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Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników 
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej 
przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na 
stronie www.philips.com/welcome.
Dzięki nowej golarce damskiej Ladyshave firmy Philips 
możesz szybko i łatwo usunąć zbędne włosy z ciała. 
Golarki damskiej Ladyshave można używać na sucho, jak 
i na mokro. Aby zwiększyć komfort golenia w kąpieli lub 
pod prysznicem, zalecamy stosowanie mydła lub pianki 
do golenia. Aby utrzymać golarkę w czystości, po użyciu 
wystarczy opłukać ją pod prysznicem lub bieżącą wodą 
lub wyczyścić ją za pomocą szczoteczki do czyszczenia. 

Opis ogólny (rys. 1)
A Element golący z siateczką golącą i elementem do 

wstępnego przycinania
B Głowica goląca
C Wyłącznik
D Osłona komory baterii
E Nasadka zabezpieczająca
F Nasadka precyzyjna (tylko model HP6342)
G Nasadka do przycinania na długość 3 mm (tylko 

model HP6342)
H Szczoteczka do czyszczenia
Niepokazane na rysunku: Etui (tylko z modelem HP6342)

Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się 
dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też 
zachować na przyszłość.

Ostrzeżenie
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez 

osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a 
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w 
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one 
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat 
korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Uwaga
 - Przed włożeniem baterii upewnij się, że Twoje ręce 

oraz urządzenie są suche.
 - Nie płucz golarki Ladyshave wodą o temperaturze 

wyższej niż temperatura wody do kąpieli (maks. 
35°C).

 - Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić jej 
temperaturę, aby nie poparzyć rąk.

 - Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 
15°C do 35°C.

 - Nie korzystaj z urządzenia, elementu golącego, 
nasadki precyzyjnej (tylko model HP6342) ani 
nasadki do przycinania (tylko model HP6342), gdy 
są one uszkodzone lub pęknięte, ponieważ może to 
spowodować obrażenia ciała.

 - Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych 
innych producentów ani takich, które nie są zalecane 
przez firmę Philips. W przypadku użycia takich 
akcesoriów lub części gwarancja traci ważność.

 - Nie wystawiaj golarki Ladyshave na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.

 - Urządzenie jest przeznaczone do golenia oraz 
przycinania kobiecych włosów na ciele. Urządzenie 
nie jest przeznaczone do golenia ani przycinania 
włosów na głowie ani do innych celów.

 - Poziom hałasu: Lc = 65 dB (A)

Opis ogólny
 - Urządzenia można używać w kąpieli i pod prysznicem 

oraz można je myć pod bieżącą wodą (rys. 2).
 - Aby zachować wodoszczelne właściwości golarki 

Ladyshave:
1 Upewnij się, że gumowa uszczelka komory baterii jest 

czysta i nieuszkodzona.
2 Co pewien czas nakładaj na gumową uszczelkę 

niewielką ilość wazeliny.

Pole elektromagnetyczne (EMF)
 - Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie 

normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli 
użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa 
go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji 
obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co 
potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.

Przygotowanie do użycia
Golarka damska Ladyshave zasilana jest dwiema bateriami 
alkalicznymi AA 1,5 V. Zalecamy używanie baterii 
PowerLife LR6 firmy Philips — starczają one na około 40 
minut golenia.

Uwaga: Przed włożeniem baterii lub akumulatorów upewnij 
się, że Twoje ręce są suche.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia spowodowanego 
przez wyciek z baterii:
 - Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych; 
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie temperatury 

powyżej 35°C.
 - wyjmij baterię, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia 

przez miesiąc lub dłużej;
 - Nie zostawiaj zużytej baterii w urządzeniu.

Wkładanie baterii

 1 	Aby	zdjąć	pokrywę	komory	baterii,	zsuń	ją	z	
urządzenia	(rys.	3).

 2 	Włóż	baterie	do	uchwytu	komory	baterii	(rys.	4).

Uwaga: Upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się w 
odpowiednim położeniu.
 3 	Załóż	pokrywę	komory	baterii	z	powrotem	na	

urządzenie	(usłyszysz	„kliknięcie”)	(rys.	5).
Zakładanie i zdejmowanie głowicy golącej

 1 	Aby	odłączyć	głowicę	golącą,	naciśnij	przyciski	
zwalniające	po	obu	stronach	urządzenia	(1)	i	
pociągnij	za	głowicę	golącą	(2)	(rys.	6).

 2 	Aby	założyć	nasadkę,	dociśnij	ją	do	urządzenia.

Uwaga: Nie naciskaj na siateczkę golącą, aby jej nie 
uszkodzić.

Zakładanie i zdejmowanie nasadek
Model HP6342 jest wyposażony w nasadkę 
zabezpieczającą, nasadkę precyzyjną i nasadkę do 
przycinania. Model HP6340 jest wyposażony w nasadkę 
zabezpieczającą. Wszystkie nasadki nakłada się i zdejmuje 
w ten sam sposób.

 1 	Aby	założyć	nasadkę	(w	tym	także	nasadkę	
grzebieniową),	ostrożnie	nałóż	ją	na	urządzenie.	
Upewnij	się,	że	zagłębienia	nasadki	znajdują	w	
równej	linii	z	przodem	urządzenia	(rys.	7).

 2 	Aby	zdjąć	nasadkę	(w	tym	także	nasadkę	
grzebieniową),	ostrożnie	zsuń	ją	z	
urządzenia	(rys.	8).

Uwaga: Podczas zdejmowania nasadki nie należy 
przytrzymywać jej za zęby.

Zasady używania
Golarka Ladyshave umożliwia wykonywanie następujących 
czynności:
 - Golenie obszarów pod pachami
 - Golenie nóg
 - Golenie okolicy bikini
 - Przycinanie okolic bikini (tylko model HP6342)

Używanie na mokro
Golarki damskiej Ladyshave można używać na mokro, 
podczas kąpieli lub korzystania z prysznica. W celu 
uzyskania najlepszych wyników należy wcześniej namydlić 
skórę, używając do tego celu mydła lub kremu do golenia.

Używanie na sucho 
Jeśli wolisz używać golarki Ladyshave na sucho, upewnij 
się, że Twoja skóra jest czysta i całkowicie sucha.

Uwaga: Zasadniczo korzystanie z urządzenia na sucho i na 
mokro nie różni się. Możesz po prostu wybrać metodę, która 
bardziej Ci odpowiada. 
Uwaga: Aby uniknąć podrażnień skóry, mogących wystąpić 
przed lub po goleniu, tuż przed rozpoczęciem golenia ani 
zaraz po jego zakończeniu nie nakładaj na skórę balsamów 
na bazie alkoholu. Możesz nałożyć na skórę niewielką ilość 
talku.
Uwaga: Nie przyciskaj głowicy golącej zbyt mocno do skóry, 
ponieważ może to spowodować obniżenie skuteczności 
golenia oraz wystąpienie podrażnień skóry.

Golenie

Nogi i okolice bikini
 1 	Aby	włączyć	urządzenie,	przesuń	wyłącznik	do	

góry	(rys.	9).
 2 	Trzymaj	urządzenie	pod	kątem	ok.	70°.	Upewnij	

się,	że	siateczka	goląca	i	trymer	w	całości	dotykają	
skóry	(rys.	10).

