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Português

1 Parabéns!
Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o 
suporte que a Philips oferece, registre seu produto em  
www.philips.com/welcome.

2 Introdução
Cachos elegantes, macios e brilhantes. Ondas glamurosas e sedutoras 
com bastante volume. Com o novo modelador de cachos Care 
CurlControl com indicador de cachos prontos, você pode criar vários 
tipos de cachos sem comprometer a saúde de seus cabelos. Cilindro 
cônico com diâmetro de 13 a 25mm para criar diferentes tipos de 
ondas e cachos. Cilindro com revestimento em cerâmica Silky Smooth 
duas vezes mais confortável para os cabelos. Esperamos que você goste 
de usar o Care CurlControl.
Gostaríamos de convidá-lo a compartilhar sua opinião conosco e com 
outros consumidores. Conte-nos o que realmente achou fazendo uma 
avaliação do produto n página www.philips.com/haircare. Leva apenas 
um minuto. Queremos saber a sua opinião

3 Importante
Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e 
guarde-o para consultas futuras.
•	 Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e 

pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas 
ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam 
supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos. Não deixe o 
aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar limpeza 
ou manutenção sem a supervisão de um adulto. 



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

•	 Se	o	fio	estiver	danificado,	deverá	ser	substituído	pela	Philips,	por	
uma das assistências técnicas autorizadas Philips ou por técnicos 
igualmente	qualificados	para	evitar	situações	de	risco.		

•	 AVISO: mantenha o aparelho longe de água. 
Não use-o próximo ou sobre a água contida em 
banheiras, bacias, pias etc. Ao usar o aparelho no 
banheiro, desconecte-o da tomada após o uso. A 
proximidade da água é um risco, mesmo quando o 
aparelho está desligado.

•	 Antes	de	ligar	o	aparelho,	verifique	se	a	tensão	indicada	no	aparelho	
corresponde à tensão do local.

•	 Verifique	regularmente	o	cabo	de	alimentação.	Não	utilize	o	
aparelho	se	a	tomada,	o	fio	ou	o	próprio	aparelho	estiverem	
danificados.

•	 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	instalador	profissional.

•	 O	cilindro	do	aparelho	fica	muito	quente	durante	o	uso.	Evite	o	
contato com a pele.

•	Não deixe que o cabo de alimentação entre em contato com as 
partes quentes do aparelho.

•	 Só utilize o aparelho em cabelos secos.
•	 Sempre desconecte o aparelho da tomada após o uso.
•	Deixe-o esfriar antes de guardá-lo.
•	Mantenha o cilindro limpo.
•	 Leia	as	instruções	e	entre	em	contato	com	o	distribuidor	do	seu	

produto modelador antes de usá-lo com o modelador de cachos.
•	 Para	avaliações	ou	consertos,	dirija-se	a	uma	das	assistências	técnicas	

autorizadas da Philips. O conserto realizado por pessoas não 
qualificadas	poderá	causar	situações	de	risco.



•	O cilindro possui revestimento em cerâmica. O revestimento 
desgasta lentamente conforme o uso. Isso não afeta o desempenho 
do aparelho.

•	Quando o aparelho estiver ligado, mantenha-o longe de objetos e 
materiais	inflamáveis.

•	Nunca cubra o aparelho (por exemplo, com toalhas ou roupas) 
enquanto ele estiver quente.

•	Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância.
•	 Se	o	aparelho	for	usado	em	cabelos	tingidos,	o	cilindro	poderá	ficar	

manchado.
•	 Caso o aparelho esteja muito quente, preste bastante atenção 

durante o uso.
•	 Só segure o cabo quando a unidade estiver conectada e as outras 

partes estiverem muito quentes.
•	 Antes	de	usar	o	aparelho	em	cabelos	artificiais,	consulte	o	

distribuidor do produto.
•	Não use o aparelho com as mãos molhadas.
•	 Sempre coloque o aparelho com o suporte em uma superfície 

plana e resistente a calor. Não deixe que o cilindro quente entre em 
contato	com	a	superfície	ou	outro	material	inflamável.

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	segura,	
com	base	em	evidências	científicas	atualmente	disponíveis.

Meio ambiente  
Não	descarte	o	aparelho	com	o	lixo	doméstico	no	final	de	
sua	vida	útil.	Leve-o	a	um	posto	de	coleta	oficial	para	que	
possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o 
meio ambiente.



