CERTIFICADO DE GARANTIA

DETALHES DO PRODUTO

A Globral, assegura ao proprietário e consumidor deste produto garantia pelo
prazo de 90 (noventa) dias contados à partir da data de compra 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 as informações de uso; 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.
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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.
Data de
venda
Carimbo
da loja
Controle de
qualidade

Nota fiscal
Nº

1.Lâminas em aço inoxidável e rede em titanium
2.Lâmina para marcação
3.Botão para retirar a rede
4.Sem fio, acompanha cabo USB
5.Motor com 7500 RPM, autonomia de 1h
6.Botão liga/desliga
7.LED indicador de carregamento de bateria

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.

CUIDADOS E DICAS DE USO

Na utilização de aparelhos elétricos respeitar, para a sua própria segurança, os
seguintes cuidados:
• 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.
• Mantenha o aparelho seco.
• Quando a máquina de corte for utilizada no banheiro, desconecte da tomada,
pois a proximidade com a água apresenta perigo mesmo quando o aparelho está
com o interruptor na posição desligado.
• O aparelho destina-se exclusivamente ao corte de cabelos.
• Qualquer outro uso será considerado não conforme a finalidade do aparelho.
• Não utilize extensão para o cabo elétrico e não compartilhe na mesma tomada
• Este aparelho não deve ser compartilhado na mesma tomada com qualquer outro aparelho e/ ou uso de extensão no cabo de alimentação.
• Compartilhar o uso da tomada com outros equipamentos pode ocasionar sobrecarga do circuito elétrico, levando ao risco de superaquecimento e incêndio.
• Não utilizar o aparelho com pente de corte quebrado ou danificado, pois pode
causar ferimentos.
• Não toque ou encoste na lâmina de corte que está em movimento durante a utilização do aparelho. Devido à alta eficiência de corte, poderão ocorrer acidentes.

. Evite quedas que possam provocar danos ao aparelho.
Quando não estiver em uso, mantenha-o em lugar seguro.
. Quando for conectar ou desconectar o aparelho da tomada de energia, nunca faça
pelo cabo, utilize sempre o plugue para que o cabo não seja danificado.
. Para manter o seu cortador de cabelos em boas condições, as lâminas de corte
devem ser lubrificadas após alguns cortes.
. Desconecte-o da tomada logo após o uso, com exceção para recarga.
. A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser
mantidos para efeito de garantia.
. Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
. Se o cordão de alimentação for danificado, o mesmo deverá ser substituído por
um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado. Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
ATENÇÃO ESPECIAL NA RECARGA: Evite recarregar a bateria em locais com
temperatura inferior a 0ºC ou superior a 40ºC. Evite recarregar a bateria em local
exposto aos raios solares ou próximo a fontes de calor. Evite manter a bateria sob
carga por mais de 48h, pois a bateria pode ser danificada. O aparelho pode se
aquecer durante o processo de carga, o que não quer dizer que o aparelho esteja
com defeito.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso
prévio. Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
Tensão: 127-240V
Frequência: 50/60Hz
Potência: 7W
Importado e Distribuído por:
GLOBRAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
CNPJ: 08.913.814/0001-29
Endereço: Rua Marcílio Dias, N 718, Sala 08,
Centro
São Francisco do Sul - SC

MÁQUINAS DE CORTE MQ PROFESSIONAL

Power Steel

Finish Pro

Vintage

Force Barber

Force Shave

Force Fade

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

