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Кіріспе

Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош 
келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану 
үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз.

Жалпы сипаттама (Cурет 1)

1 Қос иректі жұмсарту құралы
2 Сезімтал аймағына арналған бас
3 Эпиляция жасайтын дискілер
4 Эпилятор басы 
5 Қосу/өшіру түймесі
 - «II» жылдамдық күйін қосу үшін бір рет басыңыз
 - «I» жылдамдық күйін қосу үшін екі рет басыңыз
 - өшіру үшін үш рет басыңыз

6 Батарея заряды төмен екенін көрсетіп тұрған (қызыл) заряд шамы 
(ақ)

7 Кішкене шанышқыға арналған розетка
8 Адаптер
9 Сақтайтын дорба
10 Түлеген тері щеткасы
11 Щетка

Маңызды

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

Қауіпті
 - Адаптерді құрғақ күйде ұстаңыз. 

абайлаңыз
 - Адаптер зақымданған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек 

түпнұсқасымен ауыстыру керек.
 - Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны 

пайдалану нұсқауларынсыз, физикалық және ойлау қабілеті шектеулі, 
сезімталдығы төмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар 
(соның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.

 - Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.
 - Адаптерде трансформатор бар. Адаптерді кесіп тастап, оның 

орнына басқа штепсельдік ұш жалғауға болмайды, бұл өте қауіпті 
жағдай туғызады.

 - Қысқа тұйықтау болмау үшін, құралдың штепсельдік ұшына арналған 
ұяға темір қосылған затты кіргізбеңіз.

Ескерту
 - Бұл құрал тек әйелдер денесіндегі мойыннан төмен орналасқан 

түктерді (қолтықтағы, бикини тұсындағы және аяқтағы) тазартуға 
арналған. Оны басқа мақсатта қолдануға болмайды. 

 - Әрбір 3- 4 айда құралды ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз да, оны толық 
зарядтаңыз.
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 - Зақым мен жарақат алу жағдайларын болдырмау үшін, 
қосылып тұрған құралды (қосалқы құралы орнатылған 
немесе орнатылмаған) бастың шашынан, қастардан, кірпіктерден, 
киімдерден, жіптерден, сымдардан, щеткалардан, т.б. заттардан аулақ 
ұстаңыз. 

 - Құралды немесе түлеген тері щеткасын тітіркенген, варикозы, 
майда бөртіктері, безеуі, қалдары (түкті қалдар) бар теріге 
немесе жараларға қолданар алдында дәрігеріңізбен кеңесіңіз. 
Иммунитеті төмен немесе қант диабетімен, гемофилия ауыруымен 
немесе иммунодефицитпен ауыратын адамдардың да алдымен 
дәрігерлерімен кеңескені дұрыс.

 - Гигиенаны сақтау мақсатында, құрал және түлеген тері щеткасын 
тек бір адам пайдалануы керек.

 - Сіз эпиляторды алғашқы рет қолданған кезде тері кішкене қызаруы 
немесе тітіркенуі мүмкін. Бұл қалыпты көрініс және ол тез арада 
жоқ болады. Құралды көбірек қолданған сайын теріңіз эпиляцияға 
үйрене бастайды, тері тітіркенуі азайып, қайта өскен түктер жұқа 
және жұмсақ бола бастайды. Егер үш күн ішінде терінің тітіркенуі 
басылмаса, дәрігерге көрінгеніңіз жөн.

 - Зақымданған немесе сынған эпилятор басын, қосалқы 
құралдарды немесе түлеген тері щеткасын пайдаланбаңыз, жарақат 
алу мүмкіндігі бар.

 - Құралды душқа түсетін судан ыстық (ең көбі 40 °C) сумен жумаңыз.
 - Құралды тек 10 °C және 30 °C аралығында зарядтаңыз, 

пайдаланыңыз және сақтаңыз. 
 - Құралды зарядтағанда, розетка жұмыс жасап тұрғанын тексеріңіз. 

Жуынатын бөлмедегі жарықты сөндіргенде, қол жуатын 
шұңғылшаның үстіндегі айналы шкафтарға орнатылған электр 
розеткаларына немесе электр ұстарасына арналған розеткаға 
электр қуаты берілмей қалуы мүмкін.

 - Ылғалды түрде эпиляция жасағанда, ваннаға немесе душқа арналған 
майларды пайдаланбаңыз, тері ауыр түрде тітіркенуі мүмкін. 

 - Шу деңгейі: Lc = 76 дБ (A). 

Стандарттарға сәйкестігі

Осы 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 болып табылады.

Жалпы

 - Бұл белгі құралдың ваннада немесе душта пайдалануға, сондай-ақ 
ағынды сумен жууға жарамды екенін білдіреді.

 - Қауіпсіздік мақсаттарда бұл құрал тек сымсыз түрде істетіледі.
 - Құралдың автоматты кернеу таңдағышы бар, сондай-ақ құрал 

кернеуі 100 және 240 вольт аралығындағы розеткаларға арналған.
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Пайдалануға дайындау

зарядтау

Эпилятордың зарядтау уақыты — шамамен 1 сағат. Эпилятор толық 
зарядталғанда, оны 30 минут сымсыз қолдануға болады.

	1	 	Зарядтамас	бұрын	құралды	өшіріңіз.	Осыдан	кейін	қабырға	
розеткасына	жалғаңыз.	

	, Заряд	шамы	ақ	түспен	жыпылықтап	құралдың	зарядталып	
жатқанын	білдіреді.	

	, Батарея	толығымен	зарядталғанда,	заряд	жарығы	20	минут	
тұрақты	жанып	тұрып,	одан	кейін	сөнеді.

Батарея заряды аз немесе таусылған

 - Батареяның заряды толығымен дерлік біткенде, заряд шамы қызыл 
болып жыпылықтай бастайды. Бұл жағдай орын алғанда, батареяда 
эпиляция жасауға әлі де бірнеше минутқа жететін заряд болады.

 - Батареяның заряды толық біткенде, заряд шамы үздіксіз қызыл 
түспен жанады. Эпиляторды зарядтаудың жолын жоғарыдағы 
«Зарядтау» бөлімінен қараңыз. 

Құралды пайдалану

Құралды алғаш қолданар алдында, эпилятор басын тазалаңыз және 
құралды толық зарядтаңыз. 

Ескертпе. Құралды розеткаға қосылып тұрғанда пайдалану мүмкін емес.

Эпиляция жасаудың кеңестері

 - Ылғалды: эпиляцияны жаңадан бастап жүрген болсаңыз, 
эпиляцияны дымқыл теріге жасаған жөн. Су теріні босаңсытып, 
эпиляцияны ауырмайтын әрі нәзік етеді. Бұл құрылғы су өткізбейді 
және оны ваннада немесе душта қолдануға болады. 
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Кеңес. Қажет болса, кәдімгі душ гелін немесе көбігін пайдалануға болады.
 - Құрғақ: эпиляцияны құрғақ теріге жасаған жағдайда, оны 

ваннадан немесе душтан жаңа шыққан бетте жасаған оңай болады. 
Эпиляцияны бастағанда, терінің толықтай құрғақ екенін тексеріңіз. 

 - Жалпы ақпарат: теріңіздің таза және майлы болмағанын 
тексеріңіз. Эпиляцияны бастамас бұрын теріге крем жақпаңыз. 

