
 



SECADOR TURBO RAINBOW 2000
Estimado Cliente,
Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory.
Além do exclusivo design, inovações e tecnologia, saiba que todos os produtos Mallory são submetidos 
a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande satisfação durante 
o uso.
A MALLORY participa ativamente da preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados 
nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados 
para cada tipo de material.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.

Aparelho disponível nas voltagens 127V e 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a voltagem 
de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto. 
 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
 
 

 

5. Alça para pendurar 
6. Filtro de ar
7. Difusor liso - No Frizz
8. Difusor para cachos

1. Seletor de temperatura
2. Seletor de velocidade, 2 velocidades
3. Golpe de ar frio
4. Concentrador

Seletor de velocidade
2

Difusor liso
7

Alça para pendurar
5

Filtro de ar
6

Seletor de temperatura
1

Golpe de ar frio
3

Difusor para cachos
8

Concentrador
4



SELETOR DE VELOCIDADE
Com este seletor você pode definir 2 níveis de velocidade:
Posição I: Fluxo de ar moderado
Posição II: Fluxo de ar forte
Posição 0: Desliga o aparelho.

SELETOR DE TEMPERATURA
Com este seletor você pode definir 3 níveis de temperaturas: 
I - Baixa 
II - Média 
III - Alta                                      

BOTÃO DE JATO DE AR FRIO
Esta função pode ser utilizada durante o funcionamento do aparelho, pressione o 
botão de jato de ar frio e o secador irá soprar ar frio, independente da seleção do 
seletor de temperatura. Esta função esfria o ar durante a utilização e ajuda a fixar 
o penteado. 

KIT DE ACESSÓRIOS 
Difusores: 

1 - Difusor para Cachos perfeitos
2 - Difusor Liso - No Frizz
3 - Concentrador de ar - Secagem super rápida

Estes acessórios são essenciais para um perfeito processo de escovação. Portanto, escolha o difusor in-
dicado para o estilo de penteado desejado, (Difusor para Cachos perfeitos, Difusor Liso - No Frizz ou 
Concentrador de ar - Secagem super rápida), separe as mechas de cabelo a serem modeladas e direcione 
o fluxo de ar sobre os cabelos, utilizando o acessório escolhido.

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ
•Coloque seu secador de cabelo numa superfície plana e seca.
•Retire o secador de cabelo da embalagem, remova saco plástico.
•Confira todos os acessórios do produto, pois serão indispensáveis para obter os resultados desejados, 
bem como limpeza e manutenção do produto.
•Certifique-se que não há nenhuma anomalia no cabo de alimentação do secador ou plugue antes de 
conectar o produto a rede elétrica.

MODO DE USO
•Lave e enxugue os cabelos retirando o excesso de água com uma toalha. 
•Conecte o plugue na tomada elétrica 



•Selecione a potência e velocidade desejada.
•Seque o cabelo com movimentos de escovagem e mantendo o secador com uma distância de 5 cm do cabelo. 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
•Desligar o aparelho da rede de corrente elétrica e deixá-lo esfriar, antes de efetuar sua limpeza. Para 
isso, use um pano ligeiramente úmido. A seguir, seque o aparelho.

•Nunca utilizar detergentes abrasivos. 
•Para limpar as grades de saída de ar utilize uma escova macia, a grade traseira de 
entrada pode ser removida para uma limpeza mais eficaz.
•Para remover a grade traseira segure o secador com uma mão e com a outra gire a 
grade traseira em sentido anti-horário. 

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do número 
0800 704 0848, ou entrar em contato com a rede de assitência técnica autorizada, consulte os postos de 
atendimento em nosso site www.mallory.com.br.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA  

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros vasos con-
tendo água. (IEC 60335-2-23/A1)                                                                           

•Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

Problema Motivo Solução

Produto não liga Verifique se há energia na 
tomada.
O seletor de temperatura e 
velocidade podem estar na 
posição desligado “0”.

Teste o produto em outra 
tomada.

Seletor de potência em uma 
posição baixa.

Posicionar o seletor em outra 
posição.

Posicionar o seletor de potência 
em uma posição superior.

Velocidade de saída muito 
baixa.

Grade suja. Velocidade de saída 
do ar muito baixa. Verificar 
se as saídas estão bloqueadas. 
Proceda com a limpeza das 
saídas de ar quando o produto 
estiver totalmente frio, para 
retomar o uso.

Limpar a grade protetora 
localizada na parte traseira do 
aparelho.



