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English

introduction 
The new Philips SalonStraight Seduce provides ultra-fast 
and super-smooth straightening results. The EHD (Even 

Heat Distribution) Technology ` provides optimal heat 
distribution for long-lasting, more effective, professional 
results. The adjustable temperature enables you to 
personalise the straightener to obtain optimal results for 
your hair. The ceramic-coated plates provide frictionless 
gliding and maximum contact with the hair for long-lasting 
straight results. The rounded plate design also makes it 
possible to create the latest curly styles and fashionable 
flicks. 

general description (Fig. 1)
A Ready indication
B Display 
C Selected temperature setting
D Usage time
E + button to increase the temperature setting 
F - button to decrease the temperature setting
G On/of button
H Hanging loop
I Closing lock
J Swivel cord 
K Ceramic-coated plates
L Cool-touch area

important
Read this user manual carefully before you use the 
appliance and save it for future reference.

Danger 
Keep the appliance away from water. Do not use it 
near or over water contained in baths, washbasins, 
sinks etc. When you use the appliance in a bathroom, 
unplug it after use. The proximity of water presents a 
risk, even when the appliance is switched off.

Warning
Check if the voltage indicated on the appliance 
corresponds to the local mains voltage before you 
connect the appliance.
Check the condition of the mains cord regularly. Do 
not use the appliance if the plug, the mains cord or 
the appliance itself is damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it 
replaced by Philips, a service centre authorised by 
Philips or similarly qualified persons in order to avoid 
a hazard.
This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance.
Keep the appliance away from non-heat-resistant 
surfaces and never cover the appliance with anything 
(e.g. a towel or clothing) when it is hot.
Keep the appliance away from flammable items.
Never leave the appliance unattended when it is 
plugged in.
Always return the appliance to a service centre 
authorised by Philips for examination or repair. Repair 
by unqualified people could cause an extremely 
hazardous situation for the user.

Caution
For additional protection, we advise you to install a 
residual current device (RCD) in the electrical circuit 
that supplies the bathroom. This RCD must have a 
rated residual operating current not higher than 
30mA. Ask your installer for advice.
The straightening plates and the plastic parts near 
the plates reach a high temperature quickly. Prevent 
the hot surfaces of the appliance from coming into 
contact with your skin.
Do not use the appliance on artificial hair.
Only use the appliance on dry or damp hair.
Do not leave the plates in your hair for more than a 
few seconds at a time as this may cause damage to 
your hair.
For safety reasons, the straightener automatically 
switches off after having been on for 1 hour.
Always unplug the appliance after use.
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Do not wind the mains cord round the appliance.
Wait until the appliance has cooled down before you 
store it.
Keep the straightening plates clean and free of 
dust, dirt, styling spray and gel. Dust, dirt and styling 
products may cause damage to the ceramic-coated 
straightening plates.
The plates have a ceramic coating. This coating 
slowly wears away over time. This does not affect the 
performance of the appliance.
This appliance is only intended for straightening 
human hair. Do not use it for any other purpose.
If you use the appliance on colour-treated hair, 
the straightening plates may stain.
The maximum temperature occurs just after heating 
up. The actual temperature during use may be lower.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards 
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled 
properly and according to the instructions in this user 
manual, the appliance is safe to use based on scientific 
evidence available today.

Using the appliance
straightening your hair

Straighteners are powerful styling tools and must always 
be used with care. 
As with all straighteners that reach salon-high 
temperatures, do not use the appliance frequently to 
avoid damage to the hair. If you use the straightener 
incorrectly, you could overheat your hair or even burn 
it. Always make sure you select a temperature that is 
suitable for your hair type.

	 1	 	Put	the	plug	in	the	wall	socket.	
	 2	 	Press	the	on/off	button.	

Slide the closing lock down to unlock the appliance 
if it is locked.
The	default	temperature	setting	of	120	appears	on	
the	display.	As	soon	as	the	appliance	has	heated	up	
to	this	setting,	the	word	‘READY’	appears	on	the	
display	(Fig.	2).

Never	leave	the	appliance	unattended	when	it	is	plugged	
in.	Never	put	the	appliance	on	a	surface	that	is	not	heat-
resistant	when	it	is	heating	up	and	when	it	is	hot.

