






Como Usar
1. Não use durante o banho; quando o secador de cabelo for utilizado no 
banheiro, retire o plugue da tomada após a utilização, pois a proximida-
de da água oferece perigo, mesmo quando estiver desligado.
2. Atenção ao usar o secador no banheiro, pois a umidade excessiva 
danifica o aparelho e o risco de choque elétrico é maior.
3. O secador não deve ser utilizado por crianças, pois existe o risco de 
acidente.
4. O uso deste aparelho não se destina a pessoas (incluindo crianças) 
com recursos físicos, sensoriais ou capacidades reduzidas, a menos 
que estejam sob supervisão de adultos ou recebam a instrução relativa 
à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua seguran-
ça. As crianças não devem utilizar ou brincar com este aparelho.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído 
pelo fabricante, ou por pessoas qualificadas para evitar perigo de 
choque elétrico.
6. Verifique se a voltagem o aparelho corresponde a voltagem da 
tomada a ser utilizada.
7. Sempre deixa o aparelho desligado quando não estiver em uso, 
mesmo que seja por um momento.
8. Não desligue o aparelho puxando-o pelo cabo de força. Sempre ligue 
e desligue diretamente da tomada.
9. Não use o secador próximo a gás ou materiais inflamáveis (removedor 
de tinta, sprays, benzeno, etc)
10. O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando 
ou esticando. Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma 
pessoa possa nele tropeçar.



11. Não limpe o secador com produtos corrosivos ou abrasivos.
12. O secador está equipado com um dispositvo de segurança sensível 
ao calor. No caso de superaquecimento, o secador ira parar automatica-
mente. Desligue o aparelho da tomada e deixe esfriar por alguns 
minutos.
13. Não direcione o ar quente para os olhos ou para outras áreas 
sensiveis do corpo.
14. As intruções também estão disponíveis pelo nosso SAC: (11) 
3181-9074 - sac@minisobrasil.com
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