 3 	Naciągnij	skórę	wolną	ręką,	aby	włosy	znalazły	się	w	
pozycji	pionowej.	

 4 	Przesuwaj	delikatnie	urządzenie	po	skórze	w	
kierunku	przeciwnym	do	kierunku	wzrostu	
włosków	(rys.	11).
Pachy

 1 	Podczas	golenia	pach	załóż	jedną	rękę	za	głowę,	aby	
napiąć	skórę	(rys.	12).

 2 	Delikatnie	przesuwaj	golarkę	Ladyshave	po	
skórze.	Aby	uzyskać	najlepsze	wyniki,	przesuwaj	
golarkę	Ladyshave	w	górę	i	w	dół	oraz	w	lewo	i	w	
prawo	(rys.	13).
Nasadka precyzyjna (tylko model HP6342)

Jeśli golisz się po raz pierwszy, możesz skorzystać z 
nasadki precyzyjnej, która pomaga umieścić golarkę na 
skórze pod optymalnym kątem. Gdy nasadka precyzyjna 
przylega płasko do skóry, siateczka goląca i trymer mają 
równoczesny kontakt ze skórą, co pozwala uzyskać 
doskonałe efekty. 

Przycinanie (tylko model HP6342)
Aby móc cieszyć się optymalnym wynikiem golenia, jeśli 
włosy, które chcesz zgolić, są dłuższe niż 10 mm, wstępnie 
je przytnij na długość 3 mm, korzystając z nasadki do 
przycinania.

 1 	Załóż	nasadkę	do	przycinania	na	urządzenie.
 2 	Aby	włączyć	urządzenie,	przesuń	wyłącznik	do	

góry	(rys.	9).
 3 	Przesuwaj	urządzenie	po	skórze	w	kierunku	

przeciwnym	do	kierunku	wzrostu	włosów.	
Zwróć	uwagę	na	to,	aby	powierzchnia	nasadki	
grzebieniowej	zawsze	pozostawała	w	pełnym	
kontakcie	ze	skórą	(rys.	14).

Uwaga: Najlepsze wyniki można uzyskać, przycinając włosy 
w suchych warunkach.

Czyszczenie i konserwacja
Regularne czyszczenie i właściwa konserwacja urządzenia 
gwarantują najlepsze rezultaty pracy i długi okres jego 
eksploatacji.
Myj golarkę Ladyshave przed i po każdym użyciu. 

Nie	czyść,	nie	płucz	ani	nie	zanurzaj	golarki	Ladyshave	w	
wodzie,	jeśli	osłona	komory	baterii	nie	jest	prawidłowo	
zamknięta.
Do	czyszczenia	urządzenia	nigdy	nie	używaj	czyścików,	
środków	ściernych	ani	żrących	płynów,	takich	jak	
benzyna	lub	aceton.	
 1 	Wyłącz	urządzenie	(rys.	15).
 2 	Odłącz	głowicę	golącą	od	urządzenia	(patrz	rozdział	

„przygotowanie	do	użycia”).
 3 	Zdejmij	element	golący	z	głowicy	golącej	(rys.	16).

Uwaga: Nie naciskaj zbyt mocno na siateczkę golącą, aby jej 
nie uszkodzić.
 4 	Aby	wyczyścić	głowicę	golącą	i	element	golący,	

wypłucz	je	pod	bieżącą	wodą	lub	skorzystaj	ze	
szczoteczki	do	czyszczenia	(rys.	17).

Uwaga: Nie płucz urządzenia wodą o temperaturze wyższej 
niż temperatura wody do kąpieli.
 5 	Spłucz	włosy	z	urządzenia	(rys.	18).
 6 		Przed	ponownym	założeniem	elementu	golącego	

należy	zawsze	sprawdzić,	czy	urządzenie	jest	
zupełnie	suche	(rys.	19).
Konserwacja

 1 	Nasmaruj	siateczkę	golącą	jedną	kroplą	oleju	
do	konserwacji	maszyn	do	szycia	(dwa	razy	w	
roku)	(rys.	20).

POlski
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 2 	Aby	zachować	wodoszczelne	właściwości	golarki	
Ladyshave,	co	pewien	czas	nakładaj	na	gumową	
uszczelkę	niewielką	ilość	wazeliny.	

Przechowywanie
 1 	Umieść	na	urządzeniu	nasadkę	zabezpieczającą.

Uwaga: Nasadka zabezpieczająca chroni głowicę golącą 
przed uszkodzeniami.
 2 	Tylko	model	HP6342:	Umieść	urządzenie	i	

akcesoria	w	dołączonym	do	zestawu	etui.

Wymiana
W przypadku częstszego korzystania z golarki Ladyshave 
niż raz na tydzień zalecamy wymianę elementu golącego 
po roku lub dwóch lub gdy element ulegnie uszkodzeniu.
Element golący, pokrywę komory baterii, szczoteczkę do 
czyszczenia, nasadki, w tym także nasadkę grzebieniową, 
można wymieniać. W celu wymiany jednej lub kilku części 
udaj się do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum 
serwisowego firmy Philips. 

Ochrona środowiska
 - Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska 

naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi 
odpadami gospodarstwa domowego, tylko oddać 
je do punktu zbiórki surowców wtórnych. Przed 
wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu 
zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o 
wyjęciu baterii (rys. 21).

 - Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz 
ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego 
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców 
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego 
zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 22).

Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub 
problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową 
www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi 
Klienta firmy Philips w danym kraju (numer telefonu 
znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa 
zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy 
zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi 
można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe 
wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania 
problemu, należy skontaktować się z lokalnym Centrum 
Obsługi Klienta. 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie 
nie działa tak 
dobrze, jak 
powinno.

Element golący 
jest brudny.

Zdejmij 
element golący 
i wyczyść go 
pod bieżącą 
wodą lub 
za pomocą 
szczoteczki do 
czyszczenia. 
Usuń wszystkie 
włosy, które 
mogły utknąć 
pod trymerem.

Urządzenie 
dotyka skóry pod 
nieprawidłowym 
kątem.

Upewnij się, 
że urządzenie 
dotyka skóry 
pod kątem 70° 
(patrz rozdział 
„Zasady 
używania” 
w części 
„Golenie”).

Urządzenie 
działa zbyt 
wolno (i 
emituje dziwny 
dźwięk).

Baterie są niemal 
rozładowane.

Wymień 
baterie.

Element golący 
jest brudny.

Wyczyść 
element golący.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Element 
golący wymaga 
smarowania.

Nasmaruj 
element 
golący kilkoma 
kroplami oleju 
do konserwacji 
maszyn do 
szycia.

Podrażnienie 
skóry po 
goleniu jest 
większe niż 
zwykle.

Siateczka goląca 
jest zniszczona lub 
zużyta.

Wymień 
element golący.

Urządzenie nie 
działa.

Wyczerpały się 
akumulatory.

Wymień 
baterie.

Baterie zostały 
umieszczone w 
komorze baterii 
w nieprawidłowy 
sposób.

Umieść baterie 
w komorze 
zgodnie z 
oznaczeniami + 
i - widocznymi 
w komorze 
baterii.

Pokrywka komory 
baterii została 
niewłaściwie 
zamocowana.

Załóż 
pokrywkę 
komory baterii 
na urządzenie 
(usłyszysz 
„kliknięcie”).

Urządzenie 
wpadło do 
wody, gdy 
komora baterii 
była otwarta.

