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General description (Fig. 1)
1 Protection cap
2 Brush head
3 Connection pin
4 On/off button
5 Battery-low indicator
6 Handle
7 Socket for asmall plug
8 Anti-roll ridge
9 Supply unit
10 Charging light
11 Small plug
12 Bottom cap

Note: Brush heads may differ 
depending on the VisaPure type.

Introduction
Thank you for choosing to buy Philips 
VisaPure Essential Mini. Before you get 
started, we hope you will register your 
product at www.philips.com/welcome 
in order to enjoy dedicated product 
support and offers designed especially 
for you. 
 
So what is VisaPure Essential Mini and 
how can it help your skin? Cleansing is 
an essential part of the daily skincare 
routine, but traditional methods do not 
always leave your skin as clean and 
radiant as it could be. That is why we 
have developed VisaPure Essential 
Mini – our exciting new approach 
to facial cleansing. Forget manual 
cleansing, with VisaPure Essential 
Mini you can enjoy clean, radiant skin, 
quickly and easily every day. VisaPure 
Essential Mini uses gentle rotating 
movements to cleanse deeply, remove 
impurities and make-up to leave skin 
feeling soft and fresh. Designed to 
complement your current routine, 
you can use VisaPure Essential Mini 
together with your current cleanser.  
It also helps skincare products applied 
after cleansing – such as your favorite 
moisturizer – to be absorbed better. 
You will notice the cleansing effect 
immediately – experiencing smoother, 
more radiant-looking skin. VisaPure 
Essential Mini comes ready to use with 
a brush head. Additional brush heads 
for different skin types and purposes 
are available separately. Ready to get 
started? Use VisaPure Essential Mini 
twice daily to enjoy soft, cleansed skin 
and to reveal your natural radiance. 
We hope you and your skin will enjoy 
using VisaPure Essential Mini.

Important safety information
Read this user manual carefully before 
you use the appliance and save it for 
future reference.

Danger
 - Keep the supply unit 

away from water. 
Do not place or 
store it over or near 
water contained in a 
bathtub, washbasin, 
sink etc. Do not 
immerse the supply 
unit in water or any 
other liquid. After 
cleaning, make sure 
the supply unit is 
completely dry before 
you connect it to the 
wall socket.

 - For additional 
protection, the 
installation of a 
residual current 
device (RCD) having 
a rated residual 
operating current 
not exceeding 
30 mA is advisable 
in the electrical 
circuit supplying the 
bathroom. Ask your 
installer for advice.

Warning
 - For the purpose 

of recharging the 
battery, only use the 
detachable supply unit 
(A00390) provided 
with the appliance 
(see symbol).

 - Do not use the 
appliance, the brush 
head or the supply 
unit if it is damaged 
or broken to avoid 
injuries.

 - Always check the 
appliance before you 
use it. Do not use the 
appliance, the brush 
head or the supply 
unit if it is damaged, 
as this may cause 
injury. Always replace 
a damaged part with 
one of the original 
type. 

 - The supply 
unit contains a 
transformer. Do not 
cut off the supply 
unit to replace it with 
another plug, as this 
causes a hazardous 
situation.

 - Fully charge the 
appliance at least 
every 3 months 
to sustain battery 
lifetime.

 - This appliance can 
be used by children 
aged from 8 years 
and above and 
persons with reduced 
physical, sensory or 
mental capabilities 
or lack of experience 
and knowledge if 
they have been 
given supervision or 
instruction concerning 
use of the appliance 
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 - If you have sensitive 
skin or experience 
skin irritation after 
using the appliance 
with the normal brush 
head, we advise 
you to switch to the 
sensitive brush head.

 - VisaPure cleanses 
your skin deeply and 
stimulates blood 
circulation. If your 
skin is used to the 
treatment, you may 
experience slight skin 
reactions like redness 
or skin tightness on 
occasion. If your 
skin is not used to 
the treatment, these 
reactions may be 
stronger and can last 
longer, but should 
disappear after some 
hours. To reduce 
these skin reactions, 
you can shorten 
the treatment time, 
reduce the treatment 
frequency and/or 
apply less pressure 
on the skin during 
treatment. 
After 2 weeks of 
daily use, your skin 
should have adapted 
to treatment with 
VisaPure. However,  
if you still experience 
strong skin reactions 
after 2 weeks of daily 
use, we advise you to 
stop using VisaPure 

in a safe way and 
understand the 
hazards involved. 
Children shall not play 
with the appliance. 
Cleaning and user 
maintenance shall not 
be made by children 
without supervision.

 - This appliance is 
NOT a toy. Keep the 
appliance out of the 
reach of children.

 - Do not insert metal-
containing material 
into the socket for 
the appliance plug to 
avoid short circuiting.