4 Visão geral
 Cabo antitérmico
 Cilindro em cerâmica Silky Smooth
 Suporte
 Ajuste de temperatura
 Ajustes de tempo do indicador de cachos prontos: 5, 8 e 10 

segundos.
 Trava
 Botão liga/desliga
 Argola para pendurar
 Cabo giratório de 360°
 Botão de tempo do indicador de cachos prontos
	Botões	de	temperatura
 Indicador de cachos prontos

Com as seguintes especialidades do Care CurlControl, você descobrirá 
uma maneira prática e saudável de criar cachos.
•	  Indicador de cachos prontos
Com	um	exclusivo	indicador	de	cachos	prontos	com	opções	de	5,	8	e	
10 segundos, você pode saber quando o cacho está pronto ouvindo um 
bipe: chega de tratamentos intermináveis!
•	 Ajuste de temperatura digital
Com os ajustes de temperatura digitais, você pode selecionar a 
temperatura mais adequada para o seu tipo de cabelo, enquanto a alta 
temperatura de 200° garante perfeitos resultados: até mesmo para 
cabelos mais grossos.
•	 Função de trava
A trava evita que o aparelho seja acionado acidentalmente. Quando 
você ligar o dispositivo, a trava será ativada automaticamente 15 
segundos após o último ajuste usado: seja de temperatura, de tempo 
do indicador de cachos prontos ou do botão liga/desliga (a ativação 
automática ocorrerá após cinco segundos).
•	Desligamento automático
Um desligamento automático após 60 minutos que oferece maior 
segurança. Você pode ligar novamente o modelador de cachos 
mantendo pressionado o botão liga/desliga por dois segundos.



5 Faça cachos no cabelo 
Preparo para o uso

Aviso

 • Os modeladores de cacho são potentes ferramentas e devem ser usadas 
com cuidado.

1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
2 Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho. Selecione um 

ajuste de tempo e temperatura de acordo com a tabela abaixo:

1. Selecione seu 
tipo de cabelo

2. Veja as faixas 
de temperatura 
recomendadas

3. Veja o tempo de 
criação de cachos 
recomendado

Fino 130 - 150 °C 5 ou 8 segundos

Normal 160 - 180 °C 8 ou 10 segundos

Grosso 190 - 200 °C 8 ou 10 segundos

Dicas de modelagem

 • Caso seu cabelo seja tingido ou esteja com permanente, use a 
menor temperatura da faixa recomendada. Se você usar um spray 
flexível	para	cabelos	(altamente	recomendado),	poderá	reduzir	a	
temperatura sugerida em 10 °C.

 • Selecione um tempo menor do que o recomendado para criação 
de	cachos	a	fim	de	obter	ondas	e	cachos	soltos	e	naturais.	
Selecione um tempo maior do que o recomendado para obter 
cachos	bem	definidos	e	fixos.



 » O tempo de aquecimento é indicado pelos números da 
temperatura	que	ficam	piscando.
 » Se	a	indicação	de	temperatura	permanecer	estável,	significa	que	o	
modelador de cachos está pronto para uso.

Se nenhum botão do aparelho for pressionado em até cinco segundos, 
a trava será ativada automaticamente (a primeira ativação após a 
ativação do aparelho ocorre depois de 15 segundos). Para destravar o 
aparelho, mantenha pressionado por três segundos o botão de tempo 
do indicador de cachos prontos.

Utilização

Nota

 • Ao usar pela primeira vez um modelador de cachos sem presilha, siga as 
etapas abaixo, sem ligar o aparelho, para treinar.

 • Para alterar o ajuste de tempo ou temperatura durante o uso, talvez seja 
necessário desativar a trava pressionando o botão de tempo do indicador 
de cachos prontos.

 • Nunca toque o cilindro enquanto ele estiver quente.
 • Só utilize o aparelho em cabelos secos.

3 Escove o cabelo para desembaraçá-lo. Dependendo dos resultados 
desejados, pegue uma mecha de cabelo de 2cm a 4cm (para ondas 
soltas,	pegue	uma	mecha	mais	grossa,	para	cachos	fixos,	pegue	uma	
mecha	mais	fina).	

4 Segure o modelador de cachos na horizontal e o mantenha longe do 
rosto e da cabeça. Comece pela parte mais larga do cilindro, deixe 
o modelador de cachos próximo à raiz da mecha e enrole o cabelo 
em volta do cilindro, da raiz até a ponta.

