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Voce esta prestes a desvendar o segredo da LARA, a escova 4 em 1 da Segredo Dela que desembara�a. seca, mode la e alisa seus fios 
em casa, com rapidez e praticidade. E o resultado? Cabelos como se tivesse acabado de sair do salao. 

O SEC:REDO 
0 Segredo Dela e que suas cerdas foram desenvolvidas para a diversidade de cabelos das brasileiras. Tanto as cerdas quanta o secador 
funcionam em 360 graus, o que facilita a modelagem e a  secagem. 0 diametro da escova do produto e menor, ideal para cabelos medias 
e curtos, e tambem, a LARA e bem mais Leve que as escovas usuais. Alem disso, seu cabo tern 2 metros, o que facilita o manuseio. Para 
completar, a tecnologia ionica da ceramica deixa os cabelos saudaveis, reduz o frizz e aumenta o brilho dos fios. 

MAIS ALC:UNS SEC:REDINHOS 
Modelar os cabelos em casa e muito legal, e com a LARA tambem e facil! Veja a seguir alguns segredinhos: 
• Aplique um protetor termico da sua preferencia; 
• Retire o excesso de umidade com o auxilio de uma toalha e seque os fios com a ajuda da LARA;
• Desembarace, seque e modele os fios, usando uma das tres velocidades do aparelho. 
• Na primeira velocidade a temperatura e menor, mas o vento e intenso. Na segunda velocidade, a temperatura e alta e o vento 
moderado, e na terceira velocidade a temperatura e alta e o vento intenso. 

CONHECA MELHOR A LARA 
Agora vamos te apresentar melhor a ESCOVA SECADORA MODELADORA LARA MODELA LEGAL. E muito importante que antes de 
utiliza-la pela primeira vez, voce entenda todos os detalhes deste manual e suas dicas. Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com 
bastante aten�ao. Assim voce vai aproveitar os segredos de ter um cabelo liso, brilhante e sedoso de maneira rapida e facil. Alem de 
evitar acidentes, a leitura desse manual pode prolongar a vida util do seu aparelho. Ah, e nao se esque�a de ter esse manual sempre 
por perto para aquela consulta basica na hora da duvida, sua ou de alguem da turma. Porque e claro que quando voce come�ar a 
desfilar essa cabeleira Linda por ai, todos vao querer conhecer a LARA! 

INSTRUCOES DE SEC:URANCA 
As instru�oes de seguran�a da ESCOVA SECADORA MODELADORA ALISADORA LARA MODELA LEGAL, devem ser sempre seguidas 
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, devem ser feitos 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 com 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 me nos que ten ham recebido supervisao ou instru�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 ban ho, desligue-o da tomada ap6s a utiliza�ao, uma vez que a proximidade da agua 
representa um risco, mesmo quando esta desligado. 
12. Nunca pegue qualquer aparelho eletrico que ten ha caido na agua. Voce corre risco de Levar um choque. Desligue a fonte de energia 
imediatamente e desconecte o aparelho. Nao re utilize o produto e busque a assistencia tecnica autorizada SEGREDO DELA. 
13. Mantenha o aparelho Longe de superficies sem resistencia ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente. 
14. Sempre se certifique de estar com as maos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor do 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. Pe�a orienta�ao ao seu instalador por conselhos. 
18. Mantenha o aparelho Longe da agua. Nao o utilize pr6ximo ou sabre a agua contida em banheiras, lavat6rios, chuveiro, etc.



MODO DE USAR 
1. Coloque o plugue em uma tomada (127 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 na posi�ao vertical para nao amassar as cerdas e em local seguro e Longe de
crian�as e animais. 
5. Guarde o material em um espa�o que nao comprima as cerdas. 

TERMO DE C:ARANTIA 
A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia sao documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. A sua ESCOVA 
SECADORA MODELADORA ALISADORA LARA MOD ELA LEGAL, tern garantia contra defeitos de fabrica�ao pela SEGREDO DELA. 
Para que esta ten ha validade, e imprescindivel a apresenta�ao da Nota Fiscal de compra e a  conformidade com as condi�oes abaixo 
enumeradas: 
1. A SEGRE DO DELA assegura ao proprietario consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de

fabrica�ao.

2. A garantia e contada a partir da data da compra.

3. Esta garantia perdera a sua validade se:
a) 0 defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como

quedas, pancadas, defeitos na rede eletrica e raios. 

b) 0 produto for alterado, violado ou consertado por pessoa nao autorizada pela SEGREDO DELA. 
c) 0 produto for ligado a fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa. 

d) 0 defeito for decorrente do uso do produto em situa�oes nao domesticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4. A SEGREDO DELA nao efetuara a troca caso haja condi�oes de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia. 
5. A garantia nao cobre a limpeza do aparelho. 

6. 0 produto devera ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condi�oes de limpeza.

7. A garantia nao abrange pe�as e acess6rios sujeitos a quebra, como fabricados em material plastico ou vidro. 
8. Esta e uma garantia de balcao e, portanto, nao cobre atendimentos domiciliares. 

9. Esta garantia nao cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia. 

10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor devera Levar o produto ate a assistencia tecnica autorizada 
mais pr6xima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia. 

PERDA DA C:ARANTIA 
1. Pela prescri�ao normal do prazo de garantia. 
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte. 
3. Por utiliza�ao inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de viola�ao, tendo sido ajustados ou consertados por servi�os nao autorizados. 
5. Por limpeza inadequada do aparelho. 

LIMPEZA E MANUTENCAO 
Ap6s o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acumulo de residuos, bem como para sua melhor conserva�ao 
1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada. 
2. Deixe o aparelho esfriar por no mini mo 30 (trinta) minutos na posi�ao vertical para nao amassar as cerdas e antes de manusea-lo. 
Em locais de temperatura quente pode ser necessario mais tempo.
3. Para melhor durabilidade de sua escova, nunca a armazene com as cerdas comprimidas. 
4. Utilize um pano umido para limpar o corpo do aparelho. 
5. Nao use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
6. Nunca imergir o aparelho em agua para limpa-lo.
7. Seque-o bem antes de usar. 
8. Nao substitua o cabo de alimenta�ao do aparelho, isso causara a perda da garantia. 
9. Em caso de problemas, procure a assistencia tecnica SEGRE DO DELA. 

ESPECIFICACOES 
Tensao: 110 V-127 V 
Potencia: 1000 W 
Frequencia: 50 Hz-60 Hz 
Aparelho Classe 11, prote�ao contra choque eletrico, com prote�ao adicional de seguran�a. lsola�ao dupla. 

Consulte o manualonline em www.segredodela.com.br 

ATENt;;AO: 0 aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indicio de mau uso. 

FABRICADO NA CHINA 
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA 

CNPJ 32.415.553/0001-00, 
Av. Rep. Argentina, 452 - Sala 803, Agua Verde, Curitiba, PR, 80240-210 

contato@segredodela.com.br 