 - Жалпы ақпарат: эпиляцияны жатар алдында жасаған жөн, себебі 
әдетте таң атқанша терінің тітіркенуі кетеді. 

 - Жалпы ақпарат: эпиляцияны 3-4 мм ұзындықтағы түктерге 
жасаған ыңғайлы да, қолайлы. Түктер ұзындау болса, алдымен қырып 
тастап, қайта өскен түктерді 1 немесе 2 аптадан кейін эпиляциямен 
кетіруді ұсынамыз. 

Эпиляция

Ескертпе. Эпиляцияны жаңадан бастап жүрсеңіз, эпиляцияны қос 
толқынды массаж қосалқы құралымен жасап эпиляцияның жағымсыз 
сезімін төмендетіңіз. Осы қосалқы құрал тек аяқтың эпиляциясын 
жасауға арналған.

Ескертпе. Қолтықтағы немесе бикини тұсындағы түктердің 
эпиляциясын істеп тұрған эпиляция дискілерінің санын азайтатын 
сезімтал аймақ қақпағымен жасаңыз. 

	1	 	Қосалқы	құралды	эпилятор	басына	тағыңыз.

	2	 	Құралды	қосу	үшін	оның	қосу/өшіру	түймесін	басыңыз.
	, Құрал	«II»	жылдамдықта	істей	бастайды,	бұл	эпиляция	жасаудың	
ең	тиімді	жылдамдығы	болып	келеді.

Ескертпе. «I» жылдамдықты пайдалану керек болса, қосу/өшіру 
түймесін екінші рет басыңыз. «I» жылдамдық түгі аз, қол жетуі қиын 
және сүйекті жерлерге (тізе мен тобық сияқты) ыңғайлы болып келеді.

	3	 	Түктерді	көтеру	үшін,	теріні	бос	қолыңызбен	тартып	тұрыңыз.	
Қосу/өшіру	түймесін	эпилятор	жүргізілетін	жаққа	қаратып,	
эпилятор	ұшын	теріге	90°	бұрышта	орналастырыңыз.

 - Суретте көрсетілген жолмен бикини тұсына эпиляция жасаңыз.

 - Суретте көрсетілгендей етіп, өзіңіздің қолтық астындағы 
шаштарыңызды алыңыз.

	4	 	Құралды	денеңіздің	үстінен	шашыңыздың	өсуіне	қарсы	етіп,	сәл	
басыңқырып,	жәймен	жылжытыңыз.

	5	 	Құралды	өшіру	үшін,	қосу/өшіру	түймесін	үшінші	рет	басыңыз.
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	6	 	Қосалқы	құралды	құралдан	тартып	шешіңіз.	

Кеңес. Қолтықтың эпиляциясын жасағанда, жақсылап сырғуы үшін 
әдеттегі душ гелін біраз жағыңыз. 

Кеңес. Теріні босаңсыту үшін, эпиляциядан кейін дереу немесе бірнеше 
сағат өткенде ылғалдандыратын крем жаққан жөн. Қолтықтарға 
спирті бар жұмсақ дезодорант себіңіз. 

Түлеген тері щеткасын пайдалану

 - Түлеген тері щеткасын құрғақ немесе ылғалды түрде пайдаланып 
жансыз тері жасушаларын нәзік әрі мұқият түрде кетіруге болады. 
Түлеген тері щеткасын жұмсақ түрде айналдыра жүргізіп түлеген 
теріні жұмсақ түрде кетіріңіз. Бұл түктің ішке қарай өсуіне жол 
бермей, теріңізді тегіс, жұмсақ әрі жас етіп көрсетеді. 

 - Теріңізді түлеген тері щеткамен эпиляциядан бір күн бұрын 
және екі күн кейін қырыңыз. Осыдан кейін, оны аптасына 2-3 рет 
пайдаланыңыз. Аяқтарды тобықтан бастап жұмсақ түрде айналдыра 
жүргізіп қырыңыз. 

Ескертпе. Түлеген тері щеткасымен құрғақ теріні тазалағанда түлеген 
тері кремдерін, гельдерін немесе көбіктерін пайдаланбаңыз. 

Кеңес. Құрғақ терінің пайда болуына жалпы жол бермеу үшін, теріңізді 
қалаған ылғалдандыру кремімен күнделікті ылғалдандырыңыз. 

Түлеген	тері	щеткасын	эпиляциядан	кейін	дереу	пайдалануға	
болмайды,	бұл	эпиляциядан	пайда	болған	тітіркенуді	одан	ары	
асқындыруы	мүмкін.	

Қатты қызып кетуден қорғаныс

Бұл функция құралдың қызып кетуіне жол бермейді.

Ескертпе. Эпилятордың ысуына жол бермеу үшін құралды денеге 
қатты басуға болмайды. Теріге қатты баспай, жұмсақ жүргізілгенде 
эпилятор өте жақсы нәтиже береді.
Қызып кету қорғауы қосылған жағдайда, құрал автоматты түрде өшіп, 
заряд шамы 30 секунд бойы қызыл болып жыпылықтайды.
Қызып кету қорғауын құралдың салқындауына мүмкіндік беріп, қайта 
қосу арқылы қалпына келтіруге болады. 

Ескертпе. Заряд шамының қызыл түспен қайта жыпылықтауы 
құралдың толық суымағанын білдіреді. 

шамадан тыс жүктеуден қорғайтын функция

Эпилятор басын теріге қатты басқанда немесе эпилятор басындағы 
эпиляция дискілері кептелгенде (мысалы, киім тұрып қалғанда), құрал 
тоқтап, заряд шамы 5 секунд бойы қызыл болып жыпылықтайды.
Эпиляция дискілерін бас бармақпен айналдырып, бөгеп тұрған затты 
шығарыңыз. 
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Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Құралды	тазалағанда,	қыратын	шүберектерді,	қырғыш	тазалау	
құралдарын,	жанармай	немесе	ацетон	сияқты	сұйықтықтарды	
қолданбаңыз.

Адаптерді	әрдайым	құрғақ	сақтаңыз.	Оны	ағын	сумен	шаймаңыз	
немесе	суға	батырмаңыз.
 - Қажет болса, адаптерді тазалау щеткасымен немесе құрғақ 

шүберекпен тазалаңыз. 
 - Әр ылғалды қолданыстан кейін, оңтайлы жұмыс атқаруын 

қамтамасыз ету үшін құралды мұқият тазалап тұрыңыз. 

Құралды тазалау

	1	 	Құралды	өшіріп,	розеткадан	ажыратыңыз.

	2	 	Эпилятор	басынан	қосалқы	құралды	шешіңіз.

	3	 	Эпилятор	басын	оңға	итеріп	(1),	құралдан	шешіп	алыңыз	(2).	

Ескертпе. Ешқашан эпиляция жасайтын дискілерді эпиляция жасайтын 
бастан алып тастауға тырыспаңыз.

	4	 	Бос	жатқан	шаштарды	тазалағыш	қылшақпен	сілкіп	тастаңыз.

	5	 	Барлық	бөлшектерін	ағын	су	астында	шайып,	қалдық	суды	сілкіп	
тастаңыз.	

Ескертпе. Құралды қайта жинамас бұрын барлық бөлшектердің 
кепкенін тексеріңіз. 

Түлеген тері щеткасын тазалау

	1	 	Түлеген	тері	щеткасын	ағынды	сумен,	қажет	болса	біраз	сабын	
немесе	душ	гелін	қосып	жуыңыз	да,	сақтамас	бұрын	кептіріңіз.	