 - This appliance 
contains batteries that 
are non-replaceable.

Caution
 - This appliance is 

intended for cleansing 
the face, excluding 
the sensitive area 
around the eyes. Do 
not use the appliance 
for any other purpose.

 - Do not use the 
appliance more than 
twice a day.

 - For hygienic reasons, 
we advise you to not 
share the appliance 
with other people.

 - Do not clean the 
appliance with water 
that is hotter than 
shower temperature 
(max. 40 °C/104 °F).

and give your skin 
some time to recover. 
You can continue your 
treatment once the 
skin reactions have 
disappeared, using 
reduced treatment 
time and frequency. 
If the strong skin 
reactions reoccur, we 
advise you to contact 
your doctor.

 - We advise you to 
not cleanse your skin 
longer than 1 minute 
at a time, to prevent 
overtreatment.

 - Use a hairband or hair 
clips to avoid your 
hair getting caught in 
the rotating parts.

General 
 - Please note that the condition of 

the skin varies throughout the year. 
Facial skin can get dryer during 
the winter season. In that case you 
can reduce the treatment time or 
frequency, depending on the needs 
of your skin.

 - The appliance cannot be used 
directly from the wall socket.

 - Regular cleaning of the appliance 
ensures optimal results and a 
longer lifetime for the appliance.

 - The appliance complies with the 
internationally approved IEC safety 
regulations and can be safely used 
in the bath or shower and cleaned 
under the tap.

 - This appliance is waterproof (Fig. 2).  
It is suitable for use in the bath 
or shower and for cleaning under 
the tap. For safety reasons, the 
appliance can therefore only be 
used without cord.

 - The appliance is equipped with an 
automatic voltage selector and is 
suitable for mains voltages ranging 
from 100 to 240 volts.

 - Do not put the 
appliance or any part 
in the dishwasher.

 - Charge, use and store 
the appliance at a 
temperature between 
10 °C/50 °F and 
40 °C/104 °F.

 - Do not use the 
appliance on chapped 
skin, after eye surgery, 
open wounds or if 
you suffer from skin 
diseases or skin 
irritations, such as 
severe acne, sunburn, 
skin infection etc.

 - Do not use the 
appliance if you are 
taking steroid-based 
medication.

 - If you wear piercings 
on your face, remove 
the piercings before 
you use the appliance 
or make sure that 
you do not use the 
appliance on or near 
the piercing.

 - If you wear jewelry or 
glasses, take them off 
before you use the 
appliance or make 
sure you do not use 
the appliance on or 
near the jewelry or 
glasses.

 - Do not use the 
appliance with self-
made cleansers or 
cleansers containing 
harsh chemicals or 
rough particles.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with  
all applicable standards and 
regulations regarding exposure to 
electromagnetic fields.

Using the appliance
You can either use the appliance in front 
of the sink, in the shower or in the bath. 
We advise you to use VisaPure Essential 
Mini with your favorite cleanser. You 
can cleanse your face with VisaPure 
Essential Mini twice a day.

Daily facial cleansing with 
VisaPure
Note: The appliance does not work 
directly from the wall socket (Fig. 3).

Note: Do not use the brush head on 
the sensitive skin around the eyes.

1 Push the brush head onto the 
connection pin until it locks into 
position with a click (Fig. 4).

2 Moisten the brush head with 
water or liquid cleanser or apply 
the cleanser directly on your skin 
before you use the appliance. Do 
not use the appliance with a dry 
brush head, as this can irritate the 
skin (Fig. 5).

3 Place the brush head on your skin.
4 Press the on/off button once to 

switch on the appliance. Press the 
button once more to switch off the 
appliance (Fig. 6).

Note: We advise you to not cleanse 
your skin for longer than 1 minute  
to prevent overtreatment.

5 Gently move the brush head across 
your skin from the nose towards the 
ear (Fig. 7).

Do not push the brush head too 
hard onto the skin to make sure that 
the treatment remains comfortable.

6 After the treatment, rinse and dry 
your face.

7 Clean the brush head with water.

Cleaning and maintenance 
Never use scouring pads, abrasive 
cleaning agents or aggressive liquids 
such as petrol or acetone to clean the 
appliance.



УКРАЇНСЬКА

Загальний опис (Мал. 1)
1	 Захисний	ковпачок
2	 Щітка
3	 З’єднувальний	стержень
4	 Кнопка	„Увімк./Вимк.“
5	 Індикатор	розрядженої	батареї
6	 Ручка
7	 Роз’єм	для	малої	вилки
8	 Протиобертовий	виступ
9	 Блок	живлення	(адаптер)
10	 Індикатор	заряджання
11	 Мала	вилка
12	 Нижня	кришка
Примітка.	Щітки	можуть	різнитися	залежно	
від	типу	VisaPure.

