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Προστατευτικό κάλυμμα
Κεφαλή βουρτσίσματος
Υποδοχή σύνδεσης
Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
5 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
6 Λαβή
7 Υποδοχή για μικρό βύσμα
8 Προεξοχή προστασίας από κύλιση
9 Τροφοδοτικό (μετασχηματιστής)
10 Λυχνία φόρτισης
11 Μικρό βύσμα
12 Κάτω κάλυμμα
Σημείωση: Οι κεφαλές βουρτσίσματος
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον
τύπο VisaPure.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να
αγοράσετε το Philips VisaPure Essential Mini.
Πριν ξεκινήσετε, ελπίζουμε να δηλώσετε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome για να απολαμβάνετε αποκλειστική
υποστήριξη προϊόντων και προσφορές που
είναι ειδικά σχεδιασμένες για εσάς.
Τι είναι το VisaPure Essential Mini και πώς
μπορεί να βοηθήσει το δέρμα σας; Ο
καθαρισμός είναι μια βασική διαδικασία της
καθημερινής φροντίδας της επιδερμίδας
σας, αλλά με τις παραδοσιακές μεθόδους
το δέρμα σας δεν γίνεται τόσο καθαρό
και λαμπερό όσο θα μπορούσε να είναι.
Γι‘ αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε το
VisaPure Essential Mini, μια συναρπαστική νέα
προσέγγιση στον καθαρισμό του προσώπου.
Ξεχάστε τον καθαρισμό με τα χέρια. Με το
VisaPure Essential Mini μπορείτε να έχετε
καθαρό, λαμπερό δέρμα, γρήγορα και
εύκολα κάθε μέρα. Το VisaPure Essential Mini
συνδυάζει απαλές περιστροφικές κινήσεις
δόνησης για βαθύ καθαρισμό, αφαίρεση των
ακαθαρσιών και του μακιγιάζ, για απαλό και
φρέσκο δέρμα. Καθώς το VisaPure Essential
Mini έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει τη
διαδικασία που χρησιμοποιείτε, μπορείτε
να το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό
με το προϊόν καθαρισμού προσώπου
που ήδη εφαρμόζετε. Βοηθά επίσης τα
προϊόντα φροντίδας της επιδερμίδας που
εφαρμόζονται μετά τον καθαρισμό –
όπως η αγαπημένη σας ενυδατική
κρέμα – να απορροφούνται καλύτερα. Θα
παρατηρήσετε αμέσως το αποτέλεσμα
του καθαρισμού – βιώνοντας πιο λεία,
πιο λαμπερή επιδερμίδα. Το VisaPure

Essential Mini παρέχεται έτοιμο για
χρήση με μια κεφαλή βουρτσίσματος για
κανονικές επιδερμίδες. Επιπλέον κεφαλές
βουρτσίσματος για διαφορετικούς τύπους
δέρματος και για διαφορετικούς σκοπούς
διατίθενται ξεχωριστά. Είστε έτοιμοι να
ξεκινήσετε; Χρησιμοποιήστε το VisaPure
Essential Mini δύο φορές την ημέρα για να
απολαμβάνετε απαλό, καθαρό δέρμα και
για να αποκαλύψετε τη φυσική σας λάμψη.
Ελπίζουμε εσείς και το δέρμα σας να
λατρέψετε το VisaPure Essential Mini.

Σημαντικές πληροφορίες για την
ασφάλεια
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική
αναφορά.

Κίνδυνος
- Διατηρείτε το
τροφοδοτικό μακριά από
νερό. Μην το τοποθετείτε
ή το αποθηκεύετε πάνω
από ή κοντά σε νερό που
περιέχεται σε μπανιέρες,
νιπτήρες, νεροχύτες
κ.λπ. Μην βυθίζετε το
τροφοδοτικό σε νερό ή
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Μετά τον καθαρισμό,
να βεβαιώνεστε ότι
το τροφοδοτικό είναι
εντελώς στεγνό προτού
το συνδέσετε στην πρίζα.
- Για επιπλέον προστασία,
συνιστούμε την
εγκατάσταση ενός ρελέ
διαρροής (RCD) με
διαβαθμισμένη ένταση
παραμένοντος ρεύματος
λειτουργίας που δεν
ξεπερνά τα 30 mA στο
ηλεκτρικό κύκλωμα που

υπάρχει στο μπάνιο. Για
περαιτέρω πληροφορίες,
συμβουλευτείτε τον
ηλεκτρολόγο σας.
Προειδοποίηση
- Για να επαναφορτίσετε
τη μπαταρία, να
χρησιμοποιείτε μόνο την
αποσπώμενη μονάδα
τροφοδοσίας (A00390)
που παρέχεται με αυτήν
τη συσκευή (βλέπε
σύμβολο).

- Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή, την κεφαλή
βουρτσίσματος ή το
τροφοδοτικό, εάν έχουν
φθαρεί ή σπάσει προς
αποφυγή τραυματισμού.
- Να ελέγχετε πάντα
τη συσκευή πριν τη
χρησιμοποιήσετε. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
την κεφαλή βουρτσίσματος
ή το τροφοδοτικό, εάν
έχουν φθαρεί ή σπάσει,
καθώς ενδέχεται να
προκληθούν τραυματισμοί.
Αντικαθιστάτε πάντα τα
φθαρμένα εξαρτήματα με
γνήσια.
- Το τροφοδοτικό
περιλαμβάνει ένα
μετασχηματιστή.
Μην αφαιρέσετε

το τροφοδοτικό
προκειμένου να το
αντικαταστήσετε με άλλο
βύσμα, καθώς μπορεί να
προκληθεί κίνδυνος.
- Να φορτίζετε πλήρως
τη συσκευή τουλάχιστον
κάθε 3 μήνες για να
διατηρείτε τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
- Αυτή η συσκευή μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών
και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή
χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι
τη χρησιμοποιούν υπό
επίβλεψη ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή της χρήση και
ότι κατανοούν τους
ενδεχόμενους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από το
χρήστη δεν θα πρέπει
να πραγματοποιούνται
από παιδιά που δεν
εποπτεύονται.
- Αυτή η συσκευή ΔΕΝ
είναι παιχνίδι. Κρατάτε τη
συσκευή μακριά από τα
παιδιά.

- Μην εισαγάγετε
υλικά που περιέχουν
μέταλλα στην πρίζα
που αντιστοιχεί στο
βύσμα της συσκευής,
προκειμένου να
αποφευχθεί τυχόν
βραχυκύκλωμα.
- Αυτή η συσκευή
περιλαβάνει μπαταρίες
που δεν είναι δυνατή η
αντικατάστασή τους.
Προσοχή
- Αυτή η συσκευή
προορίζεται για
καθαρισμό του προσώπου,
εκτός από την ευαίσθητη
περιοχή γύρω από τα
μάτια. Μην χρησιμοποιείτε
τη συσκευή για κανένα
άλλο σκοπό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή περισσότερες
από δύο φορές την ημέρα.
- Για λόγους υγιεινής,
συνιστούμε να μην την
μοιράζεστε με άλλα άτομα.
- Μην καθαρίζετε τη
συσκευή με νερό του
οποίου η θερμοκρασία
είναι υψηλότερη από την
κατάλληλη για το ντους
(μέγ. 40 °C).
- Μην τοποθετείτε τη
συσκευή ή οποιοδήποτε
μέρος της στο πλυντήριο
πιάτων.

- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε
και αποθηκεύετε τη
συσκευή σε θερμοκρασία
μεταξύ 10 °C και 40 °C.
- Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε σκασμένο
δέρμα, μετά από
χειρουργική επέμβαση
στα μάτια, σε ανοιχτές
πληγές ή εάν πάσχετε
από δερματικές
ασθένειες ή το δέρμα σας
είναι ευερέθιστο, όπως
στην περίπτωση βαριάς
μορφής ακμής, ηλιακών
εγκαυμάτων, μολύνσεων
του δέρματος κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή, αν λαμβάνετε
φάρμακα που βασίζονται
σε στεροειδή.
- Αν έχετε κάνει πίρσινγκ
στο πρόσωπο, αφαιρέστε
τα σκουλαρίκια προτού
χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ή φροντίστε να
μην χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή πάνω ή κοντά
στα σκουλαρίκια.
- Αν φοράτε κοσμήματα
ή γυαλιά, αφαιρέστε τα
προτού χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή ή φροντίστε να
μην χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή πάνω ή κοντά στα
κοσμήματα ή τα γυαλιά.

