
MANUAL 
SECADOR DE CABELO 

PROFISSIONAL ‐ HS304

Leia as instruções de operação antes de u�lizar o aparelho 
pela primeira vez. E guardar este manual para uso futuro.

T E C N O L O G I A T E C N O L O G I A 



Uso Pretendido
O secador de cabelo profissional é des�nado apenas para a secagem e modelagem 
de cabelo humano, sob nenhuma circunstância deve ser usado em perucas e pos�ços 
feitos de material sinté�co. Você pode usá‐lo exclusivamente em nível domés�co. 
Preste atenção a todas as informações con�das neste manual de instruções, 
especialmente as instruções de segurança. Este aparelho não foi projetado para uso 
em aplicações industriais.

Caracterís�cas
(1) Este é um potente secador de cabelo com motor AC Profissional longa vida.
(2) Super‐baixo ruído com design patenteado.
(3) Cabo longo e um gancho de suspensão
(4) filtro de entrada de ar removível.
(5) 2 ajustes de velocidades do motor com o botão de ar frio, e dois ajustes de 
temperatura.
(6) luz An�‐bactérias para cabelos an�‐está�ca, lisa, brilhante.
(7) 2 tamanhos de concentradores para resultados de es�lo profissional.
(8) O secador é leve, baixo ruído e potente.

Dados técnicos
Tensão nominal:  220 V ou 110‐127 V            |             Frequência nominal:  50 – 60 Hz
Potência nominal:  1800 W OU 1400 ‐ 2000 W     |    Comprimento do cabo: 3,0 m
IPX0  Classe II
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Funcionalidade:
‐ Fluxo de Ar: “0” = o secador de cabelo profissional está desligado, 
“I” = velocidade de vento médio e “II” = Velocidade do Vendo no máximo
‐ Níveis de calor: “0” = Ar frio, “I” = Nível de Calor morno e “II” = Nível de calor 
quente

Após o uso, desligue o aparelho, movendo o interruptor da vento para a 
posição "O". Em seguida, re�re o plugue da tomada.

Botão legal‐shot: Com o botão "Ar Frio" você pode produzir um fluxo de ar 
mais frio com cada combinação de níveis de calor e ven�lador.

Informação de Segurança
1 ‐ Risco de Choque Elétrico!
‐ Ligue o secador de cabelo em apenas uma tomada.
‐ Sob nenhuma circunstância o secador de cabelo profissional pode ser 
submerso em líquidos ou fluidos
‐ Não exponha o aparelho à umidade. Pois apresenta um risco, mesmo 
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‐ Desligue o Secador De Cabelo Profissional em caso de irregularidade com o 
aparelho.
‐ Para desligar, puxe o próprio plugue, não o cabo.
‐ Não enrole o cabo de alimentação ao redor do secador de cabelo profissional 
e proteja‐o contra danos.
‐ Para evitar o risco de danos pessoais, trocar os cabos de força danificados 
pela assistência técnica especializada antes de con�nuar a usar o aparelho.
‐ Não apertar o cabo de força e colocá‐lo de tal forma que ninguém possa pisar 
ou tropeçar nele.
‐ Não use cabos de extensão.
‐ Não abrir o secador de cabelo profissional ou realizar reparos a ele. Se você 
fizer isso, a segurança do aparelho pode ser comprome�da e a garan�a torna‐
se nula. Só é permi�do que  técnicos autorizados façam reparos no aparelho.
‐ Crianças devem ser supervisionadas por um adulto, para garan�r que não 
brinque com o Secador Profissional.

2 ‐ Risco de incêndio e queimaduras
‐ Este aparelho é des�nado a uso de adultos, a menos que sejam 
supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que 
recebam as instruções sobre o funcionamento do aparelho. 
‐ Quando es�ver ligado, nunca colocar o secador de cabelo profissional para 
baixo ou deixa com a parte de saída de ar fechado.

quando o aparelho está desligado.
‐ Se entrar líquidos no secador, desligue o aparelho da tomada imediatamente.
‐ Nunca use o aparelho próximo da água, pias, banheiras ou outros recipientes 
com líquidos. 
‐ Após o uso, desligue o aparelho da tomada. 

‐ Nunca coloque o Secador de Cabelo Profissional perto de fontes de calor e 
proteger o cabo de força contra danos em potencial.
‐ Não cobrir ou fechar a entrada de ar e/ou filtro quando u�lizar o aparelho. 
Limpá‐lo em intervalos regulares.
‐ Este aparelho não se des�na à u�lização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades �sicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta 
de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções 
referents à u�lização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança. 

Atenção! Embalar e transportar o secador de cabelo profissional quando 
es�ver totalmente fria. Caso contrário, pode danificar outros itens.



Limpeza 
Risco de choque elétrico
‐ Antes de limpar o secador de cabelo profissional, sempre re�re o plugue da 
tomada de força.
Limpeza do ar‐in Filter 
Risco de fogo!
‐ Limpe o filtro de ar com intervalos regulares com uma escova macia.
‐ Gire o filtro de ar no sen�do an�‐horário de modo que possa ser removido.
‐ Limpar as aberturas do filtro de ar com um pincel macio.
‐ Gire o filtro de ar em sen�do horário até encaixar com firmeza.
Risco de choque elétrico!
‐ Antes de usar o secador de cabelo profissional após a limpeza, cer�fique que 
ele está completamente seco. Se o cabo de alimentação es�ver danificado, ele 
deve ser subs�tuído pelo fabricante ou importador, ou pelo seu técnico 
autorizado, a fim de evitar acidentes, risco de incêndio e queimaduras. 
Resolução de problemas
‐ Se o seu secador de cabelo profissional não funcionar como esperado, 
primeiro re�re o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar por alguns 
minutos. O aparelho está equipado com um protetor de superaquecimento!
Disposição
‐ Não descarte o aparelho com o lixo domés�co normal.

Garan�a e assistência técnica ‐ A garan�a deste aparelho é válida para 3 meses 
a par�r da data da compra. O aparelho foi fabricado com cuidado e testado 
escrupulosamente antes da entrega. Por favor, guarde o seu recibo como prova 
de compra. No caso de um pedido de garan�a, por favor, entrar em contato por 
telefone ou e‐mail com nosso departamento de assistência técnica.
A garan�a cobre apenas defeitos de materiais e fabricação, e não peças de 
desgaste ou danos em peças frágeis, por exemplo, botões ou motores. 
O aparelho é des�nado apenas para uso domés�co e profissional.
 Se este produto for subme�do ao uso impróprio ou inadequado, ou tenha feito 
modificações que não tenha sido feita por nossa assistência autorizada, a 
garan�a será considerada nula.
Você não tem permissão para abrir o secador de cabelo profissional ou tentar 
realizar reparos. Se você fizer isso, a segurança do aparelho poderá ser 
comprome�da e perderá a garan�a. Só é permi�do abrir o secador de cabelo 
profissional para ser reparado por técnicos autorizados.

T E C N O L O G I A 
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