ауыстыру

Бөлшегін ауыстыру немесе қосымша бөлшек сатып алу керек болса, 
Philips сатушысына хабарласыңыз немесе www.philips.com/shop 
сайтына өтіңіз. Бөлшектерді алуда қиындықтар туса, еліңіздегі Philips 
тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
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Қоршаған орта

 - Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, құрылғыны тұрмыстық 
қоқыспен бірге тастамаңыз. Қайта өңдейтін арнайы жинау орнына 
тапсырыңыз. Бұл әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін тигізеді. 

 - Құралдың ішіне орнатылған қайта зарядталатын батареялардың 
құрамында қоршаған ортаны ластайтын заттар бар. Құралдың 
батареяларын шығарып, арнайы жинау орнына өткізіңіз. Батареяны 
арнайы батареялар жинайтын орынға өткізіңіз. Егер батареяны 
шығаруда қандай да бір қиындық туса, құралды Philips қызмет 
көрсету орталығына апаруға болады. Орталық қызметкерлері 
батареяны шығарып, қоршаған ортаға қауіпсіз жолмен жояды.

Қайта зарядталатын батареяларды алу

	1	 	Құралды	адаптерден	ажыратыңыз.	Батарея	заряды	толығымен	
таусылғанша	құралды	істетіңіз.	

	2	 	Эпилятор	басын	шешіп,	құралды	бұрауышпен	ашыңыз.	

	3	 	Жебемен	белгіленген	басылған	монтаждық	платада	орналасқан	
кішкене	тесікшеге	бұрауышты	тығыңыз	(1).	Бұрауышты	төмен	
қарай	басылған	монтаждық	плата	бөлінгенше	итеріңіз	(2).

	4	 	Қайта	зарядталатын	батареяны	құрылғыдан	бұрауыш	көмегімен	
суырып	алыңыз.

Ескерту.	Абай	болыңыз,	батарея	шеттері	өте	өткір	болады.	

Қайта	зарядталатын	батареяны	ауыстыруға	әрекет	жасамаңыз.

Батареяларын	шығарғаннан	кейін,	құралды	ток	көзіне	қоспаңыз.
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Кепілдік және қызмет көрсету

 Қиындық туындаса, ақпарат немесе қосалқы бөлшектер, сондай-ақ 
қосымша бөлшектер сатып алу керек болса, www.philips.com/support 
мекенжайы бойынша Philips сайтына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips 
тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Телефон 
нөмірін дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табуға 
болады. Еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, 
жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.
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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.

Opis ogólny (rys. 1)
1 Podwójna nasadka masująca
2 Nasadka do delikatnych miejsc
3 Dyski depilujące
4 Głowica depilująca 
5 Wyłącznik
 - jednokrotne naciśnięcie — prędkość II
 - dwukrotne naciśnięcie — prędkość I
 - trzykrotne naciśnięcie — wyłączenie

6 Wskaźnik ładowania (kolor biały) ze wskaźnikiem niskiego poziomu 
naładowania akumulatorów (kolor czerwony)

7 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
8 Zasilacz
9 Etui do przechowywania
10 Szczoteczka złuszczająca naskórek
11 Szczoteczka do czyszczenia

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

Niebezpieczeństwo
 - Zasilacz przechowuj w suchym miejscu. 

Ostrzeżenie
 - Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza 

wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
 - 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.
 - Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa 

nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
 - Nie wkładaj do gniazdka elektrycznego na wtyczkę urządzenia 

elementów metalowych, aby uniknąć zwarcia.

Uwaga
 - To urządzenie jest przeznaczone do usuwania włosów z kobiecego ciała 

z obszarów znajdujących się poniżej szyi: pach, okolic bikini i nóg. Nie 
używaj go do żadnego innego celu. 

 - W pełni ładuj urządzenie co 3-4 miesiące, nawet jeśli nie jest ono 
używane przez dłuższy czas.

 - Aby uniknąć uszkodzeń lub skaleczeń, włączone urządzenie (z nasadką 
lub bez) trzymaj z dala od włosów na głowie, brwi, rzęs, ubrań, nici, 
przewodów, szczotek itp. 
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 - Nie używaj urządzenia ani szczoteczki złuszczającej naskórek bez 
uprzedniej konsultacji z lekarzem, jeśli Twoja skóra jest podrażniona 
lub jeśli masz żylaki, wysypkę, wypryski, pieprzyki (z włoskami) lub 
zadrapania. Jeśli cierpisz na obniżoną odporność immunologiczną, 
np. podczas ciąży, lub jeśli masz cukrzycę, hemofilię lub brak ogólnej 
odporności, przed rozpoczęciem depilacji także zasięgnij opinii lekarza.

 - Ze względów higienicznych z urządzenia i szczoteczki złuszczającej 
naskórek powinna korzystać tylko jedna osoba.

 - Podczas kilku pierwszych zastosowań depilatora skóra może być nieco 
zaczerwieniona i podrażniona. Zjawisko to jest całkowicie normalne 
i szybko ustępuje. Przy częstym korzystaniu z urządzenia skóra 
przyzwyczaja się do depilacji, podrażnienie zmniejsza się, a odrastające 
włoski są cieńsze i bardziej miękkie. Jeśli podrażnienie nie ustąpi w ciągu 
trzech dni, skonsultuj się z lekarzem.

 - Nie korzystaj z głowicy depilującej, nasadek ani szczoteczki złuszczającej 
naskórek, gdy są uszkodzone lub pęknięte, ponieważ może to 
spowodować obrażenia ciała.

 - Nie płucz urządzenia wodą o temperaturze wyższej niż temperatura 
wody do kąpieli (maks. 40°C).

 - Używaj urządzenia, ładuj i przechowuj je w temperaturze od 10 do 
30°C. 

 - Gdy ładujemy urządzenie należy sprawdzić, czy gniazdko jest pod 
napięciem. Zasilanie elektryczne gniazdek w łazienkach znajdujących się 
w oprawie luster nad umywalkami lub przeznaczonych specjalnie do 
golarek może zostać odłączone w momencie wyłączenia światła.

 - Podczas depilacji na mokro nie używaj olejków do kąpieli, gdyż może to 
spowodować poważne podrażnienia skóry. 

 - Maksymalny poziom hałasu: Lc = 76 dB (A) 

Zgodność z normami
To 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.

opis ogólny

 - Ten symbol oznacza, że z urządzenia można korzystać podczas kąpieli 
lub pod prysznicem oraz że można czyścić je pod bieżącą wodą.

 - Ze względów bezpieczeństwa urządzenie może działać tylko na 
zasilaniu akumulatorowym.

 - Zasilacz jest wyposażony w automatyczny przełącznik napięcia i jest 
dostosowany do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100 do 
240 V.

Przygotowanie do użycia

Ładowanie
Ładowanie depilatora trwa około 1 godziny. W pełni naładowany depilator 
może działać bezprzewodowo do 30 minut.
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 1 	Przed	rozpoczęciem	ładowania	wyłącz	urządzenie.	Następnie	podłącz	
je do gniazdka elektrycznego. 

 , Jeśli	wskaźnik	ładowania	miga	w	kolorze	białym,	oznacza	to,	że	trwa	
ładowanie	urządzenia.	

 , Wskaźnik	ładowania	świeci	na	biało	przez	20	minut,	a	następnie	
gaśnie,	gdy	akumulator	jest	w	pełni	naładowany.