- Μην χρησιμοποιείτε
τη συσκευή με σπιτικά
προϊόντα καθαρισμού
προσώπου ή με προϊόντα
καθαρισμού προσώπου
που περιέχουν δραστικές
χημικές ουσίες ή τραχιά
σωματίδια.
- Εάν έχετε ευαίσθητο
δέρμα ή εμφανιστεί
ερεθισμός στο δέρμα
σας μετά τη χρήση
της συσκευής με την
κανονική κεφαλή
βουρτσίσματος,
συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε την
ευαίσθητη κεφαλή
βουρτσίσματος.
- Το VisaPure καθαρίζει
το δέρμα σας βαθιά και
διεγείρει την κυκλοφορία
του αίματος. Αν το δέρμα
σας είναι συνηθισμένο
στη θεραπεία, ενδέχεται
να προκληθούν
περιστασιακά ελαφρές
δερματικές αντιδράσεις,
όπως ερύθρημα ή τάση
δέρματος. Αν το δέρμα
σας δεν είναι συνηθισμένο
στη θεραπεία, αυτές οι
αντιδράσεις ενδέχεται
να είναι πιο έντονες και
μεγαλύτερης διάρκειας,
αλλά εξαφανίζονται μετά
από μερικές ώρες. Για
να μειώσετε την ένταση

αυτών των δερματικών
αντιδράσεων, μπορείτε
να ελαττώσετε τη
χρονική διάρκεια κάθε
θεραπείας, να μειώσετε
τη συχνότητα θεραπείας
ή/και να ασκήσετε
λιγότερη πίεση στο
δέρμα κατά τη θεραπεία.
Μετά από 2 εβδομάδες
καθημερινής χρήσης, το
δέρμα σας θα πρέπει να
έχει προσαρμοστεί στη
θεραπεία με το VisaPure.
Ωστόσο, αν εξακολουθούν
να παρουσιάζονται έντονες
δερματικές αντιδράσεις
μετά από 2 εβδομάδες
καθημερινής χρήσης,
συνιστούμε να διακόψετε
τη χρήση του VisaPure και
να αφήσετε το δέρμα σας
να αναρρώσει για κάποιο
διάστημα. Μπορείτε να
συνεχίσετε τη θεραπεία
σας, όταν οι δερματικές
αντιδράσεις εξαφανιστούν,
με μειωμένη χρονική
διάρκεια και συχνότητα.
Αν παρουσιαστούν ξανά
έντονες δερματικές
αντιδράσεις, συνιστούμε
να επικοινωνήσετε με τον
γιατρό σας.
- Σας συμβουλεύουμε να
μην καθαρίζετε το δέρμα
σας για περισσότερο
από 1 λεπτό κάθε φορά,

ώστε να αποφευχθεί η
υπερβολική θεραπεία.
- Χρησιμοποιήστε στέκα
ή κλιπ μαλλιών, ώστε να
μην πιαστούν τα μαλλιά
σας στα περιστρεφόμενα
μέρη.
Γενικά

-

-

-

-

-

Έχετε υπόψη ότι η κατάσταση του
δέρματος διαφέρει, ανάλογα με την
εποχή του έτους. Το δέρμα του
προσώπου μπορεί να γίνει πιο ξηρό
κατά τη χειμερινή περίοδο. Σε αυτήν
την περίπτωση, μπορείτε να μειώσετε
τη χρονική διάρκεια ή τη συχνότητα της
θεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες του
δέρματός σας.
Η συσκευή δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όταν είναι απευθείας
συνδεδεμένη στην πρίζα.
Ο τακτικός καθαρισμός της συσκευής
εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της
συσκευής.
Η συσκευή συμμορφώνεται με τους
διεθνώς εγκεκριμένους κανονισμούς
ασφαλείας IEC και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο μπάνιο
ή στο ντους, καθώς και να καθαριστεί με
νερό βρύσης.
Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη (Εικ. 2).
Είναι κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή
το ντους και για καθαρισμό κάτω από τη
βρύση. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή
μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί
μόνο χωρίς καλώδιο.
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
αυτόματο επιλογέα τάσης και είναι
κατάλληλη για τάση που κυμαίνεται από
100 έως 240 volt.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται
με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Χρήση της συσκευής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
μπροστά από το νεροχύτη, στο ντους ή
στην μπανιέρα. Σας συμβουλεύουμε να
χρησιμοποιείτε το VisaPure Essential Mini με το
αγαπημένο σας προϊόν καθαρισμού. Μπορείτε
να καθαρίζετε το πρόσωπό σας με το VisaPure
Essential Mini δύο φορές την ημέρα.

