etc.

Modo de utilização

1. Coloque o plugue em uma tomada (127 V ou 220 V)
2. Posicione o botão “liga” em uma dentre as duas opções de temperatura e potência disponíveis.
3. Após a utilização desligue o aparelho no botão “desliga” e retire o plugue da tomada.
4. Deixe esfriar por pelo menos 30(trinta) minutos em local seguro e longe de crianças e animais para evitar acidentes
antes de guardá-lo.

Termo de Garantia

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
O seu MINI SECADOR ANINHA VENTO SENSACIONAL tem garantia contra defeitos de fabricação pela SEGREDO DELA.
Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as
condições abaixo enumeradas:
1. A SEGREDO DELA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos
de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
a) 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.
b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGREDO DELA.
c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4. A SEGREDO DELA não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da
garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica
autorizada mais próxima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia.

Perda da Garantia

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

Controles e características

A. Concentrador de ar
B. Tampa de entrada de ar
C. Botão (Liga/Desliga e ajuste de potência)
D. Alça de suspensão

A

B
C
D

Limpeza e manutenção

Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.
1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos antes de manuseá-lo. Em locais quentes pode ser necessário
mais tempo.
3. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Seque-o bem antes de usar.
7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica SEGREDO DELA.

Especificações

Tensão: 110 V – 240 V
Potência: 1000 W
Frequência: 50 Hz - 60 Hz

Consulte o manual online em www.segredodela.com.br

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.
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