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PORTUGUÊS DO BRASIL
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao
máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em
www.welcome.philips.com/br_pt/.
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Descrição geral (fig. 1)
Capa para áreas sensíveis (apenas HP6421/31, HP6421/30)
Discos de depilação
Cabeça depiladora
Controle deslizante liga/desliga (HP6421/30 possui duas velocidades)
Encaixe do plugue
Adaptador
Plugue
Escova de limpeza

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

Perigo
Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
Não use o aparelho próximo ou sobre bacias ou banheiras com água (fig. 2).
Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro (fig. 3).
Se usar o aparelho no banheiro, não use uma extensão (fig. 4).

Aviso
-- Se o adaptador estiver danificado, ele deverá ser trocado (por um
modelo original) 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 devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com
o aparelho.
-- O adaptor contém um transformador. Não retire o adaptor para
substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
-- Só use o aparelho com o adaptador fornecido.
Atenção
-- Este aparelho destina-se apenas à remoção de pelos do corpo da
mulher em áreas abaixo do pescoço.
-- Para evitar danos e ferimentos, mantenha o aparelho (com ou sem
acessórios) longe de roupas, tecidos, cordas, escovas, etc. enquanto ele
estiver sendo utilizado.
-- Não use o aparelho em peles irritadas ou com varizes, arranhões,
espinhas, pelos encravados, verrugas (com pelos) ou feridas sem antes
consultar um médico.
-- Pessoas com baixa imunidade ou que sofrem de diabetes melitus,
hemofilia ou imunodeficiência também devem consultar um médico
antes de usar o aparelho.
-- Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada nas primeiras vezes
em que usar o depilador. Isso é absolutamente normal e desaparece
rapidamente. Ao usar o aparelho com mais frequência, sua pele se
acostumará com a depilação, a irritação diminuirá e os pelos ficarão mais
finos e macios. Caso a irritação não desapareça em até três dias, consulte
um médico.
-- Não use a cabeça depiladora nem os acessórios se estiverem
danificados ou quebrados, pois isso poderá causar ferimentos.
-- Use e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.
-- Nível de ruído: Lc = 76 dB (A).
Campo eletromagnético (EMF)
Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões
aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.
Geral
O aparelho é equipado com um seletor automático de voltagem e é
adequado para voltagens de 100 a 240 volts.

Meio ambiente
-- Não descarte o aparelho no lixo doméstico no final de sua vida útil.
Leve-o até um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado.
Dessa forma, você estará ajudando a preservar o meio ambiente (fig. 5).
Garantia e suporte
Caso você precise de informações ou suporte, visite o site www.philips.com/
support ou leia o folheto de garantia mundial à parte.
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Garantia
• A Philips garante seus produtos eletroportáteis e de cuidados pessoais por
um período de dois anos contados a partir da data da compra. Se qualquer
defeito decorrente de material ou mão-de-obra defeituosos ocorrer dentro
do período de dois anos de garantia, a Philips reparará ou substituirá o
produto sem qualquer encargo para o consumidor.
• A utilização da garantia para o reparo ou troca do produto está condicionada
à apresentação da nota fiscal de compra original, desde que o período entre a
data da compra e a solicitação do serviço não exceda o prazo de dois anos.
• A garantia não cobre produtos e/ou peças de produtos que sejam de
vidro ou que estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser considerados
como consumíveis dada a sua natureza.
• A garantia perderá sua validade se o defeito for decorrente de utilização
incorreta do produto, manutenção deficiente ou ainda se mudanças ou reparos
no produto tenham sido realizados por pessoas não autorizadas pela Philips.
• Para que o produto seja usado da forma correta, o consumidor deverá
seguir criteriosamente todas as instruções mencionadas no manual do
usuário e deverá abster-se de quaisquer ações ou uso descritos como
não desejáveis ou para as quais sejam feitas recomendações e avisos nas
instruções fornecidas com o produto.
Importante: restrições da garantia para certos
produtos e materiais
• Para alguns produtos, a garantia pode estar sujeita a certas restrições. Tais
restrições, se aplicáveis, podem se encontradas na seção “Restrições à
Garantia” do capítulo “Garantia e Suporte” do manual do usuário.
• Estas restrições à garantia não afetam os direitos legais do consumidor.
Serviço
A assistência durante e após o período de garantia pode ser obtida em todos
os países onde o produto for oficialmente comercializado pela Philips. Nos
países onde o produto não for distribuído pela Philips, a assistência é fornecida
pela organização local Philips. Neste caso, poderá haver alguma demora no
atendimento se as peças necessárias não estiverem disponíveis de imediato.
Dirija-se ao seu varejista, a um posto autorizado Philips ou entre em contato
com o Centro de Informações ao Consumidor de seu país se precisar de mais
informações ou se tiver algum problema na obtenção de assistência técnica.
Para mais informações de suporte, consulte o site www.philips.com.br/suporte.
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