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DAIHATSU - Indústria e Comércio de Móveis e Aparelhos Elétricos Ltda.
Av. Nações Unidas, 21.314 - Socorro - São Paulo - SP 

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 17 16 55
www.taiff.com.br

Este aparelho é garantido pela DAIHATSU INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS E APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.,
na forma abaixo estabelecida:

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA
a) Garantimos a este APARELHO a troca de peças, se for

devidamente comprovado qualquer defeito de fabricação pela
nossa Fábrica ou pelo Serviço Autorizado e desde que esteja de
acordo com as normas e procedimentos estabelecidos juntos as
Assistências Técnicas e nossa Fábrica.

b) O modelo garantido por este Termo só poderá ser assistido 
pelos nossos Postos de Assistência Técnica.

2 - PRAZO DE GARANTIA
O prazo válido da presente garantia é de 180 dias da data 
de compra, devendo a mesma estar corretamente preenchida
por um de nossos REVENDEDORES.

3 - INVALIDADE DA GARANTIA
a) Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA;
b) Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem

de transporte;
c) Por utilização inadequada do produto;
d) Por sinais de violação, tendo sido ajustado ou conservado

por serviços não autorizados.
Obs.: Está excluída desta garantia a limpeza do APARELHO.

GARANTIA LIMITADA DE 6 MESES

CUIDADO não use este aparelho perto 
de banheiras, duchas, lavatórios ou outros 
recipientes que contenham água.

APARELHO CLASSE II, proteção contra
choque elétrico com proteção adicional de
segurança. Isolação Dupla.

Este secador de cabelos, exclusivo, desenvolvido pela TAIFF,
lança cargas de íons negativos nos fios, neutralizando a
eletricidade estática. Esses íons dividem as gotas de água dos
fios molhados em micropartículas, facilitando sua penetração
nos cabelos, deixando-os hidratados e sedosos. Proporcionam
também o fechamento da cutícula dos fios, o que permite um
melhor reflexo da luz, dando muito mais brilho e maciez.

COMO OS ÍONS ATUAM

Siga corretamente as instruções deste manual
para obter melhor aproveitamento do seu
SECADOR TAIFF NEW ONIX.
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Conheça outros 
produtos da Linha
Elegance

CUIDADOS

• O secador não deve ser utilizado por crianças, pois existe o risco
de acidente.

• Evite quedas que possam provocar danos ao aparelho. Quando
não estiver em uso, mantenha-o em lugar seguro.

• Não use durante o banho; quando o secador de cabelo for
utilizado no banheiro, retire o plugue da tomada após a utilização,
pois a proximidade da água oferece perigo, mesmo quando o
secador estiver desligado.

• Não toque na grade frontal após o uso, pois pode haver risco de
queimadura.

• Tome cuidado para que pequenos objetos, como ganchos de
cabelo, clipes, cabelos cortados, pó etc., não penetrem no secador,
pois podem prejudicar seu rendimento e até danificá-lo.

• Não utilize este equipamento na tomada simultâneamente com
outros, pois pode haver super aquecimento na rede elétrica.

• Atenção ao usar o secador no banheiro, pois a umidade excessiva
danifica o aparelho e o risco de choque elétrico é maior.

• 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.

• Recomendamos que seja feita uma limpeza externa periódica do
filtro de ar. Para retirá-lo, basta virar a tampa no sentido anti-
horário e remover o pó.

• Sugerimos que, periodicamente, seja feita uma limpeza interna e
revisão do aparelho na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUTORIZADA.

• Evite bloquear a entrada de ar do seu secador. Caso isso ocorra,
existe um dispositivo de segurança que desligará a resistência por
alguns segundos.

• Procure não pendurar o secador no pescoço pelo cordão de
alimentação, pois este pode danificar-se com o tempo.

• Não direcione o ar quente para os olhos ou para outras áreas
sensíveis do corpo.

• Enquanto estiver utilizando o aparelho, mantenha os cabelos longe
da entrada de ar.

• Utilizar somente o bico direcionador de ar fornecido juntamente
com o produto.A utilização de qualquer outro bico, pode causar
danos no aparelho.

MODO DE USAR

• Verifique se a voltagem da tomada é a mesma do aparelho.
• Introduza o plugue na tomada e certifique-se de que ambas

estão firmes, para evitar mau contato.
• Acione a chave na posição HIGH ou LOW para ligar

e na posição 0FF para desligar.
• Para escolher as opções de ar quente ou morno acione a chave

HOT/WARM, para suas respectivas posições.
• Se desejar a utilização de ar frio, basta segurar a chave AR FRIO

pressionada.

HIGH - Vento Forte
OFF - Desligado
LOW - Vento Fraco

HIGH

OFF

LOW

HOT

WARM

HOT - Quente
WARM - Morno

Ar Frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Antes de efetuar a limpeza do secador, acione a chave de
velocidades para a posição OFF e retire o plugue da tomada.

Tensão: 127V• Potência: 1900W • Freqüência: 50-60Hz 
Tensão: 220-230V • Potência: 1740-1900W • Freqüência: 50-60Hz

• Aparelho para uso profissional.

• Se o cordão de alimentação estiver danificado, este deve ser
imediatamente substituído pelo fabricante, agente autorizado ou
pessoa qualificada, a fim de se evitar riscos.

• Este aparelho foi projetado exclusivamente para secar cabelos e/ou
modelá-los.

• Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.

• As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas
sem prévio aviso.

Chapa TAIFF Tourmaline

• A única com tourmalina que potencializa
a ação dos íons negativos

• 180°C
• Aquecimento cerâmico e ultra-rápido
• Bivolt automático

TAIFF Tourmaline

• 1900W de potência
• Tecnologia Tourmalina
• Grade de cerâmica
• Emite mais de 67 milhões de íons 

por cm3

TAIFF Colors Íon

• 1900W de potência
• Emite mais de 67 milhões de íons

negativos por cm3

• Design exclusivo e arrojado
• Detalhes emborrachados anti-derrapante

Modelador TAIFF Tourmaline Íon
Cerâmica 3/4

• Possui tecnologia tourmalina que potencializa
a ação dos íons negativos.

• 180ºC
• Bivolt automático
• Aquecimento cerâmico
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