Вступ
Дякуємо	за	придбання	Philips	VisaPure	
Essential	Mini.	Сподіваємося,	що	перед	
початком	роботи	ви	зареєструєте	свій	
виріб	на	веб-сайті	www.philips.com/
welcome,	щоб	отримувати	спеціальну	
підтримку	виробу	та	пропозиції,	призначені	
спеціально	для	вас. 
 
Що	таке	VisaPure	Essential	Mini	та	як	цей	
пристрій	допоможе	вашій	шкірі?	Очищення	
є	невід’ємною	частиною	щоденного	догляду	
за	шкірою,	але	традиційні	способи	не	
завжди	дозволяють	зробити	шкіру	такою	
чистою	та	сяючою,	якою	вона	може	бути.	
Саме	тому	ми	розробили	VisaPure	Essential	
Mini,	наш	новий	захоплюючий	підхід	до	
очищення	обличчя.	Забудьте	про	очищення	
вручну	–	за	допомогою	VisaPure	Essential	
Mini	можна	щодня	швидко	й	легко	робити	
шкіру	чистою	та	сяючою.	VisaPure	Essential	
Mini	виконує	лагідні	обертові	рухи	для	
глибокого	очищення,	видалення	забруднень	
і	макіяжу	та	надання	шкірі	гладкості	й	
свіжості.	Пристрій	VisaPure	Essential	Mini	
розроблений	як	доповнення	до	звичних	
процедур	і	придатний	для	використання	
разом	із	наявним	очисним	засобом.	Він	
також	сприяє	кращому	засвоюванню	
засобів	для	догляду	за	шкірою	(наприклад,	
вашого	улюбленого	зволожуючого	
засобу),	які	наносяться	після	очищення.	
Ви	відразу	помітите	ефект	очищення,	
адже	ваша	шкіра	стане	більш	гладенькою	
та	сяючою.	Пристрій	VisaPure	Essential	
Mini	постачається	зі	щіткою.	Додаткові	
щітки	для	різних	типів	шкіри	та	інших	цілей	
можна	придбати	окремо.	Готові	розпочати?	
Використовуйте	VisaPure	Essential	Mini	двічі	
на	день,	щоб	насолоджуватися	гладкою,	
очищеною	шкірою	та	відкрити	її	природне	
сяяння.	Сподіваємося,	що	VisaPure	Essential	
Mini	сподобається	вам	і	вашій	шкірі.

Removing the rechargeable 
battery

Only remove the rechargeable 
battery when you discard the 
product. Before you remove 
the battery, make sure that the 
product is disconnected from the 
wall socket and that the battery is 
completely empty.

Take any necessary safety 
precautions when you handle tools 
to open the product and when 
you dispose of the rechargeable 
battery.
1 Switch on the appliance and let it 

operate until it switches off because 
the rechargeable battery is empty.

2 Separate the bottom cap from 
the handle with a small flathead 
screwdriver (Fig. 17) and undo the 
screw (Fig. 18).

3 Insert a small flathead screwdriver 
between the top part and the 
handle and pry loose the top part 
of the appliance (Fig. 19). Carefully 
pull the top part with the battery 
holder out of the housing (Fig. 20).

4 Cut the wires (Fig. 21) and undo the 
screw of the printed circuit board 
(Fig. 22).

5 Remove the rechargeable battery 
from the battery holder (Fig. 23).

Warning: Do not attempt to replace 
the rechargeable battery.

Warning: Do not reconnect the 
appliance to the wall socket 
after you have removed the 
rechargeable battery.

Warranty and support
If you need information or support, 
please visit www.philips.com/support 
or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting
This chapter summarizes the most 
common problems you could encounter 
with the appliance. If you are unable to 
solve the problem with the information 
below, visit www.philips.com/support 
for a list of frequently asked questions  
 or contact the Consumer Care Center  
in your country. 

Cleaning the appliance and the 
brush head 
Clean the appliance and the brush 
head thoroughly with water after each 
use, to ensure optimum performance. 
Make sure that the appliance is 
switched off before you start cleaning it.
1 Remove the brush head from the 

appliance (Fig. 8).
2 Rinse the handle and the brush 

head under the tap with warm 
water with a maximum temperature 
of 40 °C/104 °F (Fig. 9).

3 Clean the back of the brush head 
and the connection pin of the 
appliance under the tap at least 
once a week (Fig. 10).

4 Dry these parts with a towel.

Cleaning the supply unit

Danger: Always keep the supply 
unit dry. Never rinse it under the 
tap or immerse it in water.
Make sure the supply unit is unplugged 
when you clean it. Only wipe it with a 
dry cloth.

