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Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar 
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu 
produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o 
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
•	 AVISO: não utilize este aparelho perto de água. 
•	 Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da 

corrente após a utilização, uma vez que a presença 
de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho 
desligado.

•	 AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, 
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que 
contenham água.

•	 Desligue sempre da corrente após cada utilização.
•	 Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. 

Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. 
Antes	de	voltar	a	ligar	o	aparelho,	verifique	as	grelhas	e	certifique-se	
de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.

•	 Se	o	fio	estiver	danificado,	deve	ser	sempre	substituído	pela	Philips,	
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal 
devidamente	qualificado	para	se	evitarem	situações	de	perigo.

•	 Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou 
superior	a	8	anos	e	por	pessoas	com	capacidades	físicas,	sensoriais	
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, 
caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas 
instruções	relativas	à	utilização	segura	do	aparelho	e	se	tiverem	sido	
alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar 



com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem 
ser efectuadas por crianças sem supervisão. 

•	 Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo 
de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece 
a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual 
nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

•	 Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar 
choques eléctricos.

•	 Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
•	 Antes	de	ligar	o	aparelho,	certifique-se	de	que	a	tensão	indicada	no	

mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
•	 Não	utilize	o	aparelho	para	outro	fim	que	não	o	descrito	neste	

manual.
•	 Não	utilize	o	aparelho	sobre	cabelo	artificial.
•	 Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à 

corrente.
•	 Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes 
ou	que	a	Philips	não	tenha	especificamente	recomendado.	Se	utilizar	
tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.

•	 Não	enrole	o	fio	de	alimentação	à	volta	do	aparelho.
•	 Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos 
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo 
com	as	instruções	fornecidas	neste	manual	do	utilizador,	o	aparelho	
pode	ser	utilizado	em	segurança	com	base	em	provas	científicas	
disponíveis	actualmente.



Ambiente
O produto foi concebido e fabricado com materiais e 
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e 
reutilizados.
Quando	este	símbolo	de	um	caixote	de	lixo	com	um	traço	por	cima	
constar	de	um	produto,	significa	que	esse	produto	está	abrangido	pela	
Directiva Europeia 2012/19/UE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos 
eléctricos e electrónicos.
Proceda	de	acordo	com	as	regulamentações	locais	e	não	elimine	os	
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação 
correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas 
para o ambiente e para a saúde pública.

2 Secar o cabelo
1 Ligue	a	ficha	a	uma	tomada	de	corrente	eléctrica.
•	 Para uma secagem mais precisa, encaixe o concentrador (  ) 

no secador.
•	 Para desencaixar um acessório, retire-o do aparelho.

2 Regule	o	interruptor	de	fluxo	do	ar	(	  ) para 	para	um	fluxo	
de ar quente e forte para uma secagem rápida, para  para um 
fluxo	de	ar	quente	e	suave	para	secar	cabelo	curto,	para	  para um 
fluxo	de	ar	frio	para	fixar	o	seu	penteado	ou	para	  para desligar.

Após a utilização:

1 Desligue	o	aparelho	e	retire	a	ficha	da	corrente.
2 Coloque-o	numa	superfície	resistente	ao	calor	até	que	arrefeça.
3 Limpe o aparelho com um pano húmido.
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo 

pendurando-o com argola de suspensão (  ).



3 Garantia e assistência
Caso	necessite	de	informações,	p.	ex.	sobre	a	substituição	de	um	
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em 
www.philips.com/support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente 
da	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	Philips.
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