Pozostaw 
urządzenie do 
wyschnięcia. 
Nie zakładaj 
pokrywy 
komory baterii 
do czasu, 
aż wnętrze 
urządzenia 
będzie 
całkowicie 
suche.
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Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips 
компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы 
ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін, 
өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетінде 
тіркеңіз.
Жаңа Philips Ladyshave құралымен денедегі қажетсіз 
түктерді жылдам, оңай әрі ыңғайлы алуға болады. 
Ladyshave құралын құрғақ немесе ылғалды ортада 
қолдануға болады. Ваннаға немесе душқа түсу 
барысында қырынғанда, қырыну процесі ыңғайлы 
болу үшін, сабын немесе қырыну көбігін пайдалануды 
ұсынамыз. Пайдаланып болғаннан кейін, Ladyshave 
құралын ағынды судың астында немесе қосымша 
гигиеналық тазалық үшін щеткамен тазалауға болады. 

Жалпы сипаттама (Cурет 1)
A Қырыну торы және алдын ала түзеткіші бар 

қырыну бөлігі
B Қыратын басы
C Қосу/өшіру сырғытпасы
D Батарея орнының қақпағы
E Қорғау қақпағы
F Нәтижелі қыруға арналған саптама (тек HP6342 

үлгісінде)
G 3 мм түзету тарағы (тек HP6342 үлгісінде)
H Тазалау щеткасы
Көрсетілмеген: қалта (тек HP6342 үлгісінде)

Маңызды ақпарат
Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы 
нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта 
анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтап 
қойыңыз.

Абайлаңыз!
 - Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз 

немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларынсыз, 
мүмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі, сондай-
ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдардың (соның 
ішінде балалар) бұл құрылғыны қолдануына 
болмайды.

 - Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.

Ескерту
 - Батареяларды салып жатқанда, қолдар құрғақ 

болуы керек.
 - Ladyshave құралын душқа түсетін судан ыстық (ең 

жоғ. 35 °C) болатын сумен жумаңыз.
 - Ыстық суды абайлап пайдаланыңыз. Қолды 

күйдіріп алмас үшін, судың ыстық емес екенін 
тексеріп тұрыңыз.

 - Құралды тек 15° C және 35° C температурасы 
аралығында ғана зарядтауға, қолдануға және 
сақтауға болады.

 - Зақымданған немесе сынған болса, құралды, 
қырыну бөлігін, тиімді қыру саптамасын (тек 
HP6342 үлгісінде) немесе түзету тарағын (тек 
HP6342 үлгісінде) пайдаланбаңыз. Жарақат 
алуыңыз мүмкін.

 - Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips арнайы 
ұсынбаған қосалқы құралдарды немесе 
бөлшектерді қолданбаңыз. Ондай қосалқы 
құралдар немесе бөлшектер қолданылатын болса, 
кепілдік жарамсыз болып қалады.

 - Ladyshave құралын күн сәулелері тікелей түсетін 
жерге қоймаңыз.

 - Бұл құрал тек әйелдердің денесіндегі түкті қыруға 
және қысқартуға арналған. Құралды бастағы 
шашты қыру немесе қысқарту үшін және басқа да 
мақсаттарда қолдануға болмайды.

 - Шу деңгейі: Lc= 65 дБ (A)

Жалпы ақпарат
 - Құралды ваннада немесе душта пайдалануға және 

ағынды сумен тазалауға болады (Cурет 2).
 - Ladyshave ішіне судың кіруін болдырмау жолы:

1 Батарея ұстағышының резеңкеден жасалған 
тығыздау шеңберін таза ұстап, зақымдамау.

2 Резеңкеден жасалған тығыздау шеңберіне біраз 
вазелин жағыңыз.

Электромагниттік өріс (ЭМӨ)
 - Бұл Philips құралы электромагниттік өрістерге 

(ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сәйкес 
келеді. Осы пайдаланушы нұсқаулығы бойынша 

дұрыс қолданылса, бүгінгі таңдағы ғылыми 
дәлелдерге сәйкес, құрал пайдалану үшін қауіпсіз.

Пайдалануға дайындау
Ladyshave құралы 1,5 вольттік екі AA сілтілі 
батареясымен жұмыс істейді. Philips LR6 PowerLife 
батареяларын пайдалану ұсынылады. Олардың 
шамамен 40 минут қырынуға жететін қуаты болады.

Ескертпе: батареяларды салып жатқанда, қолдар 
құрғақ болуы керек.
Батареядағы сұйықтықтың ағып кетуіне байланысты 
зақымды болдырмау жолы:
 - Құралды күн сәулесі тікелей түсетін жерде 

сақтамаңыз. 
 - Құралды 35° C-тан артық температурада 

ұстамаңыз.
 - Егер құралды бір ай немесе одан көп уақыт бойы 

қолданбағанда, батареяларды алып тастаңыз.
 - Бос батареяларды құралдың ішінде қалдырмаңыз.

Батареяларды салу

 1 	Батарея	бөлімінің	қақпағын	ашу	үшін,	оны	
құралдан	тартып	шешіңіз	(Cурет	3).

 2 	Батареяны	ұстағышына	салыңыз	(Cурет	4).

Ескертпе: батареялардың + және – полюстері дұрыс 
орнатылғанын тексеріңіз.
 3 	Батарея	бөлімінің	қақпағын	құралға	қайтадан	

салыңыз	(сырт	еткен	дыбыс	естіледі)	(Cурет	5).
Құралдың қыратын басын тағу/шешу

 1 	Қыратын	басын	шешіп	алу	үшін,	құралдың	
бүйірлеріндегі	шешу	түймелерін	басып	
(1),	қыратын	басты	тартып	шешіңіз	(2)	(Cурет	6).

 2 	Қыратын	басын	тағу	үшін,	оны	құралға	итеріп	
кигізіңіз.

Ескертпе: қырыну торын сындырып алмас үшін, оған 
күш салмаңыз.

Қосымша бөліктерді тағу/шешу
HP6342 үлгісінде қорғау қақпағы, тиімді қыру 
саптамасы және түзету тарағы болады. HP6340 
үлгісімен бірге қорғау қақпағы беріледі. Барлық 
қосымша бөліктері бір жолмен тағуға және шешуге 
болады.

 1 	Саптаманы	немесе	тарақты	тағу	үшін,	оны	
абайлап	құралға	итеріп	кигізіңіз.	Тарақтың	
ойығын	құралдың	алдыңғы	жағымен	
туралаңыз	(Cурет	7).

 2 	Саптаманы	немесе	тарақты	шешу	үшін,	оны	
абайлап	құралдан	тартып	шешіңіз	(Cурет	8).

Ескертпе: тарақты шешкен кезде, тістерінен 
ұстамаңыз.

Құралды пайдалану
Ladyshave құралын мына мақсаттарда қолдануға 
болады:
 - қолтық астындағы түктерді қыру;
 - аяқтағы түктерді қыру;
 - бикини тұсындағы түктерді қыру;
 - бикини тұсындағы түктерді түзету (тек HP6342 

үлгісінде).

Су теріде пайдалану
Ваннаға немесе душқа түсу кезінде, Ladyshave құралын 
су теріге қолдануға болады. Жақсы қыру үшін, бастау 
алдында, теріні сабынмен немесе қырыну көбігімен 
сабындап алыңыз.

Құрғақ теріде пайдалану 
Ladyshave құралын құрғақ теріде пайдалану үшін, тері 
таза және құрғақ болуы керек.

