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Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)
Obrigado por adquirir um produto Lizz!
O Secador IONIC 2000 é o ideal para garantir rapidez na
escovação. Um excelente acessório para secar, modelar e fazer
lindos penteados nos seus cabelos.
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Características

Função de Liberação de ÍONs Negativos
O SECADOR IONIC 2000 dispõe de recursos que só
produtos LIZZ podem oferecer.
•

ÍONs Negativos

•

Secagem rápida

•

Potência: 1800 Watts (127V) 2000 Watts (220V)

•

Baixo Nível de Ruído

•

6 Combinações de Velocidade e Temperatura

•

Ceramic Technology

•

Grade em cerâmica ionizada

•

Jato de Ar Frio

•

Prática alça para suporte

A Função ION do seu secador LIZZ IONIC 2000 estará automaticamente acionada, assim que qualquer
combinação de Velocidade e Temperatura for ativada.
A Função ION proporciona aos seus cabelos e couro
cabeludo todos os benefícios dos jatos ionizados.
1. Mantém o seu cabelo
hidratado, evita a eletrostática e faz com que se
torne mais fácil pentear e
modelar.

3. Proporciona brilho e
maciez aos cabelos. além
de tirar o frizz indesejável.

2. O ION garante a proteção dos seus cabelos,
neutralizando moléculas
de poeiras e fumaça.

Cuidado, Limpeza e Manutenção
Como Usar o Secador IONIC 2000
A. Certifique-se de que o
secador esteja desligado
quando conectá-lo à tomada. B. Certifique-se de
que a voltagem da tomada
seja a correta para o seu
secador. C. Use temperatura alta para secar e
temeratura baixa para
modelar o cabelo. D. O
secador pode ser usado
com ou sem difusor.

E. É possível obter-se 6
combinações de velocidade e temperatura,
através dos comandos. F.
Botão de Ar Frio: Acione o
botão sempre que quiser
resfriar a temperatura.

1. Faça uma limpeza periódica do secador, retirando
o filtro da entrada de ar, girando-o para a esquerda.
Limpe-o com o auxílio de
um pincel ou jato de ar.
2. Limpe-o com um pano
macio e úmido. Não use
produtos abrasivos. Nunca mergulhe o aparelho
em nenhum líquido. Mantenha-o longe de solventes e fortes detergentes.

3. Não use líquidos abrasivos ou detergentes.
4. Mantenha o SECADOR
IONIC 2000 em um local
seguro, seco e em temperatura amena quando não
estiver em uso.
5. Não tente consertar o
aparelho. Ele não contém
nenhuma peça que possa ser substituída pelo
usuário.

Nota ao Usuário: Não utilize SECADOR IONIC 2000 nas
seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:
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Cuidado, Limpeza e Manutenção
A. Qualquer área do corpo
que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em
que haja erupções cutâneas ou feridas ulceradas.

B. Qualquer área do corpo que esteja anestesiada
ou privada da capacidade
de sentir calor, ou dor, a
menos que autorizado por
seu médico.

Para proteção adicional, a
instalação do dispositivo
de corrente residual (DR)
que tem uma corrente nominal residual de operação que não exceda 30mA
é aconselhável no circuito
elétrico do banheiro. Para
mais informações consulte o seu instalador.

Crianças devem ser supervisionadas para que
não brinquem com o
aparelho.

Segurança

Este aparelho não deve
ser usado por crianças ou
pessoas com capacidade
física, mental e sensorial
reduzida, ou com pouco
conhecimento e experiência, a menos que esteja sendo sobre supervisão
ou instrução concernente
ao uso do aparelho, de
alguém responsável pela
sua segurança.

Quando o secador de
cabelo for usado em banheiro, retire da tomada
após o uso desde que a
proximidade com a água
apresente um perigo
mesmo com o aparelho
desligado.
Se o cordão de alimentação está danificado, ele
deve ser substituído pelo
fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa
qualificada, a fim de evitar riscos.

Não use este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias
ou outros recipientes contendo água.
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Certificado de Garantia
Guarde essa via para necessidades futuras

YU1000A
YU2000A
YU3000A

YU1000B
YU2000B
YU3000B

Secador de cabelos IONIC 2000
1. Produto garantido pelo
prazo de 01 (um) ano a
partir da data de compra.
A validade da garantia
estará condicionada à
apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar o
nome do comprador, data
da compra e nome do estabelecimento que vendeu
o produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser
apresentado sempre que
for solicitado serviço de
garantia.
2. A garantia não cobre
despesas de envio e retorno para conserto, atos ou
fatos provocados por mau
funcionamento do aparelho e outras despe- sas
aqui não especificadas.
3. O prazo para conserto
do produto sob garantia é

de 30 (trinta) dias contados
a partir da data de recebimento do aparelho.
4. A substituição do produto em garantia por outro
novo se dará a critério tão
somente do julgamento do
fabricante e nos casos em
que esse julgue necessário.
5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.
6. Manutenção e troca de
peças ocasionadas por
uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o
produto esteja dentro do
prazo de garantia.
7. A garantia e assistência
técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda de garantia
se o produto:
a) for usado indevidamente;
b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
c) sofrer danos causados
por queda, umidade etc;
d) apresentar quaisquer
defeitos causados por uso
inadequado.
e) for usado em regime de
uso prossional, uma vez
que o produto foi projetado
para USO DOMÉSTICO.
9. Se o produto apresentar
defeito ou não funcionar
de forma adequada, favor contatar o Serviço de
Atendimento ao Cliente.
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Data do recebimento do aparelho

Tel.: (11) 5660.2600
SAC: atendimento1@lizz.com.br

