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Português

1 Parabéns
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para 
beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu 
produto em www.philips.com/welcome.

2 Introdução
O CurlControl, com um ferro de 25 mm para caracóis naturais, possui 
um revestimento protector de cerâmica e 8 regulações de temperatura 
para se adaptar ao seu tipo de cabelo. Crie caracóis fáceis de manter, 
com um aspecto natural e sinta-se sexy evitando danos e cabelo seco. 
Esperamos que desfrute da utilização do seu CurlControl.

3 Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o 
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
• 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. 

• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não 
brincam com o aparelho.

• Se o cabo eléctrico estiver danificado, este deve ser sempre 
substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela 



Philips ou por pessoal com qualificação equivalente para se evitarem 
situações de perigo. .

• AVISO: Mantenha este aparelho afastado da água. Não 
o utilize próximo ou sobre recipientes com água, como 
banheiras, lavatórios, etc. Quando utilizar o aparelho numa 
casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização. 
A proximidade da água representa um risco, mesmo quando o 
aparelho está desligado.

• Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à 
voltagem eléctrica local antes de o ligar.

• Verifique regularmente o estado do cabo de alimentação. Não 
utilize o aparelho se a ficha, o fio ou o próprio aparelho estiverem 
danificados.

• 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.

• O corpo deste aparelho aquece durante a utilização. Evite o 
contacto com a pele.

• Evite que o fio de alimentação entre em contacto com as partes 
quentes do aparelho.

• Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos.
• Desligue sempre da corrente após cada utilização.
• Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
• Mantenha o modelador limpo e sem pó e produtos de modelação 

do cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em 
combinação com produtos de modelação do cabelo.

• Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado 
da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas 
por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação 
extremamente perigosa para o utilizador.

• O modelador tem um revestimento em cerâmica. Este revestimento 
desgasta-se lentamente ao longo do tempo. Isto não afecta o 
desempenho do aparelho.



• Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis 
quando estiver ligado.

• Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando 
estiver quente.

• Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando está ligado à corrente.
• Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, o modelador pode 

ficar manchado.
• Este aparelho é extremamente quente, tenha muito cuidado quando 

utilizar este aparelho.
• Segure apenas pela pega quando a unidade está ligada à corrente, as 

outras partes estão quentes.
• Antes de o utilizar em cabelo artificial, consulte sempre o seu 

distribuidor.
• Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
• Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana, 

estável e resistente ao calor. O modelador quente nunca deve tocar 
na superfície nem outros materiais inflamáveis.

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 
No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos 
domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao 
fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



4 Encaracole o cabelo
Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o 
seu cabelo. Seleccione sempre um nível de temperatura baixo quando 
utilizar o modelador pela primeira vez.

Tipo de cabelo Regulação da temperatura
Cabelo grosso, encaracolado, 
difícil de alisar

Média a Alta (regulação 4-8)

Cabelo fino, de textura 
intermédia, ligeiramente ondulado

Baixa a Média (regulação 1-5)

Cabelo claro, louro, pintado Baixo (regulação 1-3)

1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Faça deslizar o interruptor ligar/desligar ( ) para a posição I para 

ligar o aparelho.
 » O indicador ligar/desligar ( ) ilumina-se e fica intermitente.

 Rode o botão da temperatura ( ) para seleccionar a sua regulação 
de temperatura pretendida, de acordo com o recomendado na 
tabela acima.
 » Quando o aparelho está pronto a utilizar, a intermitência do 
indicador ( ) pára.

3 Antes de começar a encaracolar o cabelo, penteie-o e divida-o em 
pequenas madeixas. Prima o manípulo ( ) e coloque a madeixa 
entre o ferro ( ) e a mola ( ).

4 Feche a mola soltando o manípulo e faça deslizar o ferro até à ponta 
do cabelo. 

5 Segure na ponta fria ( ) e na pega ( ) do modelador e, de seguida, 
enrole a madeixa de cabelo à volta do ferro desde a ponta até à raiz 
rodando o modelador.

6 Mantenha o modelador nessa posição durante, no máximo, 10 
segundos.



Nota

 • Não puxe o modelador ao desenrolar a madeixa, pois alisará o caracol.

7 Desenrole a madeixa de cabelo até conseguir abrir novamente a 
mola com o manípulo.

8 Solte o cabelo encaracolado.
Para encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 3 a 8.
Pode encaracolar o cabelo de dentro para fora ou de fora para dentro, 
de acordo com a sua preferência.

Após a utilização: 
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o no suporte de descanso ( ) até arrefecer. Recomenda-

se vivamente que o coloque sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Remova cabelos e pó do ferro e da mola.
4 Limpe o ferro e a mola com um pano húmido.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo 

pendurando-o com argola de suspensão ( ). 

5 Garantia e assistência
Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o 
Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de 
Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone 
encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro 
de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao seu distribuidor Philips 
local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips Domestic 
Appliances and Personal Care BV.



6 Resolução de problemas
Se ocorrerem problemas com o modelador e se não for capaz de 
os resolver através das indicações dadas a seguir, contacte o centro 
de assistência Philips mais próximo ou o Centro de Atendimento ao 
Cliente Philips do seu país.

Problema Causa Solução
O aparelho 
não funciona.

A tomada de alimentação 
a que o aparelho foi ligado 
pode não possuir corrente 
eléctrica.

Assegure-se de que a 
tomada tem corrente 
eléctrica.

O fio de alimentação 
do aparelho pode estar 
danificado.

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.
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