Tip: If you lock the plates with the closing lock, the 
straightener heats up more quickly.
	 3	 	Select	a	temperature	setting	that	is	suitable	for	

your	hair	type	(Fig.	3).
Always select a low temperature setting when 
you use the straightener for the first time. 
For coarse, curly or hard-to-straighten hair, select a 
medium to high setting (170 and up).
For fine, medium-textured or softly waved hair, select 
a medium to low setting (160 and down).

Take	extra	care	with	pale,	blonde,	bleached	or	colour-
treated	hair,	since	it	is	susceptible	to	damage	at	high	
temperatures.
	 4	 	To	set	the	temperature,	press	the	+	button	to	

increase	the	temperature	setting	or	press	the	-	
button	to	decrease	the	temperature	setting	(Fig.	4).
The	display	shows	the	selected	temperature	setting.
When	the	appliance	has	heated	up	to	the	selected	
setting,	the	word	‘READY’	appears	on	the	display.
The	bars	on	the	display	show	the	remaining	
usage	time	of	the	appliance.	The	total	usage	time	
is	60	minutes.	Every	ten	minutes	one	of	the	six	
bars	disappears.	After	60	minutes,	the	appliance	
switches	off	automatically.

	 5	 	Comb	or	brush	your	hair	so	that	it	is	disentangled	
and	smooth.		(Fig.	5)

	 6	 	Use	a	comb	to	divide	the	hair	into	sections.	Do	not	
put	too	much	hair	in	one	section.	

Tip: It is better to section off the crown area and to 
straighten the hair underneath first, followed by the top area.
	 7	 	Take	a	section	that	is	not	wider	than	5cm.	Place	

it	between	the	straightening	plates	and	press	the	
handles	of	the	appliance	together.	

	 8	 	Slide	the	straightener	down	the	length	of	the	hair,	
from	root	to	hair	end,	without	stopping	to	prevent	
overheating	(Fig.	6).
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	 9	 	Repeat	this	process	after	20	seconds	until	you	have	
achieved	the	desired	look.	

	10		Let	your	hair	cool	down.	Do	not	comb	or	brush	it	
before	it	has	cooled	down,	as	this	would	ruin	the	
hairstyle	you	have	just	created.

Cleaning
	 1	 	Make	sure	the	appliance	is	switched	off	and	

unplugged.
	 2	 	Let	the	appliance	cool	down	completely	on	a	heat-

resistant	surface.
	 3	 	Clean	the	appliance	with	a	damp	cloth.

storage
Never	wind	the	mains	cord	round	the	appliance.	
	 1	 	Make	sure	the	appliance	is	switched	off	and	

unplugged.
	 2	 	Let	the	appliance	cool	down	on	a	heat-resistant	

surface	before	you	store	it.
	 3	 	Lock	the	straightening	plates	together	with	the	

closing	lock	before	you	store	the	appliance.

Environment
Do not throw away the appliance with the normal 
household waste at the end of its life, but hand it in 
at an official collection point for recycling. By doing 
this, you help to preserve the environment (Fig. 7).

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

Troubleshooting
If problems arise with your straightener and you cannot 
solve them with the information below, please contact 
the nearest Philips service centre or the Philips Customer 
Care Centre in your country. 

Problem Solution

The appliance 
does not work 
at all.

Perhaps there is a power failure 
or the socket is not live. Check if 
the power supply works. If it does, 
plug in another appliance to check 
whether the socket is live.

If the mains cord is damaged, you 
must have it replaced by Philips, a 
service centre authorised by Philips 
or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.

-
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PorTUgUês Do Brasil

introdução 
O novo Philips SalonStraight Seduce oferece alisamento 
ultra-rápido e supersuave. A Tecnologia EHD (Even Heat 

Distribution, distribuição uniforme de calor)`oferece a 
distribuição de calor ideal para resultados profissionais 
mais eficazes e duradouros. Graças à temperatura 
ajustável, você pode personalizar a chapa alisadora para 
obter os melhores resultados para o seu tipo de cabelo. 
O revestimento em cerâmica das placas proporciona 
um deslizamento sem atrito e o contato máximo com 
os cabelos para um alisamento duradouro. O design 
arredondado da placa alisadora possibilita a criação dos 
mais modernos estilos de cachos e franjas. 

Descrição geral (fig. 1)
A Indicador “Pronto para uso”
B Visor 
C Temperatura selecionada
D Tempo de uso
E Botão + para aumentar a temperatura 
F Botão - para diminuir a temperatura
G Botão liga/desliga
H Argola para pendurar
I Trava de fechamento
J Cabo giratório 
K Placas com revestimento em cerâmica
L Área à prova de calor

importante
Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e 
guarde-o para consultas futuras.

