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PT-BR
1 Introdução
Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar 
todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu 
produto no site www.philips.com/welcome.
O Dynamic Volume Brush da Philips é um secador de cabelos 
modelador com sistema giratório automático que ajuda você a 
obter resultados profissionais como em um salão de beleza. Além 
disso, o secador de cabelo modelador conta com duas escovas 
diferentes (uma pequena e uma grande) ideal para todos os 
comprimentos de cabelo estilos desejados.
O secador de cabelo modelador também conta com recursos que 
protege seus cabelos contra os danos e oferecem os melhores 
resultados. A escova possui cerdas naturais que proporcionam mais 
maciez e menos fricção aos cabelos. O aparelho vem com um 
ionizador que gera íons negativos. Os íons são distribuídos pelo 
cabelo com o ar produzido pelo aparelho, evitando que os cabelos 
fiquem arrepiados ou com estática, além de deixá-los brilhantes e 
sem frizz. Além da função iônica, as escovas do secador de cabelo 
modelador possuem revestimento em cerâmica que distribui o 
calor de modo mais suave do que em revestimentos convencionais, 
protegendo seus cabelos contra o ressecamento.

Visão geral do secador de cabelo modelador
a Escova grande: 

Ideal para penteados mais simples (principalmente cabelos 
compridos).

b Botão de liberação da escova.
c Botão de velocidade da rotação.



d Botão de fluxo de ar e temperatura.
e Botões de direção da rotação.
f Argola para pendurar.
g Tampa de proteção da escova grande.
h Tampa de proteção da escova pequena.
i Escova pequena: 

Ideal para um penteado mais definido (para deixar as pontas 
para dentro ou para fora) e para cabelos mais curtos.

2 Importante
Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o 
para consultas futuras.
• AVISO: não use este aparelho próximo à água. 
• Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o 

uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o 
aparelho desligado. 

• AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras, 
chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham 
água.  

• Não insira objetos de metal nas grades de ar para evitar 
choque elétrico.

• Nunca obstrua as grades de ar.
• Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se 

a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da rede 
elétrica local.

• Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito 
neste manual.

• Esse aparelho deve ser usado apenas em cabelos humanos.
• Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca 

deixe-o sem vigilância.
• Sempre desconecte o aparelho da tomada após o uso. 



• Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que 
não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso 
contrário, a garantia será anulada.

• Não enrole o fio em volta do aparelho. 
• 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 devem ser supervisionadas para que não brinquem 
com o aparelho.

• Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um 
dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no 
circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente 
de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um 
instalador profissional.

• Se o aparelho superaquecer, ele será automaticamente desligado. 
Desconecte o aparelho da tomada elétrica e deixe-o esfriar por 
alguns minutos. Antes de religá-lo, verifique as grades para ter 
certeza de que não estão bloqueadas com felpos, cabelos etc.

• Não deixe que as superfícies quentes do aparelho entrem em 
contato com sua pele.

• Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, a estrutura da 
escova poderá ficar manchada.

• Não lave o aparelho/as escovas em água corrente.
• Não ative o botão de rotação da escova sem que nenhum 

acessório esteja encaixado.



Campos eletromagnéticos
O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos 
eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com 
as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é 
segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

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. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o 
meio ambiente.  

3 Usar o secador de cabelo 
modelador

Recomenda-se experimentar usar o aparelho duas ou três vezes 
para que você se acostume com o procedimento. Primeiramente, 
tente modelar com a velocidade mínima de rotação.



Nota

 • Sempre deixe o aparelho e os acessórios esfriarem antes de 
encaixar/desencaixar os acessórios. 

 • Não use o aparelho com os cabelos muito molhados. 
Primeiramente, pré-seque ou seque o cabelo com uma 
toalha. O aparelho funcionará melhor se você tiver secado 
os cabelos com uma toalha. 

 • Penteie o cabelo para evitar que ele fique embaraçado na 
escova. 

 • Deixe esfriar o cabelo seco e modelado antes de penteá-lo, 
escová-lo ou penteá-lo com o dedo para dar o toque final.

 • Nunca ative a função de rotação sem que as escovas 
estejam encaixadas.