Charging the appliance 
Charging the appliance takes 
approximately 8 hours. A fully charged 
appliance can be used for at least 
20 days without charging. This is based 
on a 1-minute cleansing routine when 
you use the VisaPure Essential Mini 
twice a day.

Note: The appliance cannot be used 
directly from the wall socket.

1 Make sure the appliance is 
switched off.

2 Insert the small plug into the socket 
of the appliance.

3 Put the supply unit in the wall 
socket (Fig. 11).

4 Charge the appliance. The charging 
light on the supply unit lights up 
white continuously to indicate that 
the appliance is charging (Fig. 12).

Battery-low indicator
 - When the battery is almost empty, 

the battery-low indicator on the 
handle lights up orange for 15 
seconds. The battery still contains 
enough energy for a complete 
treatment (Fig. 13).

Storage 
 - To store the appliance horizontally, 

place it on the anti-roll ridge (Fig. 14), 
or place the appliance upright  
(Fig. 15).

Problem Solution

The 
appliance 
does not 
work.

Make sure that 
the appliance is 
disconnected from 
the wall socket when 
you use it. Charge the 
appliance according to 
the instructions in this 
user manual. Check if 
there is a power failure 
and if the wall socket 
is live. Make sure that 
you have pressed the 
on/off button properly. 
When connected to 
the wall socket, check 
if the charging light on 
the supply unit lights up 
to make sure that the 
appliance is charging. 
If it does not light up 
or if the appliance still 
does not work, take it 
to your Philips dealer 
or an authorized Philips 
service center.

The 
appliance 
does not 
charge.

Make sure that the 
socket to which you 
connect the appliance 
is live. If you use a 
socket in a bathroom 
cabinet, you may need 
to switch on the light to 
activate the socket. If 
the light on the supply 
unit still does not light 
up or if the appliance 
still does not charge, 
take it to your Philips 
dealer or an authorized 
Philips service center.

I do not 
know if the 
appliance 
is suitable 
for use on 
my skin.

The appliance is 
suitable for all skin 
types. Do not use 
the appliance on 
dry, chapped skin, 
open wounds, or 
when you suffer from 
skin diseases or skin 
irritation, such as severe 
acne, sunburn, skin 
infection, etc. Do not 
use the appliance if 
you are taking steroid-
based medication.

 - If you take the appliance with you 
when you travel, put the protection 
cap on the dry brush head to protect 
the brush head filaments (Fig. 16).

Note: Never put the protection cap on 
the brush head if the brush head is still 
wet, for hygienic reasons.

Brush head replacement 
Damaged brush heads or worn 
filaments could lead to skin irritation. 
Therefore brush heads need to be 
replaced every 3 months or earlier if the 
filaments are deformed or damaged. 
Replacement brush heads are available 
from our website www.philips.com/
parts-and-accessories or from the 
shop where you purchased your Philips 
VisaPure Essential Mini. If you have 
any difficulties obtaining replacement 
brush heads, please contact the Philips 
Consumer Care Center in your country. 
You find its contact details in the 
international warranty leaflet. You can 
also visit www.philips.com/support.

Other heads
All VisaPure brush heads are compatible 
with VisaPure Essential Mini. The 
Revitalising Massage head, Fresh Eyes 
head and Fresh Skin head are only 
compatible with VisaPure Advanced,  
not with VisaPure Essential Mini.
If you like to know more about other 
types of heads that are available 
for specific skincare needs, please 
visit www.philips.com/beauty for 
information.

Recycling
 - This symbol means that this 

product shall not be disposed 
of with normal household waste 
(2012/19/EU) (Fig. 24).

 - This symbol means that this 
product contains a built-in 
rechargeable battery which 
shall not be disposed of with 
normal household waste (Fig. 25) 
(2006/66/EC). Please take your 
product to an official collection 
point or a Philips service center to 
have a professional remove the 
rechargeable battery.

 - Follow your country’s rules for the 
separate collection of electrical 
and electronic products and 
rechargeable batteries. Correct 
disposal helps prevent negative 
consequences for the environment 
and human health.



