DOS TERMOS DE GARANTIA
O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado
pela rede de assistência técnica autorizada, relacionada no site
www.minag.com.br, sob pena de perdimento da garantia.
Este aparelho é garantido pela MINAG SECADORES, nas seguintes
condições e formas abaixo estabelecidas:

Nº de fabricação

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Animais

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho, apurado
mediante assistência técnica autorizada, fica resguardado ao usuário:
a) O direito de usufruir do serviço de reparo, em caráter gratuito, em um
dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país.
b) Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, deverá o
usuário encaminhar o aparelho diretamente ao fabricante para reparo,
por meio de serviço de transportadora.
c) A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas
condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento
técnico especializado autorizado de defeito irreparável ou vícios de
qualidade que o torne impróprio para uso.
d) É obrigatória a revisão semestral a partir da data da compra.
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2 - PRAZO DE GARANTIA
O prazo da garantia para reclamar vícios e/ou defeitos é de 365
(trezentos e sessenta e cinco dias). O prazo de garantia é valido a
contar da data de compra aferida em documento fiscal, devendo a
mesma estar corretamente preenchida por um de nossos
REVENDEDORES AUTORIZADOS.

Endereço

O produto em questão é destinado para uso exclusivamente
profissional, não se aplicando, portanto, os termos da Lei Federal n.
8.078/90.
3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA
a) Pelo término do PRAZO DE GARANTIA.
b) Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de
transporte sob encomenda do adquirente/usuário
c) Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso* do mesmo,
inclusive inadequação de voltagem, limpeza inadequada, suporte do
produto de forma indevida, ou ainda a não realização das revisões
periódicas conforme previsto neste manual.
d) Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por
serviços não autorizados pela Fabricante.
*Subentende-se por “mau uso”, inclusive, mas não somente:
a) a utilização/destinação inadequada do produto;
b) a inobservância dos itens “CUIDADOS” e “MODO DE USAR”,
devidamente especificados no presente manual;
c) o transporte inadequado do item, bem como sua acomodação em
locais impróprios e não recomendados pelo fabricante;
d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

Nota Fiscal Nº

Via do cliente

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Obrigado por escolher um produto com
a marca Minag.
Por favor, leia o manual de instruções
por completo, antes de operar o
soprador. Após ler, favor guardar para
futuras consultas de manutenção e
garantia.

VISTA EXPLODIDA

CUIDADOS
Ÿ Leia e compreenda totalmente estas instruções de segurança antes de utilizar o produto. Os pontos aqui
indicados são precauções de segurança muito importantes, que têm que ser respeitadas. Quaisquer falhas ou
perdas provocadas pelo não seguimento das instruções deste manual, especialmente quanto à instalação e
funcionamento do aparelho, não estão abrangidas pela garantia, nem são da responsabilidade da Fabricante.
Ÿ O aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidade físicas, mentais ou sensoriais
reduzidas ou ausência de conhecimentos ou experiência, ainda que sejam vigiadas ou tenham recebido
instruções para o fazer. Mantenha fora do alcance de crianças.
Ÿ Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
Ÿ O sistema elétrico (corrente, tensão, cabo) tem que estar de acordo com as especificações fornecidas e com os
requisitos da máquina de secar animais sob condições normais de carga e dispositivos de segurança.
Ÿ O cabo elétrico tem que ser ligado a uma tomada com três fios, com um fio de terra e que esteja corretamente
ligada à terra. Deve ser utilizado o acessório encaminhado pelo fabricante.
Ÿ Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
Ÿ Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
Ÿ Não desligue o cabo elétrico puxando pelo fio. Segure a ficha com a mão e puxe-a.
Ÿ Não utilize o cabo elétrico quando a sua ligação na tomada não está bem fixa e fica com folgas.
Ÿ Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas. Limpe os resíduos ou as gotas de água da ficha com um
pano seco.
Ÿ Não dobre demasiado o cabo elétrico nem o coloque debaixo de objetos pesados.
Ÿ Não utilize o cabo elétrico, a tomada ou a ficha se estiverem danificados ou partidos.
Ÿ Indicamos avaliação dos pets por profissional em saúde animal para utilização da máquina.

1 - Tampa superior
2 - Chassis
3-

4 - Estrados
5 - Divisoria
6 - Portas de vidro
7-

LIMPEZA
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Porta do compartimento
de ventilação

Antes de efetuar a limpeza da máquina de secar animais, desligue o aparelho posicionando a chave para a
posição 0 e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
Para efetuar a limpeza externa e interna da máquina de secar animais, recomendamos que seja utilizado
somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
É condição para a manutenção da garantia contratual ora concedida, bem como é necessário para a plena
utilização do produto conforme os padrões técnicos orientados pela fabricante, que o proprietário do produto
realize a revisão do aparelho na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA a cada 6 (seis)
meses, contados a partir da compra do produto novo.

Porta do compartimento
elétrico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão: 127 V~
Potência: 3400 watts

MODO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Tensão: 220 V~
Potência: 3400 watts

1) Antes de ligar a máquina de secar na rede elétrica, verifique se a tensão é a mesma do seu aparelho, 127V ou
220V.
2) Coloque o plugue do cabo de alimentação da tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.
ADVERTÊNCIAS:
3) Após o banho animal, usar o soprador ou toalha removendo o excesso de água. Tirado o excesso, colocar o
animal na máquina de secar. Na média, conforme a temperatura ambiente, de 15 a 20 minutos dois animais de
médio porte estarão prontos para serem escovados sob o secador. Os animais de pêlos longos devem ser retirados
da máquina com o pelo úmido (mais seco) para escovação. Animais de pelos ralos estarão prontos ao término do
ciclo de secagem.
4) Sua máquina está pronta para funcionar após sua montagem. O controlador da temperatura está regulado pela
fábrica na temperatura ideal para uso. Esta temperatura deve ser mantida pois é definida com indicações de
profissionais em saúde animal por apresentar eficiência e não tornar o ambiente incômodo e seguro aos pets.
5) Em hipótese alguma abandone a máquina com animais dentro.

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de
banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes
que contenham água.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Não instale a máquina próxima de fontes de ignição ou de calor.
Não pouse velas nem cigarros acesos em cima do aparelho.
Não instale o aparelho em locais muito úmidos ou com queda de água.
Não instale a máquina de secar animais sob a luz direta do sol.
Não verta água diretamente no aparelho quando o está a limpar.

APARELHO PARA USO PROFISSIONAL
Ÿ

Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para secar pêlos de
animais em ambientes profissionais.

Ÿ

Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.

Ÿ

Rua Cecília Meireles, 477 – Praia dos
As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas Amores Balneário Camboríu, SC – CEP
sem aviso prévio.
88331-405

Ÿ

Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo
fabricante ou agente técnico autorizado, a fim de evitar riscos.

E-mail: minag@minag.com.br
Contato: (47) 3360 2976
www.minag.com.br
/minag.secadores

