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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 Эпиляционные диски
2 Эпиляционная головка
3 Переключатель вкл./выкл.
 - O = выключено
 - I = нормальная скорость
 - II = высокая скорость

4 Разъем для подключения адаптера
5 Компактный эпилятор для чувствительных зон 
6 Переключатель вкл./выкл.
7 Неперезаряжаемые батареи
8 Крышка отделения для элементов питания
9 Щеточка для очистки
10 Усовершенствованный пинцет
11 Лампа усовершенствованного пинцета
12 Переключатель вкл./выкл. подсветки
13 Отсек для батарей и лампы
14 Чехол для усовершенствованного пинцета
15 Батареи таблеточного типа
16 Адаптер
17 Штекер прибора

Важная информация
Перед использованием эпилятора, компактного эпилятора для 
чувствительных зон и усовершенствованного пинцета внимательно 
ознакомьтесь с положениями данного руководства и сохраните его для 
дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!
 - Не допускайте попадания жидкости на эпилятор и адаптер.
 - Не используйте эпилятор рядом с наполненной водой ванной или 

раковиной (Рис. 2).
 - Не используйте эпилятор в ванной или под душем (Рис. 3).
 - При использовании эпилятора в ванной не пользуйтесь 

удлинителем (Рис. 4).



Предупреждение
 - Не допускайте попадания влаги на компактный эпилятор для 

чувствительных зон и усовершенствованный пинцет.
 - Заряжайте эпилятор только с помощью прилагаемого адаптера.
 - Не используйте эпилятор, компактный эпилятор для чувствительных зон, 

усовершенствованный пинцет или адаптер при наличии повреждений.
 - Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, 

чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
 - Перед подключением эпилятора к электросети убедитесь, что 

номинальное напряжение, указанное на адаптере, соответствует 
напряжению местной электросети.

 - Запрещается заменять оригинальный штекер адаптера: это опасно. 
 - Эпилятор, компактный эпилятор для чувствительных зон и 

усовершенствованный пинцет не предназначены для использования 
лицами (включая детей) с ограниченными физическими, двигательными 
способностями или умственным развитием, а также лицами с 
недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и 
руководством лиц, ответственных за их безопасность.

 - Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с 
эпилятором, компактным эпилятором для чувствительных зон и 
усовершенствованным пинцетом.

 - Храните батарейки таблеточного типа, используемые в 
усовершенствованном пинцете, в недоступном для детей и животных 
месте. Такие батарейки могут представлять опасность удушья.

Внимание!
 - Эпилятор разработан специально для женщин и предназначен только 

для удаления волос на ногах. Компактный эпилятор для чувствительных 
зон предназначен для удаления волос в области бикини и подмышек, а 
также в таких труднодоступных местах, как колени и лодыжки. Не 
используйте прибор для других целей.

 - Из гигиенических соображений эпилятором, компактным эпилятором для 
чувствительных зон и усовершенствованным пинцетом должен 
пользоваться только один человек.

 - Во избежание повреждений или травм не следует держать 
включенные приборы рядом с волосами, бровями, ресницами, одеждой, 
нитками, проводами, щетками и т.п. 

 - Перед использованием приборов и усовершенствованного пинцета 
обязательно проконсультируйтесь с врачом, если имеется раздражение 
кожи, а также при наличии варикозного расширения вен, сыпи, прыщей, 
родинок (с волосками) или ранок.
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 - Лицам с пониженным иммунитетом, при сахарном диабете, гемофилии и 
иммунодефицитных состояниях пользоваться прибором можно также 
только после консультации с врачом.

 - После первых нескольких процедур эпиляции на коже может появиться 
раздражение и покраснение. Это нормальная ответная реакция, которая 
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.

 - Не пользуйтесь прибором с поврежденной или изношенной 
эпиляционной головкой: это может привести к травме.

 - Температура при использовании эпилятора не должна быть ниже 5 °C 
или выше 35 °C. 

 - Используйте компактный эпилятор для чувствительных зон только со 
щелочными неперезаряжаемыми батареями типа AA 1,5 В.

 - Используйте усовершенствованный пинцет только со щелочными 
батареями таблеточного типа L736H или AG3 (диаметр 7,8 x 3,4 мм).

 - Уровень звуковой мощности эпилятора (Lw) составляет 72B(A). Уровень 
звуковой мощности прецизионного эпилятора (Lw) составляет 75dB(A).

