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Português

1 Introdução
Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar 
todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu 
produto no site www.philips.com/welcome.
Agora, a Philips ProCareTemp Straightener conta com as chapas 
Dual-Care™, que protegem todo tipo de cabelo contra altas 
temperaturas, além de garantir os mais belos resultados. As chapas 
Dual-Care™ apresentam duas tecnologias de cuidado com o 
cabelo que funcionam em conjunto:
�� TempPrecision Technology - Graças ao aquecedor de alto 

desempenho da chapa alisadora, você pode pranchar seu cabelo 
a uma temperatura constante e suave (abaixo de 200 ºC), e 
ainda modelar ao estilo desejado!

�� Philips EHD+ Technology ™ – As chapas distribuem o calor de 
maneira uniforme, prevenindo danos nas partes quentes.

Visão geral da prancha alisadora
a Indicação de pronta para uso.
b Indicação de temperatura.
c Indicação da função de troca de estilo.
d Indicação da função de travamento de tecla.
e Botões de temperatura.
f Botão STYLE REFRESH.

�� Mude o visual do seu cabelo a uma menor temperatura e 
com melhor proteção.

g Botão liga/desliga.



h Botão de travamento de tecla.
�� Mantenha pressionado para travar todos os botões do 

aparelho.
i Travamento das chapas alisadoras.

�� Deslize para travar e soltar as chapas do aparelho.
j Argola para pendurar.
k Cabo de alimentação.

2 Importante
Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o 
para consultas futuras.
PERIGO
�� Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após 

o uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o 
aparelho desligado.

AVISO
�� AVISO: a chapa alisadora atinge altas temperaturas, portanto, 

para evitar queimaduras, mantenha-a fora do alcance de crianças 
enquanto esquenta, durante o uso e enquanto esfria.

�� AVISO: não use este aparelho próximo à água. 
�� AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras, 

chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham 
água.
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voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede 
elétrica local.

�� ������������������������������������������������	��
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neste manual. 



CUIDADO!
�� Sempre use o aparelho com o cabelo seco. 
�� Mantenha as superfícies quentes do aparelho longe da sua pele. 
�� Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca 

deixe-o sem vigilância.
�� Sempre desligue o aparelho após o uso.
�� Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o longe de 

superfícies não resistentes ao calor e nunca cubra-o (por 
exemplo, com uma toalha ou um tecido).

�� Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que 
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contrário, a garantia será anulada.
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�� Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, as placas alisadoras 
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por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por 
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�� Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas 
ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam 
supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma 
pessoa responsável por sua segurança.

�� Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem 
com o aparelho. 

�� Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um 
dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no 
circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente 
de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um 
�������	�������������



Campos eletromagnéticos
O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos 
eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com 
as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é 
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Meio ambiente 
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no 
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ajuda a preservar o meio ambiente.

3 Alisar os cabelos
��������6���	������
���������������	�������������	����	��
ao seu cabelo. Selecione sempre um ajuste de temperatura baixo 
quando usar a chapa alisadora pela primeira vez.

Tipo de cabelo Ajuste de temperatura
Grosso, cacheado ou difícil de alisar Média a alta  

(170 °C ou superior)
Fino, de textura média ou levemente 
ondulado

Baixa a média  
(160 °C ou inferior)

Claro, loiro, descolorido ou tingido Baixa (abaixo de 160 °C)

1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
2 Mantenha pressionado o  botão ( ) até que a tela LCD 

acenda.
 » O ajuste padrão de temperatura é exibido na tela LCD ( ).



3 Gire os botões de temperatura ( ) para selecionar a 
temperatura adequada para seu cabelo.

 » Quando as chapas alisadoras atingirem a temperatura 
selecionada, a indicação ‘READY’ ( ) (Pronta) será exibida.
 » Nota: se nenhum botão for pressionado por mais de quatro 
segundos, a função de travamento de tecla será ativada 
automaticamente, e todos os botões do aparelho serão 
desativados. Se a função de travamento de tecla for ativada, 
a respectiva indicação ( ) será exibida na tela LCD. Para 
desativar essa função, deslize e mantenha pressionado o 
botão de travamento de tecla ( ) por 1,5 segundo. 
 » Dica: para evitar o pressionamento acidental dos botões 
durante o processo, você também pode ativar manualmente 
a função de travamento de tecla, basta deslizar e manter 
pressionado o respectivo botão ( ).
 » Nota: o aparelho é equipado com uma função de 
desligamento automático. Depois de 1 hora, o aparelho desliga 
automaticamente. Você pode reiniciar o aparelho mantendo 
pressionado o botão  até que a tela LCD acenda. 

4 Deslize as travas ( ) das chapas alisadoras para ������	��
destravá-las.

5 Penteie o cabelo e separe uma mecha com menos de 5 cm para 
o alisamento.

6 Coloque-a entre as chapas alisadoras ( ) e pressione as chapas.
7 Deslize a placa alisadora para baixo ao longo do comprimento 
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no máximo), da raiz até as pontas, sem parar, para evitar o 
superaquecimento.
�� Para criar cachos, faça movimentos semicirculares para 

dentro (ou para fora) quando ela atingir a ponta do cabelo. 
Mantenha a prancha alisadora nessa posição de 2 a 3 
segundos e solte-a.



8 Após 20 segundos, repita as etapas 6 e 7 até atingir o visual 
desejado.

9 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 5 a 7.
10 Para mudar o visual do seu cabelo, mantenha pressionado o 

botão STYLE REFRESH ( K�����1����&��	��������	��������
a função de retoque. Essa função garante o resultado ideal com 
uma temperatura mais baixa e melhor proteção.

 » Com a função ativada, a indicação “STYLE REFRESH” ( )  
(Troca de estilo) é exibida e a indicação de temperatura 
desaparece.

11 Pressione o botão STYLE REFRESH novamente, e o ajuste de 
temperatura de alisamento anterior é exibido.

Após o uso:
1 Desative a função de travamento de tecla deslizando e 

mantendo pressionado o respectivo botão ( ) por 1,5 segundo.
2 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
3 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
4� 5��������������������
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5 Trave as chapas alisadoras fechando-as e deslizando o botão de 

travamento para . 
6 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você 

também pode pendurá-lo pela argola ( ).



4 Garantia e assistência técnica
Para obter informações, por exemplo, sobre a troca de um 
acessório ou em caso de problemas, acesse o site da Philips em 
www.philips.com/support ou entre em contato com o Atendimento 
����������������������������%���U��4����	������7���������
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no folheto da garantia mundial. Se não existir uma Central de 
Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante 
local da Philips.

5 Solução de problemas
Problema Causa Solução
O secador 
não 
funciona.

Provavelmente, a 
tomada elétrica 
onde o aparelho está 
conectado não está 
alimentada.

W����������������	�����#�
alimentada.

A função de 
travamento de tecla é 
ativada

Desative a função de 
travamento de tecla 
deslizando e mantendo 
pressionado o respectivo 
botão por 1,5 segundo.
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deverá ser substituído 
pela Philips, por uma 
das assistências técnicas 
autorizadas da Philips ou 
por técnicos igualmente 
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situações de risco.



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
All rights reserved.

"��
��
������������$��
�����
���&��Z�����������
��
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 26901


