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Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar 
ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em 
www.philips.com/welcome.

1 Importante
Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e 
guarde-o para futuras consultas.

 • AVISO: não use este aparelho próximo à água. 
 • 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: não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, pias ou 

outros recipientes que contenham água.

 • Sempre desligue o aparelho após o uso.
 • Se o fio de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela 

Philips, por uma assistência técnica autorizada da Philips ou por técnicos 
igualmente qualificados para evitar situações de risco.

 • 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.

 • 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.

 • Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a voltagem 
indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica local.

 • Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste 
manual.
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 • Não use o aparelho em cabelos artificiais. 
 • Nunca deixe o aparelho conectado à tomada elétrica sem vigilância.
 • Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam 

especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será 
anulada.

 • Não enrole o fio de energia em volta do aparelho.
 • Deixe-o esfriar antes de guardá-lo.
 • Tenha muito cuidado ao usar o aparelho, pois ele pode estar 

extremamente quente. Segure somente o cabo já que as outras partes 
estão quentes e evite o contato com a pele.

 • Sempre coloque o aparelho em uma superfície plana e resistente a calor. 
Não deixe que as placas de aquecimento entrem em contato com a 
superfície ou outro material inflamável.

 • Não deixe que o fio de energia entre em contato com as partes quentes 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. 

 • Só utilize o aparelho em cabelos secos. 
 • Não use o aparelho com as mãos molhadas. 
 • Mantenha as placas de aquecimento limpas e sem poeira e produtos 

de modelagem, como mousse, gel e spray. Nunca use o aparelho com 
produtos de modelagem. 

 • As placas de aquecimento possuem revestimento. O revestimento 
desgasta lentamente conforme o uso. Isso não afeta o desempenho do 
aparelho. 

 • Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, as placas de aquecimento 
poderão ficar manchadas.  

 • 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. 

 • Não insira objetos metálicos na saída do ionizador para evitar choque 
elétrico.

 • Não retire o cabo de alimentação após o uso. Sempre desligue o aparelho 
segurando o plugue.
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 • Risco de queimadura. Mantenha aparelho fora do alcance de crianças 
pequenas, principalmente enquanto ele estiver em uso ou esfriando.

Campos eletromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis 
e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos. 

Reciclagem
-  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.

-  Siga as regras de seu país referentes à coleta seletiva de produtos elétricos 
e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas 
para o meio ambiente e para a saúde humana.
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2 Visão geral
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a Display b Placas de aquecimento
c Botão liga/desliga d Termostato  
e Argola para pendurar f Trava de fechamento
g Apoio térmico 
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3 Antes de usar
 • Utilize a chapa alisadora apenas com o cabelo seco.
 • Selecione o ajuste desejado de acordo com seu tipo de cabelo. Consulte 

a tabela abaixo. Sempre selecione um ajuste de temperatura mais baixo 
quando usar a chapa alisadora pela primeira vez.

Tipo de cabelo  Faixa de temperatura
Grosso, áspero, cacheado ou difícil de alisar 210-230 °C
Normal, de textura média ou levemente 
ondulado 180-200 °C

Fino, claro, loiro, descolorido ou tingido 170 °C ou menos
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4 Alise os cabelos

1 Mantenha pressionado o botão liga/desliga  (  ) até que o painel do 
visor (  ) acenda.
 » A configuração padrão 180 °C será exibida.

2 Gire o botão da temperatura (  ) para selecionar a definição desejada. 
 » O indicador parará de piscar quando as placas de aquecimento estiverem 
prontas para uso.
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3-5CM

3 - 5cm

3 Penteie o cabelo e faça uma mecha de 3 a 5 cm para alisar.
Observação: ao usar em cabelos mais grossos, separe-os em mais mechas.
4 Coloque o cabelo entre as placas de aquecimento (  ) e pressione com 

firmeza.
5 Deslize lentamente a chapa alisadora para baixo ao longo do comprimento 

dos cabelos, fazendo um único movimento (no máx. 5 segundos), da raiz 
até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
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5 Como criar ondas

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Comece próximo à raiz do cabelo e pegue uma mecha de cabelo de 2 a 
3 cm. Posicione a mecha de cabelo entre as placas de aquecimento (  ).

2 Para criar ondas para fora, gire o alisador para fora de forma que o cabelo 
vire sobre o alisador.

3 Puxe as pontas do cabelo sobre a prancha alisadora para que ela aponte 
para o chão. Segure a ponta fria para obter suporte.

4 Deslize a chapa alisadora para baixo com cuidado e devagar até alcançar 
as pontas dos cabelos.

5 Use os dedos para virar um pouco o cabelo depois de soltá-lo.  



9INGLÊS

6 Para criar ondas para dentro, gire a prancha alisadora para dentro na etapa 
2 e repita as etapas acima.

Dicas:
 • Separe mechas menores de cabelo para obter melhores resultados.
 • Use a mão para virar as pontas do cabelo sobre a prancha alisadora depois 

de girar.
 • Segure a ponta da prancha alisadora para melhor controle no movimento.
 • Solte suavemente o cabo enquanto puxa o cabelo.
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6 Após o uso

C

ON OFF

30 min.
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1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano úmido. 
4 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você também 

pode pendurá-lo pelo aro (  ) ou guardá-lo com o apoio térmico 
fornecido (  ).

Nota: 
• Não guarde o aparelho no estojo enquanto ainda estiver quente.
• O aparelho é equipado com uma função de desligamento automático. 

Depois de 30 minutos, o aparelho desligará automaticamente.
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7 Garantia e serviço
Se precisar de informações, por exemplo, sobre a substituição de 
um acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em 
www.philips.com/support ou entre em contato com a Central de 
Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-
se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento 
ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.
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