Niski poziom naładowania akumulatora lub akumulator 
rozładowany
 - Gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany, wskaźnik ładowania 

zaczyna migać na czerwono. W takim przypadku wystarczy on na kilka 
minut depilacji.

 - Gdy akumulator jest zupełnie rozładowany, wskaźnik ładowania świeci 
się na czerwono w sposób ciągły. Aby naładować depilator, zapoznaj się 
z częścią „Ładowanie” powyżej. 

Zasady używania
Przed pierwszym użyciem urządzenia wyczyść głowicę depilującą i naładuj 
całkowicie urządzenie. 

Uwaga: Z urządzenia nie należy korzystać, gdy jest ono podłączone do sieci 
elektrycznej.
Wskazówki dotyczące depilacji
 - Na mokro: Jeśli depilujesz się po raz pierwszy, zalecamy zastosowanie 

depilacji na mokro, gdyż woda rozluźnia skórę i sprawia, że depilacja 
jest mniej bolesna i bardziej delikatna. Urządzenie jest wodoodporne i 
można z niego bezpiecznie korzystać pod prysznicem lub w wannie. 

Wskazówka: Możesz użyć zwykłego żelu pod prysznic lub pianki.
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 - Na sucho: Depilacja jest łatwiejsza tuż po kąpieli lub prysznicu. W 
chwili rozpoczęcia depilacji skóra musi być całkowicie sucha. 

 - ogólna: Upewnij się, że skóra jest czysta i nienatłuszczona. Przed 
rozpoczęciem depilacji nie nakładaj kremu na skórę. 

 - ogólna: Zalecamy przeprowadzanie depilacji wieczorem przed snem, 
ponieważ podrażnienia skóry zwykle ustępują w nocy. 

 - ogólna: Depilacja jest łatwiejsza i bardziej komfortowa, kiedy włoski 
mają 3–4 mm długości. Jeśli są dłuższe, zalecamy zgolenie ich przed 
depilacją, a następnie wydepilowanie odrastających włosków po 1 lub 2 
tygodniach. 

Depilacja

Uwaga: Jeśli wykonujesz depilację po raz pierwszy, zastosuj podwójną nasadkę 
masującą w celu zmniejszenia uczucia ciągnięcia podczas depilacji. Ta nasadka 
jest przeznaczona wyłącznie do depilacji nóg.
Uwaga: Aby wydepilować obszar pod pachami lub okolice bikini, użyj nasadki 
do delikatnych miejsc, która ogranicz liczbę aktywnych dysków depilujących. 
 1 	Załóż	nasadkę	na	głowicę	depilującą.
 2 	Naciśnij	wyłącznik,	aby	włączyć	urządzenie.
 , Urządzenie	zacznie	działać	z	prędkością	II,	czyli	najskuteczniejszą	
prędkością	depilacji.

Uwaga: Jeśli chcesz wybrać prędkość I, ponownie naciśnij wyłącznik. Prędkość 
I jest odpowiednia dla obszarów z niewielką ilością włosów, miejsc trudno 
dostępnych i takich, gdzie tuż pod skórą wyraźnie uwydatniają się kości np. na 
kolanach i kostkach.
 3 	Naciągnij	skórę	wolną	ręką,	aby	włosy	znalazły	się	w	pozycji	

pionowej.	Umieść	głowicę	depilującą	na	skórze	pod	kątem	prostym	
(90°)	z	wyłącznikiem	skierowanym	w	kierunku	przesuwania	
urządzenia.

 - Depiluj włosy w okolicy bikini w sposób przedstawiony na rysunku.

 - Depiluj włosy pod pachami w sposób przedstawiony na rysunku.

 4 	Lekko	dociskając,	przesuwaj	powoli	depilator	po	skórze,	w	kierunku	
przeciwnym	do	kierunku	wzrostu	włosów.

 5 	Naciśnij	ponownie	wyłącznik	po	raz	trzeci,	aby	wyłączyć	urządzenie.
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 6 	Zdejmij	nasadkę	z	urządzenia,	pociągając	za	nią.	
Wskazówka: Podczas depilacji pach użyj niewielkiej ilości zwykłego żelu pod 
prysznic w celu zapewnienia lepszego poślizgu. 
Wskazówka: Aby odprężyć skórę, zalecamy zastosowanie kremu nawilżającego 
natychmiast lub kilka godzin po depilacji. W przypadku pach użyj łagodnego 
dezodorantu niezawierającego alkoholu. 

Używanie szczoteczki złuszczającej naskórek
 - Szczoteczki złuszczającej naskórek można używać na sucho lub 

na mokro w celu delikatnego i dokładnego usunięcia martwych 
komórek skóry. Aby uzyskać efekt delikatnego złuszczenia, szczoteczką 
złuszczającą naskórek należy wykonywać łagodne, okrężne ruchy. 
Pomaga to zapobiegać wrastaniu włosków i zapewnia gładką, miękką i 
świeżo wyglądającą skórę. 

 - Szczoteczkę złuszczającą naskórek stosuj dzień przed i dwa dni po 
depilacji. Następnie używaj jej 2–3 razy w tygodniu. Szoruj nogi 
delikatnymi, okrężnymi ruchami, zaczynając od kostek. 

Uwaga: Podczas stosowania szczoteczki złuszczającej naskórek nie używaj 
złuszczających kremów, żeli bądź pianek. 
Wskazówka: Aby zapobiec wysuszaniu skóry, nawilżaj ją codziennie wybranym 
kremem nawilżającym. 
Nie	używaj	szczoteczki	złuszczającej	naskórek	zaraz	po	depilacji,	
ponieważ	może	to	zwiększyć	podrażnienie	skóry	wywołane	depilacją.	
Ochrona przed przegrzaniem
Ta funkcja pomaga zapobiegać przegrzaniu urządzenia.

Uwaga: Aby zapobiec przegrzaniu depilatora, nie dociskaj urządzenia zbyt 
mocno do skóry. Aby uzyskać optymalne wyniki, należy przesuwać depilator po 
skórze, nie wywierając na niego nacisku.
Jeśli funkcja ochrony przed przegrzaniem jest włączona, urządzenie 
wyłącza się automatycznie, a wskaźnik ładowania miga na czerwono przez 
30 sekund.
Funkcję ochrony przed przegrzaniem można zresetować, czekając aż 
urządzenie ostygnie i włączając je ponownie. 

Uwaga: Jeśli wskaźnik ładowania ponownie zacznie migać, oznacza to, że 
urządzenie jeszcze całkowicie nie ostygło. 
System ochrony przed przeciążeniem
Jeśli głowica depilująca zostanie zbyt mocno dociśnięta do skóry lub jej 
dyski depilujące zostaną zablokowana (np. przez ubrania), urządzenie 
wyłączy się, a wskaźnik ładowania będzie migał na czerwono przez 
5 sekund.
Aby usunąć przeszkodę blokującą dyski depilujące, obracaj dyski depilujące 
kciukiem. 
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Czyszczenie i konserwacja

Do	czyszczenia	urządzenia	nigdy	nie	używaj	czyścików,	środków	
ściernych	ani	żrących	płynów,	takich	jak	benzyna	lub	aceton.
Zasilacz	przechowuj	w	suchym	miejscu.	Nigdy	nie	zanurzaj	zasilacza	w	
wodzie	ani	nie	płucz	go	pod	kranem.
 - W razie potrzeby wyczyść zasilacz przy użyciu szczoteczki do 

czyszczenia lub suchej szmatki. 
 - Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, po każdym użyciu na 

mokro dokładnie wyczyść je wodą. 

