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1. Sissejuhatus
Täname, et otsustasite osta Philips VisaPure'i. Enne
seadme kasutama hakkamist registreerige oma toode
aadressil www.philips.com/welcome, et saada toote kohta
abi ning spetsiaalselt teie jaoks loodud pakkumisi.
Aga mis on VisaPure ning kuidas see aitab teie nahka?
Naha puhastamine on üks osa igapäevasest
nahahooldusest, kuid traditsioonilised meetodid ei tee alati
teie nahka nii puhtaks ja säravaks, kui see võiks olla.
Seetõttu oleme teie jaoks loonud VisaPure'i – täiesti uue
lähenemise näopuhastusele. Unustage manuaalne
puhastamine. VisaPure abiga saate endale iga päev puhta
ja särava naha ning seda lihtsalt ja kiirelt. VisaPure
kombineerib õrnad keerlevad ja vibreerivad liigutused, et
puhastada sügavalt ning eemaldada mustuse ja make-upi,
et tagada teile pehme ja värske nahk. VisaPure on loodud

täiendama teie hetkel toimivat hooldust ning saate seda
kasutada koos hetkel kasutatava puhastajaga. See aitab ka
pärast puhastamist nahale kantud nahahooldustoodetel –
näiteks teie lemmikniisutajal – paremini imenduda. Te
märkate puhastusefekti koheselt, kogedes pehmemat ning
säravamat nahka. VisaPure on ostes koheselt valmis
kasutamiseks, sellel on kaasas kaks harjapead normaalse ja
tundliku naha jaoks. Te saate harjapeasid ka eraldi juurde
osta.
Valmis alustama? Kasutage VisaPure'i kaks korda päevas,
et nautida pehmet ja puhastatud nahka ning tuua välja
teie loomulik sära.
Me loodame, et teie ja teie nahk naudite VisaPure
kasutamist.
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2. Üldine kirjeldus (joonis 1)
1. Käepide

7. Pöörlemisvastane nukk

2. Laadimistuli ning tühjeneva aku indikaator

8. Harjapea

3. Kiiruseindikaator

9. Laadimisalus



Kiirus üks: õrn puhastamine

10. Seadme pistik



Kiirus kaks: sügav puhastamine

11. Äravooluauk



Välja lülitatud

12. Kaitsev kate

4. Sisse/välja lülitamise nupp

13. Väike pistik

5. Ühenduskontakt

14. Adapter

6. Laadimiskontaktid
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3. Oluline
Lugege neid juhiseid põhjalikult enne seadme kasutamist
ning säilitage need tulevikuks.

3.1. Oht


3.2. Hoiatus


Kasutage seadet vaid komplektisoleva adapteriga.



Vigastuste vältimiseks ärge kasutage seadet, selle
osasid ega adapterit, kui need on vigastada saanud või
ei tööta.



Adapter sisaldab trafot. Ärge lõigake adapterit ära, et
asendada seda mõne teise pistikuga, kuna see tekitab
ohtliku olukorra.



Aku eluea säästmiseks laadige seade täielikult täis
vähemalt korra 3 kuu jooksul.

Hoidke adapter kuivana.
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... Oluline


See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimeste poolt
(kaasa arvatud lapsed), kellel on vähenenud
psüühilised, füüsilised või vaimsed võimed, või kellel
on vähe kogemust ja teadmisi, välja arvatud juhul, kui
nende ohutuse eest vastutav isik on neile seadme
kasutamist õpetanud või neid juhendanud.



See seade on mõeldud näo, kaela ja dekoltee
puhastamiseks, välja arvatud tundlik piirkond silmade
ümber. Ärge kasutage seadet mitte ühelgi teisel
eesmärgil.



Lapsi peab juhendama, et nad ei mängiks seadmega.



Ärge kasutage seadet rohkem kui kaks korda päevas.



Lühise vältimiseks ärge pange metallist materjale
seadme voolujuhtme jaoks mõeldud pistikusse.



Hügieenilistel põhjustel ei soovita me seadet jagada
teiste inimestega.



Ärge puhastage seadet vees, mis on kuumem kui
duðitemperatuur (maksimum 40°C/104°F).



