
Registre o produto e obtenha suporte em

www.philips.com.br/walita

Manual do usuário

RI3700 series

EcoCare



2

 
3

 
4

 
4

 
6

 
8

 
8

 
9

 
10

 
12

 
13

SELF

 
14

 
16

 
16

 
17

 
18



3

SELF



4

BR  Encha o reservatório somente com 
água. Para evitar danos ao ferro, não 
adicione perfume, vinagre, goma, agentes 
descalcificadores, produtos para passar 
roupa ou outros produtos químicos.
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BR  A função de economia automática de 
energia é ativada quando o ajuste de vapor 
está definido como “MAX”. Ao passar 
dobras, é natural aplicar mais pressão sobre 
o ferro. Somente neste caso é liberado mais 
vapor, para que haja economia de energia. 
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BR  Use o sistema de vapor para passar 
roupas muito amassadas em altas 
temperaturas ( •• ou superior) ou  
que estavam penduradas.
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BR  Use o spray para remover rugas mais 
teimosas em qualquer temperatura.

SELF
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BR  Desligamento automático  
(somente no modelo RI3760).
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BR  Remova as impurezas a cada duas 
semanas. Preencha o reservatório de 
água e aqueça o ferro até a temperatura 
“MAX”. Em seguida, desconecte o ferro 
da tomada e o coloque em cima da pia. 
Mantenha pressionado o botão deslizante 
a fim de ativar a função Self-clean, e agite 
o ferro para melhor distribuir a água. 

SELF



15



16

BR  Limpeza e armazenamento. Não use palha 
ou lã de aço, vinagre nem agentes de 
limpeza abrasivos.  
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Problema Possível causa Solução
BR O ferro não produz vapor. O ajuste de vapor está na 

posição 0.
Coloque o ajuste de vapor na posição l ou ;.

O ferro apresenta vazamento. O reservatório de água está 
excessivamente cheio.

Não preencha o reservatório de água além da 
indicação “MAX”.

O sistema de vapor não está 
funcionando corretamente.

O sistema de vapor foi usado 
muitas vezes com intervalos de 
tempo insuficientes.

Temporariamente, mantenha o ferro na posição 
horizontal antes de reutilizar o sistema de vapor.

Partículas e impurezas estão 
vazando da base do ferro 
durante sua utilização.

A água dura (com impurezas) 
forma depósitos no interior da 
base do ferro.

Use a função Self-Clean até que as partículas  
e impurezas sejam eliminadas.

Manchas de água aparecem na 
roupa durante o uso do ferro.

O vapor condensou na tábua  
de passar roupa.

De vez em quando, passe o ferro sem usar o 
sistema de vapor sobre as manchas para secá-las.

Se a parte inferior da tábua 
de passar roupa estiver úmida, 
seque-a com um pedaço de pano.

Para evitar que o vapor condense na tábua de 
passar roupa, use uma tábua com cobertura  
de tela metálica.
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CERTIFICADO DE GARANTIA  

ATENÇÃO
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha 
validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra  
do produto.
Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, 
proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.
1.  Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos 

integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo 
de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota 
fiscal de compra.

2.   Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente 
transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.

3.  Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a 
Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

4.    Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do 
produto correm por conta do consumidor.

5.  No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados 
gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.

6.   Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir : 
a)  Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as 

recomendações do manual de instruções do produto,
 b)  Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou 

pessoa não autorizada pelo fabricante,
 c)  Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 d)  Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 e)  Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 f)  Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7.  Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.
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