
III - Condições para a Garantia ser exercida
3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os 
respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão 
feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo 
fabricante/importador;
3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se 
passar do prazo de 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no 
art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma 
análise e solicitação de troca de assistência técnica autorizada, desde que não 
esteja condicionado nos parâmetros exibidos no item II.

IV - Recomendações
4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no 
aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.
4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos “a função própria do 
aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando 
acidentes”.
4.3 - Nunca usar o aparelho dentro de água e/ou outros líquidos salvo quando 
permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (vide 
manual de instruções e embalagem).
4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as 
indicações do manual de instruções.
ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer 
problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o 
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz 
um prévio contato com a mesma.
SAC: 0800-724-4262, ou enviar email para sac@gamaitaly.com.br

NOME DO COMPRADOR: ........................................................................................................

ENDEREÇO: ..................................................................................................................................

PRODUTO: ....................................................................................................................................

DATA DA COMPRA: ................./...................../..................

CARIMBO/ASSINATURA: ..........................................................................................................
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Siga nossos per�s nas redes sociais e acompanhe todos os 
lançamentos, eventos e conteúdos exclusivos GA.MA Italy:

Através do site  www.gamaitaly.com.br você pode tirar dúvidas, 
elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso, basta acessar o Fale Conosco, 

preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário.
A GA.MA Italy terá o maior prazer em responder!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para encontrar a assistência técnica mais próxima de você, basta 

acessar o nosso site: www.gamaitaly.com.br
Ou entrar em contato pelo telefone: 0800 724 4262
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GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO
Leia atentamente o certificado 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 

certificado 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 Certificado 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 fins 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 certificado de garantia, devidamente preenchido, 

e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto 

adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requere-se, pois, do estabelecimento 

comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme 

previsto (Art. 74, CDC).

II – Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado 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 finalidades diversas especificadas 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.

PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS 
RECOMENDAÇÕES:
1. Não ligue a fonte de alimentação nem o carregador em locais onde possam cair na água 
(banheira, pia, etc). Estes componentes devem sempre ser mantidos afastados da 
umidade e líquidos. EXISTE O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA. JAMAIS USAR A 
MÁQUINA NA DUCHA.
2. Nunca tente manusear qualquer artefato elétrico que tenha caído em algum líquido, 
tenha o cabo de alimentação danificado ou apresente rupturas no corpo exterior ou em 
alguns dos seus acessórios. Caso o aparelho estiver ligado na tomada, desligue-o 
imediatamente e antes de qualquer tentativa de uso, leve-o a um técnico habilitado para 
seu controle.
3. Não transporte o produto segurando pelo cabo.
4. Ao desligar a fonte de alimentação de baterias, nunca puxe pelo cabo de alimentação, 
desligue puxando-a pela tomada.
5. Se desejar limpar a base da fonte de alimentação, desligue-a da tomada.
6. Para limpar o aparelho não utilize GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL em 
sua composição.
7. Supervisione o uso quando o produto estiver sendo utilizado por pessoas com 
necessidades especiais.
8. Não recomendamos o uso do aparelho em crianças.
9. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, não utilize dispositivos e/ou 
acessórios modificados ou que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
10. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial 
com um limite de corte que não ultrapasse 30mA. Consulte seu eletricista.
11. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 
experiência e conhecimento ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela 
sua segurança. 

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho.

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes 
que contenham água caso o mesmo esteja conectado à uma tomada.

IMPORTANTE:

• Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente este manual de instruções.
• Mantenha aparelho em um lugar fresco e arejado.
• Não lavar e nem manusear este aparelho em contato com água. 
•Nesta embalagem você encontrará o manual de instruções, a garantia do produto, o 
cartão de serviços, uma escova para limpeza do aparelho e o cabo de alimentação. Por 
favor, guarde cuidadosamente estes acessórios.
• Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a 
utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua 
segurança.
 • Assegurar que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho.

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE 
UTIILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

Uso Indicado
O produto foi desenvolvido para realizar somente corte de cabelo. Qualquer outra utilização 
anulará a garantia do mesmo. 

Dicas de Uso
1. O cabelo deve estar limpo e seco antes de utilizar o aparelho.
2. Sempre corte pequenas quantidades de uma vez.
3. Corte progressivamente, ajustando os lados, até o comprimento ideal.
4. As lâminas podem travar caso você faça movimentos rápidos ou tente cortar muito cabelo de uma vez.
5. Utilize o produto sem os pentes de altura para realizar o acabamento na barba, nuca e costeletas.
6. A altura de corte pode ser modificada utilizando a alavanca de altura de lâmina possibilitando 
regular a altura de 0,8mm a 2mm.

Esta máquina acompanha 5 pentes guia: 3, 6, 9, 12 e 20mm.

Limpeza e Manutenção
Antes de limpar o produto certifique-se que o mesmo esteja desligado.
1. Retire todos os acessórios.
2. Utilize a escova de limpeza para remover os cabelos da lâmina.
3. Limpe o corpo da máquina com um pano levemente umedecido. Nunca submerja o aparelho na água.
4. Depois de limpar, lubrifique as lâminas com 2 ou 3 gotas de óleo lubrificante. Ligue e desligue a 
máquina para que o óleo possa entrar entre as lâminas.
5. Lembre-se que não é necessário lubrificar o motor do aparelho.
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1. Máquina de corte
2. Lâmina de aço inoxidável
3. Alavanca de ajuste
4. Botão liga/desliga
5. Alça para pendurar
6. Parafuso de ajuste
7. Pentes guia (3, 6, 9, 12 e 20mm)

8. Protetor de lâmina
9. Tesoura
10. Pente para bigode
11. Pente para barba
12. Pente de cabelo
13. Óleo lubrificante
14. Escova de limpeza
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