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PT - MANUAL DE USO E GARANTIA

ATENÇÃO! Aparelhos apenas para uso profissional.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Os nossos produtos são conformes às Diretivas referentes à marcação CE.

O símbolo de classe II, o Duplo Isolamento indica que este produto foi pro-
jetado de modo a não pedir a conexão de ligação à terra. Estes produtos são 
construídos de modo que uma só falha não possa causar o contacto com 
tensões perigosas por parte do utilizador, já que o invólucro é construído 
em material isolante.

Este símbolo indica que o produto responde aos requisitos exigidos pelas 
novas diretivas introduzidas para a proteção do ambiente e que deve ser 
eliminado de modo apropriado no final do seu ciclo de vida. Pedir informa-
ções às autoridades locais em relação às zonas dedicadas para eliminação 
dos resíduos. 

Este símbolo, geralmente acompanhado com a descrição, indica ao utiliza-
dor que devem ser lidas importantes operações e instruções.

ATENÇÃO! SUPERFÍCIES QUENTES.
PERIGO DE QUEIMADURA

Não utilizar o presente aparelho próximo de banheiras, lavatórios ou outros 
recipientes contendo água.

ADVERTÊNCIAS GERAIS SOBRE A SEGURANÇA

Para evitar danos e perigos devido a um uso não conforme, ob-
servar rigorosamente e conservar as instruções de utilização. Se o 
produto for posteriormente cedido a terceiros, acompanhá-lo com 
o manual de instruções.

DESEMBALAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO
Extrair o produto da sua embalagem e certificar-se que esteja íntegro e que não ap-
resente sinais visíveis de dano devido a transporte. 
Em caso de dúvidas, não utilizar o aparelho e contactar o Centro de Assistência técnica mais 
próximo (consultar ˝Centros de assistência técnica (IT)˝ indicados no presente manual).

ATENÇÃO! PERIGO PARA AS CRIANÇAS. 
Os elementos da embalagem (sacos de plástico, poliestireno, etc.) 
não devem ser deixados ao alcance das crianças já que são poten-
ciais fontes de perigo.

ADVERTÊNCIAS SOBRE A SEGURANÇA ELÉTRICA
O uso de aparelhos elétricos implica a observação de algumas regras fundamentais.

Nunca mergulhar o aparelho em água ou outro líquido! Não tocar 
no aparelho se este caiu em qualquer líquido.

ADVERTÊNCIA: não utilizar o presente aparelho perto de banhei-
ras, lavatórios ou outros recipientes que contenham água!

Em especial:
• nunca tocar no aparelho com as mãos ou pés molhados ou húmidos;
• não usar o aparelho com os pés nus;
• não puxar o cabo de alimentação ou o aparelho para tirar a ficha da tomada;
• Não expor o aparelho a elementos atmosféricos (chuva, sol, etc.);
• não deixar que crianças brinquem com o aparelho.
• Quando o aparelho for utilizando em casas de banho, desligá-lo da alimenta-

ção depois do uso já que a proximidade de água pode representar um perigo 
também quando o aparelho está desligado.

• Extrair sempre a ficha da tomada de corrente sem puxar o cabo. 
• Jamais trasportar o aparelho segurando-o pelo cabo elétrico. 
• Manter o cabo de rede e o aparelho distantes de superfícies quentes.
• Não guardar ou utilizar o aparelho com o cabo torcido ou dobrado.

PT Tradução das instruções originais
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• Não utilizar o produto se o cabo ou outras partes estiverem danificadas. Se o 
cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante 
ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, de qualquer modo, por uma pes-
soa com uma qualificação semelhante, de modo a prevenir todos os riscos.  

• Uma proteção adicional pode ser obtida com a integração no circuito elétrico 
doméstico de um dispositivo de segurança contra as sobrecorrentes, com uma 
corrente nominal de intervenção não superior a 30mA. 

• É aconselhável entrar em contacto com um eletricista de confiança para obter mais 
informações. A segurança destes aparelhos elétricos está em conformidade com as 
regras técnicas reconhecidas e com a lei sobre a segurança dos aparelhos elétricos.

• Não deixar a ficha inutilmente inserida na tomada de corrente mas desligá-la 
quando o aparelho não está a ser utilizado.

• Colocar o produto sobre superfícies planas e estáveis longe de fontes de calor.
• Ruído: O nível de pressão sonora (ponderado A) é inferior a 70 dB(A).

ADVERTÊNCIAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO
O secador de cabelo foi projetado e construído para a secagem e  penteado de ca-
belos humanos.