 - VisaPure	глибоко	очищує	
шкіру	й	стимулює	
циркуляцію	крові.	Якщо	
ви	вже	обробляли	шкіру,	
в	окремих	випадках	
очищення	може	
спричинити	легкі	шкірні	
реакції,	як-от	почервоніння	
чи	стягування.	Якщо	ви	
ще	не	обробляли	шкіру,	
ці	реакції	можуть	бути	
важчими	й	тривати	довше,	
але	вони	мають	зникнути	
через	кілька	годин.	Щоб	
зменшити	шкірні	реакції,	
скоротіть	час	обробки,	
зменште	частоту	обробки	
та/або	менше	тисніть	на	
шкіру. 
Через	2	тижні	щоденного	
використання	шкіра	
має	пристосуватися	до	
очищення	за	допомогою	
VisaPure.	Проте	якщо	
важкі	шкірні	реакції	все	
ще	спостерігаються	
через	2	тижні,	припиніть	
використовувати	VisaPure	
та	дайте	шкірі	трохи	
часу	на	відновлення.	
Продовжте	обробку	після	
зникнення	шкірних	реакцій,	
але	зменште	час	і	частоту	
обробки.	Якщо	важкі	
шкірні	реакції	з’являються	
знову,	зверніться	за	
консультацією	до	лікаря.

 - Щоб	запобігти	надмірній	
обробці,	радимо	не	
очищувати	шкіру	довше	
1	хвилини	за	раз.

Не	дозволяйте	дітям	
виконувати	чищення	
та	догляд	без	нагляду	
дорослих.

 - Цей	пристрій	НЕ	іграшка.	
Зберігайте	пристрій	
подалі	від	дітей.

 - Для	запобігання	
короткому	замиканню	
не	вставляйте	металеві	
предмети	в	розетку	для	
штекера	пристрою.

 - Цей	пристрій	містить	
незамінну	акумуляторну	
батарею.

Увага
 - Цей	пристрій	призначено	
для	очищення	обличчя	
крім	чутливої	ділянки	
навколо	очей.	Не	
використовуйте	пристрій	
для	інших	цілей.

 - Не	використовуйте	
пристрій	частіше,	ніж	
двічі	на	день.

 - З	міркувань	гігієни	
рекомендуємо	не	
давати	користуватися	
пристроєм	іншим	людям.

 - Не	мийте	пристрій	водою,	
гарячішою	за	40	°C.

 - Не	кладіть	пристрій	або	
будь-яку	його	частину	в	
посудомийну	машину.

 - Заряджайте,	
використовуйте	та	
зберігайте	пристрій	при	
температурі	від	10	до	
40	°C.

Важлива інформація з 
техніки безпеки
Перед	тим	як	використовувати	пристрій,	
уважно	прочитайте	цей	посібник	користувача	
та	зберігайте	його	для	майбутньої	довідки.

Небезпечно
 - Тримайте	блок	живлення	
подалі	від	води.	Не	
ставте	й	не	зберігайте	
його	біля	води	у	ваннах,	
раковинах	тощо.	Не	
занурюйте	його	у	
воду	чи	іншу	рідину.	
Перш	ніж	підключити	
блок	живлення	після	
очищення	до	розетки,	
переконайтеся,	що	він	
повністю	сухий.

 - Для	додаткового	
захисту	рекомендується	
встановити	пристрій	
захисного	відключення	
(ПЗВ)	із	номінальним	
залишковим	струмом	
до	30	мА.	Рекомендації	
щодо	цього	пристрою	
можна	отримати	в	
спеціаліста.

Обережно
 - Для	заряджання	батареї	
використовуйте	лише	
знімний	блок	живлення	
(A00390),	що	входить	
до	комплекту	пристрою	
(див.	символ).

 - Щоб	запобігти	
травмуванню,	не	
використовуйте	
пошкоджені	або	зламані	

 - Не	використовуйте	
пристрій	на	потрісканій	
шкірі,	відкритих	ранах,	
після	хірургічної	
операції	на	оці	чи	в	
разі	захворювань	або	
подразнення	шкіри,	
наприклад	сильного	
акне,	сонячних	опіків,	
інфікування	шкіри	тощо.

 - Не	використовуйте	
пристрій,	якщо	ви	
приймаєте	ліки	на	основі	
стероїдів.

 - Якщо	ви	носите	
пірсинг	на	обличчі,	
знімайте	пірсинг,	перш	
ніж	використовувати	
пристрій,	або	не	
використовуйте	пристрій	
біля	пірсингу.

 - Якщо	ви	носите	
прикраси	чи	окуляри,	
знімайте	їх,	перш	
ніж	використовувати	
пристрій,	або	не	
використовуйте	пристрій	
біля	прикрас	чи	окулярів.

 - Не	використовуйте	
пристрій	із	саморобними	
очищувачами	або	
очищувачами,	які	містять	
агресивні	хімічні	речовини	
чи	грубі	частинки.

 - Якщо	у	вас	чутлива	шкіра	
або	після	користування	
пристроєм	зі	щіткою	
для	нормальної	шкіри	
з’являється	подразнення,	
радимо	використовувати	
щітку	для	чутливої	шкіри.

пристрій,	щітку	чи	блок	
живлення.

