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GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO
Leia atentamente o certi�cado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:
ENDEREÇO:

PRODUTO:
DATA DA COMPRA:
CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste 
certi�cado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções. 
I - Prazo e comprovação da Garantia.
1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certi�cado de Garantia, é garantido
 pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal 
de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:
a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela 
GA.MA Italy.
1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de 
peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o 
produto impróprio para seu uso regular e para os �ns a que se destina;
1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor 
deverá apresentar este certi�cado de garantia, devidamente preenchido, e a nota �scal de 
compra ou documento �scal que �ca sujeito a identi�car o produto adquirido, bem como a 
data de sua aquisição. 
Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste 
certi�cado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II – Exclusão de Garantia
2.1- A garantia concedida por este certi�cado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade 
exclusiva do consumidor, o seguinte:
a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, 
mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, 
utilização para �nalidades diversas especi�cadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, 
incompatíveis com a destinação do produto:
 • Permitir quedas sobre superfícies rígidas; 
• Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
b) Desgaste natural de componentes em função do uso:
 • Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por 
pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
 • Abrir o aparelho;   • Utilizar peças não originais;  • Permitir o conserto em postos 
não autorizados.
d) Não é de nossa responsabilidade:
 • Frete de envio e recebimento do produto;  
• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.

IMPORTANTE
-Não enrole o cabo em volta do tubo modelador quando ainda estiver quente.
-Algumas áreas do modelador se esquentam durante o uso, portanto, evite o contato entre o 
tubo modelador quente e a pele, em especial, com o rosto e nuca.
-Evite também colocar este produto sobre superfícies quentes.
-Nunca guarde este produto se ainda estiver quente ou se ainda estiver conectado na 
tomada elétrica. Desconecte o produto e espere esfriar para guardá-lo. 

SPIRALE

Descrição Geral Características do produto

Tecnologia

CERAMIC ION
Através da Ceramic Ion Technology os produtos da GA.MA Italy têm suas resistên-
cias feitas de cerâmica que transmitem altas temperaturas de forma rápida e 
constante.

1. Resvestimento de cerâmica de 19 mm.
2. Guia espiral para ondulação.
3. Clipe com mola.
4. Botão liga / desliga.
5. Luz de indicação.
6. Ponta fria.
7. Cabo giratório com alça para pendurar.

• Avançado revestimento de cerâmica
• Temperatura de até 180º C
• Aquecimento rápido, pronto para uso 
    em 90 segundos
• Bivolt.

1. Antes do uso, verifique se o cabelo está limpo, seco e livre de nós.
2. Para proteção extra use um spray de protecção contra o calor. Sprays de cabelo    
    contêm material inflamável - não use durante o uso do modelador
3. Divida o cabelo antes de modelar. Modele as camadas inferiores primeiro.
4. Conecte o modelador à tomada e pressione o botão de ligar para ligar.
5. Prenda uma polegada de cabelo na base do modelador retraindo o clipe com    
    mola. 
6. Gire o modelador permitindo que o cabelo seja guiado até o comprimento do   
    modelador e mantenha por alguns segundos. 
7. Solte o clipe e destorça para liberar o cabelo.
8. Mantenha o modelador no cabelo por 10 segundos para criar cachos soltos e 20   
    segundos para cachos fechados.
9. Repita o procedimento em todo o cabelo para criar o maior número de cachos 
desejado.
10. Deixe o cabelo esfriar antes de modelar
11. Quando terminar, pressione e segure o botão off durante dois segundos para 
desligar e desconectar o aparelho da tomada.
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Instruções de Uso


