CERTIFICADO DE GARANTIA
A Globral, assegura ao proprietário e consumidor deste produto garantia pelo
prazo de 90 (noventa) dias contados à partir da data de fabricação e mais 90 (noventa) dias pelo fabricante, contra todo e qualquer tipo de defeito de fabricação. Se
necessário, procure um Posto de Serviço Autorizado Globral mais próximo para
providenciar o conserto.
A Globral se reserva ao direito de declarar esta Garantia nula e sem efeito, caso este
aparelho seja utilizado de maneira incorreta ou em desacordo com os cuidados e
informações para uso contidos neste manual; assim como por dano resultante de
acidente, se apresentar sinais de violação, se reparado ou ajustado por terceiros
não autorizados pela Globral ou decorrente de caso fortuito ou de força maior
como ser ligado à rede elétrica imprópria ou instalações elétricas inadequadas.
A Globral se obriga a prestar os serviços referidos dentro do prazo de Garantia, nas
localidades onde mantiver Postos de Serviços Autorizados Globral. Caso o proprietário, consumidor deste produto, residir em outra localidade, ficará responsável
pelas despesas de postagem ou frete para conduzi-lo a um Posto de Serviço Autorizado Globral de sua preferência.
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CUIDADOS E INFORMAÇÕES PARA USO

• Mantenha o bico de saída de ar a uma distância de aproximadamente 2 centímetros
dos cabelos para não danificar os fios ou provocar o super aquecimento do aparelho.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos
que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém
que seja responsável por sua segurança.
• Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
• Para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (DR),
com o valor da corrente residual não excedendo 30 mA é recomendável no circuito
elétrico da rede onde o aparelho será ligado. Consulte um técnico.
• A saída ou entrada de ar não devem ser bloqueadas ou obstruídas. Isso pode
ocasionar um superaquecimento no aparelho.
• É imprescindível que a tela de entrada de ar esteja sempre limpa para o funcionamento
correto evitando assim a perda da garantia de fábrica do aparelho.
• Não direcionar o ar quente do secador diretamente para os olhos ou outras partes
sensíveis do corpo, pois poderão ocorrer queimaduras.
• Ao utilizar o secador no banheiro, após o uso, desconecte-o da tomada,
pois a proximidade com a água apresenta perigo mesmo quando o secador
está com o interruptor na posição desligado.
• Não utilize este aparelho próximo a chuveiros, banheiras, bacias ou outros
recipientes contendo água.
• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
• Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
• Este produto é destina/dp exclusivcamente ao uso em pelos ou cabelos
humanos.
• Não use adaptadores ou extensões para ligar o secador à tomada (rede
elétrica). Isso pode ser perigoso e ocasionar curto-circuito na rede elétrica.

Parabéns pela escolha dos Produtos da MQ Professional.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente as
instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para
eventuais consultas.

ARMAZENAMENTO E LIMPEZA
• Sempre mantenha o aparelho em um lugar seguro contra quedas.
• Não puxe, não torça e não enrole o cabo de alimentação no aparelho mesmo durante
o armazenamento. Este cuidado evita o rompimento prematuro dos ligamentos internos
da fiação e o curto-circuito do sistema.
• Antes de efetuar a limpeza do secador, desligue o aparelho e retire o plugue da
tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
• Para efetuar a limpeza externa e a manutenção do secador, recomendamos que
seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
• A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do
aparelho.
• Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, consulte lista de assistência no site:
www.mqhair.com.br ou ligue (11)2306-4357

SECADORES
MQ PROFESSIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• APARELHO PARA USO PROFISSIONAL
• Este aparelho foi desenvolvido para modelar e finalizar cabelos
• As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas
sem aviso prévio.
• Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
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1. 2 Bicos direcionadores de ar nas
cores do secador
2. Design Airflow technology: garante
uma alta vazão de ar
3. Filtro de ar
4. Botão de Ar Frio
5. Botão de controle de velocidade
6. Botão de controle de temperatura
7. Alça para pendurar
8. Cabo de energia de 3 metros

Tensão: 127V e 220V
Frequência: 60Hz
Potência: 2100W no 127V e 220V
Importado e Distribuído por:
GLOBRAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
CNPJ: 08.913.814/0001-29
Endereço: Rua Marcílio Dias, 718, Sala 08, Centro
São Francisco do Sul - SC
Atendimento ao consumidor MQ Profissional: (11) 2306-4357

CUIDADO: Não utilize este aparelho
próximo a chuveiros, banheiras, bacias
ou outros recipientes contendo água.

Millano

Turbo Point

Titanium Turbo
Compressor

Falcon Íon

Vortex

Vortex Rose Gold

Classe de isolamento II
Preteção contra choque elétrico e
proteção adicional de segurança. Duas
camadas de material isolante.
Validade: Inderterminada
Manter fora do alcançe de crinaças

Conheça nossos produtos acessando:
www.mqhair.com.br