USO INCORRETO:
Utilizar o aparelho apenas para a finalidade proposta, não utilizar 
com perucas, pelo de animais ou com qualquer material que não 
seja cabelo humano. O fabricante não assume qualquer responsa-
bilidade no que diz respeito ao uso impróprio do aparelho.

Não enrolar o cabo em redor do aparelho para evitar danos ao pró-
prio cabo e prevenir qualquer risco derivado.

Para as características técnicas consultar a embalagem externa e as indicações indica-
das na placa de dados no próprio produto.
• Verificar se a tensão de rede corresponde à indicada na placa dos dados técnicos 

do aparelho.
• Manter fora do alcance das crianças. As crianças não devem usar nem brincar 

com o aparelho.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos oito anos e por pessoas 

de reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou por pessoas com falta 
de experiência ou conhecimento desde que sejam supervisionadas e instruídas 
acerca do uso do aparelho de modo seguro e envolvidos na compreensão dos 
perigos.

• A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem uma 
supervisão. 

• Para garantir um funcionamento ideal e totalmente seguro, em caso de quedas 
ou impactos violentos, solicitar uma inspeção do aparelho em um centro de 
assistência autorizado.

• Não deixar lenços ou objetos semelhantes perto do aparelho.
• O cabo de alimentação nunca deve entrar em contacto com o aparelho.
• Desconectar sempre o aparelho da tomada de rede depois de utilizá-lo. 
• Jamais colocar ou deixar cair objetos nas aberturas do aparelho.
• O aparelho não deve ser utilizado em ambientes nos quais está presente uma alta 

concentração de produtos aerosol (spray) ou nos quais seja libertado oxigénio.
• O secador de cabelo está dotado de um dispositivo anti sobreaquecimento. Em 

caso de sobreaquecimento, o aquecimento é interrompido e é emitido apenas 
ar frio. Depois de arrefecer, reacende automaticamente o aquecimento.

DESCRIÇÃO GERAL
Consultar dependendo da figura modelo [1] ou [2].
Secador de cabelo com botões separados para o fluxo de ar [A] e a temperatura [B].
A – Interruptor ON-OFF e regulação de fluxo de ar
B – Botão regulação temperatura
C – Botão sopro de ar frio
D – Rede dianteira
E – Filtro removível
F – Passa cabos
G – Cabo de alimentação
H – Concentrador de ar
I – Difusor de ar (se disponível)
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UTILIZAÇÃO

Este aparelho é projetado para ser utilizado em áreas comerciais.

Ligue a ficha à tomada elétrica.
O secador de cabelo possui 3 níveis de temperatura e 2 velocidade 2 de velocidade 
de fluxo de ar, selecionáveis por meio de interruptores separados. Se o aparelho vier 
equipado com o botão de ar frio [C], é possível acioná-lo para fixar o penteado.

Ligue o aparelho usando o interruptor On/Off [A] e selecionar a velocidade desejada:
0  0 = DESLIGADO

  I = fluxo de ar médio
  II = fluxo de ar forte

Acionar o botão de regulação da temperatura [B] e selecione o nível desejado:
 I = temperatura baixa
  II = temperatura média
  III = temperatura alta

Após a utilização, use o interruptor On/Off [A] para desligar o aparelho.
Desligue o cabo de alimentação [G] da tomada de alimentação sem puxar o cabo 
ou o aparelho. 
Coloque o aparelho numa superfície estável com cuidado para não enrolar o 
cabo de alimentação à volta do próprio aparelho.

Botão de ar frio (Sopro Frio) [C]
Se o aparelho vier fornecido com este botão, este pode ser utilizado para a fixação 
do cabelo.
Mantendo premido o botão de ar frio, o secador pode ser alternado rapidamente 
entre o funcionamento de ar frio e fixação do cabelo.
Para retornar à temperatura definida basta soltar o botão.

Utilização concentrador de ar [H]
Graças ao concentrador, o ar é transportado diretamente sobre o pincel usado para 
o penteado.
Aplicar o concentrador e premir na direção do corpo do secador de cabelo (Fig. 3a). 
O concentrador pode ser extraído, puxando-o no sentido indicado na seta b (Fig. 3b).

Aguarde até que o bocal arrefeça antes de o remover.

Utilização difusor de ar [I]
Se o aparelho vier equipado com difusor, este pode ser usado para obter uma seca-
gem volumizadora.
Aplicar o difusor e premi-lo na direção do corpo do secador de cabelo (Fig. 4a).
O difusor pode ser extraído, puxando no sentido indicado na seta b (Fig. 4b).