 - Завжди	перевіряйте	
пристрій	перед	
використанням.	Не	
використовуйте	
пристрій,	щітку	або	
блок	живлення,	якщо	їх	
пошкоджено,	оскільки	
це	може	призвести	
до	травмування.	
Завжди	заміняйте	
пошкоджену	частину	
пристрою	оригінальним	
відповідником.	

 - Блок	живлення	містить	
трансформатор.	Не	
заміняйте	блок	живлення	
на	інший,	оскільки	це	
може	спричинити	
небезпечну	ситуацію.

 - Для	підтримання	строку	
служби	батареї	повністю	
заряджайте	пристрій	
принаймні	раз	на	3	місяці.

 - Цим	пристроєм	можуть	
користуватися	діти	віком	
від	8	років	і	особи	з	
послабленими	відчуттями,	
фізичними	або	
розумовими	здібностями	
чи	без	належного	
досвіду	та	знань	за	
умови,	що	використання	
відбувається	під	наглядом,	
їм	було	проведено	
інструктаж	щодо	
безпечного	користування	
пристроєм	і	пояснено	
можливі	ризики.	Не	
дозволяйте	дітям	
бавитися	пристроєм.	



ознайомтеся	зі	списком	частих	запитань	
або	зверніться	до	Центру	обслуговування	
клієнтів	у	своїй	країні. 

Проблема Рішення

Пристрій	не	
працює.

Перш	ніж	використовува-
ти	пристрій,	
переконайтеся,	що	він	
від’єднаний	від	розетки.	
Зарядіть	пристрій	
відповідно	до	вказівок	
у	цьому	посібнику	
користувача.	Перевірте,	
чи	не	стався	збій	в	
електропостач	анні	й	
чи	працює	розетка.	
Перевірте,	чи	правильно	
натиснуто	кнопку	"Увімк./
Вимк.".	Після	підключення	
до	електромережі	
перевірте,	чи	засвічується	
індикатор	заряджання	
на	блоці	живлення,	
щоб	переконатися,	що	
пристрій	заряджається.	
Якщо	він	не	засвічується	
чи	пристрій	і	надалі	
не	працює,	віднесіть	
його	до	дилера	Philips	
або	авторизованог	о	
сервісного	центру	Philips.

Пристрій	не	
заряджається.

Перевірте,	чи	працює	
розетка,	до	якої	
під’єднано	пристрій.	
Якщо	ви	використовуєт	е	
розетку	у	ванній	кімнаті,	
можливо,	необхідно	
ввімкнути	світло,	щоб	
вона	запрацювала.	Якщо	
індикатор	на	блоці	
живлення	й	надалі	не	
засвічується	або	якщо	
пристрій	і	надалі	не	
заряджається,	віднесіть	
його	до	дилера	Philips	
чи	авторизованог	о	
сервісного	центру	Philips.

Я	не	знаю,	
чи	пристрій	
підходить	для	
моєї	шкіри.

Пристрій	підходить	
для	всіх	типів	шкіри.	Не	
використовуйт	е	пристрій	
на	сухій,	потрісканій	
шкірі,	відкритих	ранах	
чи	в	разі	захворювань	
або	подразнення	шкіри,	
наприклад	сильного	
акне,	сонячних	опіків,	
інфікування	шкіри	тощо.	
Не	використовуйт	е	
пристрій,	якщо	ви	
приймаєте	ліки	на	основі	
стероїдів.

4 Зарядіть	пристрій.	Індикатор	заряджання	
на	блоці	живлення	засвітиться	
безперервно	білим	світлом	на	знак	того,	
що	пристрій	заряджено	(Мал.	12).

Індикатор розрядженої батареї
 - Коли	батарея	майже	розряджена,	
індикатор	розрядженої	батареї	на	
ручці	світиться	оранжевим	протягом	
15	секунд.	Заряду	батареї,	що	залишився,	
вистачає	на	повну	обробку	(Мал.	13).

Зберігання 
 - Щоб	зберігати	пристрій	горизонтально,	
поставте	його	на	протиобертовий	
виступ	(Мал.	14),	або	поставте	пристрій	
вертикально	(Мал.	15).

 - Якщо	ви	берете	пристрій	із	собою	
в	подорож,	встановіть	на	суху	щітку	
захисний	ковпачок	для	захисту	її	волокон	
(Мал.	16).

Примітка.	З	міркувань	гігієни	ніколи	не	
встановлюйте	захисний	ковпачок	на	щітку,	
якщо	вона	ще	волога.

