
II – Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade 

exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, 

mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, 

utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, 

incompatíveis com a destinação do produto:

 • Permitir quedas sobre superfícies rígidas; 

• Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

 • Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por 

pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

 • Abrir o aparelho;   • Utilizar peças não originais;  • Permitir o conserto em postos 

não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

 • Frete de envio e recebimento do produto;  

• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.

Passo 1º – Posicionar uma das travas do Bico Direcionador na área de encaixe.
Passo 2º – Pressionar a segunda trava contra o secador , segurando  firme até 
encaixar completamente.
Passo 3º – Certificar que houve o  “click ” antes de começar a operar o produto.

Instruções do bico direcionador de ar

SECADORES GA.MA ITALY CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO
Leia atentamente o certi�cado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:
ENDEREÇO:

PRODUTO:
DATA DA COMPRA:
CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste 

certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções. 

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido

 pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal 

de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,

b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela 

GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de 

peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o 

produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor 

deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de 

compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a 

data de sua aquisição. 

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste 

certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidade físicas, sensoriais 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 supervisão de uma pessoa responsável 
pela sua segurança.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Secador Eleganza 2200
O novo secador Eleganza 2200 possui ótimo desempenho, leve e ergonômico, com 
botão jato de ar frio para �xar o penteado. 

Descrição Geral
O secador GA.MA Eleganza 2200 possui uma alta potência, gerando grande vazão
de ar quente proporcionando uma secagem mais  rápida e segura, deixando o 
cabelo seco rapidamente e as pontas naturais de forma homogênea. 
Duas velocidades. Quatro temperaturas. Baixo nível de ruído. Jato de ar frio: produz 
efeito de ar frio para fixar o penteado.  Alto poder de secagem.  Secagem ultrarrápida. 

Conheça nossa linha de produtos através do site www.gamaitaly.com.br Fotos ilustrativas

Botão jato de ar frio

Botão Liga/Desliga - 2 velocidades 

4 temperaturas
Bico direcionador de ar

Alça para 
pendurar

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto. 

1. Não tocar na grade frontal logo após o uso, pois pode haver risco de queimadura.
2. Evite quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em 
uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro.
3. Não usar o secador durante o banho. Quando o produto for utilizado no 
banheiro e/ou em lugares que possuam umidade excessiva, retire o plugue da 
tomada após utilização, pois a proximidade da água irá dani�car o aparelho e 
aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligada.
4. Não mergulhar o produto em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. 
Manter o produto longe da água.
5. Manter o produto longe de qualquer superfície que contenha água,mesmo 
em situações onde o cabo do mesmo �que completamente esticado e 
conectado à tomada.
6. Não colocar o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e que sejam 
úmidas.
7. Utilizar o produto somente com o cabelo previamente seco com uma toalha.
8. Evitar o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente 
o rosto, orelhas e nuca.
9. Manter o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
10. Caso o cabo de alimentação seja dani�cado, sua substituição deve ser realizada 
apenas por um pro�ssional especializado. Um conserto defeituoso poderá trazer 
riscos ao usuário.
11. Não guardar este produto em ambientes úmidos.
12. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica 
doméstica um dispositivo diferencial cuja corrente nominal não ultrapasse os 30 
mA. Consulte um pro�ssional especializado.
13. Antes de colocar o plugue na tomada, veri�car se a tensão elétrica da tomada é 
compatível com a tensão elétrica indicada no produto.
14. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistên-
cia técnica autorizada.
15. Utilizar o produto somente para �ns especí�cos, não utilizar dispositivos ou 
acessórios modi�cados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
16. Este aparelho está equipado com um dispositivo que interrompe o forneci-
mento de energia elétrica caso a temperatura ultrapasse o nível adequado.
17. Não obstruir as grades de saída de ar.
18. Retirar sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a 
limpeza do produto.
19. Sugere-se que a limpeza do porta �ltro do ar seja realizada periodicamente. 

PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, FOGO, QUEIMADURAS E/OU 
DANOS FÍSICOS, LEIA COM ATENÇÃO:

*Atendendo a normatização do INMETRO, os secadores 127V encontram-se com 
as tomadas obedecendo a NBR14136 mediante a publicação da resolução do 
Conmetro nº11/2006.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Para ligar o secador, desenrole o cabo de alimentação, plugue na tomada e ligue.
- Coloque o interruptor Liga / Desliga na posição Ligado e utilize o Secador.
- Quando terminar, coloque o interruptor Liga / Desliga na posição Desligado.

Usando o Secador



                      FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO POR CNPJ:  07.293.118/0002-85

T E C N O LO G I A  I TA L I A N A .  B E L E Z A  B R A S I L E I R A .

Secador

CERTIFICADO DE GARANTIA

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a 

instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos “a função própria do aparelho, principalmente 

quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes”.

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro da água e/ou outros líquidos.

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual

de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor 

dirigir-se a Assistência Técnica mais próxima ou ligar para  o  serviço  de  atendimento  ao consumidor.

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato 

telefônico com a mesma. 

SAC: 0800-724-4262, ou enviar e-mail para sac@gamaitaly.com.br

V – Informações

SAC  0800-724-4262/ 0800-724 GAMA

CG 03-11
               Validade:
Produto não perecível

NOME DO COMPRADOR:
ENDEREÇO:

PRODUTO:
DATA DA COMPRA:
CARIMBO/ASSINATURA:

III - Condições para a garantia ser exercida

3.1- No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos 

e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, 

devidamente nomeada pelo fabricante/ importador;

3.2- Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de até 

30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor

(Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através 

de uma  análise e solicitação de troca da assistência técnica autorizada, desde que não esteja 

condicionado nos parâmetros exibido no item II.
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