Ескертпе: негізінде, құралды су немесе құрғақ 
теріде пайдалану арасында айырмашылық жоқ. Өзіңізге 
ұнайтын әдісті таңдауға болады. 
Ескертпе: қырынудан бұрын немесе одан кейін, теріге 
құрамында спирті бар лосьон жақпаңыз. Керек болса, 
тальктің шамалы опасын жағуға болады.
Ескертпе: қыратын басты теріге тым 
қатты баспаңыз. Бұл қырыну жұмысына кері әсер етіп, 
терінің тітіркенуін туғызуы мүмкін.

Қырыну

Аяқ және бикини тұсы
 1 	Құралды	қосу	үшін,	қосу/өшіру	сырғытпасын	

жоғары	сырғытыңыз	(Cурет	9).
 2 	Құралды	шамамен	70°	бұрышта	ұстаңыз.	Қырыну	

торы	мен	алдын	ала	түзеткіші	міндетті	түрде	
теріге	толық	тиіп	тұруы	керек	(Cурет	10).

 3 	Түктерді	көтеру	үшін,	теріні	бос	қолыңызбен	
тартып	тұрыңыз.	

 4 	Құралды	терінің	бетімен	түктің	өсу	бағытына	
қарсы	ақырын	жүргізіңіз	(Cурет	11).
Қолтықтар

 1 	Қолтықтың	түгін	қырғанда,	теріні	созу	үшін,	
қолды	басыңыздың	артына	жіберіңіз	(Cурет	12).

 2 	Ladyshave	құралын	терінің	бетімен	ақырын	
жүргізіңіз.	Жақсылап	қыру	үшін	үшін,	Ladyshave	
құралын	жоғары,	төмен	және	сол	жақтан	оң	
жаққа	қарай	жүргізіңіз	(Cурет	13).
Тиімді қыру саптамасы (тек HP6342 
үлгісінде)

Қырынуды жаңа бастап жүрген болсаңыз, Ladyshave 
құралын теріге қыруға ыңғайлы бұрышта орналастыру 
үшін, тиімді қыру саптамасын пайдалануға болады. 
Тиімді қыру саптамасын теріге қойғанда, қырыну торы 
және триммер теріге толығымен тиіп тұрады. Бұл 
қырынуды жақсартады. 

Түзету (тек HP6342 үлгісінде)
Ыңғайлы қыру үшін, қырылатын түктер 10 мм 
ұзындығынан артық болса, оларды түзету тарағының 
көмегімен 3 мм ұзындығына дейін алдын ала түзетіп 
алыңыз.

 1 	Түзету	тарағын	құралға	тағыңыз.
 2 	Құралды	қосу	үшін,	қосу/өшіру	сырғытпасын	

жоғары	сырғытыңыз	(Cурет	9).
 3 	Құралды	түктің	өсу	бағытына	қарсы	ақырын	

жүргізіңіз.	Тарақтың	беті	теріге	толық	тиіп	
тұрғанын	қадағалаңыз	(Cурет	14).

Ескертпе: құрғақ күйде түзету жақсырақ нәтиже 
береді.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету
Құралды әрдайым тазалап, дұрыс қолдану, тамаша 
нәтиже беріп, ұзақ қызмет етуін қамтамасыз етеді.
Ladyshave құралын әр пайдаланғаннан кейін тазалаңыз. 

Егер	батарея	ұстағышының	қақпағы	дұрыс	
жабылмаған	болса,	Ladyshave	құралын	суға	
батырмаңыз	немесе	сумен	шаймаңыз.
Құралды	тазалағанда,	қыратын	шүберектерді,	қырғыш	
тазалау	құралдарын,	жанармай	немесе	ацетон	
тәріздес	сұйықтықтарды	қолданбаңыз.	
 1 	Құралды	өшіріңіз	(Cурет	15).
 2 	Қыратын	басты	құралдан	шешіп	алыңыз	

(«Пайдалануға	дайындау»	тарауын	қараңыз).
 3 	Қырыну	бөлігін	қыратын	бастан	шешіп	

алыңыз	(Cурет	16).

Ескертпе: қырыну торын сындырып алмас үшін, оған 
күш салмаңыз.
 4 	Қыратын	бас	пен	қырыну	бөлігін	тазалау	

үшін,	ағынды	сумен	шайыңыз	немесе	тазалау	
щеткасымен	тазалаңыз	(Cурет	17).

Ескертпе: құралды душқа түсетін 
судан ыстық болатын сумен жумаңыз.
 5 	Құралдағы	түктерді	сумен	шайып	

жіберіңіз	(Cурет	18).
 6 		Қырыну	бөлігін	қайтадан	тақпас	бұрын,	

құралдың	толық	кепкенін	тексеріңіз	(Cурет	19).
Техникалық қызмет көрсету

 1 	Қырыну	торын	жылына	екі	рет	тігін	
машинасы	майының	бір	тамшысымен	майлап	
тұрыңыз	(Cурет	20).

ҚАзАҚшА
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 2 	Ladyshave	ішіне	судың	кіруіне	жол	бермеу	
үшін,	анда-санда	резеңкеден	жасалған	тығыздау	
шеңберіне	біраз	вазелин	жағып	тұрыңыз.	

Сақтау
 1 	Құралдың	қорғау	қақпағын	жабыңыз.

Ескертпе: қорғау қақпағы қыратын басты зақымнан 
қорғайды.
 2 	Тек	HP6342	үлгісінде:	құралды	және	қосалқы	

құралдарды	берілген	қалтада	сақтаңыз.

Алмастыру
Ladyshave құралын аптасына бірнеше рет қолданған 
жағдайда, қырыну бөлігін бір немесе екі жылдан кейін 
немесе зақымдалған кезде алмастыру ұсынылады.
Қырыну бөлігін, батарея бөлімінің қақпағын, тазалау 
щеткасын, саптамаларды және тарақты алмастыруға 
болады. Бір немесе бірнеше бөлшекті ауыстыру қажет 
болса, Philips дилеріне немесе өкілетті Philips қызмет 
көрсету орталығына хабарласыңыз. 

Қоршаған орта
 - Қайта зарядталмайтын батареялардың құрамында 

қоршаған ортаға зақым келтіретін заттар бар. 
Қайта зарядталмайтын батареяларды тұрмыстық 
қоқыспен бірге тастамай, арнайы батареяларды 
жинайтын жерге өткізіңіз. Құралды тастамас 
және жинайтын жерге өткізбес бұрын, қайта 
зарядталмайтын батареяларды шығарып 
алыңыз (Cурет 21).

 - Жұмыс мерзімі аяқталғанда, құралды тұрмыстық 
қоқыспен бірге тастамаңыз. Қайта өңдейтін 
арнайы жинау орнына тапсырыңыз. Бұл 
әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін 
тигізеді (Cурет 22).

Кепілдік және қызмет көрсету
Қызмет көрсету жұмыстары, ақпарат қажет 
болса немесе шешілмеген мәселе болса, Philips 
компаниясының www.philips.com веб-торабына 
кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды 
қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін 
дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады). 
Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған 
жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.

Ақаулықтарды жою
Бұл тарауда құрылғыда пайда болуы мүмкін ең көп 
кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде 
берілген ақпараттың көмегімен ақаулықты жоя 
алмасаңыз, еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау 
орталығына хабарласыңыз. 

Ақаулық Себебі Шешімі

Құрылғы дұрыс жұмыс 
істемей тұр.

Қырыну бөлігі ластанған. Қырыну бөлігін шығарып, ағынды судың 
астында немесе тазалау щеткасымен 
тазалаңыз. Триммердің астында тұрып 
қалған барлық түктерді алып тастаңыз.