Заміна щітки 
Пошкоджені	або	зношені	щітки	можуть	
подразнювати	шкіру.	Тому	їх	необхідно	
замінювати	після	3	місяців	використання	
або	раніше,	якщо	волокна	деформовані	або	
пошкоджені.	Замінні	щітки	можна	придбати	
на	нашому	веб-сайті	www.philips.com/
parts-and-accessories або	в	магазині,	
де	було	придбано	пристрій	Philips	VisaPure	
Essential	Mini.	Якщо	у	вас	виникають	проблеми	
з	придбанням	замінних	щіток,	зверніться	до	
місцевого	Центру	обслуговування	клієнтів	
Philips.	Контактну	інформацію	можна	знайти	
в	гарантійному	талоні.	Також	можна	відвідати	
веб-сайт	www.philips.com/support.

Інші щітки
Усі	щітки	VisaPure	сумісні	з	VisaPure	Essential	
Mini.	Насадка	для	відновлювального	масажу	
та	насадки	для	освіження	очей	і	шкіри	сумісні	
тільки	з	VisaPure	Advanced,	але	не	з	VisaPure	
Essential	Mini.
Додаткову	інформацію	про	інші	типи	насадок	
для	конкретних	потреб	для	догляду	за	шкірою	
шукайте	на	веб-сайті	www.philips.com/
beauty.

Утилізація
 - Цей	символ	означає,	що	поточний	виріб	
не	підлягає	утилізації	зі	звичайними	
побутовими	відходами	(згідно	з	
директивою	ЄС	2012/19/EU)	(Мал.	24).

 - Цей	символ	означає,	що	виріб	містить	
вбудовану	акумуляторну	батарею,	яку	
не	можна	утилізувати	зі	звичайними	
побутовими	відходами	(Мал.	25)	
(Директива	2006/66/EC).	Віднесіть	

 - Використовуйте	пов’язку	
або	шпильки	для	
волосся,	щоб	воно	не	
потрапило	в	частини,	що	
обертаються.

Загальна інформація 
 - Зауважте,	що	стан	шкіри	змінюється	
протягом	року.	Шкіра	обличчя	може	
стати	сухішою	взимку.	У	такому	разі	
можна	зменшити	тривалість	або	частоту	
очищення	залежно	від	потреб	шкіри.

 - Пристрій	неможливо	використовувати	
напряму	підключеним	до	розетки.

 - Регулярне	очищення	пристрою	
забезпечує	оптимальні	результати	й	
довший	термін	його	служби.

 - Пристрій	відповідає	міжнародним	
нормативним	актам	із	безпеки	IEC,	і	
його	можна	безпечно	використовувати	у	
ванній	кімнаті	або	душі	й	мити	під	краном.

 - Цей	пристрій	водонепроникний	(Мал.	2).	
Він	підходить	для	використання	у	ванній	і	
душі,	а	також	його	можна	промивати	під	
проточною	водою.	З	міркувань	безпеки	
цей	пристрій	можна	використовувати,	
лише	коли	він	працює	від	батареї.

 - Пристрій	обладнано	автоматичним	
вибором	напруги,	він	може	працювати	з	
напругою	від	100	до	240	В.

Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей	пристрій	Philips	відповідає	всім	чинним	
стандартам	і	нормативним	актам,	що	
стосуються	впливу	електромагнітних	полів.

Використання пристрою
Пристрій	можна	використовувати	над	
раковиною,	у	душі	чи	ванні.	Ми	радимо	
використовувати	VisaPure	Essential	Mini	
із	вашим	улюбленим	очисним	засобом.	
Очищувати	обличчя	за	допомогою	VisaPure	
Essential	Mini	можна	двічі	на	день.

Щоденне очищення обличчя за 
допомогою VisaPure
Примітка:	Пристрій	не	працює	напряму	від	
розетки	(Мал.	3).

Примітка.	Не	використовуйте	щітку	на	
чутливій	шкірі	навколо	очей.
1 Встановіть	щітку	на	з’єднувальний	стержень	

до	фіксації	(чути	клацання	(Мал.	4)).
2 Змочіть	щітку	водою	чи	рідким	засобом	

для	очищення	шкіри	або	нанесіть	
цей	засіб	безпосередньо	на	шкіру	
перед	застосуванням	пристрою.	Не	
використовуйте	пристрій	із	сухою	
щіткою,	оскільки	це	може	подразнювати	
шкіру	(Мал.	5).

виріб	в	офіційний	пункт	прийому	
чи	до	сервісного	центру	Philips,	
щоб	спеціалісти	вийняли	з	нього	
акумуляторну	батарею.

 - Дотримуйтеся	правил	роздільного	
збору	електричних	і	електронних	
пристроїв,	а	також	звичайних	і	
акумуляторних	батарей	у	Вашій	країні.	
Належна	утилізація	допоможе	запобігти	
негативному	впливу	на	навколишнє	
середовище	та	здоров’я	людей.

