PRANCHA

T E C N O LO G I A I TA L I A N A . B E L E Z A B R A S I L E I R A .

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

PRANCHAS GA.MA ITALY

LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO.
MANTENHA O APARELHO LONGE DA ÁGUA.
PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, FOGO OU DANOS EM
PESSOAS, POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO:
01. Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver usando.
02. Não guarde este produto em lugares de onde possa cair em recipientes com líquido (banheiras, pias,
lavatórios, etc.).
03. Não mergulhe em água ou outros líquidos.
04. Se o aparelho cair acidentalmente em algum líquido, desconecte-o da tomada elétrica imediatamente. Não
tente segurá-lo quando estiver mergulhado e ainda conectado à rede elétrica.
05. Não utilize este aparelho no banheiro se este estiver cheio de vapor ou com as paredes e/ou piso molhados.
06. Nunca tente manipular um aparelho elétrico que tenha caído em algum líquido, apresente rupturas na
carcaça externa, em algum de seus acessórios ou esteja com o cabo de alimentação danificado. Se o cabo
estiver conectado na tomada, desconecte-o imediatamente, se apresentar deteriorações, deve ser substituído
somente por pessoal especializado. Uma reparação inadequada pode causar riscos ao usuário.
07. Mantenha o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
08. Evite o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, especialmente o rosto, orelhas e nuca.
09. Não coloque o aparelho ligado ou ainda quente sobre superfícies acolchoadas, que não resistam ao calor
(plásticos, telas vinílicas, etc.), ou superfícies inflamáveis, pois poderiam se deteriorar ou ocasionar sinistros e/ou
acidentes.
10. Não transporte o aparelho ou desconecte-o puxando pelo cabo de alimentação.

CARACTERÍSTICAS - TEMPERATURA MÁXIMA 220oC / 428oF
1) Resistência de cerâmica
2) Patin com revestimento cerâmico
3) Carcaça em Thermalplus

11. Supervisione o uso caso o produto seja utilizado por crianças ou pessoas incapazes.
12. Se deseja limpar o aparelho, desconecte-o da tomada elétrica. Utilize um pano úmido para limpá-lo e
seque-o completamente. Isto ajudará a preservar o acabamento original do aparelho. Não devem ser utilizados
limpadores abrasivos.
13. Para limpá-lo não utilize produtos GERMICIDAS que contenham FENIL FENOL.
14. Não guarde este produto em ambientes úmidos.
15. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial com um limite de corte
que não exceda 30 mA. Consulte seu eletricista.
16. Comprovar que tenha correspondência entre a voltagem local e a indicada no aparelho.
17. Recorrer a um serviço autorizado de reparações caso o aparelho estiver danificado.
18. Este aparelho é provido de um dispositivo que corta o fornecimento de corrente elétrica se a temperatura
ultrapassa o nível conveniente. (Somente em secadores).
19. Utilize o aparelho somente para fins específicos, não utilize dispositivos ou acessórios modificados, que não
tenham sido recomendados pelo fabricante.

INSTRUÇÕES DE USO
• Conecte a prancha Inﬁnity One na tomada.
• Ao conectar a prancha na tomada ela ligará automaticamente.
• Desligue a prancha da tomada quando não for utilizar.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Os patins da prancha Infinity One são revestidos com partículas de cerâmica, as quais garantem que se
atinja rapidamente a temperatura ideal para o pranchado, além de proteger os fios de eventuais
danos provocados pela fricção.

RESISTÊNCIA DE CERÂMICA
As pranchas de cabelo GA.MA Italy atingem a temperatura máxima de trabalho em
apenas alguns segundos, pois contam com uma potente resistência cerâmica de alto
desempenho.

20. Quando usar no banheiro desconectar logo após seu uso, a proximidade de água pode produzir risco ainda
que a prancha esteja desligada e não desconectada da tomada elétrica.
Revestimento cerâmico

Mantenha longe da água. Não permita que o aparelho seja molhado; jamais use na
banheira. Não apoiar em pias ou superfícies molhadas. Não mergulhar em líquido, nem
pulverizar com líquido. Não utilizar com as mãos molhadas ou úmidas, nem descalço, nem
próximo de água corrente ou de recipientes com água. Não apóie o aparelho quente ou
funcionando sobre nenhuma superfície sensível ao calor.
Somente deve ser utilizado em ambientes internos.
Este aparelho, para sua segurança, possui isolação dupla.

Alta temperatura e
baixo consumo de energia

Material ultrarresistente
à altas temperaturas

Aquecimento rápido

Patin ultraliso

Bivolt automático

Não se preocupe pela voltagem da prancha, pois a mesma é bivolt 110V-220V.
Deixe que a prancha atinja a temperatura adequada antes de começar a usá-la.

