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ENGLISH

Important

For optimal safety, first read these instructions before you are going to use the iron:
- The user must not leave the iron unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without

supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the

appliance.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if

touched.
- Never use the appliance if it is damaged in any way.
- After finished ironing or even when you leave the iron for a while, unplug from the

wall socket and put the iron on its heel.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly

available from Philips or its service agent.

Before first use

1 Check if the voltage rating on the typeplate corresponds to the mains supply 
in your home.

2 Remove any sticker or protective foil from the soleplate and clean it with a 
soft cloth.

The iron may give out some smoke when using it for the first time.After a short while
this will cease.

Setting the temperature

1 Put the iron on its heel.

2 Set the temperature dial to the required ironing temperature by turning it to 
the position of the temperature indicator (fig. 1).

- Check the garment label for the required ironing temperature.
- 1 Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide, polyester)
- 1 Silk
- 2 Wool
- 3 Cotton, linen
- When you do not know what kind of fabric(s) the article is made of, try to iron on

a spot which will be invisible when you wear it.
- Silk, woolen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent

shiny spots.
- Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those

made of synthetic fibers.

3 Put the mains plug in an earthed wall socket.

Ironing

1 Set the temperature dial to the recommended position.
See section 'Setting the temperature'.

2 Types GC141 and GC130 only:
Allow the iron to heat up for two minutes before you start ironing.
If you set the temperature dial to a lower setting after ironing at a high temperature,
allow the iron to cool down for five minutes before you recommence ironing.

3 Types GC147, GC146, GC137 and GC135 only:
Start ironing when the amber temperature pilot light has first gone out and then come
on again (fig. 2).
B The amber pilot light will come on from time to time during ironing.

Cleaning and maintenance

1 Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down.

2 Wipe the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner.
Keep the soleplate smooth: avoid hard contact with metal objects.

3 Clean the upper part of the appliance with a damp cloth.

Storage

1 Remove the mains plug from the wall socket.

2 Wind the mains cord around the cord storage facility (fig. 3).

3 Always store the iron standing on its heel in a safe and dry place.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at
www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you
will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer
Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service
Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
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PORTUGUÊS

Importante

Para maior segurança, leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o ferro
pela primeira vez:
- Nunca deixe o ferro ligado na tomada sem supervisão.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças sem a supervisão de um adulto.
- As crianças devem ser mantidas à distância para não brincarem com o aparelho.
- A base do ferro pode ficar extremamente quente e provocar queimaduras se for

tocada.
- Nunca utilize o ferro se ele apresentar algum defeito.
- Quando terminar de passar ou mesmo quando sair de perto do ferro por alguns

instantes, desligue sempre da tomada e coloque-o em posição vertical.
- Se o fio estiver danificado, só deverá ser substituído por um serviço autorizado

Walita.

Antes de usar

1 Verifique se a voltagem indicada no aparelho é adequada à corrente elétrica 
local.

2 Retire todos os adesivos e proteções da base do ferro.

O ferro poderá liberar alguma fumaça durante a primeira utilização.Após algum tempo
de utilização, a fumaça irá parar.

Regulagem da temperatura

1 Coloque o ferro na posição vertical.

2 Regule a temperatura desejada girando o seletor de temperatura (fig.1).
Verifique a etiqueta da peça de roupa para saber qual a temperatura adequada.

- 1 Verifique a etiqueta da peça de roupa para saber qual a temperatura 
adequada.

- 1 Seda
- 2 La
- 3 Algodão, linho
- Se não conhecer o(s) tipo(s) de tecido(s), ajuste a temperatura passando o ferro

sobre uma parte da peça de roupa que não seja visível.
- Seda, lã e tecidos sintéticos: passe pelo lado do avesso para evitar que fiquem

brilhantes.
- Passe primeiro os tecidos que necessitam de uma temperatura mais baixa, como é

o caso dos tecidos sintéticos

3 Ligue o plugue na tomada.

Como passar

1 1. Regule o botão da temperatura para a posição recomendada. Consulte o
capítulo 'Regulagem da temperatura'.

2 Apenas nos modelos RI 141 e RI 130:
Deixe o ferro aquecer durante dois minutos antes de começar a passar. Se regular o
botão da temperatura para uma posição mais baixa depois de utilizar uma
temperatura mais elevada, deverá deixar o ferro esfriar durante cinco minutos antes de
recomeçar a passar.

3 Apenas nos modelos RI 147, RI 146, RI 137 e RI 135:
Comece a passar quando a lâmpada piloto tiver apagado e voltado a acender (fig. 2).
B A lâmpada piloto acende-se de vez em quando durante o trabalho

Limpeza e manutenção

1 Retire o plugue da tomada e deixe o ferro esfriar.

2 Limpe a base do ferro com um pano úmido e um pouco de líquido de limpeza
não abrasivo.

Proteja a base do ferro: evite o contato com objetos metálicos.

3 Limpe a parte de cima do ferro com um pano úmido.

Para guardar

1 Retire o plugue da tomada.

2 Enrole o fio à volta do aparelho (fig. 3).

3 Guarde o ferro sempre na posição vertical e num local seguro e seco.
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Informações e assistência

Se necessitar de informações ou se tiver qualquer dúvida, por favor visite a página Walita
na Internet em www.walita.com.br ou entre em contato com o Centro de Informações
ao Consumidor Walita.

Como solucionar eventuais problemas

Este capítulo resume alguns dos problemas mais comuns que você poderá encontrar no
seu ferro. Por favor, leia atentamente os capítulos anteriores para obter mais
informações. Se não conseguir resolver o problema, favor entrar em contato com o
Centro de Informações ao Consumidor Walita.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o
mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FIS-
CAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, propor-
cionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1 - Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes,
ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que
venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao
consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.

2 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automati-
camente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.

3 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com
a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

4 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de
transportes do produto correm por conta do consumidor.

5 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão
trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.

6 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:

a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com
as recomendações do manual de instruções do produto,

b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado
por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,

c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como
não original,

d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,

e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou
rasurado,

f)  Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da
natureza.

7 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.
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