5 Segure com os dedos as pontas do cabelo no cabo antitérmico e 
pressione o indicador de cachos prontos. Quando você ouvir o bipe, 
a contagem de tempo será iniciada.

6 Quando o cacho estiver pronto, você ouvirá um bipe. 
7 Solte a ponta do cabelo e retire o modelador de cachos do cabelo - 

NÃO desenrole as mechas.



8 Repita as etapas de 3 a 7 até que o cabelo esteja enrolado.
9 e10	Para	finalizar,	separe	os	cachos	com	os	dedos	e	enrole	os	
pequenos	cachos	para	maior	definição.

Após o uso
1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Remova os cabelos e a sujeira do cilindro.
4 Limpe o cilindro com um pano úmido.
5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você 

também pode pendurá-lo pela argola ( ).

Nota

 • Evite arranhar o cilindro.
 • Não	enrole	o	fio	em	volta	do	aparelho.
 • Nunca lave o dispositivo.



Dicas de modelagem
1 A	extremidade	fina	do	cilindro	cria	cachos	menores,	e	a	

extremidade grossa cria ondas e cachos maiores. Você pode usar 
todo o cilindro ou escolher apenas uma parte dele para criar 
cachos maiores ou menores.

2 Quanto	mais	fina	a	mecha,	mais	fixo	o	cacho	será.
3 Para deixar seu cabelo comprido moderno e ondulado, comece a 

criar um cacho no nível da bochecha e deixe alguns centímetros 
sem enrolar. Penteie bem o cabelo com os dedos ou uma escova..

4 Esse modelador de cachos também pode ser usado para criar 
volume na raiz. Segure uma mecha de cabelo a 90 graus do couro 
cabeludo e deixe o cilindro 1cm acima da raiz (evite tocar o couro 
cabeludo) e enrole a mecha na parte mais larga do cilindro.

5 Para	maior	fixação,	use	spray	de	cabelo	em	cada	mecha	antes	de	
criar os cachos.

6 Mantenha o cabelo seco enquanto você cria os cachos.
7 Ao terminar de enrolar o cabelo, deixe todos os cachos esfriarem 

antes de continuar a modelagem.
8 Antes	de	começar,	verifique	se	suas	mãos	estão	limpas	para	evitar	

que elas deixem o cabelo oleoso.
9 Caso seu cabelo seja quimicamente tratado (tingido ou tenha 

permanente) use um produto modelador que tenha proteção 
contra aquecimento antes de começar a modelar.

10 Ao enrolar o cabelo em torno do cilindro, dê várias voltas (ele não 
deve	ficar	liso	como	em	modeladores	de	cachos	convencionais).	
Isso deixa os cachos mais soltos e cheios.

11 Caso o seu cabelo já seja ondulado, você pode usar o modelador 
de cachos em apenas algumas mechas de cima do cabelo para 
deixar os cachos mais enrolados. 

12 Para	obter	cachos	definidos,	não	escove	o	cabelo	após	a	
modelagem. Para obter um visual ondulado e volumoso após a 
criação dos cachos, penteie cuidadosamente os cachos com uma 
escova de cerdas naturais. Comece a pentear de baixo para cima.



Para obter mais dicas de modelagem do especialista em tratamento 
para cabelos, Andy Uffels, acesse nossa página inicial em  
www.philips.com ou nossa página no Facebook “Philips Beauty”. 
Esperamos que você goste de usar o Care CurlControl.

6 Garantia e assistência técnica
Se	precisar	de	informações	ou	se	tiver	algum	problema,	visite	o	site	
da Philips em www.philips.com ou entre em contato com o Centro 
de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone 
encontra-se no folheto da garantia mundial). Caso não haja nenhuma 
Central de Atendimento ao Cliente em seu país, dirija-se até um 
revendedor Philips local ou entre em contato com o Departamento 
de Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Produtos de Cuidados 
Pessoais Philips.

7 Solução de problemas
Caso haja problemas com o modelador de cachos e não seja possível 
solucioná-los	com	as	informações	abaixo,	entre	em	contato	com	a	
assistência técnica autorizada da Philips mais próxima ou com a Central 
de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.



Problema Causa Solução

O secador 
não funciona.

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

Verifique	se	a	tomada	está	
alimentada.

O	fio	do	secador	pode	
estar	danificado.

Se	o	fio	estiver	danificado,	
deverá ser substituído 
pela Philips, por uma 
das assistências técnicas 
autorizadas da Philips ou 
por técnicos igualmente 
qualificados	para	evitar	
situações	de	risco.
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