
For your safety and to guarantee the integrity of the device, read the recomendations below carefully.   

L. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized agent or
qualified person in order to avoid risks.

 It is recommended that children be supervised to ensure that they are not playing with the device.

H. This product is not intended for the use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge on how to operate the 
device, unless they have received instructions regarding the use or under the supervision of a 
person responsible for their safety. 

Product smells Varnish applied for
the motor insulation.

The smell occurs within maximum 72 hour
of use. It is normal due to the varnish

applied for the motor insulation.
It is not normal if it is an overheating

smell from the motor.
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Para sua segurança e para garantir a integridade do aparelho, leia atentamente as recomendações abaixo.

K. Certificar-se que o ventilador esteja afastado de materiais que possam ser sugados pela parte 
traseira, como cortinas ou lençóis.

H. 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 
a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
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.

Produto exala cheiro Verniz aplicado para a
isolação do motor. 

 O cheiro ocorre por no máximo
72 horas com ventilador ligado. 

É normal o cheiro devido a isolação do
motor, porém não é normal cheiro por

aquecimento que gere danos ao produto.

L. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

H. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o de las personas que carecen de experiencia y 
conocimiento a menos que hayan recibido instrucciones sobre la utilización del dispositivo o bajo 
la supervisión de un persona responsable por su seguridad. 
Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato. 

L. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o agente
autorizado o persona cualificada para evitar riesgos.  

El producto exhala olor barniz aplicado al 
aislamiento del motor.

El olor se produce dentro de las primeras 
72 horas del uso. Es normal debido
al aislamiento del motor, pero no es

olor normales cuando el  calentamiento
causa daños alproducto.
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