Электромагнитные поля (ЭМП)
Данный эпилятор и компактный эпилятор для чувствительных зон Philips 
соответствуют стандартам по электромагнитным полям (ЭМП).

советы по проведению процедуры эпиляции
Примечание Перед первым использованием эпиляционную головку эпилятора и 
прецизионный эпилятор необходимо очистить.
 - Рекомендуется проводить процедуру эпиляции вечером перед сном, так 

как возможное раздражение кожи проходит за ночь. 
 - Процедура эпиляции проходит легче сразу после душа или ванны. При 

этом кожа должна быть абсолютно сухой.
 - Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Перед 

эпиляцией не пользуйтесь кремами. 
 - Оптимальная для эпиляции длина волосков составляет 3–4 мм. Если 

волоски длиннее, мы рекомендуем сбрить их и провести эпиляцию через 
1–2 недели, после того как волоски немного отрастут.
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использование эпилятора
Подключение прибора

 1 	Подключите	штекер	к	прибору	(Рис.	5).
 2 	Подключите	адаптер	к	розетке	электросети.

Эпиляция ног
 1 	Чтобы	включить	прибор,	выберите	соответствующую	скорость	(Рис.	6).
Используйте скорость вращения II. Для эпиляции на участках с 
незначительным ростом волос, на труднодоступных участках и на участках, 
где кости расположены близко к поверхности кожи, например, на коленях 
или лодыжках, устанавливайте скорость вращения I.

 2 	Свободной	рукой	оттяните	кожу,	чтобы	приподнять	волоски.	
 3 	Поставьте	эпилятор	перпендикулярно	поверхности	кожи,	направив	

переключатель	вкл./выкл.	в	сторону	перемещения	прибора	(Рис.	7).
 4 	Медленно	перемещайте	эпилятор	против	направления	роста	

волос.		(Рис.	8)
Слегка прижмите прибор к коже. 

использование компактного эпилятора для чувствительных 
зон
установка батареек

 1 	Снимите	крышку	отсека	для	батарей,	сдвинув	ее	вниз	(Рис.	9).
 2 	Установите	в	отсек	две	щелочные	батарейки	типа	AA	1,5	В	(Рис.	10).
Примечание При установке батарей соблюдайте полярность в соответствии 
с обозначениями “+” и “-” в отсеке для батарей.
Примечание Время работы при установке новых батареек составляет около 
40 минут.
 3 	Установите	крышку	отсека	для	батарей	на	место.
Не	допускайте	короткого	замыкания	батареек	и	контакта	металлических	
предметов	с	их	клеммами.
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Эпиляция при помощи компактного эпилятора для 
чувствительных зон

Используйте компактный эпилятор для чувствительных зон для удаления 
волос в области подмышечных впадин, линии бикини и труднодоступных зон.

 1 	Тщательно	очистите	кожу	перед	эпиляцией	от	остатков	дезодоранта,	
крема	и	т.п.	Затем	аккуратно	вытрите	кожу	насухо.

 2 	Включите	прибор.	
 3 	Расположите	эпиляционную	головку	под	углом	90°	к	поверхности	

кожи,	чтобы	переключатель	вкл./выкл.	был	направлен	в	сторону	
перемещения	прибора.

Примечание Свободной рукой оттяните кожу.
 4 	Во	время	эпиляции	области	подмышек	или	линии	бикини	медленно	

перемещайте	эпилятор	по	коже	в	направлении	против	роста	волос.
 - Производите эпиляцию линии бикини как показано на рисунке (Рис. 11).
 - Выполните эпиляцию подмышек, как показано на рисунке. Поднимите 

руку, чтобы кожа растянулась. Перемещайте прибор в разных 
направлениях, чтобы захватить все волоски (Рис. 12).

Не	используйте	прибор	для	удаления	волос	на	участках	с	родинками.

Не	используйте	прибор	для	эпиляции	бровей	и	ресниц.

использование усовершенствованного пинцета
В комплект данного эпилятора входит усовершенствованный пинцет со 
встроенной лампой для упрощения удаления волос на лице, например, для 
коррекции бровей. Усовершенствованный пинцет находится в специальном 
чехле с зеркалом, что очень удобно для использования вне дома. 
Усовершенствованный пинцет поставляется с 3 установленными батареями 
таблеточного типа и готов к использованию сразу после приобретения.

использование усовершенствованного пинцета
 1 	С	помощью	карандаша	для	глаз	очертите	желаемый	контур	бровей.	