Czyszczenie

 1 	Wyłącz	urządzenie	i	wyjmij	wtyczkę	z	gniazdka	elektrycznego.
 2 	Zdejmij	nasadkę	z	głowicy	depilującej.
 3 	Dociśnij	głowicę	depilującą	w	prawo	(1)	i	zdejmij	ją	z	urządzenia	(2).	
Uwaga: Nigdy nie próbuj wyjmować dysków depilujących z głowicy depilującej.

 4 	Usuń	włosy	za	pomocą	szczoteczki	do	czyszczenia.
 5 	Opłucz	wszystkie	części	pod	bieżącą	wodą	i	wytrząśnij	nadmiar	wody.	
Uwaga: Przed ponownym złożeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie 
części są zupełnie suche. 

Czyszczenie szczoteczki złuszczającej naskórek

 1 	Wypłucz	szczoteczkę	złuszczającą	naskórek	pod	bieżącą	wodą	—	w	
razie	potrzeby	z	dodatkiem	mydła	lub	żelu	pod	prysznic	—	i	wysusz	
ją	przed	schowaniem.	

Wymiana
W przypadku konieczności wymiany części lub w celu zakupu dodatkowej 
części należy zwrócić się do sprzedawcy firmy Philips lub odwiedzić stronę 
internetową www.philips.com/shop. W razie problemów z uzyskaniem 
części należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w 
swoim kraju.
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Ochrona środowiska

 - Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami 
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki 
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia 
pomaga w ochronie środowiska. 

 - Wbudowane akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe 
dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem 
urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o 
ich wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych 
punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z 
wyjęciem akumulatora lub baterii urządzenie można dostarczyć do 
centrum serwisowego firmy Philips, którego pracownicy wyjmą i 
usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska 
naturalnego.

Wyjmowanie akumulatora

 1 	Odłącz	urządzenie	od	zasilacza.	Włącz	urządzenie	i	odczekaj,	aż	
akumulator	całkowicie	się	rozładuje.	

 2 	Zdejmij	głowicę	depilującą	i	otwórz	urządzenie	za	pomocą	
śrubokręta.	

 3 	Włóż	śrubokręt	w	małą	szczelinę	w	płytce	drukowanej,	oznaczoną	
strzałką	(1).	Dociśnij	śrubokręt,	aby	wyłamać	część	płytki	drukowanej	
(2).

 4 	Podważ	akumulator	za	pomocą	śrubokręta,	aby	wyjąć	go	z	
urządzenia.

Uwaga:	Należy	zachować	ostrożność,	gdyż	styki	akumulatora	są	ostre.	

Nie	próbuj	wymieniać	akumulatora.
Nie	wolno	podłączać	urządzenia	do	sieci	elektrycznej	po	wyjęciu	
akumulatora.
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Gwarancja i serwis
 Jeśli napotkasz problem, potrzebujesz informacji lub części zamiennych 
bądź chcesz nabyć dodatkowe części, wejdź na stronę firmy Philips: www.
philips.com/support. Możesz również skontaktować się z Centrum Obsługi 
Klienta w swoim kraju. Jego numer telefonu można znaleźć w ulotce 
gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć 
się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
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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.

Общее описание (Рис. 1)
1 Двойная волнообразная массажная насадка
2 Насадка для чувствительных участков
3 Эпиляционные диски
4 Эпиляционная головка 
5 Кнопка включения/выключения
 - Нажмите один раз, чтобы включить вторую (II) скорость
 - Нажмите два раза, чтобы включить первую (I) скорость
 - Нажмите три раза, чтобы выключить устройство

6 Индикатор зарядки (белый свет) с функцией индикации низкого 
заряда аккумулятора (красный свет)

7 Гнездо для маленького штекера
8 Адаптер
9 Футляр для хранения
10 Массажная щетка
11 Щеточка для очистки

Важная информация
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с 
руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала.

Опасно!
 - Избегайте попадания жидкости на адаптер. 

Предупреждение.
 - Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же 

адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
 - 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.
 - В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается 

заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это 
опасно.

 - Во избежание короткого замыкания не вставляйте металлические 
предметы в разъем прибора.

Внимание!
 - Данный прибор предназначен для женщин и может 

использоваться только для удаления волос на теле в областях 
ниже шеи: в подмышечной области, в зоне бикини и на ногах. 
Запрещается использовать его для других целей. 

 - Полностью заряжайте прибор каждые 3-4 месяца, даже если 
прибор не используется в течение длительного времени.
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 - Во избежание повреждений или травм запрещается держать 
включенный прибор (с насадкой или без) рядом с волосами 
на голове, бровями, ресницами, одеждой, нитками, проводами, 
щетками и т.п. 

 - Не используйте прибор и массажную щетку на участках с 
раздраженной кожей, при наличии на обрабатываемых участках 
варикозного расширения вен, сыпи, прыщей, родинок (с волосками) 
или ран без предварительной консультации врача. Лицам с 
пониженным иммунитетом, страдающим сахарным диабетом, 
гемофилией и иммунодефицитными состояниями пользоваться 
прибором можно также только после консультации с врачом.

 - Из гигиенических соображений прибором и массажной щеткой 
может пользоваться только один человек.

 - После первых нескольких процедур эпиляции могут появиться 
раздражение и покраснение кожи. Это обычное явление, 
которое вскоре пройдет. При более частом использовании 
кожа привыкнет к эпиляции, а волоски станут мягче и тоньше. 
Если в течение трех дней раздражение не исчезнет, вам следует 
обратиться к врачу.

 - Во избежание травм не используйте эпиляционную головку, 
насадки или массажную щетку, если они повреждены или сломаны.

 - Не промывайте прибор водой, температура которой выше 40 °C.
 - Зарядка, использование и хранение прибора должны 

производиться при температуре 10 °C — 30 °C. 
 - При зарядке прибора убедитесь в том, что розетка электросети 

находится под напряжением. При выключении света подача 
электроэнергии в электророзетки, размещенные в зеркальных 
шкафах над умывальными раковинами, или в электророзетки для 
электробритв в ванных комнатах может прекращаться.

 - Во избежание появления серьезного раздражения на коже 
не используйте масла для душа и ванны во время эпиляции на 
влажной коже. 

 - Максимальный уровень шума: Lc = 76 дБ (A) 

соответствие стандартам
Данный прибор Philips соответствует стандартам по 
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении 
согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, 
использование прибора безопасно в соответствии с современными 
научными данными.

Общие сведения

 - Данный символ означает, что прибор можно использовать в душе 
или ванной, а также промывать проточной водой.

 - В целях безопасности прибором можно пользоваться только в 
беспроводном режиме.

 - Адаптер снабжен устройством автоматического выбора 
напряжения и предназначен для электросетей с напряжением от 
100 до 240 вольт.
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Подготовка прибора к работе

Зарядка
Зарядка эпилятора занимает примерно 1 час. При полной зарядке 
время автономной работы эпилятора составляет максимум 30 минут.

 1 	Перед	зарядкой	отключите	прибор,	а	затем	подключите	его	к	
электросети.	

 , Мигающий	белым	индикатор	зарядки	сигнализирует	о	том,	что	
прибор	заряжается.	