•Desembale completamente o aparelho e verifique se o seu estado e funcionamento estão em perfeitas 
condições, já que qualquer defeito de fabricação ou possível dano ocasionado pelo transporte é abrangido 
pela garantia Mallory.
•Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilizar o aparelho 
para outros propósitos não especificados pelo fabricante.
•Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sen-
soriais 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.
•Quando deixar de usá-lo, mesmo que seja somente por alguns instantes, deve-se desligar o secador.
•Quando o secador é utilizado em um banheiro, deve-se desconectá-lo da rede elétrica após o seu uso, 
visto que a proximidade da água pode significar perigo, até mesmo quando o seletor do secador estiver 
na posição 0 (desligado). 
•A fim de assegurar proteção complementar, é aconselhável que a instalação do circuito elétrico que 
alimenta a tomada da rede elétrica disponha de um dispositivo de corrente diferencial residual (DDR), 
com a corrente diferenciada de funcionamento que não exceda 30mA. Consulte um técnico.
•A fim de evitar o superaquecimento do aparelho, os orifícios de entrada do ar não podem estar obs-
truídos. Se isto acontecer, o secador dispõe de um dispositivo automático de segurança que desligará o 
aparelho. Se o aparelho deixar repentinamente de funcionar, deve-se desligá-lo da rede de corrente 
elétrica e esperar 10 a 15 minutos até que esfrie antes de voltar a ligá-lo.
•O secador de cabelos não deverá ser usado junto com outros aparelhos na mesma tomada de energia, 
pois existe risco de sobrecarga da rede elétrica. Também o benjamim ou tomada “T” poderia se sobrea-
quecer, existindo assim o risco de queimar a mão ao tocar na tomada.  
•Recomenda-se que seja feita uma limpeza periódica no filtro de ar. Isso contribui para que seu aparelho 
tenha uma vida útil prolongada e evita problemas de funcionamento. 
•Antes de utilizar o secador, certifique-se de que as entradas de ar estejam limpas.
•Atenção: Para evitar possíveis acidentes, tome cuidado ao manusear grampos de cabelo, tesouras, clips 
ou outros objetos pequenos perto do secador, pois os mesmos podem entrar nos orifícios do aparelho 
prejudicando o seu funcionamento.
•Não deixe o aparelho colocado aonde possa cair dentro do lavatório ou da banheira.
•Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente da corrente elétrica. Não toque na água.
•Sempre desligue o aparelho da rede elétrica depois do uso. Não deixar o aparelho conectado à tomada 
de corrente elétrica.
•Não utilize o aparelho com o cabo de alimentação, plugue ou a tomada danificados, ou se o aparelho 
não funcionar corretamente.
•Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
•Não estique, torça ou enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
•Não retire nem introduza objetos nas cavidades do aparelho.
•Não deixe o aparelho em funcionamento em cima de nenhum tipo de superfície.



•Não guarde o aparelho se ainda estiver quente ou ligado.
•Nunca coloque em lugares altos, de onde possa ser puxado.
•Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
•Não submerja o aparelho, nem o submeta a fluxo de água (ex. sob torneira).
•Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
•Não tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cabo de alimentação.
•Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
•O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados pelo uso incorreto do aparelho.

ARMAZENAMENTO
•Assegure-se de que o produto esteja frio, desligado e desconectado da tomada.
•Guarde na caixa original e num lugar seco e arejado, longe do alcance de crianças.

IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, 
estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, para correntes superiores a 10A, propiciando 
maior segurança para o cidadão e para as instalações elétricas. Se o seu aparelho for de 127V, este plugue 
requer uma tomada no Padrão Brasileiro, com orifícios de 4.8mm. Assim, se a tomada for diferente, deve 
ser providenciada sua substituição. Como esclarecimento adicional, informamos que a tomada de 4,8mm 
também aceita o plugue de 4mm, próprio para aparelhos com correntes até 10A.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO
Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo, deve ser substituído somente pelo 
fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço 
de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra 
anomalia. 

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
• O fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. 
Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação 
ou Assistência Técnica.
• Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA
Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil:
1. Este produto é garantido pelo prazo total de um ano, a contar da data da nota fiscal de compra pelo 
primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impró-
prio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
(*) Já incluído nesse ano o prazo determinado legalmente, mais a garantia adicional oferecida pelo 
fabricante. 
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apre-
sentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a 



propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data 
de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.    
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devida-
mente autorizado pelo fabricante.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do 
consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. O fabricante é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação do fabricante, não terão custos 
para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA
A garantia não abrange os casos de:
1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência 
de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não au-
torizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estiver faltando ou for caracterizada 
como não original. 
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau 
uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de série e/ou rastreabilidade que identificam o produto estiverem alterados ou manipu-
lados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.  
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