Затем	удалите	волоски	за	пределами	контура.	
 2 	Включите	подсветку,	сдвинув	переключатель	вкл./выкл.	вверх.
 3 	Волоски	следует	удалять	только	по	направлению	роста	волос.
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Не	используйте	усовершенствованный	пинцет	для	удаления	волок	на	
участках	с	родинками.

Не	направляйте	лампу	усовершенствованного	пинцета	в	глаза.

Замена батареек
 1 	Откройте	отсек	для	батарей	и	лампы,	для	этого	поверните	нижнюю	

панель	против	часовой	стрелки	с	помощью	монеты	(Рис.	13).
 2 	Извлеките	старые	батареи	таблеточного	типа	(Рис.	14).
Храните	батареи	таблеточного	типа	в	недоступном	для	детей	и	животных	
месте.	Такие	батареи	могут	представлять	опасность	удушья.
 3 	Вставьте	новые	батареи	таблеточного	типа	так,	чтобы	сторона	с	

отрицательным	контактом	была	направлена	в	сторону	отсека	для	
батарей	и	лампы	(Рис.	15).

Примечание Усовершенствованный пинцет работает только от трех 
щелочных батарей таблеточного типа L736H или AG3 (диаметр 7,8 x 3,4 мм). 
 4 	Установите	нижнюю	панель	на	отсек	для	батарей	и	лампы,	для	этого	

поверните	ее	по	часовой	стрелке	с	помощью	монеты	(Рис.	16).

Очистка и уход 
Очистка эпилятора

Примечание Очищайте эпилятор после каждого использования.
Примечание Перед тем как начать очистку эпилятора, убедитесь, что он 
выключен и отсоединен от электросети. 
Запрещается	использовать	для	чистки	эпилятора	губки	с	абразивным	
покрытием,	абразивные	чистящие	средства	или	растворители	типа	бензина	
или	ацетона.	

Запрещается	промывать	эпилятор	или	адаптер	под	струей	воды	(Рис.	17).

Не	допускайте	попадания	жидкости	на	эпилятор	и	адаптер	(Рис.	18).
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Очистка эпиляционной головки
 1 	Сдвиньте	эпиляционную	головку	по	стрелке	на	задней	панели	(1)	и	

снимите	ее	с	прибора	(2)	(Рис.	19).
 2 	Промойте	эпиляционную	головку,	поворачивая	ее	под	струей	воды	в	

течение	5-10	секунд.
 3 	Стряхните	воду	с	эпиляционной	головки	(Рис.	20).
Примечание Необходимо, чтобы эпиляционная головка перед установкой на 
прибор была абсолютно сухой.
Примечание Также эпиляционную головку можно очищать щеточкой, которая 
поставляется в комплекте. Во время очистки поворачивайте эпиляционные 
диски пальцем (Рис. 21).

Очистка компактного эпилятора для чувствительных зон
Запрещается	погружать	прецизионный	эпилятор	в	воду	или	другие	
жидкости,	а	также	промывать	его	под	струей	воды	(Рис.	22).

 1 	Регулярно	очищайте	компактный	эпилятор	для	чувствительных	зон,	
удаляя	волоски	щеточкой	для	очистки.	Не	включайте	прибор	во	время	
очистки	(Рис.	23).

 2 	Для	очистки	прибора	пользуйтесь	сухой	тканью.

Заказ дополнительных принадлежностей
Для приобретения принадлежностей для данного прибора посетите наш 
интернет-магазин по адресу www.shop.philips.com/service. Если в вашей 
стране данный магазин отсутствует, обратитесь в торговую организацию 
Philips или в сервисный центр Philips. Если у вас возникли вопросы 
относительно заказа принадлежностей для прибора, обратитесь в центр 
поддержки потребителей Philips в вашей стране. Контактная информация 
указана на гарантийном талоне. 
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Защита окружающей среды
 - После окончания срока службы не выбрасывайте приборы вместе с 

бытовыми отходами. Передайте их в специализированный пункт для 
дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую 
среду (Рис. 24).

компактный эпилятор для чувствительных зон и 
усовершенствованный пинцет

 - Неперезаряжаемые батареи содержат вещества, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду. Не выбрасывайте 
неперезаряжаемые батареи вместе с бытовыми отходами. Передайте их 
в официальный специализированный пункт утилизации. Необходимо 
извлечь неперезаряжаемые батареи, перед тем как передать прибор для 
утилизации в специализированный пункт (для компактного эпилятора для 
чувствительных зон)/перед утилизацией вместе с бытовыми отходами 
(для усовершенствованного пинцета) (Рис. 25).

гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы или при необходимости получения сервисного 
обслуживания или информации посетите 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 в вашей 
стране подобный центр 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 Епіляційні диски
2 Епіляційна головка
3 Перемикач “увімк./вимк.”
 - O = вимкнено
 - І = звичайна швидкість
 - ІІ = висока швидкість

4 Роз’єм для штекера пристрою
5 Точний епілятор 
6 Перемикач “увімк./вимк.”
7 Звичайні батареї
8 Кришка батарейного відсіку
9 Щітка для чищення
10 Пінцет Smart Tweezers
11 Підсвітка пінцета Smart Tweezers
12 Перемикач “увімк./вимк.” для підсвітки
13 Батарейний відсік та відділення для підсвітки
14 Футляр для зберігання пінцета Smart Tweezers
15 Батареї таблеткового типу
16 Адаптер
17 Штекер пристрою

Важлива інформація
Перед тим як використовувати епілятор, точний епілятор і пінцет Smart 
Tweezers, уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його 
для майбутньої довідки.

небезпечно
 - Зберігайте епілятор та адаптер сухими.
 - Не використовуйте епілятор біля або над раковиною чи ванною з 

водою (Мал. 2).
 - Не використовуйте епілятор у ванні чи душі (Мал. 3).
 - Користуючись епілятором у ванній кімнаті, не використовуйте 

подовжувальний кабель (Мал. 4).
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увага!
 - Зберігайте точний епілятор і пінцет Smart Tweezers сухими.
 - Використовуйте епілятор лише з адаптером, що додається.
 - Не використовуйте пошкоджений епілятор, точний епілятор, пінцет 

Smart Tweezers та адаптер.
 - Якщо адаптер пошкоджено, його обов’язково треба замінити 

оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
 - Перед тим як під’єднувати епілятор до мережі, перевірте, чи збігається 

напруга, вказана на адаптері, із напругою у мережі.
 - Не від’єднуйте адаптер для заміни його іншим, адже це може спричинити 

небезпечну ситуацію. 
 - Епілятор, точний епілятор і пінцет Smart Tweezers не призначено для 

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

 - Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися епілятором, точним 
епілятором і пінцетом Smart Tweezers.

 - Зберігайте батареї таблеткового типу пінцета Smart Tweezers подалі від 
дітей і домашніх тварин, оскільки вони можуть спричинити удушення.

увага
 - Цей епілятор призначено лише для видалення жіночого волосся на ногах. 

Точний епілятор призначено для епіляції жіночого волосся на лінії бікіні, 
під пахвами та у важкодоступних місцях (наприклад, на колінах та 
щиколотках). Не використовуйте пристрої для інших цілей.

 - З міркувань гігієни епілятор, точний епілятор і пінцет Smart Tweezers 
мають використовуватись лише однією особою.

 - Для запобігання пошкодженню і травмуванню тримайте увімкнені 
пристрої на безпечній відстані від волосся на голові, брів, вій, одежі, ниток, 
мотузок, щіток тощо. 

 - Не використовуйте пристрої та пінцет Smart Tweezers 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.
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 - Під час перших сеансів використання епілятора або точного епілятора 
може виникнути подразнення і почервоніння шкіри. Це явище є 
абсолютно нормальним і швидко зникає. Якщо частіше виконувати 
епіляцію, шкіра звикне до неї, 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 епіляційні головки, якщо вони пошкоджені або 
розбиті, оскільки це може призвести до травмування.

 - Не піддавайте епілятор дії температури нижче 5 °C та вище 35 °C. 
 - Використовуйте точний епілятор лише із звичайними лужними батареями 

1,5 В типу AA.
 - Використовуйте пінцет Smart Tweezers лише із лужними батареями 

таблеткового типу L736H або AG3 (з діаметром 7,8 x 3,4 мм).
 - Рівень звукової потужності епілятора (Lw) становить 72B дБ (A). Рівень 

звукової потужності точного епілятора (Lw) становить 75 дБ (A).

Електромагнітні поля (ЕМП)
Епілятор і точний епілятор Philips відповідають усім стандартам, які 
стосуються електромагнітних полів (ЕМП).