 , После	полной	зарядки	аккумулятора	индикатор	загорается	
немигающим	белым	светом	на	20	минут,	а	затем	гаснет.

низкий или нулевой заряд аккумулятора
 - При низком заряде аккумулятора индикатор зарядки начинает 

мигать красным светом. Оставшегося заряда аккумулятора хватит 
еще на несколько минут эпиляции.

 - При полной разрядке аккумулятора индикатор зарядки горит 
ровным красным светом. Инструкции по зарядке эпилятора 
приведены в разделе “Зарядка” выше. 

использование прибора
Перед первым использованием прибора очистите эпиляционную 
головку и полностью зарядите аккумулятор. 

Примечание Во время подключения к электросети пользоваться 
прибором нельзя.
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советы по проведению эпиляции
 - на влажной коже. Если эпиляция ранее не проводилась, 

рекомендуем начать с эпиляции на влажной коже, поскольку 
вода расслабляет кожу и делает процедуру эпиляции 
менее болезненной и более щадящей. Прибор оснащен 
водонепроницаемым корпусом, поэтому им можно пользоваться в 
ванной или душе. 

Совет. При желании можно использовать гель для душа или пену.
 - на сухой коже. При проведении эпиляции на сухой коже 

помните, что эпиляция проходит легче сразу после принятия душа 
или ванны. При этом кожа должна быть абсолютно сухой. 

 - Общие рекомендации. Кожа должна быть чистой и не жирной. 
Перед эпиляцией не пользуйтесь кремами. 

 - Общие рекомендации. Рекомендуется проводить процедуру 
эпиляции вечером перед сном, так как возможное раздражение 
обычно проходит за ночь. 

 - Общие рекомендации. Оптимальная длина волосков, при 
которой снижается уровень болевых ощущений, составляет 
3—4 мм. Если волоски длиннее, мы рекомендуем сбрить их и 
провести эпиляцию через 1–2 недели, после того как волоски 
немного отрастут. 

Эпиляция

Примечание Если эпиляция проводится впервые, рекомендуем 
использовать двойную волнообразную массажную насадку. Она позволит 
сделать эпиляцию менее болезненной. Данная насадка предназначена 
только для эпиляции ног.
Примечание Для эпиляции в области подмышек и бикини используйте 
насадку для чувствительных участков, которая позволяет сократить 
число задействованных эпиляционных дисков. 
 1 	Установите	насадку	на	эпиляционную	головку.
 2 	Для	включения	прибора	нажмите	кнопку	питания.
 , Прибор	начнет	работать	на	второй	скорости,	оптимальной	для	
проведения	эпиляции.

Примечание Если вы хотите включить первую скорость, нажмите 
кнопку питания второй раз. Первая скорость подходит для областей 
с небольшим количеством волос, труднодоступных участков, а также 
зон, где кости расположены близко к коже, например на коленях и 
лодыжках.
 3 	Свободной	рукой	оттяните	кожу,	чтобы	приподнять	волоски.	

Расположите	эпиляционную	головку	под	углом	90	°	к	
поверхности	кожи,	таким	образом,	чтобы	кнопка	питания	была	
направлена	в	сторону	перемещения	прибора.

 - Производите эпиляцию линии бикини как показано на рисунке.
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 - Производите эпиляцию подмышек как показано на рисунке.

 4 	Медленно,	слегка	прижимая,	перемещайте	эпилятор	против	
направления	роста	волос.

 5 	Чтобы	выключить	прибор,	снова	нажмите	кнопку	питания.

 6 	Снимите	насадку,	потянув	ее	с	прибора.	
Совет. Во время бритья в области подмышек используйте небольшое 
количество геля для душа для лучшего скольжения. 
Совет. Для смягчения кожи непосредственно сразу или спустя 
несколько часов после эпиляции рекомендуем наносить увлажняющий 
крем. В области подмышек используйте мягкий дезодорант без 
содержания спирта. 

использование массажной щетки
 - Массажная щетка может использоваться на влажной или сухой 

коже для мягкого и эффективного удаления омертвевших клеток. 
Для достижения эффекта мягкого пилинга совершайте круговые 
движения при помощи массажной щетки. Данная процедура 
предотвратит врастание волос и сделает кожу мягкой, гладкой и 
красивой. 

 - Используйте массажную щетку за один день до и два дня после 
проведения эпиляции. Затем используйте щетку 2—3 раза в 
неделю. Пилинг ног проводите мягкими круговыми движениями, 
начиная с лодыжек. 

Примечание Если массажная щетка применяется на сухой коже, не 
используйте скрабы, гели или пенки. 
Совет. Чтобы избежать сухости, ежедневно увлажняйте кожу 
любимым увлажняющим кремом. 
Не	используйте	массажную	щетку	сразу	после	эпиляции,	пилинг	
может	усилить	раздражение,	вызванное	эпиляцией.	
Защита от перегрева
Данная функция предотвращает перегрев прибора.

Примечание Чтобы избежать перегрева эпилятора, не прижимайте 
его к коже слишком сильно. Оптимальная работа прибора 
обеспечивается при отсутствии давления.
При срабатывании защиты от перегрева прибор автоматически 
выключается, индикатор зарядки мигает красным светом в течение 30 
секунд.
Чтобы выключить защиту, необходимо дать устройству остыть и снова 
включить его. 
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Примечание Если индикатор зарядки снова начинает мигать красным 
светом, прибор недостаточно остыл. 
Защита от перегрузок
При излишнем давлении на эпиляционную головку или в случае 
блокировки эпиляционных дисков (например, одеждой) прибор 
выключается, индикатор зарядки мигает красным светом в течение 
5 секунд.
Прокрутите эпиляционные диски и извлеките объект, блокирующий их 
движение. 

Очистка и уход

Запрещается	использовать	для	чистки	прибора	губки	с	абразивным	
покрытием,	абразивные	чистящие	средства	или	растворители	типа	
бензина	или	ацетона.
Не	подвергайте	адаптер	воздействию	влаги.	Не	промывайте	его	под	
струей	воды	и	не	погружайте	в	воду.
 - При необходимости очистите адаптер щеточкой для очистки или 

сухой тканью. 
 - После использования на влажной коже тщательно очищайте 

прибор для обеспечения оптимальной работы. 

Очистка прибора

 1 	Выключите	прибор	и	отключите	его	от	электросети.
 2 	Снимите	насадку	с	эпиляционной	головки.
 3 	Сдвиньте	эпиляционную	головку	вправо	(1)	и	снимите	ее	с	

прибора	(2).	
Примечание Не пытайтесь вынуть эпиляционные диски из 
эпиляционной головки.

 4 	Удалите	волоски	щеточкой	для	очистки.
 5 	Промойте	все	детали	под	проточной	водой,	стряхните	лишнюю	

влагу.	
Примечание Перед сборкой убедитесь, что все детали абсолютно 
сухие. 

Очистка массажной щетки

 1 	Промойте	массажную	щетку	проточной	водой,	при	
необходимости	используя	небольшое	количество	мыла	или	геля	
для	душа.	Перед	тем	как	убрать	щетку	на	хранение,	тщательно	
высушите	ее.	
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Замена
При необходимости замены или приобретения какой-либо детали 
посетите торговую организацию Philips или зайдите на веб-сайт www.
philips.com/shop. Если при заказе запасных частей возникли проблемы, 
обратитесь в местный центр поддержки потребителей Philips.

