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INSTRUCOES DE SECURANCA

As instru<;oes de seguran<;a da ESCOVA SECADORA MODELADORA ALISADORA BELA MODELA LEGAL, devem ser
seguida sempre para reduzir o risco de choque eletrico, ferimentos ou ate mesmo incendio.
1. Aparelhos eletricos devem sempre ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crian<;as. Aten<;ao
constante e necessaria quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crian<;as. Certifique-se de que elas nao
brinquem com o aparelho
2. Nao utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso reparos sejam necessarios isso deve ser feito
apenas pela assistencia tecnica autorizada SEGREDO DELA.
3. Verifique constantemente as condi<;oes do cabo de alimenta<;ao do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar
danos. Em caso de desgaste, busque assistencia tecnica autorizada SEGREDO DELA.
4. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure
a assistencia tecnica autorizada SEGREDO DELA.
5. Mantenha o aparelho e o cabo Longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danifica-los.
6. Certifique-se de que o aparelho esteja na posi<;ao desligado antes de conecta-lo a fonte de energia.
7. Lembre-se de que algumas superficies podem ficar aquecidas. Nao as toque e avise aos que estiverem perto. 0
aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato entre a superficie quente da
placa.
8. Este aparelho nao deve ser utilizado por crian<;as e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou falta de experiencia e conhecimento, ao menos que tenham recebido supervisao ou instruc;oes relativas ao uso do
aparelho por uma pessoa responsavel pela sua seguran<;a.
9. As crian<;as devem ser supervisionadas para garantir que nao brinquem com o aparelho.
10. Para evitar choques eletricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com agua ou
qualquer outro liquido.
11. Quando o aparelho for utilizado em locais de banho, desligue-o da tomada ap6s a utilizac;ao, uma vez que a
proximidade da agua representa um risco, mesmo quando esta desligado.
12. Nunca pegue qualquer aparelho eletrico que tenha caido na agua. Voce corre risco de Levar um choque. Desligue a
fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Nao reutilize o produto e busque a assistencia tecnica
autorizada SEGREDO DELA.
13. Mantenha o aparelho Longe de superficies sem resistencia ao calor e nunca cu bra o aparelho enquanto ele estiver
quente.
14. Sempre certifique-se de estar com as maos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou de
tocar no plugue e nas conexoes da fonte de energia.
15. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisao. Para desconecta-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles
estejam na posi<;ao desligado, entao remova o plugue da tomada eletrica.
16. Nunca enrole o cabo de alimenta<;ao em volta do aparelho.
17. Para prote<;ao adicional, recomenda-se a instala<;ao de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de
opera<;ao residual nominal nao superior a 30 mA no circuito eletrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador
por conselhos.
18. Mantenha o aparelho Longe da agua. Nao o utilize pr6ximo ou sobre a agua contida em banheiras, lavat6rios, chuveiro,
etc.
MANTENHA ESTE SECADOR LONGE DA AGUA
AS PE�AS ELETRICAS DESTE SE CADOR sAo
ENERGIZAOAS, MESMO QUANOO DESLIGADAS.
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELETRICO QUE
PODE OCASIONAR A MORTE:
1) Sempre tire o plugue da tomada ap6s o uso
2) Nao coloque au guarde o secador onde possa cair
ou ser puxado para dentro da banheira, pia ou vaso
sanitario.

3) Nunca use durante a banho
4) Nunca use perto de um lugar que contenha cigua
5) Se o secador cair na .igua, desconecte-o e nao
encoste no dispositivo.

MODO DEUSAR

RETIRE DA TOMADA AP6S O USO.
• Nao remova esta etiqueta!

• Mantenha longe das crian�as e avise
sobre o risco de choque eletrico que pode
ocasionar a mefte.

Alto
Medio
Baixo
Desligado

1. Coloque o plugue em uma tomada (220 V)
2. Posicione o botao de controle Liga/Desliga na posi<;ao desejada.
3. Ap6s a utiliza<;ao desligue o aparelho posicionando o botao de controle na posi<;ao desliga e retire o plugue da
tomada.
4. Deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos em local seguro e Longe de crian<;as e animais para evitar acidentes
antes de guarda-lo.

ESPECIFICACOES

Tensao : 220 V-240 V
Potencia: 1000 W
Frequencia: 50 Hz-60 Hz
Aparelho Classe II, protec;ao contra choque eletrico, com protec;ao adicional de seguranc;a. lsolac;ao dupla.
Consulte o manual online em www.segredodela.com.br
ATENl;AO: 0 aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indicio de mau uso.
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