Laadige, kasutage ja hoidke seadet 10°C/50°F ja
40°C/104°F vahelisel temperatuuril.
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3.3. Ettevaatust

... Oluline


Ärge kasutage seadet lõhenenud naha ja avatud
haavade puhul või kui teil on nahahaigused või
nahaärritus, näiteks tugev akne, päikesepõletus,
nahapõletik, jne.



Ärge kasutage seadet, kui võtate steroididel
põhinevaid ravimeid.



Ärge kasutage seadet isetehtud puhastajatega või
puhastajatega, mis sisaldavad tugevaid kemikaale või
töötlemata osakesi.



Kui teil on tundlik nahk, siis valige esimestel seadme
kasutuskordadel seadistus 1. Kui te ei koge enam
nahaärritust, võite seadet kasutama hakata seadistusel
2.

3.4. Üldine


Pange tähele, et naha seisukord muutub aasta jooksul.
Näonahk või talveperioodil muutuda kuivemaks.
Sellisel juhul võite vähendada hoolitsuse aega või
sagedust, sõltuvalt oma naha vajadusest.



Seadme regulaarne puhastamine tagab optimaalsed
tulemused ning seadme pikema eluea.



Seade vastab rahvusvaheliselt tunnustatud IEC
ohutusnõuetele ning seda võib ohutult kasutada
vannis või duði all ning pesta kraanivee all.



Seadmel on automaatne pingevalija ning see töötab
pingetel vahemikus 100 kuni 240 volti.
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... Oluline
3.5. Elektromagnetilised väljad
(EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju
(EMF) puudutavatele standarditele. Kui seda seadet
kasutatakse õigesti ning vastavalt käesolevale juhendile,
siis vastavalt täna teadaolevatele teaduslikele uuringutele
on seda seadet ohutu kasutada.

4. Kasutamiseks
ettevalmistamine
4.1. Seadme laadimine
Seadme täis laadimine võtab umbes 6 tundi.
Täielikult laetud seade võib juhtmeta töötada kuni 30
minutit.
1. Veenduge, et seade on välja lülitatud.
2. Sisestage väike pistik laadimisaluse pistikusse (1),
pange adapter seinapistikusse (2), eemaldage kaitsev
kate (3) ning asetage seade laadimisalusele (4)
(joonis 2).
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... Kasutamiseks
ettevalmistamine
3. Laadimistuli vilgub valgelt, mis näitab, et seade laeb.
Kui seade on täis laetud, süttib laadimistuli valgelt
ühtlaselt põlema (joonis 3).

5. Seadme kasutamine
Enne seadme esmakordset kasutamist veenduge, et see on
täielikult täis laetud.

Märkus:
Te võite seadet kasutada kraanikausi ees, duði all või
vannis.

4.2. Tühjeneva aku indikaator
Kui aku on peaaegu tühi, vilgub laadimistuli kollaselt 15
sekundit. Akus on ikka veel piisavalt energiat, et üks täielik
hooldus läbi viia (joonis 4).
Seadme laadimiseks järgige samme peatükis
“Seadme laadimine”.
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... Seadme kasutamine
5.1. Harjapead
VisaPure komplektis on kaks erinevat harjapead:



Normaalse naha harjapea normaalse, kombineeritud
või õlise naha jaoks.

SC5275/10 ja SC5275/11 puhul: tundlik harjapea, mis
on spetsiaalselt loodud tundliku naha jaoks.
SC5275/14 puhul: kooriva efektiga harjapea surnud
naharakkude õrnaks eemaldamiseks.
Te võite kasutada harjapead, mis sobib kõige paremini teie
vajadustega.
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5.2. Igapäevane näopuhastus
VisaPure abiga
5.2.1. Kiiruse seadistused
Vastavalt oma isiklikele eelistustele saate te valida kahe
erineva kiiruse seadistuse vahel.


Kiirus üks, 'õrn puhastus', kerge ja pehme puhastuse
jaoks.



Kiirus kaks, 'sügav puhastus', mugava ja rohkem
intensiivsema puhastuse jaoks.