Құралды теріге қате бұрышта 
қойдыңыз.

Құралды міндетті түрде теріге 70° 
бұрышта орналастырыңыз («Құралды 
пайдалану» тарауының «Қырыну» бөлімін 
қараңыз).

Құрал тым баяу 
жұмыс істейді (және 
оғаш дыбыс шығарады).

Батареялардың қуаты таусылуға 
жақындаған.

Батареяларды ауыстырыңыз.

Қырыну бөлігі ластанған. Қырыну бөлігін тазалаңыз.

Қырыну бөлігін майлау қажет. Қырыну бөлігін бірнеше тамшы тігін 
машинасының майымен майлаңыз.

Тері әдеттегіден көбірек 
тітіркенеді.

Қырыну торы зақымданған 
немесе ескірген.

Қырыну бөлігін алмастырыңыз.

Құрал жұмыс істемейді. Батарея қуаты таусылған. Батареяларды ауыстырыңыз.

Батареялар батарея бөліміне 
дұрыс салынбаған.

Батареяларды батарея бөліміне + және - 
полюстерін дұрыс қаратып салыңыз.

Батарея бөлімінің қақпағы дұрыс 
жабылмаған.

Батарея бөлімінің қақпағын құралға итеріп 
тағыңыз (сырт еткен дыбыс естіледі).

Батарея бөлімі ашық 
тұрғанда, құрал суға түсіп 
кеткен.

Құралды кептіріп алыңыз. Құралдың іші 
толығымен кепкенше, батарея бөлімінің 
қақпағын жаппаңыз.
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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для 
получения полной поддержки, оказываемой 
компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-
сайте www.philips.com/welcome.
Новая женская бритва Philips Ladyshave обеспечивает 
быстрое, легкое и комфортное удаление 
нежелательных волос на теле. Бритва Ladyshave 
подходит для сухого и влажного бритья. При 
использовании бритвы в ванной или в душе для 
максимального комфорта рекомендуется наносить на 
кожу мыло или пену для бритья. После использования 
промойте бритву под краном или очистите ее с 
помощью щеточки. 

Общее описание (Рис. 1)
A Бритвенный блок с бритвенной сеткой и 

триммером
B Бритвенная головка
C Переключатель вкл./выкл.
D Крышка отсека для батареи
E Защитный колпачок
F Насадка для более удобного бритья (только у 

модели HP6342)
G Насадка-триммер 3 мм (только у модели HP6342)
H Щеточка для очистки
Нет на иллюстрации: чехол (только у модели HP6342)

Важно!
Перед использованием прибора внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните 
его для дальнейшего использования в качестве 
справочного материала.

Предупреждение.
 - Данный прибор не предназначен для 

использования лицами (включая детей) с 
ограниченными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными умственными 
или физическими способностями, а также 
лицами с недостаточным опытом и знаниями, 
кроме как под контролем и руководством лиц, 
ответственных за их безопасность.

 - Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание!
 - При установке батарей руки и прибор должны 

быть сухими.
 - Не промывайте бритву Ladyshave слишком 

горячей водой (макс. температура — 35 °C).
 - Соблюдайте осторожность при обращении с 

горячей водой. Проверяйте температуру воды, 
чтобы избежать ожогов.

 - Использование и хранение прибора должны 
производиться при температуре от 15 °C до 
35 °C.

 - Запрещается использовать прибор, бритвенный 
блок, насадку для более удобного бритья (только 
у модели HP6342) или насадку-триммер (только 
у модели HP6342), если они повреждены или 
сломаны, так как это может привести к травме.

 - Запрещается пользоваться какими-либо 
принадлежностями или деталями других 
производителей без специальной рекомендации 
компании Philips. При использовании такой 
принадлежности гарантийные обязательства 
утрачивают силу.

 - Не подвергайте бритву Ladyshave воздействию 
прямых солнечных лучей.

 - Данный прибор разработан специально 
для женщин и предназначен для бритья и 
подравнивания волос на теле. Запрещается 
использовать прибор для бритья и подравнивания 
волос на голове или для других целей.

 - Уровень шума: Lc = 65 дБ (A)

Общие сведения
 - Данный прибор можно безопасно использовать 

в ванной или душе и промывать под струей 
воды (Рис. 2).

 - Сохранение водонепроницаемости
1 Убедитесь, что резиновое уплотнительное 

кольцо на держателе батарей не загрязнено и не 
повреждено.

2 Время от времени наносите на резиновое 
уплотнительное кольцо небольшое количество 
вазелина.

Электромагнитные поля (ЭМП)
 - Данный прибор Philips соответствует стандартам 

по электромагнитным полям (ЭМП). При 
правильном обращении согласно инструкциям, 
приведенным в руководстве пользователя, 
применение прибора безопасно в соответствии с 
современными научными данными.

Подготовка прибора к работе
Бритва Ladyshave работает от двух щелочных батарей 
типа AA 1,5 вольт. Рекомендуется использовать 
батареи Philips LR6 PowerLife. Они обеспечивают 
примерно 40 минут бритья.

Примечание. При установке батарей руки должны 
быть сухими.
Во избежание повреждений из-за утечки электролита 
из батарей соблюдайте следующие требования.
 - Не подвергайте прибор воздействию прямых 

солнечных лучей. 
 - Не нагревайте прибор до температур выше 35 °C;
 - Если прибор не будет использоваться в течение 

месяца или дольше, батареи следует извлечь.
 - Не оставляйте в приборе разряженные батареи.

Установка батарей

 1 	Чтобы	снять	крышку	отсека	для	батарей,	
потяните	ее	с	прибора	(Рис.	3).

 2 	Установите	батареи	в	держатель	(Рис.	4).

Примечание. При установке батарей соблюдайте 
полярность (обозначения “+” и “-”).
 3 	Снова	установите	крышку	на	отсек	для	батарей	

(прозвучит	щелчок)	(Рис.	5).
Установка/снятие бритвенной головки

 1 	Чтобы	снять	бритвенную	головку,	нажмите	на	
кнопки	фиксатора,	расположенные	по	обеим	
сторонам	прибора	(1),	и	потяните	за	бритвенную	
головку	и	снимите	ее	с	прибора	(2)	(Рис.	6).

 2 	Чтобы	установить	бритвенную	головку,	
прижмите	ее	к	прибору.

Примечание. Чтобы избежать поломки, не нажимайте 
на бритвенную сетку.

Установка/снятие насадок.
Модель HP6342 поставляется с защитным колпачком, 
насадкой для более удобного бритья и насадкой-
триммером. Модель HP6340 поставляется только 
с защитным колпачком. Все съемные детали 
устанавливаются и снимаются одним и тем же 
способом.

 1 	Чтобы	установить	колпачок	или	насадку,	
аккуратно	прижмите	их	к	прибору.	Убедитесь,	
что	паз	на	насадке	совпадает	с	передней	частью	
прибора	(Рис.	7).

 2 	Чтобы	снять	колпачок	или	насадку,	аккуратно	
потяните	их	с	прибора	(Рис.	8).

Примечание. Не держите насадку-триммер за зубчики, 
когда снимаете ее прибора.

Использование прибора
Бритва Ladyshave подходит для:
 - бритья области подмышек;
 - бритья ног;
 - бритья линии бикини;
 - подравнивания линии бикини (только модель 

HP6342).