MANUTENÇÃO
Em caso de mau funcionamento ou de dano ao aparelho ou a qual-
quer parte dele, o aparelho deve ser analisado pelo fabricante ou 
pelo seu serviço de assistência técnica ou, de qualquer modo, por 
uma pessoa com uma qualificação semelhante, de modo a preve-
nir todos os riscos. O utilizador não deve desmontar o aparelho por 
conta própria.

Retire a ficha da tomada elétrica antes de proceder à limpeza do 
aparelho.

LIMPEZA GERAL
Pelo menos uma vez por semana efetuar uma limpeza geral do aparelho.
Para evitar qualquer risco de choque elétrico, não limpe o aparelho com água e não 
o mergulhe na água.
Limpe o aparelho apenas com um pano macio eventualmente ligeiramente húmido. 
Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos!

LIMPEZA DO FILTRO
Para que o desempenho do aparelho se mantenha em ótimas condições ao longo do 
tempo, é aconselhável limpar periodicamente o filtro [E]:
• todos os dias para uma utilização intensiva e contínua
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O fabricante reserva-se o direito de realizar a qualquer momento e sem qualquer aviso prévio 
modificações e/ou substituições das partes que considerar mais adequadas para oferecer 
sempre um produto fiável, de longa duração e com tecnologia avançada.

• duas vezes por semana para uma utilização normal
• uma vez por mês para uma utilização ocasional.
Para este efeito, proceda como indicado:
1. Rode o filtro no sentido inverso ao movimento dos ponteiros do relógio (Fig. 5a) 

e remova-o.
2. Remover a rede do filtro, quando necessário (Fig. 5b).
3. Limpe a rede e o filtro com uma escova macia (Fig. 5c).
4. Aplique novamente a rede do filtro e encaixe o filtro no corpo do aparelho, rodan-

do-o no sentido dos ponteiros do relógio até apertar completamente (Fig.  5a).

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 5c

Não utilizar sem rede; os cabelos podem ser aspirados para o in-
terior do produto.

ELIMINAÇÃO
A embalagem do produto é composta de materiais recicláveis. Dividir as 
partes de acordo com a sua tipologia e eliminá-las em conformidade com 
as leis em vigor no âmbito da tutela ambiental. 

Nos termos da diretiva europeia 2012/19/UE (RAEE), o aparelho fora de 
uso deve ser eliminado de forma consistente com o fim do seu ciclo de 
vida. Isto diz respeito à reciclagem de substâncias úteis presentes no apa-
relho e permite a redução do impacto ambiental. Para mais informações, 
dirigir-se à entidade de eliminação local ou ao revendedor do aparelho.

GARANTIA
A garanta é válida segundo os termos da legislação em vigor, a partir da data de compra 
e inclui as despesas de reparação. 

A duração do período de garantia é de 1 ou 2 anos, dependendo do tipo de consumidor 
final, conforme estabelecido pela Diretiva Europeia 1999/44/CE.

A garantia é válida apenas através da apresentação do comprovativo com carimbo e as-
sinatura do revendedor, onde deve constar também a data da compra. É válida a data 
referida na nota/fatura. 

A garantia cobre os defeitos de qualidade do aparelho, decorrentes do material ou do fa-
brico. De gama mais ampla irá reparar ou substituir gratuitamente aquelas peças que no 
período de garantia se revelem ineficazes devido a defeitos de material e de construção.

ATENÇÃO! A garantia perderá a validade se no aparelho for constatada a re-
alização de intervenções diretas do comprador ou manipulação por parte de 
pessoal não autorizado.

A GARANTIA NÃO COBRE:
• Danos causados por uma utilização não conforme, tratamentos impróprios ou 

danos causados pelo transporte.
• Danos causados pelo não cumprimento das instruções de uso.
• Danos causados pelo uso do aparelho com tensão de rede incorreta.
• Aparelhos nos quais estão montados acessórios de outros produtores.
• Partes sujeitas a desgaste normal.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para eventuais reparações consultar "Centros de assistência técnica (IT)" indicados no pre-
sente manual para contactar a assistência mais próxima e comunicar o modelo do produto.
Para uma lista atualizada dos centros de assistência consultar o website: 
www.gammapiu.it



Designação Significado

HD Secador de cabelo

Modelo

NA1415
NA1416
NA1418
NA1420MP
NA1715
NA1718
NA1722
NA1815
NA1818
NA1820
NA3015MP
NA3018
NA3020MP
NA3025
NA3116
NA3120MP
NA3125
NA3216
NA3220MP
NA3318
NA3320MP
NA3415
NA3420
NA3422
NA3520
NA3521
NA3523
NA3620
NA3622
NA3625
NA4021
NA4023
NA4119MP
NA4122
NA4223
NA4225