... Seadme kasutamine
5.2.2. Nahatsoonid

5.2.4. Automaatne väljalülitamine

Näo saab jagada kolmeks tsooniks: parempoolne põsk,
vasakpoolne põsk ning T-tsoon. Põsetsoonidesse kuulub
põsk, nina ja ülahuule vahele jääv ala ning silmade ja
kõrvade vahele jääv ala. Ka kaela ja dekoltee saab jagada
kolmeks tsooniks (joonis 5).

Seade lülitub automaatselt välja ühe minuti pärast, et
vältida ülepuhastamist.

Märkus:
Ärge kasutage seadet tundlikel nahapiirkondadel silmade
ümber.

5.2.3. Nahatsooni taimer
Kui lülitate masina sisse, töötab see kolm 20-sekundilist
perioodi. Nende perioodide vahel on lühike paus, mis näitab,
et peate harjapea mõnesse teise nahatsooni liigutama.

5.2.5. Puhastusprotseduur
Märkus:
Te saate seadet kasutada kaks korda päevas.
1. Lükake harjapea ühenduskontakti külge, kuni see
lukustub klõpsuga paigale (joonis 6).
2. Niisutage harjapead vees ning asetage puhastaja oma
näo peale. Te võite harjapead ka kohe
vedelikpuhastajas niisutada. Ärge kasutage seadet
kuiva harjapeaga, kuna see võib nahka ärritada.
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... Seadme kasutamine

6. Puhastamine ja hooldus

3. Asetage harjapea oma nahale.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks
küürimispadjandeid, abrassiivseid puhastusvahendeid ega
agressiivseid vedelikke nagu alkohol või atsetoon.

4. Vajutage ühe korra sisse/välja lülitamise nupule, et
seade sisse lülitada. Seade hakkab tegutsema kiirusel
1. Vajutage kaks korda, kui soovite kiirust 2. Vajutage
kolm korda, et seade välja lülitada, või oodake, kuni
see automaatselt peatub (joonis 7).
5. Liigutage harjapead õrnalt ringikujulisi liigutusi tehes
mööda oma nahka. Ärge vajutage harjapead liiga
tugevalt oma naha vastu, kuna muidu ei ole
puhastamine mugav (joonis 8).
6. Pärast 20 sekundi möödumist seade korraks peatub,
et teile märku anda järgmisesse tsooni liikumiseks.
Ärge puhastage oma nahka üle ning ärge puhastage
ühtegi tsooni kauem kui 20 sekundit.
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... Puhastamine ja hooldus
6.1. Seadme ja harjapea puhastamine
Seadme optimaalseks toimimiseks puhastage nii seade kui
ka harjapea pärast igakordset kasutuskorda põhjalikult
veega.
Enne seadme puhastamist veenduge, et see on välja
lülitatud.

6.2. Adapteri ja laadimisaluse
puhastamine
Oht:
Hoidke adapter alati kuivana. Ärge kunagi loputage
seda kraani all ega kastke seda vette.

1. Loputage käepide ja harjapea kraani all sooja veega
(maksimum 40°C/104°F) (joonis 9).

1. Kui puhastate adapterit, siis veenduge, et see on
vooluvõrgust väljas. Pühkige seda vaid kuiva riidega.

2. Puhastage harjapea tagumine pool ja seadme
ühenduskontakt kraani all vähemalt korra nädalas
(joonis 10).

2. Enne laadimisaluse puhastamist võtke selle küljest alati
adapter ära (joonis 11).

3. Kuivatage need osad rätikuga.

3. Te võite laadimisalust puhastada niiske lapiga.
Kuivatage laadimisalus, enne kui selle külge taas
adapteri ühendate (joonis 12).
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7. Hoidmine

8. Asendamine



Hoidke seadet koos selle külge kinnitatud harjapeaga
laadimisalusel (joonis 13).

8.1. Harjapea asendamine



Reisimise ajal: asetage kaitsev kate kuivale harjapeale,
et kaitsta harjapea kiudusid, kui seadme endaga kaasa
võtate (joonis 14).

