CERTIFICADO DE GARANTIA
GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se
passar do prazo de 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 de assistência técnica autorizada, desde que não esteja
condicionado nos parâmetros exibidos no item II.
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 de água e/ou outros líquidos salvo quando
permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (vide
manual de instruções e embalagem).
4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as
indicações do manual de instruções.
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OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz
um prévio contato com a mesma.
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ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer
problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
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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).

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.
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
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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.

P R A N C H A PA R A C A B E L O
CARIMBO/ASSINATURA:

220ºC
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CARACTERÍSTICAS

Patins Especiais (Mais longos) - 120 x 25mm
Patins de Tourmaline
Cabo rotativo 360°
Alça para pendurar
Temperatura: 220°C

MANUAL DE INSTRUÇÔES

Certiﬁque-se que o cabelo esteja desembaraçado, seco e limpo.
Conecte a prancha GA.MA à rede elétrica domiciliar. Ligue o
produto deslizando botão lateral para a posição 1. Segure entre
os dedos uma mecha de cabelo com pouco volume e que
corresponda à largura da prancha e coloque-a entre os patins.
Com uma mão, mantenha segurando a mecha e com a outra mão
faça deslizar a prancha fechada desde a raiz até a ponta. Quando
terminar de modelar, deslize o botão lateral para a posição 0 para
desligar e desconecte o produto da tomada. Deixe esfriar antes
de guardar. Nota: é possível que durante o pranchado saia vapor,
se trata da umidade excedente que se encontra no cabelo.
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220ºC

Patins longos
120 x 25mm

Trava para fechar

DEIXE OS PATINS DA PRANCHA ESFRIAREM ANTES DE GUARDAR, O CONTATO COM
OUTROS OBJETOS PODERÁ OCASIONAR DANOS E/OU RISCO DE INCÊNDIO.

BLOOM CERAMIC ION PK
BLOOM CERAMIC ION OG
BLOOM CERAMIC ION VT

127V - 220V~ 60Hz 47W
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ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

mais brilho

NOME DO COMPRADOR:
ENDEREÇO:
PRODUTO:
DATA DA COMPRA:

LER ESTAS INSTRUÇÕES
ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO
E GUARDA-LO EM LUGAR SEGURO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

As nano partículas presentes nos produtos GA.MA Italy atuam como um potente bactericida e fungicida que impedem
a formação de agentes prejudiciais ao cabelo e ajudam a recuperar sua beleza e brilho natural em cada pranchado.