Защита окружающей среды

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

 - Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую 
среду. После окончания срока службы прибора, перед тем как 
передать его на утилизацию, обязательно извлеките аккумулятор. 
Аккумулятор следует утилизировать в специализированных 
пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, 
можно передать прибор в сервисный центр Philips, где 
аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей 
среды способом.

извлечение аккумулятора

 1 	Отсоедините	адаптер	от	прибора.	Оставьте	прибор	включенным	
до	полной	разрядки	аккумулятора.	

 2 	Снимите	эпиляционную	головку	и	откройте	корпус	прибора	с	
помощью	отвертки.	

 3 	Вставьте	отвертку	в	небольшой	паз	в	печатной	плате,	
отмеченный	стрелкой	(1).	Нажмите	на	отвертку	до	
отсоединения	частей	печатной	платы	(2).
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 4 	С	помощью	отвертки	извлеките	аккумулятор	из	прибора.
Внимание!	Будьте	осторожны:	контактные	полосы	аккумулятора	
острые.	

Не	пытайтесь	заменить	аккумулятор.
Не	подключайте	прибор	к	электросети	после	удаления	
аккумулятора.

Гарантия и обслуживание
 Для получения дополнительной информации, заказа запасных частей 
или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт Philips www.
philips.com/support 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 местную торговую организацию Philips.
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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.

Загальний опис (Мал. 1)
1 Плаваюча масажна насадка подвійної дії
2 Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
3 Епіляційні диски
4 Епіляційна головка 
5 Кнопка “увімк./вимк.”
 - натискайте один раз для швидкості II
 - натискайте двічі для швидкості I
 - натискайте тричі для вимкнення

6 Індикатор заряджання (біле світло) з індикацією розряджання 
батареї (червоне світло)

7 Роз’єм для малої вилки
8 Адаптер
9 Футляр для зберігання
10 Щітка для злущування
11 Щітка для чищення

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

небезпечно
 - Зберігайте адаптер сухим. 

увага!
 - Якщо адаптер пошкоджено, його обов’язково треба замінити 

оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
 - 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.
 - Адаптер містить трансформатор. Для запобігання небезпеки не 

від’єднуйте адаптер, щоб замінити його іншим.
 - Для запобігання короткому замиканню не вставляйте металеві 

предмети в розетку для штекера пристрою.

увага
 - Цей пристрій призначено лише для видалення волосся на ділянках 

тіла, розташованих нижче шиї: під пахвами, на лінії бікіні та ногах. 
Не застосовуйте його для інших цілей. 

 - Повністю заряджайте пристрій кожні 3-4 місяці, навіть якщо він не 
використовується упродовж тривалого часу.

 - Для запобігання пошкодженню і травмуванню тримайте 
увімкнений пристрій (з насадкою або без неї) на безпечній 
відстані від волосся голови, брів, вій, одягу, ниток, мотузок, щіток 
тощо. 

укРаїнська



 - Не використовуйте пристрій і щітку для злущування на 
подразненій шкірі, при варикозному розширенні вен, висипках, 
прищах, родимих плямах (із волоссям) або ранах, попередньо не 
проконсультувавшись з лікарем. Особам із послабленою імунною 
реакцією та особам, хворим на цукровий діабет, гемофілію та 
імунодефіцит, необхідно попередньо проконсультуватися з 
лікарем.

 - З міркувань гігієни пристрій і щітка для злущування мають 
використовуватись лише однією особою.

 - Під час перших сеансів використання епілятора може виникнути 
подразнення шкіри і вона може трохи почервоніти. Це явище 
є абсолютно нормальним і швидко зникає. Якщо частіше 
використовувати пристрій, шкіра звикне до епіляції, подразнення 
зменшиться, а волосся, що виросте знову, стане тоншим та 
м’якшим. Якщо подразнення не зникає протягом трьох днів, 
радимо звернутися до лікаря.

 - Не використовуйте епіляційну головку, насадки або щітку для 
злущування, якщо вони пошкоджені чи розбиті, оскільки це може 
призвести до травмування.

 - Не мийте пристрій водою, гарячішою за воду у душі (макс. 40°C).
 - Заряджайте, використовуйте та зберігайте пристрій за 

температури від 10°C до 30°C. 
 - Перед тим, як заряджати пристрій, перевірте, чи працює розетка. 

Розетки у дзеркальних шафах над ваннами або розетки для гоління 
у ванних кімнатах можуть не працювати, якщо вимкнене світло.

 - У разі вологої епіляції не використовуйте олійок для ванни або 
душу, оскільки це може спричинити сильне подразнення шкіри. 

 - Максимальний рівень шуму: Lc = 76 дБ (A) 

Відповідність стандартам
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.

Загальна інформація

 - Цей символ повідомляє про те, що пристрій можна 
використовувати у ванні чи в душі та мити під краном.

 - З міркувань безпеки цей пристрій працює лише автономно.
 - Адаптер обладнано автоматичним селектором напруги і він 

придатний для роботи в мережі з напругою від 100 до 240 В.

Підготовка до використання

Заряджання
Епілятор заряджається приблизно 1 годину. Повністю заряджений 
епілятор забезпечує до 30 хвилин роботи без під’єднання до мережі.
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 1 	Вимкніть	пристрій	перед	заряджанням.	Потім	під’єднайте	його	
до	мережі.	

 , Індикатор	заряджання	почне	блимати	білим	світлом,	
повідомляючи	про	заряджання	пристрою.	

 , Коли	батарея	повністю	зарядиться,	індикатор	заряджання	
світитиметься	білим	світлом	без	блимання	протягом	20	хвилин,	а	
потім	згасне.

недостатньо заряджена або розряджена батарея
 - Коли батарею практично розряджено, індикатор заряджання 

починає блимати червоним світлом. У такому разі заряду батареї 
ще достатньо на кілька хвилин епіляції.

 - Коли батарею повністю розряджено, індикатор заряджання 
світиться червоним світлом без блимання. Як зарядити епілятор, 
читайте в розділі “Заряджання” вище. 

Застосування пристрою
Перед тим як використовувати пристрій вперше, зарядіть його 
повністю і почистіть епіляційну головку. 

Примітка: Використовувати під’єднаний до мережі пристрій 
неможливо.
Поради щодо епіляції
 - Волога: якщо Ви ніколи раніше не робили епіляції, рекомендуємо 

почати епіляцію на вологій шкірі, адже вода розслаблює шкіру та 
робить епіляцію лагідною та менш болючою. Пристрій водостійкий 
і ним можна безпечно користуватися у душі чи ванні. 

Порада: За бажанням можна користуватися звичайною пінкою чи гелем 
для душу.
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 - суха: у разі сухої епіляції епіляцію легше проводити одразу після 
ванни або душу. Перед епіляцією шкіра має бути повністю сухою. 

 - Звичайна: шкіра повинна бути чиста та не жирна. Не 
використовуйте перед епіляцією жодних кремів. 

 - Звичайна: радимо виконувати епіляцію увечері перед сном, 
оскільки протягом ночі подразнення шкіри зникає. 

 - Звичайна: виконати епіляцію значно легше та зручніше, якщо 
довжина волосся становить 3–4 мм. Якщо волосся довше, радимо 
спочатку поголити, а потім після 1 чи 2 тижнів видалити коротше 
волосся, що відростає. 