NA1415MP
NA1420
NA1421
NA1715MP
NA1720
NA1725
NA1815MP
NA1819
NA3012
NA3016
NA3020
NA3022
NA3115MP
NA3120
NA3122
NA3215MP
NA3220
NA3315MP
NA3320
NA3322
NA3418
NA3420MP
NA3425
NA3520MP
NA3522
NA3525
NA6321
NA3623
NA4012
NA4021MP
NA4119
NA4121
NA4220
NA4224
HD1010

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
The date included on this receipt/invoice will be regarded.
La date reportée sur le ticket de caisse/facture fait foi.
Da fe la fecha indicada en el recibo de compra o factura.
Vale a data mencionada na nota/fatura.
Maßgebend ist das auf dem Kassenbon/
der Rechnung angegebene Datum.
По дата, указанная на квитанции / счета-фактуры.
За дата, вказана на квитанції / рахунку-фактури.
.ةروتاف / لاصيإ ىلع نيبملا خيراتلا نم

За валидна се приема датата върху касовия бон/фактурата
Dokaz će biti datum naveden na računu/fakturi
Rozhoduje datum uvedené na stvrzence/faktuře 
Gælder fra datoen på kvitteringen/regningen
De datum op de kassabon/factuur is de geldige datum 
Arvestatakse ostudokumendil olevat kuupäeva/arve
Oikea päivämäärä näkyy kuitissa/laskussa.
Αναφορά στην ημερομηνία της απόδειξης/τιμολογίου
A vásárlás időpontját a bizonylaton/számlán szereplő dátum igazolja

Derīgs ir datums uz preces čeka/faktūrrēķina
Pakanka pirkimo čekyje/sąskaitoje faktūroje nurodytos datos
Evidenza għandha tiġi bid-data murija fuq l-irċevuta/fattura
Ważność ma data wskazana na paragonie/fakturze
Data valabilă este cea indicată pe bonul �scal/factură
Rozhodujúce je dátum uvedené na potvrdenke/faktúre
Velja datum, naveden na računu
Det datum som anges på kvittot/fakturan är beviset

Timbro del venditore
Печат на продавача
Zīmogs pārdevējam

Pečat dobavljača
Distributor stamp

Pardavėjo antspaudas

Timbre du vendeur
Razítko prodejce 
Timbru tan-negozjant 

Timbre del vendedor
Sælgerens stempel
Pieczątka sprzedawcy

Carimbo do vendedor
Stempel van de verkoper
Ștampila vânzătorului

Stempel des Händlers
Müüja tempel 
Pečiatka predajcu 

Штамп продавца
Myyjän leima
Žig prodajalca

Штамп продавця
Σφραγίδα πωλητή
Försäljarens stämpel

عئابلا اذه متخ
Az eladó pecsétje

N° serie Serial n° N° série N° serie N° série Fabrikationsnum. Серийный номер Серійний номер 
Сериен № Serijski broj Výrobní číslo Serienummer Serienr. Seerianumber Sarjanumero Σειριακός αρ. Sorozatszám
N°sērija Serijos Nr. Nru serje Nr seryjny Nr. de serie Výrobné číslo Št. serije Serienummer

لسلستم مقر

Data d’acquisto Date of purchase Date d’acquisition Fecha de compra Data da compra Kaufdatum Момента покупки Датою покупки
Дата на закупуване Datum kupnje Datum koupě Købsdato Aankoopdatum Ostukuupäev Ostopäivä Ημερομηνία αγοράς A vásárlás dátuma
Legādes datums Pirkimo data Data ta' xiri Data zakupu Data cumpărării Dátum nákupu Datum nakupa Inköpsdatum

ءارشلا خيرات

Modello Model Modèle Modelo Modelo Modell Модели Моделі ليدوملل
Модел Model Model Model Model Mudel Malli Μοντέλο Modell
Modelis Modelis Mudell Model Model Model Model Modell

Garanzia
Warranty
Garantie
Garantía
Garantia
Garantie
Гарантия
Гарантія
مان ض ال

Гаранция
Jamstvo
Záruka  
Garanti
Garantie
Garantii 
Takuu
Εγγύηση
Garancia

Garantija
Garantija
Garanzija
Gwarancja
Garanţie
Záruka 
Garancija
Garanti
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