Использование бритвы на влажной коже
Бритву Ladyshave можно использовать на влажной 
коже в ванной или в душе. Для получения 
оптимальных результатов предварительно нанесите 
на кожу мыло или крем для бритья.

Использование бритвы на сухой коже 
Если вы предпочитаете использовать бритву 
Ladyshave на сухой коже, убедитесь, что кожа чистая и 
полностью сухая.

Примечание. Нет принципиальной разницы при 

использовании бритвы на сухой или влажной коже. 
Выберите способ, который подходит вам лучше всего. 
Примечание. Не наносите на кожу лосьоны на основе 
спирта непосредственно до и после бритья. При 
желании можно нанести небольшое количество 
гигиенического талька.
Примечание. Во время бритья не прижимайте 
бритвенную головку к коже слишком сильно, так как 
это снижает эффективность работы бритвы и 
может вызвать небольшое раздражение.

Бритье

Бритье ног и линии бикини
 1 	Чтобы	включить	прибор,	сдвиньте	

переключатель	вкл./выкл.	вперед	(Рис.	9).
 2 	Держите	прибор	под	углом	примерно	70°	

к	поверхности	кожи.	Следите	за	тем,	чтобы	
бритвенная	сетка	и	триммер	полностью	
соприкасались	с	кожей	(Рис.	10).

 3 	Свободной	рукой	оттяните	кожу,	чтобы	
приподнять	волоски.	

 4 	Медленно	перемещайте	прибор	в	направлении	
против	роста	волос	(Рис.	11).
Подмышки

 1 	Во	время	бритья	области	подмышек	
расположите	одну	руку	за	головой,	чтобы	
растянуть	кожу	(Рис.	12).

 2 	Медленно	перемещайте	бритву	Ladyshave	
по	поверхности	кожи.	Для	достижения	
оптимальных	результатов	перемещайте	бритву	
сверху	вниз	и	слева	направо	(Рис.	13).
Насадка для более удобного бритья 
(только у модели HP6342)

Если у вас мало опыта, используйте насадку для 
более удобного бритья, которая обеспечивает 
оптимальный угол прилегания бритвы Ladyshave к 
коже. Если насадка полностью прилегает к коже, 
значит, бритвенная сетка и триммер также полностью 
соприкасаются с кожей. Это поможет вам получить 
наилучшие результаты. 

Подравнивание (только модель HP6342)
Если волосы, которые необходимо сбрить, длиннее 
10 мм, то для получения оптимальных результатов 
бритья их необходимо предварительно подравнять с 
помощью насадки-триммера до длины 3 мм.

 1 	Установите	насадку-триммер	на	прибор.
 2 	Чтобы	включить	прибор,	сдвиньте	

переключатель	вкл./выкл.	вперед	(Рис.	9).
 3 	Перемещайте	прибор	в	направлении	против	

роста	волос.	Следите	за	тем,	чтобы	поверхность	
насадки	всегда	полностью	прилегала	к	
коже	(Рис.	14).

Примечание. Наилучшие результаты достигаются при 
подравнивании волос на сухой коже.

Очистка и уход
Регулярная очистка и правильный уход за прибором 
гарантируют оптимальные результаты и долгий срок 
службы.
Очищайте бритву Ladyshave после каждого 
использования. 

Не	очищайте,	не	промывайте	и	не	погружайте	в	
воду	бритву	Ladyshave,	если	крышка	держателя	
батарей	не	закрыта	должным	образом.
Запрещается	использовать	для	чистки	прибора	губки	
с	абразивным	покрытием,	абразивные	чистящие	
средства	или	растворители	типа	бензина	или	
ацетона.	
 1 	Выключите	прибор	(Рис.	15).
 2 	Снимите	бритвенную	головку	с	прибора	(см.	

главу	“Подготовка	прибора	к	работе”).
 3 	Снимите	бритвенный	блок	с	бритвенной	

головки	(Рис.	16).

Примечание. Во избежание поломки не нажимайте на 
бритвенную сетку слишком сильно.

РУССКИй
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 4 	Чтобы	очистить	бритвенную	головку	и	
бритвенный	блок,	ополосните	их	под	струей	
воды	или	воспользуйтесь	щеточкой	(Рис.	17).

Примечание. Не промывайте прибор слишком горячей 
водой.
 5 	Смойте	волосы	с	прибора	(Рис.	18).
 6 		Перед	установкой	бритвенного	блока	

убедитесь,	что	прибор	полностью	
высох	(Рис.	19).
Уход за прибором

 1 	Два	раза	в	год	смазывайте	бритвенную	сетку	
каплей	швейного	масла	(Рис.	20).

 2 	Чтобы	обеспечить	водонепроницаемость	
бритвы	Ladyshave,	время	от	времени	наносите	на	
резиновое	уплотнительное	кольцо	небольшое	
количество	вазелина.	

Хранение
 1 	Установите	на	прибор	защитный	колпачок.

Примечание. Защитный колпачок предотвращает 
повреждение бритвы.
 2 	Только	для	модели	HP6342:	храните	прибор	и	

аксессуары	в	прилагаемом	чехле.

замена деталей
Если бритва Ladyshave используется чаще одного раза 
в неделю, рекомендуется заменять бритвенный блок 
по истечении одного или двух лет либо в случае его 
поломки.
Бритвенный блок, крышка отсека для батарей, 
щеточка для очитки, колпачки и насадки подлежат 
замене. При необходимости замены одной или 
нескольких деталей обратитесь к дилеру Philips или в 
авторизованный сервисный центр Philips. 

защита окружающей среды
 - Батареи содержат вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Не выбрасывайте батареи 
вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их в 
специализированном пункте. Необходимо извлечь 
батареи, перед тем как передать прибор для 
утилизации в специализированный пункт (Рис. 21).

 - После окончания срока службы не выбрасывайте 
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте 
его в специализированный пункт утилизации. 
Этим вы поможете защитить окружающую 
среду (Рис. 22).

Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или 
обслуживания, а также в случае возникновения 
проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com 
или обратитесь в центр поддержки потребителей 
Philips в вашей стране (номер телефона центра указан 
на гарантийном талоне). Если подобный центр в 
вашей стране отсутствует, обратитесь в торговую 
организацию Philips.

Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным 
проблемам, возникающим при использовании прибора. 
Если самостоятельно справиться с возникшими 
проблемами не удается, обратитесь в центр 
поддержки потребителей в вашей стране. 

Проблема Причина Способы	
решения

Прибор 
работает 
недостаточно 
эффективно.

Бритвенный 
блок загрязнен.

Снимите 
бритвенный 
блок и 
промойте его 
под краном 
или очистите 
с помощью 
щеточки. 
Удалите 
волоски, 
которые могут 
скопиться под 
триммером.

Проблема Причина Способы	
решения

Прибор 
располагается 
под неверным 
углом к 
поверхности 
кожи.

Располагай-
те прибор под 
углом 70° к 
поверхности 
кожи (см. раз-
дел “Использо-
вание прибо-
ра”, глава “Бри-
тье”).

Прибор 
работает 
слишком 
медленно 
(и издает 
посторонние 
звуки).

Батареи почти 
разряжены.

Замените 
батареи.

Бритвенный 
блок загрязнен.

Очистите 
бритвенный 
блок.

Бритвенный 
блок 
необходимо 
смазать.

Смажьте 
бритвенный 
блок 
несколькими 
каплями масла 
для швейных 
машин.

На коже 
появляется 
больше 
раздражения, 
чем обычно.