Поради щодо епіляції
Примітка: Перед першим використанням почистіть епіляційну головку 
епілятора та точний епілятор.
 - Радимо виконувати епіляцію увечері перед сном, оскільки протягом ночі 

подразнення шкіри зникає. 
 - Епіляцію легше проводити одразу після ванни або душу. Перед епіляцією 

шкіра має бути повністю сухою.
 - Шкіра повинна бути чиста, повністю суха та не жирна. Не використовуйте 

перед епіляцією жодних кремів. 
 - Виконати епіляцію значно легше та зручніше, якщо оптимальна довжина 

волосся становить 3–4 мм. Якщо волосся довше, радимо після 1 чи 
2 тижнів спочатку поголити, а потім видалити коротше волосся, що 
відростає.
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Використання епілятора
Під’єднання пристрою

 1 	Вставте	штекер	у	пристрій	(Мал.	5).
 2 	Вставте	адаптер	у	розетку.

Епіляція ніг
 1 	Увімкніть	пристрій,	вибравши	потрібну	швидкість	(Мал.	6).
Краще вибрати швидкість II. Швидкість I вмикайте для ділянок з невеликою 
кількістю волосся, важкодоступних місць та місць, де кістки знаходяться 
безпосередньо під шкірою (наприклад, коліна та лікті).

 2 	Вільною	рукою	натягніть	шкіру,	щоб	підняти	волоски.	
 3 	Прикладіть	епілятор	до	шкіри	під	прямим	кутом,	щоб	перемикач	

“увімк./вимк.”	був	направлений	у	бік	руху	пристрою	(Мал.	7).
 4 	Повільно	ведіть	пристроєм	по	шкірі	проти	напрямку	росту	

волосся.		(Мал.	8)
Не притискайте пристрій сильно до шкіри. 

Використання точного епілятора
Встановлення батарей

 1 	Зніміть	кришку	батарейного	відсіку,	посуваючи	її	донизу	(Мал.	9).
 2 	Вставте	в	батарейний	відсік	дві	лужні	батареї	1,5	В	типу	AA	(Мал.	10).
Примітка: Слідкуйте, щоб полюси “+” та “-” батарей були розміщені так, як 
вказано на батарейному відсіку.
Примітка: Нові батареї забезпечують до 40 хвилин роботи пристрою.
 3 	Встановіть	кришку	батарейного	відсіку	назад	на	пристрій.
Слідкуйте,	щоб	металеві	предмети	не	торкалися	полюсів	батарей	та	
уникайте	короткого	замикання	батарей.
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Епіляція за допомогою точного епілятора
Використовуйте точний епілятор для епіляції пахв, лінії бікіні та 
важкодоступних місць.

 1 	Добре	помийте	ділянку	для	епіляції.	Видаліть	залишки	дезодоранту,	
крему	тощо.	Потім	витріть	її	насухо.

 2 	Увімкніть	пристрій.	
 3 	Прикладіть	епіляційну	головку	до	шкіри	під	кутом	90°	так,	щоб	

перемикач	“увімк./вимк.”	був	направлений	у	бік	руху	пристрою.
Примітка: Натягайте шкіру вільною рукою.
 4 	Щоб	виконати	епіляцію	лінії	бікіні	або	пахв,	повільно	ведіть	пристроєм	

по	шкірі	проти	напрямку	росту	волосся.
 - Робіть епіляцію лінії бікіні, як показано на малюнку (Мал. 11).
 - Робіть епіляцію пахв, як показано на малюнку. Підніміть руку, щоб 

натягнути шкіру. Ведіть пристроєм у різних напрямках для захоплення 
всіх волосків (Мал. 12).

Не	використовуйте	цей	пристрій	для	видалення	волосся	на	родимих	
плямах.

Не	використовуйте	цей	пристрій	для	епіляції	брів	та	вій.

Використання пінцета smart tweezers
Епілятор постачається з пінцетом Smart Tweezers із вбудованою підсвіткою 
для легкого видалення волосся на обличчі (наприклад, брів). Пінцет Smart 
Tweezers захищено корпусом із вбудованим дзеркалом, що дозволяє видаляти 
волосся в будь-якому місці та в будь-який час. Пінцет постачається з 
3 батареями таблеткового типу в батарейному відсіку.

