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GARANTIA LIMITADA DE 6 MESES

TECNOLOGIA CERÂMICA

O perfil de alumínio com rígidas especificações dimensionais
da Chapa Taiff Supermini, é revestido com uma camada de
cerâmica na cor avermelhada, que protege os cabelos no
processo de alisamento.
Com este revestimento cerâmico de alta tecnologia,
obtivemos os seguintes benefícios nesse produto:
• Acabamento perfeito com brilho intenso;
• Deslizamento mais suave que garante uma alisamento mais fácil;
• Rápida reposição de temperatura que garante um alisamento

mais uniforme;

Manual de Instruções

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.

DAIHATSU - Indústria e Comércio de  Móveis e Aparelhos Elétricos Ltda.
Av. das Nações Unidas, 21.314 - Socorro - São Paulo - SP 
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 17 1655

www.taiff.com.br

Este aparelho terá prazo de garantida de seis meses, oferecido pela
DAIHATSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
APARELHOS ELÉTRICOS LTDA., na forma abaixo estabelecida:

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA
a) Que seja comprovado defeito de fabricação no aparelho; ficando
excluído os casos de mau uso e inadequação de voltagem;
b) Uma vez comprovada a garantia, fica resguardado o direito de
usufruir  do reparo em caráter gratuito dos postos de assistências
técnicas autorizada, ou em caso de não ser encontrada assistência
técnica na localidade, fica facultado o encaminhamento do aparelho
diretamente a esta empresa para reparo, através de serviço de
SEDEX à cobrar, ou para a localidade mais próxima;
c) O modelo garantido por este Termo só poderá ser assistido pelos
Postos de Assistência Técnica Autorizados.

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.

Siga corretamente as instruções deste manual
para obter melhor aproveitamento da sua 
CHAPA TAIFF SUPERMINI.
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Conheça outros 
produtos da Taiff

• Aparelho para uso profissional.
• A cor do perfil da chapa poderá mudar de tom após muito

tempo de uso devido ao processo natural de cura
(envelhecimento) do pigmento, porém a performance e as
caracterícias do perfil se mantêm inalteradas proporcionando
o mesmo resultado no processo de alisamento.

• 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 modelar e
alisar cabelos.

• Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
• As características técnicas deste aparelho poderão ser

modificadas sem prévio aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão: 100-230V • Frequência: 50-60Hz • Potência: 31 - 38W

MODO DE USAR

Secador Taiff Gloss 

• 1800 Watts
• Motor AC Profissional
• 2 mil horas de vida – 10 vezes mais 

que secador comum
• Superleve

Secador Taiff Flash Ceramic 

• Cerâmica
• Secagem rápida e natural – Infravermelho
• 1800 Watts
• Superleve

Chapa Taiff Ion 

• Tecnologia Turmalina – mais brilho
• Emite íons negativos que diminuem 

a eletricidade estática dos fios
• Cerâmica PTC – maior segurança
• Bivolt Automático

1. Coloque o plugue em uma tomada de energia elétrica
127V ou 220V. Um indicador vermelho, no corpo do
aparelho, se acenderá indicando que o produto está
energizado.
2. Aguarde aproximadamente 90 segundos para então
utilizar sua Chapa Taiff Supermini.
3. Segure o aparelho sempre pela empunhadura, quando em
uso, evitando contato com as partes quentes do mesmo.
4.Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do
estado do cabelo. Caso ele tenha muita porosidade ou outro
tipo de fragilidade, recomenda-se evitar o uso da chapa.
5. Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelo,
adequados para utilização, com chapa.
6. Os cabelos deverão ser separados em mechas de
espessura fina e distribuídos sobre o perfil da chapa.
7. Nunca deixe a chapa parada sobre os fios de cabelo por
longos períodos. Utilize sempre movimentos lentos e
constantes.
8. Para escova definitiva ou reestruturação capilar, siga as
recomendações do fabricante do produto (químico) que
será utilizado.

Chapa Taiff Cerâmica 

• Tecnologia Cerâmica – PTC
• Bivolt automático
• Leve e compacta
• Design moderno

LIMPEZA
• Antes de efetuar a limpeza da chapa, retire o plugue da
tomada e aguarde o resfriamento total do aparelho.
• Para efetuar a limpeza externa e a manutenção da
chapa, 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.
• Sugerimos que, a revisão do aparelho seja feita na nossa
REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

CUIDADOS
• A Chapa Taiff Supermini é bivolt automático.
• O aparelho pode ser ligado em qualquer voltagem variando entre

127 a 220 V.
• Este produto 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 utilize sua chapa durante o banho (risco de choque elétrico).
• Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não o retire.

Desconecte primeiro da tomada de energia elétrica.
• Quando este produto for utilizado em um banheiro, imediatamente

após o uso,desligue-o retirando o plugue da tomada,a fim de se reduzir
os riscos de choque elétrico devido à proximidade com a água.

• Não toque ou encoste no perfil da chapa, enquanto o aparelho
estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer
queimaduras.

• Após desligar o aparelho, aguarde aproximadamente 30 minutos
para o esfriamento total da sua Chapa Taiff Supermini.

• Esta chapa deverá ser ligada sozinha numa tomada. Compartilhar o
uso da tomada com outros equipamentos pode ocasionar a
sobrecarga do circuito elétrico, levando ao risco de
superaquecimento e incêndio.

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

• Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação
no aparelho, mesmo durante o armazenamento.

• Nunca desligue o aparelho da tomada através do cabo de
alimentação, faça-o através do plugue do mesmo a fim de se evitar
danos.

• Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar em crianças.
• Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
• Só guarde sua Chapa Taiff Supermini dentro de bolsas e (ou)

sacolas, com a utilização do estojo térmico fornecido junto com o
produto, a fim de se evitar queimaduras ou outros danos.

Empunhadura

Perfis da 

chapa
Empunhadura

Indicador Vermelho

Cabo de
Alimentação
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