Бритвенная 
сетка 
повреждена или 
изношена.

Замените 
бритвенную 
сетку.

Прибор не 
работает.

Разряжен 
аккумулятор.

Замените 
батареи.

Батареи 
неправильно 
установлены 
в отсеке для 
батарей.

Установите 
батареи в от-
сек в соответ-
ствии с ука-
занной поляр-
ностью (обо-
значения “+” 
и “-”).

Крышка отсека 
для батарей 
установлена 
неправильно.

Плотно 
установите 
крышку на 
отсек для 
батарей 
(прозвучит 
щелчок).

Прибор упал 
в воду, когда 
отсек для 
батарей был 
открыт.

Дождитесь, 
когда прибор 
высохнет. Не 
устанавливай-
те крышку от-
сека для бата-
рей, пока вну-
тренняя часть 
прибора не бу-
дет полностью 
сухой.
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Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу 
Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, 
яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб 
на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Завдяки новій жіночій бритві Philips Ladyshave можна 
швидко, легко та зручно усувати небажане волосся 
на тілі. Бритву можна використовувати для сухого 
або вологого гоління. Якщо Ви голитеся, приймаючи 
ванну чи душ, для якомога зручнішого гоління 
рекомендується використовувати мило або пінку для 
гоління. Для додаткової гігієни після використання 
бритву можна помити під краном або щіткою для 
чищення. 

загальний опис (Мал. 1)
A Бритвений блок із захисною сіткою і тримером 

для попереднього зрізання
B Бритвена головка
C Перемикач “увімк./вимк.”
D Кришка батарейного відсіку
E Захисний ковпачок
F Ефективна насадка (лише HP6342)
G 3-мм тример-гребінець (лише HP6342)
H Щітка для чищення
Не зображено: Футляр (лише HP6342)

Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно 
прочитайте цей посібник користувача і зберігайте 
його для майбутньої довідки.

Увага!
 - Цей пристрій не призначено для користування 

особами (включаючи дітей) з послабленими 
фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, 
або без належного досвіду та знань, крім випадків 
користування під наглядом чи за вказівками особи, 
яка відповідає за безпеку їх життя.

 - Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися 
пристроєм.

Увага
 - Коли Ви вставляєте батареї, пристрій і руки 

повинні бути сухими.
 - Не мийте жіночу бритву Ladyshave водою, 

температура якої вища за температуру води в 
душі (макс. 35°C).

 - Будьте обережні з гарячою водою. Завжди 
перевіряйте, чи вода не надто гаряча, щоб не 
обпекти руки.

 - Використовуйте та зберігайте пристрій за 
температури від 15°C до 35°C.

 - Для запобігання травмуванню не використовуйте 
пошкоджений або розбитий пристрій, бритвений 
блок, ефективну насадку (лише HP6342) чи 
тример-гребінець (лише HP6342).

 - Не використовуйте насадки чи деталі інших 
виробників, за винятком тих, які рекомендує 
компанія Philips. Використання таких насадок чи 
деталей призведе до втрати гарантії.

 - Оберігайте жіночу бритву від дії прямих сонячних 
променів.

 - Цей пристрій призначено лише для гоління і 
підстригання волосся на тілі жінок. Його не 
призначено для гоління або підстригання волосся 
на голові чи для будь-яких інших цілей.

 - Рівень шуму: Lc = 65 дБ (A)

загальна інформація
 - Пристрій можна безпечно використовувати 

у ванній кімнаті або душі, а також мити під 
краном (Мал. 2).

 - Щоб жіноча бритва Ladyshave залишалася 
водонепроникною:

1 слідкуйте, щоб гумове ущільнююче кільце тримача 
батареї було чистим і неушкодженим;

2 час від часу змащуйте гумове ущільнююче кільце 
вазеліном.

Електромагнітні поля (ЕМП)
 - Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам 

електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми 
науковими дослідженнями, пристрій є безпечним 
у використанні за умов правильної експлуатації у 

відповідності з інструкціями, поданими у цьому 
посібнику користувача.

Підготовка до використання
Жіноча бритва Ladyshave живиться від двох 
лужних батарей 1,5 В типу AA. Рекомендується 
використовувати батареї Philips LR6 PowerLife. Вони 
забезпечують приблизно 40 хвилин гоління.

Примітка: Коли Ви вставляєте батареї, руки повинні 
бути сухими.
Щоб запобігти пошкодженню внаслідок витікання 
батареї:
 - Оберігайте пристрій від дії прямих сонячних 

променів. 
 - Не піддавайте пристрій дії температури вище 

35°C.
 - Вийміть батареї, якщо Ви не маєте наміру 

використовувати пристрій протягом місяця чи 
довше.

 - Не залишайте розряджені батареї у пристрої.

Встановлення батарей

 1 	Щоб	зняти	кришку	батарейного	відсіку,	вийміть	
її	з	пристрою	(Мал.	3).

 2 	Вставте	батареї	у	тримач	батарей	(Мал.	4).

Примітка: Слідкуйте, щоб полюси “-” і “+” батарей були 
розташовані правильно.
 3 	Закрийте	батарейний	відсік	пристрою	кришкою	

до	фіксації	(Мал.	5).
Під’єднання і від’єднання бритвеної 
головки

 1 	Щоб	від’єднати	бритвену	головку,	
натисніть	кнопки	розблокування	з	двох	
сторін	пристрою	(1)	і	вийміть	бритвену	
головку	(2)	(Мал.	6).

 2 	Для	під’єднання	бритвеної	головки	
проштовхніть	її	у	пристрій.

Примітка: Не натискайте на захисну сітку, щоб не 
пошкодити її.

Під’єднання та від’єднання насадок
Бритва моделі HP6342 постачається із захисним 
ковпачком, ефективною насадкою і тримером-
гребінцем. Бритва моделі HP6340 постачається із 
захисним ковпачком. Усі насадки можна під’єднувати 
та від’єднувати у той самий спосіб.

 1 	Щоб	під’єднати	насадку	або	гребінець,	
обережно	вставте	його	у	пристрій.	Паз	гребінця	
має	бути	вирівняно	з	передньою	частиною	
пристрою	(Мал.	7).

 2 	Щоб	від’єднати	насадку	або	гребінець,	
обережно	вийміть	його	з	пристрою	(Мал.	8).

Примітка: Виймаючи гребінець, не тримайте його за 
зубці.

застосування пристрою
Жіноча бритва Ladyshave підходить для:
 - Гоління пахв
 - Гоління ніг
 - Гоління лінії бікіні
 - Підстригання лінії бікіні (лише HP6342)

Вологе гоління
Жіночу бритву Ladyshave можна використовувати 
для вологого гоління, приймаючи ванну або душ. 
Для отримання найкращого результату попередньо 
намиліть шкіру милом або кремом для гоління.

Сухе гоління 
Якщо Ви віддаєте перевагу сухому голінню, шкіра має 
бути чистою і сухою.

Примітка: В основному немає різниці між 
використанням пристрою для вологого або сухого 
гоління. Можна просто вибрати спосіб, яким Вам 
подобається найбільше. 
Примітка: Не наносьте на шкіру лосьйони на основі 
спирту до або після гоління. За необхідності можна 
скористатися тальком.
Примітка: Не притискайте бритвену головку до шкіри 
надто сильно, оскільки це негативно впливає на гоління 

і може спричинити подразнення шкіри.
Гоління

Ноги та лінія бікіні
 1 	Для	увімкнення	пристрою	пересуньте	перемикач	

“увімк./вимк.”	догори	(Мал.	9).
 2 	Тримайте	пристрій	під	кутом	прибл.	70°.	