Епіляція

Примітка: Якщо Ви ніколи раніше не робили епіляції, починайте її з 
використанням плаваючої масажної насадки подвійної дії для зменшення 
відчуття пощипування. Цю насадку призначено виключно для епіляції ніг.
Примітка: Щоб виконати епіляцію пахв або лінії бікіні, використовуйте 
обмежуючу насадку для чутливих ділянок, яка зменшує кількість 
активних епіляційних дисків. 
 1 	Вставте	на	епіляційну	головку	насадку.
 2 	Натисніть	кнопку	“увімк./вимк.”,	щоб	увімкнути	пристрій.
 , Пристрій	почне	працювати	на	швидкості	II,	яка	вважається	
оптимальною	швидкістю	для	епіляції.

Примітка: Якщо потрібно вибрати швидкість I, натисніть кнопку 
“увімк./вимк.” ще раз. Швидкість І вибирайте для ділянок з невеликою 
кількістю волосся, важкодоступних місць та місць, де кістки 
знаходяться безпосередньо під шкірою (наприклад, коліна та лікті).
 3 	Вільною	рукою	натягніть	шкіру,	щоб	підняти	волоски.	Прикладіть	

епіляційну	головку	до	шкіри	під	кутом	90°	так,	щоб	кнопка	
“увімк./вимк.”	була	направлена	у	бік	руху	пристрою.

 - Робіть епіляцію лінії бікіні, як показано на малюнку.

 - Робіть епіляцію пахв, як показано на малюнку.

 4 	Легко	притискаючи,	повільно	ведіть	пристроєм	по	шкірі	проти	
напрямку	росту	волосся.

 5 	Знову	натисніть	кнопку	“увімк./вимк.”,	щоб	вимкнути	пристрій.
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 6 	Зніміть	насадку,	стягнувши	її	із	пристрою.	
Порада: У разі епіляції пахв використовуйте невелику кількість гелю для 
душу для кращого ковзання. 
Порада: Для розслаблення шкіри відразу після епіляції або через кілька 
годин після епіляції рекомендується наносити зволожуючий крем. Для 
пахв використовуйте м’який дезодорант без спирту. 

Використання щітки для злущування
 - Щітку для злущування можна використовувати на сухій або вологій 

шкірі для лагідного та ретельного видалення мертвих клітин. 
Для лагідного злущування ведіть щіткою для злущування легкими 
круговими рухами. Це запобігає вростанню волосся і гарантує 
гладку, м’яку та свіжу шкіру. 

 - Обробляйте шкіру щіткою для злущування один день до епіляції 
або два дні після епіляції. Після цього використовуйте її 2-3 рази 
на тиждень. Обробляйте шкіру ніг легкими круговими рухами, 
починаючи із щиколоток. 

Примітка: У разі використання щітки для злущування на сухій шкірі не 
використовуйте кремів, гелів або пінок для злущування. 
Порада: Щоб шкіра не ставала сухою, зволожуйте її щодня зволожуючим 
кремом. 
Не	використовуйте	щітку	для	злущування	відразу	після	епіляції,	
оскільки	це	може	підсилити	можливе	подразнення	шкіри,	
спричинене	епілятором.	
Захист від перегрівання
Ця функція запобігає перегріванню пристрою.

Примітка: Для запобігання перегріванню епілятора не притискайте 
пристрій надто сильно до шкіри. Епілятор працює найефективніше за 
умови, якщо вести ним по шкірі, не натискаючи.
Якщо увімкнено функцію захисту від перегрівання, пристрій 
вимикається автоматично, а індикатор заряджання блимає червоним 
світлом протягом 30 секунд.
Функцію захисту від перегрівання можна вимкнути, давши пристрою 
охолонути та увімкнувши його знову. 

Примітка: Якщо індикатор заряджання знову починає блимати 
червоним світлом, пристрій не ще повністю охолонув. 
система захисту від перевантаження
Якщо епіляційну головку притискати до шкіри надто сильно або, коли 
епіляційні диски епіляційної головки заблокувалися (наприклад, одягом), 
пристрій вимикається, а індикатор заряджання починає блимати 
червоним світлом протягом 5 секунд.
Повертайте епіляційні диски великим пальцем, поки не виймете 
перешкоду. 
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Чищення та догляд

Ніколи	не	використовуйте	для	чищення	пристрою	жорстких	губок,	
абразивних	засобів	чи	рідин	для	чищення,	таких	як	бензин	чи	
ацетон.
Зберігайте	адаптер	сухим.	У	жодному	разі	не	полощіть	його	під	
краном	і	не	занурюйте	у	воду.
 - Якщо потрібно, чистіть адаптер щіткою для чищення або сухою 

ганчіркою. 
 - Для оптимальної роботи пристрою добре мийте його водою після 

кожної вологої епіляції. 

Чищення пристрою

 1 	Вимкніть	пристрій	та	від’єднайте	його	від	електромережі.
 2 	Зніміть	насадку	з	епіляційної	головки.
 3 	Посуньте	епіляційну	головку	вправо	(1)	та	зніміть	її	із	пристрою	

(2). 
Примітка: Ніколи не пробуйте зняти епіляційні диски з епіляційної 
голівки.

 4 	Видаліть	вільне	волосся	за	допомогою	щіточки	для	чищення.
 5 	Сполосніть	усі	частини	проточною	водою	та	обтрусіть	залишки	

води.	
Примітка: Перед тим як збирати пристрій, перевіряйте, чи всі 
частини сухі. 

Чищення щітки для злущування

 1 	Помийте	щітку	для	злущування	під	краном	із	милом	або	гелем	
для	душу,	якщо	це	необхідно,	і	дайте	їй	висохнути	перед	тим,	як	
відкласти	її	на	зберігання.	

Заміна
Щоб замінити частину чи придбати додаткову частину, зверніться 
до дилера Philips або відвідайте веб-сайт www.philips.com/shop. Якщо 
виникають проблеми з придбанням частин, зверніться до Центру 
обслуговування клієнтів Philips у своїй країні.
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навколишнє середовище

 - Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими 
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для 
повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити 
довкілля. 

 - Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які можуть 
забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією 
пристрою або передачею його в офіційний пункт прийому 
виймайте батарею. Здавайте батареї для утилізації в офіційний 
пункт прийому. Якщо Ви не можете вийняти батарею, візьміть 
пристрій зі собою до сервісного центру Philips, де батарею виймуть 
та утилізують у безпечний для навколишнього середовища спосіб.

Виймання акумуляторної батареї

 1 	Від’єднайте	пристрій	від	адаптера.	Дайте	пристрою	попрацювати	
до	повного	розряджання	батареї.	

 2 	Зніміть	епіляційну	головку	та	відкрийте	пристрій	за	допомогою	
викрутки.	

 3 	Встроміть	викрутку	у	малу	виїмку	на	монтажній	платі,	позначену	
стрілкою	(1).	Натискайте	викруткою	до	тих	пір,	поки	частини	
плати	не	тріснуть	(2).

 4 	За	допомогою	викрутки	від’єднайте	акумуляторну	батарею	від	
пристрою.

Увага:	Будьте	обережні,	оскільки	вузькі	сторони	батареї	гострі.	

Не	заміняйте	акумуляторну	батарею.
Вийнявши	акумуляторну	батарею,	не	під’єднуйте	пристрій	до	
електромережі.
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Гарантія та обслуговування
 Якщо у Вас виникла проблема або Вам необхідна інформація 
чи запасні частини або ж потрібно придбати додаткові частини, 
відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com/support чи 
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.
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