Dica
 • Para evitar que os cabelos sejam puxados, o aparelho conta 

com um sistema de segurança. Se você exercer muita pressão 
ao modelar os cabelos, a rotação da escova poderá ficar lenta.



Antes de modelar o cabelo
1 Selecione a escova mais adequada para o seu cabelo e encaixe-a 

no modelador ( ).
2 Para desencaixar o acessório, pressione o botão de liberação (

) e o remova.
3 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
4 Penteie e separe o cabelo por pequenas mechas.
5 Remova a tampa de proteção da escova ( ).
6 Selecione o ajuste desejado para ligar o aparelho ( ):

•  : para definir seu penteado, use a temperatura suave 
com fluxo de ar forte.

•  : para secar rapidamente seu cabelo, use a temperatura alta 
com fluxo de ar forte.

•  : para proteger o cabelo contra o ressecamento, use a 
temperatura quente com fluxo de ar suave.

•  : desligar
 » A função iônica é acionada automaticamente quando o 
aparelho é ligado. Ela dá aos cabelos um brilho extra e reduz 
o frizz.

7 Selecione sua velocidade de rotação preferida ( ). Durante as 
primeiras utilizações, recomenda-se usar a velocidade mínima 
de rotação para que você se acostume com o modo de 
modelagem.

Modelar os cabelos
Deixas o cabelo ondulado/com volume
1 Coloque a escova nas pontas do cabelo ( ) e use a rotação de 

acordo com os movimentos que você faz para enrolar o cabelo 
até a raiz ( ). 



2 Deixe a escova na raiz até que o cabelo esteja completamente 
seco.

3 Retire a escova do cabelo girando o aparelho na direção 
contrária (  ).

4 Para modelar o restante do cabelo, repita as etapas de 1 a 3.

Modelar as pontas do cabelo
1 Coloque as escova nas pontas do cabelo.
2 Escolha a direção de rotação de acordo com o resultado que 

você deseja obter (pontas para dentro ou para fora).
3 Ative a rotação e deixe o aparelho nas pontas do cabelo para 

modelá-las até que o cabelo esteja completamente seco e 
modelado conforme desejado.

4 Para modelar o restante do cabelo, repita as etapas de 1 a 3.

Alisar o cabelo
1 Coloque a escova na raiz do cabelo.
2 Puxe a escova da raiz até as pontas do cabelo (sem usar a 

rotação).
3 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas 1 e 2.

Dica
 • Para obter mais dicas de modelagem, acesse www.philips.com/

haircare.



4 Armazenamento
Nota

 • Não enrole o fio em volta do aparelho.
 • Nunca coloque o aparelho nem as escovas na água.

1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho e os acessórios com um pano úmido. Remova 

os cabelos soltos e o pó da escova. Nunca insira objetos de 
metal no aparelho para limpá-lo.

4 Sempre use a tampa de proteção para armazenar as escovas.
5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você 

também pode pendurá-lo na argola de sustentação.

5 Garantia e assistência técnica
Para obter informações, por exemplo, sobre a troca de um 
acessório ou em caso de problemas, acesse o site da Philips em 
www.philips.com/support ou entre em contato com o Atendimento 
ao Cliente Philips em seu país. O número de telefone se encontra 
no folheto da garantia mundial. Se não existir uma Central de 
Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante 
local da Philips.



6 Solução de problemas
Problema Causa Solução

O secador 
n ã o 
funciona.

Provavelmente, a tomada 
elétrica onde o aparelho 
está conectado não está 
alimentada.

Verifique se a tomada está 
alimentada.

O  s e c a d o r  p o d e  t e r 
superaquecido e desligado 
automaticamente.

Desconecte o aparelho 
da  tomada  e l é t r i c a  e 
deixe-o esfriar por alguns 
minutos. Antes de ligá-lo 
novamente, verifique as 
grades para ter certeza de 
que não estão bloqueadas 
com felpos, cabelos, etc.

O secador de cabelos pode 
não ser adequado para a 
tensão onde está ligado.

Ver i f i que  se  a  tensão 
i nd i c ada  na  p l a c a  do 
m o d e l o  d o  s e c a d o r 
corresponde à tensão de 
energia local.
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