Слідкуйте,	щоб	захисна	сітка	і	тример	для	
попереднього	зрізання	повністю	торкалися	
шкіри	(Мал.	10).

 3 	Вільною	рукою	натягніть	шкіру,	щоб	підняти	
волоски.	

 4 	Акуратно	ведіть	пристроєм	по	шкірі	проти	
напрямку	росту	волосся	(Мал.	11).
Пахви

 1 	Для	епіляції	пахв	закладіть	одну	руку	за	голову,	
щоб	натягнути	шкіру	(Мал.	12).

 2 	Акуратно	ведіть	жіночою	бритвою	Ladyshave	
по	шкірі.	Для	отримання	найкращого	
результату	ведіть	пристроєм	вгору,	вниз	та	зліва	
направо	(Мал.	13).
Ефективна насадка (лише HP6342)

Якщо у Вас немає досвіду гоління, можна 
використовувати ефективну насадку, що дозволить 
прикладати жіночу бритву Ladyshave до шкіри 
під оптимальним кутом. Якщо ефективну насадку 
прикласти до шкіри, захисна сітка і тример повністю 
торкатимуться шкіри. Це дозволяє отримати ідеальний 
результат. 

Підстригання (лише HP6342)
Якщо волосся для гоління довше 10 мм, для 
оптимального гоління попередньо підстрижіть 
волосся за допомогою тримера-гребінця до довжини 
3 мм.

 1 	Встановіть	тример-гребінець	на	пристрій.
 2 	Для	увімкнення	пристрою	пересуньте	перемикач	

“увімк./вимк.”	догори	(Мал.	9).
 3 	Ведіть	пристроєм	проти	напрямку	росту	волосся.	

Слідкуйте,	щоб	поверхня	гребінця	завжди	
повністю	торкалася	шкіри	(Мал.	14).

Примітка: Для отримання найкращого результату 
підстригання шкіра має бути сухою.

Чищення та догляд
Регулярне чищення і належний догляд забезпечують 
оптимальні результати та гарантують довгий строк 
служби пристрою.
Чистіть жіночу бритву Ladyshave після кожного 
використання. 

Не	мийте,	не	полощіть	та	не	занурюйте	жіночу	
бритву	Ladyshave	у	воду,	якщо	кришку	тримача	
батареї	не	закрито	належним	чином.
Ніколи	не	використовуйте	для	чищення	пристрою	
жорстких	губок,	абразивних	засобів	чи	рідин	для	
чищення,	таких	як	бензин	чи	ацетон.	
 1 	Вимкніть	пристрій	(Мал.	15).
 2 	Від’єднайте	бритвену	головку	з	пристрою	(див.	

розділ	“Підготовка	до	використання”).
 3 	Вийміть	із	бритвеної	головки	бритвений	

блок	(Мал.	16).

Примітка: Для запобігання пошкодженню не тисніть 
на захисну сітку надто сильно.
 4 	Щоб	почистити	бритвену	головку	і	

бритвений	блок,	сполосніть	їх	під	краном	або	
скористайтеся	щіткою	для	чищення	(Мал.	17).

Примітка: Не мийте пристрій водою, температура 
якої вища за температуру води в душі.
 5 	Почистіть	пристрій	від	волосся,	сполоснувши	

його	(Мал.	18).
 6 		Перед	тим	як	під’єднувати	бритвений	блок,	

перевірте,	чи	пристрій	сухий	(Мал.	19).

УКРАїНСьКА
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Догляд

 1 	Двічі	на	рік	змащуйте	захисну	сітку	краплею	
мастила	для	швейних	машинок	(Мал.	20).

 2 	Щоб	жіноча	бритва	Ladyshave	залишалася	
водонепроникною,	час	від	часу	змащуйте	гумове	
ущільнююче	кільце	вазеліном.	

зберігання
 1 	Встановіть	захисний	ковпачок	на	пристрій.

Примітка: Захисний ковпачок захищає бритвену 
головку від пошкоджень.
 2 	Лише	HP6342:	Зберігайте	пристрій	та	аксесуари	

у	футлярі	з	комплекту.

заміна
Якщо використовувати жіночу бритву Ladyshave кілька 
разів на тиждень, рекомендується заміняти бритвений 
блок раз на 1-2 роки або у разі пошкодження.
Бритвений блок, кришку батарейного відсіку, щітку 
для чищення, ефективну насадку, захисний ковпачок 
та гребінець можна заміняти. Якщо потрібно замінити 
одну чи більше частин, зверніться до свого дилера 
Philips або до сервісного центру, уповноваженого 
Philips. 

Навколишнє середовище
 - Звичайні батареї містять речовини, які можуть 

забруднювати навколишнє середовище. 
Не викидайте батареї разом із звичайними 
побутовими відходами, а здайте їх в офіційний 
пункт прийому батарей. Перед утилізацією 
пристрою або передачею його в офіційний пункт 
прийому завжди виймайте батареї (Мал. 21).

 - Не викидайте пристрій разом із звичайними 
побутовими відходами, а здавайте його в 
офіційний пункт прийому для повторної 
переробки. Таким чином, Ви допомагаєте 
захистити довкілля (Мал. 22).

Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування 
або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії 
Philips www.philips.com або зверніться до Центру 
обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні 
(номер телефону можна знайти у гарантійному 
талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру 
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого 
дилера Philips.

Усунення несправностей
У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть 
виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не 
в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, 
поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування 
клієнтів у Вашій країні. 

Проблема Причина Вирішення

Пристрій 
не працює 
належним 
чином.

Бритвений блок 
забруднився.

Зніміть 
бритвений блок 
і помийте його 
під краном 
або почистіть 
щіткою для 
чищення. 
Почистіть 
пристрій від 
волосся, яке 
могло зібратися 
під тримером.

Ви прикладаєте 
пристрій до 
шкіри під 
неправильним 
кутом.

Пристрій слід 
прикладати до 
шкіри під кутом 
70° (див. розділ 
“Застосування 
пристрою”, 
підрозділ 
“Гоління”).

Пристрій 
працює надто 
повільно (і 
видає дивний 
звук).

Батареї 
розряджаються.

Замініть батареї.

Проблема Причина Вирішення

Бритвений блок 
забруднився.

Почистіть 
бритвений блок.

Бритвений 
блок потрібно 
змастити.

Змастіть 
бритвений блок 
невеликою 
кількістю 
машинного 
мастила.

Шкіра 
подразнена 
сильніше, ніж 
зазвичай.

Захисна сітка 
пошкоджена 
або зношена.

Замініть 
бритвений блок.

Пристрій не 
працює.

Батареї 
розряджені.

Замініть батареї.

Батареї 
неправильно 
вставлено в 
батарейний 
відсік.

Вставте батареї 
у батарейний 
відсік 
відповідно до 
позначок “+” та 
“-” у ньому.

Кришку 
батарейного 
відсіку 
встановлено 
неправильно.

Закрийте 
батарейний 
відсік пристрою 
кришкою до 
фіксації.

Пристрій із 
відкритим 
батарейним 
відсіком впав у 
воду.

Залиште 
пристрій, щоб 
висох. Не 
встановлюйте 
кришку 
батарейного 
відсіку, поки 
пристрій 
всередині не 
висохне.
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