Perigo 
Mantenha o aparelho longe da água. Não coloque-
o próximo ou sobre a água contida em banheiras, 
bacias, pias, etc. Quando usar o aparelho no banheiro, 
tire-o da tomada após o uso. A proximidade da água 
é um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.

aviso
Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem 
indicada no aparelho corresponde à voltagem do 
local.
Verifique regularmente o fio. Não utilize o aparelho 
se o plugue, o fio e/ou o próprio aparelho estiverem 
danificados.
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.
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 pequenas devem ser supervisionadas para 
que não brinquem com o aparelho.
Mantenha o aparelho longe de superfícies não 
resistentes ao calor e nunca cubra-o (com toalha ou 
tecido) quando estiver quente.
Mantenha o aparelho longe de itens inflamáveis.
Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância.
Para avaliações ou consertos, dirija-se a uma das 
assistências técnicas autorizadas da Philips. O 
conserto efetuado por pessoas não qualificadas 
poderá causar situações extremamente perigosas.

Cuidado
Para obter proteção adicional, recomendamos 
instalar um dispositivo de corrente residual (RCD) 
no circuito elétrico do banheiro. O RCD deve 
ter uma corrente de operação residual não superior 
a 30 mA. Peça informações ao instalador profissional.
As placas alisadoras e as peças plásticas próximas às 
placas atingem altas temperaturas rapidamente. Evite 
que as superfícies quentes do aparelho entrem em 
contato com a sua pele.
Não use o aparelho em cabelos artificiais.
Só utilize o aparelho em cabelos secos ou úmidos.
Não deixe as placas em contato com os cabelos por 
mais de alguns segundos, pois isso pode danificá-los.
Por motivos de segurança, a chapa alisadora desliga 
automaticamente após uma hora.
Sempre desligue o aparelho após o uso.
Não enrole o fio em volta do aparelho.
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Deixe-o esfriar antes de guardá-lo.
Mantenha as placas alisadoras limpas e sem poeira, 
sujeira e produtos modeladores como spray ou gel. 
Eles podem danificar o revestimento em cerâmica 
das placas alisadoras.
O revestimento em cerâmica das placas se desgasta 
lentamente com o tempo, mas isso não afeta o 
desempenho do aparelho.
Este aparelho destina-se apenas ao uso para alisar 
cabelo humano. Não use-o para nenhum outro fim.
Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, as 
placas alisadoras podem ficar manchadas.
A temperatura máxima é atingida logo após o 
aquecimento. A temperatura real durante o uso 
pode ser mais baixa.

Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips atende a todos os padrões 
relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado 
adequadamente e de acordo com as instruções deste 
manual do usuário, a utilização do aparelho é segura 
baseando-se em evidências científicas atualmente 
disponíveis.

Utilização do aparelho
alisamento

As chapas alisadoras são poderosas ferramentas de 
modelagem e devem ser usadas com cuidado. 
Assim como ocorre com todas as chapas alisadoras que 
atingem temperaturas de modelagem profissional, não 
use o aparelho freqüentemente para não danificar os 
cabelos. Se usar a chapa alisadora de forma incorreta, 
você poderá superaquecer os cabelos ou até mesmo 
queimá-los. Sempre verifique se a temperatura 
selecionada está adequada ao seu tipo de cabelo.

	 1	 	Conecte	o	plugue	à	tomada	elétrica.	
	 2	 	Pressione	o	botão	liga/desliga.	

Deslize a trava de fechamento para baixo para 
destravar o aparelho, caso esteja travado.
O	ajuste	de	temperatura	padrão	de	120	aparece	no	
visor.	Quando	a	temperatura	do	aparelho	chegar	a	
esse	valor,	a	palavra	‘READY’	(PRONTO	PARA	USO)	
será exibida no visor (fig. 2).

Nunca	deixe	o	aparelho	ligado	sem	vigilância.	Sempre	
coloque	o	aparelho	em	uma	superfície	resistente	ao	
calor	quando	estiver	aquecendo	e	quando	estiver	
quente.