Виймання акумуляторної батареї

Виймайте акумуляторну батарею, 
лише якщо хочете утилізувати 
виріб. Перш ніж виймати 
батарею, переконайтеся, що 
виріб від’єднано від розетки, а 
акумуляторна батарея повністю 
розряджена.

Дотримуйтеся основних правил 
безпеки, коли відкриваєте виріб 
за допомогою інструментів і 
виймаєте акумуляторну батарею.
1 Увімкніть	пристрій	і	дайте	йому	

попрацювати	до	вимкнення	через	повне	
розряджання	акумуляторної	батареї.

2 Від’єднайте	нижню	кришку	від	ручки	за	
допомогою	малої	пласкої	викрутки	 
(Мал.	17)	й	відкрутіть	гвинт	(Мал.	18).

3 Вставте	малу	пласку	викрутку	між	
верхньою	частиною	й	ручкою	та	
від’єднайте	верхню	частину	від	
пристрою	(Мал.	19).	Обережно	вийміть	
верхню	частину	з	тримачем	батареї	з	
корпусу	(Мал.	20).

4 Обріжте	дроти	(Мал.	21)	та	відкрутіть	
гвинт	плати	(Мал.	22).

5 Вийміть	акумуляторну	батарею	з	
тримача	(Мал.	23)	батареї.

Обережно! Не заміняйте 
акумуляторну батарею.

Обережно! Вийнявши 
акумуляторну батарею, не 
під’єднуйте пристрій до мережі.

Гарантія та підтримка
Якщо	вам	необхідна	інформація	чи	підтримка,	
відвідайте	веб-сайт	www.philips.com/
support	або	прочитайте	гарантійний	талон.

Усунення несправностей
У	цьому	розділі	розглядаються	основні	
проблеми,	які	можуть	виникнути	під	час	
використання	пристрою.	Якщо	Ви	не	в	змозі	
вирішити	проблему	за	допомогою	поданої	
нижче	інформації,	відвідайте	веб-сайт	
www.philips.com/support	і	

3 Прикладіть	щітку	до	шкіри.
4 Натисніть	кнопку	„Увімк./Вимк.“	один	

раз,	щоб	увімкнути	пристрій.	Щоб	
вимкнути	пристрій	(Мал.	6),	натисніть	
кнопку	живлення	ще	раз.
Примітка:	Щоб	запобігти	надмірній	
обробці,	радимо	не	очищувати	шкіру	
довше	1	хвилини.

5 Плавно	водіть	щіткою	по	шкірі	від	носа	
до	вуха	(Мал.	7).
Не	притискайте	щітку	надто	сильно	до	
шкіри,	щоб	процедура	була	комфортною.

6 Після	обробки	помийте	та	висушіть	
обличчя.

7 Промийте	щітку	водою.

Очищення та догляд 
Ніколи	не	використовуйте	для	очищення	
пристрою	жорсткі	губки,	абразивні	засоби	
або	агресивні	рідини,	як-от	бензин	чи	ацетон.

Очищення пристрою та щітки 
Для	забезпечення	оптимальної	роботи	
добре	мийте	пристрій	і	щітку	водою	після	
кожного	використання.	Не	забувайте	
вимкнути	пристрій,	перш	ніж	чистити	його.
1 Зніміть	щітку	з	пристрою	(Мал.	8).
2 Промийте	ручку	та	щітку	під	краном	

теплою	водою	(макс.	40	°C)	(Мал.	9).
3 Мийте	задню	частину	щітки	та	

з’єднувальний	стержень	пристрою	під	
краном	щонайменше	раз	на	тиждень	
(Мал.	10).

4 Витріть	ці	частини	рушником.

Очищення блока живлення

Небезпечно! Запобігайте 
потраплянню вологи на блок 
живлення. У жодному разі не 
мийте його під краном і не 
занурюйте у воду.
Перед	очищенням	від’єднуйте	блок	
живлення	від	мережі.	Просто	протріть	його	
сухою	ганчіркою.

Заряджання пристрою 
Пристрій	заряджається	приблизно	8	годин.	
Повністю	заряджений	пристрій	можна	
використовувати	щонайменше	протягом	
20	днів	без	підзаряджання.	За	умови	
очищення	за	допомогою	VisaPure	Essential	
Mini	двічі	на	день	протягом	1	хвилини.
Примітка.	Пристрій	неможливо	
використовувати	напряму	підключеним	 
до	розетки.
1 Пристрій	має	бути	вимкнено.
2 Вставте	малу	вилку	в	роз’єм	пристрою.
3 Вставте	вилку	блоку	живлення	в	розетку	

(Мал.	11).