Märkus:
Ärge kunagi hoidke märga harjapead kaitsva katte all.
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Kulunud kiud võivad viia nahaärrituseni. Seetõttu peate
harjapead vahetama iga 3 kuu tagant või ka varem, kui
kiud on deformeerunud või kahjustunud. Asenduspeasid ja
teisi harjapea tüüpe saate osta meie veebilehelt aadressil
www.shop.philips.com/service või samast poest, kust selle
Philipsi iluseadme soetasite. Kui teil tekib asenduspeade
muretsemisega probleeme, siis kontakteeruge teie riigi
Philipsi klienditeeninduskeskusega. Te leiate selle
kontaktandmed ülemaailmselt garantiilehelt. Te võite
külastada ka veebilehekülge www.philips.com/support.

9. Keskkond


Ärge visake seadet selle eluea lõppedes tavalise
majapidamisprügi hulka, vaid viige see ametlikku
kogumispunkti ümbertöötlemiseks. Nii tehes aitate te
kaitsta keskkonda (joonis 15).



Sisseehitatud aku sisaldab aineid, mis võivad
keskkonda saastada. Eemaldage alati aku, enne kui
otsustate seadme ära visata ning ametlikku
kogumispunkti viia. Viige aku ametlikku patareide
kogumispunkti.

9.1. Sisseehitatud aku
eemaldamine enne seadme ära
viskamist
1. Eemaldage seade laadimisaluselt, lülitage see sisse
ning laske sellel töötada, kuni see ühe minuti pärast
välja lülitub. Korrake seda tegevust, kuni sisseehitatud
aku on tühi.
2. Sisestage väike lapiku otsaga kruvikeeraja hõbedavärvi
rõnga ja pöörlemisvastase nuki vahele ning kangutage
seadme ülemine osa seadme küljest lahti. Tõmmake
ülemine osa koos akuhoidjaga ettevaatlikult seadme
küljest ära (joonis 16).
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... Keskkond

10. Garantii ja tugi

3. Eemaldage sisseehitatud aku akuhoidja küljest.

Kui vajate tuge või informatsiooni või teil on probleem, siis
külastage Philipsi veebilehekülge aadressil
www.philips.com/support või kontakteeruge oma riigi
Philipsi klienditeeninduskeskusega. Te leiate selle
telefoninumbri ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis
ei ole Philipsi klienditeeninduskeskust, siis minge poodi,
kust te selle seadme ostsite.

Hoiatus:
Ärge proovige sisseehitatud akut asendada.

Hoiatus:
Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui olete sisseehitatud
aku eemaldanud.
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11. Probleemide lahendamine
See peatükk teeb kokkuvõtte peamistest probleemidest,
mis võivad seadme kasutamisel ilmneda. Kui te ei ole
võimeline oma probleemi alloleva info põhjal lahendama,
siis külastage korduma kippuvate küsimuste jaoks
veebilehekülge www.philips.com/support või
kontakteeruge oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega.
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... Probleemide lahendamine
Probleem

Lahendus

Ma ei tea, kas sea- Ärge kasutage seadet lõhenenud naha ja avatud haavade puhul või kui teil on nahahaigused või
det saab kasutada nahaärritus, näiteks tugev akne, päikesepõletus, nahapõletik, jne. Ärge kasutage seadet, kui võtate
minu naha puhul. steroididel põhinevaid ravimeid.
Seade ei lae.

Veenduge, et pistikus, millesse seade on ühendatud, on vool. Veenduge, et seadmele märgitud
pinge vastab vooluvõrgus olevale pingele. Veenduge, et seadme ühenduskontaktid on korrektselt
ühenduses aluse ühenduskontaktidega. Kui kasutate duðikabiinis olevat pistikut, siis võib juhtuda, et
peate tule sisse lülitama, et pistik aktiveerida. Kui seadmel olev tuli endiselt ei sütti või kui seade
endiselt ei lae, siis viige see Philipsi edasimüüja juurde või lähimasse Philipsi hoolduspunkti.

Seade ei tööta
enam.

Veenduge, et vajutasite korrektselt sisse/välja lülitamise nupule. Laadige seade vastavalt käesolevas
juhendis toodud juhenditele. Veenduge, et ei oleks voolukatkestust ning voolupistikus on vool.
Kontrollige, kas laadimistuli seadmel süttib, mis näitab, et seade laeb. Kui see ei sütti või kui seade
endiselt ei tööta, siis viige see Philipsi edasimüüja juurde või lähimasse Philipsi hoolduspunkti.
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Joonised
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