Dica: Se você travar as placas com a trava de fechamento, a 
chapa alisadora aquecerá mais rapidamente.
	 3	 	Selecione	o	ajuste	de	temperatura	adequado	ao	seu	

tipo de cabelo (fig. 3).
Selecione um ajuste de temperatura baixo 
quando usar a chapa alisadora pela primeira vez. 
Para cabelos grossos, cacheados ou difíceis de alisar, 
selecione um ajuste de médio a alto (170 e superior).
Para cabelos finos, de textura média ou levemente 
ondulados, selecione um ajuste de médio a baixo 
(160 e inferior).

Tenha	cuidado	redobrado	com	cabelos	claros,	loiros,	
descoloridos	ou	tingidos,	pois	eles	são	mais	propensos	a	
danos	causados	por	altas	temperaturas.
	 4	 	Para	ajustar	a	temperatura,	pressione	o	botão	+	

para	aumentar	a	temperatura	ou	o	botão	-	para	
diminuí-la (fig. 4).
O	visor	mostra	o	ajuste	de	temperatura	
selecionado.
Quando	a	temperatura	do	aparelho	chegar	ao	
ajuste	selecionado,	a	palavra	‘READY’	será	exibida	
no	visor.
As	barras	no	visor	mostram	o	tempo	de	utilização	
restante	do	aparelho.	O	tempo	de	uso	total	é	
de	60	minutos.	A	cada	dez	minutos	uma	das	seis	
barras	desaparece.	Após	60	minutos,	o	aparelho	é	
desligado	automaticamente.

	 5	  Penteie ou escove os cabelos para que fiquem 
desembaraçados e sedosos.  (fig. 5)

	 6	 	Use	um	pente	para	dividi-los	em	mechas	uniformes.	
Não	separe	mechas	muito	grossas.	

Dica: é melhor isolar os cabelos no topo da cabeça e 
começar a alisar a parte de baixo primeiro, seguida pela 
parte superior.
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	 7	 	Separe	uma	mecha	com	menos	de	5	cm.	Coloque-a	
entre	as	placas	alisadoras	e	pressione	os	cabos	do	
aparelho.	

	 8	 	Deslize	a	chapa	alisadora	ao	longo	do	comprimento	
dos	cabelos,	da	raiz	até	as	pontas,	sem	parar	para	
evitar o superaquecimento (fig. 6).

	 9	 	Repita	o	procedimento	após	20	segundos	até	
atingir	o	visual	desejado.	

	10		Aguarde	os	cabelos	esfriarem.	Não	penteie-os	nem	
escove-os	antes	disso,	pois	poderá	desmanchar	o	
penteado	que	você	acabou	de	criar.

limpeza
	 1	  Verifique se o aparelho está desligado e 

desconectado.
	 2	 	Deixe	o	aparelho	esfriar	completamente	em	uma	

superfície	resistente	ao	calor.
	 3	 	Limpe	o	aparelho	com	um	pano	úmido.

Para guardar a aparelho
Nunca enrole o fio em volta do aparelho. 
	 1	  Verifique se o aparelho está desligado e 

desconectado.
	 2	 	Deixe	o	aparelho	esfriar	em	uma	superfície	

resistente	ao	calor	antes	de	guardá-lo.
	 3	 	Use	a	trava	de	fechamento	para	travar	as	placas	

alisadoras	juntas	antes	de	guardar	o	aparelho.

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. Com esse ato, 
você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 7).

garantia e assistência técnica 
Se necessitar de informações ou tiver algum problema, 
visite a página da Philips em www.philips.com ou 
contate o Atendimento ao Cliente Philips do seu país 
(os números de telefone encontram-se no folheto da 
garantia mundial). Se não existir um Atendimento ao 
Cliente Philips no seu país, dirija-se a um representante 
local da Philips ou contate o Departamento de 
Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Cuidados 
Pessoais Philips.

resolução de problemas
Se surgir um problema com a chapa alisadora e você não 
puder solucioná-lo com as informações a seguir, entre em 
contato com a assistência técnica autorizada da Philips 
mais próxima ou com o Atendimento ao Cliente Philips 
do seu país. 

Problema Solução

O secador não 
funciona.

Talvez tenha havido uma queda 
de energia ou a tomada não 
esteja alimentada. Verifique se o 
fornecimento de energia está normal. 
Se estiver, conecte outro aparelho à 
tomada para verificar a alimentação.

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.

-

4222.002.7014.2 3/7



4222.002.7014.2 4/7



4222.002.7014.2 5/7



4222.002.7014.2 6/7



4222.002.7014.2 7/7


	English
	Português do Brasil
	Arabic
	Farsi