Використання пінцета smart tweezers
 1 	За	допомогою	олівця	для	очей	наведіть	контури	брів.	Видаліть	волоски,	

що	поза	межами	наведеного	контуру.	
 2 	Увімкніть	підсвітку,	пересунувши	перемикач	“увімк./вимк.”	догори.
 3 	Завжди	видаляйте	волосся	у	напрямку	його	росту.
Не	використовуйте	пінцет	Smart	Tweezers	для	видалення	волосся	на	
родимих	плямах.
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Не	спрямовуйте	світло	підсвітки	пінцета	Smart	Tweezers	у	свої	очі	чи	в	очі	
інших	осіб.

Заміна батарей
 1 	Відкрийте	батарейний	відсік	та	відділення	для	підсвітки,	повертаючи	за	

допомогою	монетки	нижню	панель	проти	годинникової	
стрілки	(Мал.	13).

 2 	Вийміть	використані	батареї	таблеткового	типу	(Мал.	14).
Зберігайте	батареї	таблеткового	типу	подалі	від	дітей	та	домашніх	тварин.	
Батареї	таблеткового	типу	становлять	потенційну	загрозу	задухи.
 3 	Вставте	нові	батареї	таблеткового	типу	полюсом	“-”	вперед	до	

батарейного	відсіку	та	відділення	для	підсвітки	(Мал.	15).
Примітка: Пінцет Smart Tweezers працює від трьох лужних батарей 
таблеткового типу L736H або AG3 (з діаметром 7,8 x 3,4 мм). 
 4 	Встановіть	нижню	панель	батарейного	відсік	та	відділення	для	

підсвітки	на	місце,	повертаючи	її	монеткою	за	годинниковою	
стрілкою	(Мал.	16).

Чищення та догляд 
Чищення епілятора

Примітка: Чистіть епілятор після кожного використання.
Примітка: Перед чищенням епілятор слід вимкнути та від’єднати від мережі. 
Не	використовуйте	для	чищення	епілятора	жорстких	губок,	абразивних	
засобів	чи	рідин	для	чищення,	таких	як	бензин	чи	ацетон.	

Епілятор	або	адаптер	не	можна	мити	під	краном	(Мал.	17).

Зберігайте	епілятор	та	адаптер	сухими	(Мал.	18).
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Чищення епіляційної головки
 1 	Посуньте	епіляційну	головку	в	напрямку	стрілок	на	задній	частині	

пристрою	(1)	і	зніміть	її	(2)	(Мал.	19).
 2 	Повертаючи	епіляційну	головку,	полощіть	її	під	краном	5-10	секунд.
 3 	Добре	струсіть	епіляційну	головку	(Мал.	20).
Примітка: Перед встановленням у пристрій епіляційна головка має бути суха.
Примітка: Епіляційну головку можна також чистити за допомогою щітки, що 
входить у комплект. Коли чистите епіляційні диски, повертайте їх 
пальцем (Мал. 21).

Чищення точного епілятора
Не	занурюйте	точний	епілятор	у	воду	чи	іншу	рідину	та	не	мийте	його	під	
краном	(Мал.	22).

 1 	Регулярно	чистіть	точний	епілятор	від	зрізаного	волосся	щіткою	для	
чищення.	Не	вмикайте	пристрій	під	час	чищення	(Мал.	23).

 2 	Чистіть	пристрій	сухою	ганчіркою.

Замовлення приладь
Придбати приладдя для цього пристрою можна в Інтернет-магазині за 
адресою www.shop.philips.com/service. Якщо у Вашій країні немає 
Інтернет-магазину, зверніться до дилера Philips або сервісного центру Philips. 
Якщо у Вас виникають проблеми з придбанням приладь для пристрою, 
зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Контактну 
інформацію можна знайти в гарантійному талоні. 
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навколишнє середовище
 - Не викидайте пристрої разом зі звичайними побутовими відходами, а 

здавайте їх в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким 
чином Ви допоможете захистити довкілля (Мал. 24).

Точний епілятор і пінцет smart tweezers
 - Звичайні батареї містять речовини, які можуть забруднювати навколишнє 

середовище. Не викидайте батареї разом зі звичайними побутовими 
відходами, а здайте їх в офіційний пункт прийому батарей. Перед 
утилізацією пристрою або передачею його в офіційний пункт прийому 
(точний епілятор) або утилізацією зі звичайними побутовими відходами 
(пінцет Smart Tweezers) завжди виймайте батареї (Мал. 25).

гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, 
відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com/support 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.
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