Ημερήσιος καθαρισμός προσώπου
με το VisaPure
Σημείωση: Η συσκευή δεν λειτουργεί όταν
είναι απευθείας συνδεδεμένη στην πρίζα
(Εικ. 3).
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε την κεφαλή
βουρτσίσματος στην ευαίσθητη επιδερμίδα
γύρω από τα μάτια.
1 Πιέστε την κεφαλή βουρτσίσματος στην
υποδοχή σύνδεσης μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση της με ένα κλικ (Εικ. 4).
2 Υγράνετε την κεφαλή βουρτσίσματος με
νερό ή υγρό καθαρισμού προσώπου ή
εφαρμόστε το καθαριστικό απευθείας
στο δέρμα σας πριν χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε
τη συσκευή με στεγνή κεφαλή
βουρτσίσματος, καθώς μπορεί να
προκληθεί ερεθισμός στο δέρμα (Εικ. 5).
3 Τοποθετήστε την κεφαλή βουρτσίσματος
στην επιδερμίδα σας.
4 Πιέστε μία φορά το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε
το κουμπί μία ακόμα φορά για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 6).
Σημείωση: Σας συμβουλεύουμε να
μην καθαρίζετε το δέρμα σας για
περισσότερο από 1 λεπτό, ώστε να
αποφευχθεί η υπερβολική θεραπεία.
5 Μετακινήστε απαλά την κεφαλή
βουρτσίσματος πάνω στο δέρμα σας
από τη μύτη προς το αυτί (Εικ. 7).
Μην πιέζετε την κεφαλή βουρτσίσματος
πολύ δυνατά πάνω στο δέρμα, ώστε η
θεραπεία να παραμένει ευχάριστη.
6 Μετά τη θεραπεία, ξεπλύνετε και
στεγνώστε το πρόσωπό σας.
7 Καθαρίστε την κεφαλή βουρτσίσματος
με νερό.

Καθαρισμός και συντήρηση

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με συρμάτινα
σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή
υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν.

2 Ξεπλένετε τη λαβή και την κεφαλή
βουρτσίσματος με ζεστό νερό βρύσης με
μέγιστη θερμοκρασία 40 °C (Εικ. 9).
3 Καθαρίζετε το πίσω μέρος της κεφαλής
βουρτσίσματος και την υποδοχή
σύνδεσης της συσκευής με νερό βρύσης
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
(Εικ. 10).
4 Στεγνώνετε αυτά τα μέρη με μια
πετσέτα.

Καθαρισμός του τροφοδοτικού
Κίνδυνος: Διατηρείτε το
τροφοδοτικό πάντοτε στεγνό. Μην
το ξεπλένετε με νερό βρύσης και
μην το βυθίζετε ποτέ σε νερό.
Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι
αποσυνδεδεμένο πριν το καθαρίσετε.
Καθαρίζετέ το μόνο με στεγνό πανί.

Φόρτιση της συσκευής

Η φόρτιση της συσκευής διαρκεί περίπου
8 ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον
για 20 ημέρες χωρίς άλλη φόρτιση. Αυτό
βασίζεται σε μια διαδικασία καθαρισμού
διάρκειας 1 λεπτού, κατά τη χρήση του
VisaPure Essential Mini δύο φορές την ημέρα.
Σημείωση: Η συσκευή δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όταν είναι απευθείας
συνδεδεμένη στην πρίζα.
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
2 Συνδέστε το μικρό βύσμα στην υποδοχή
της συσκευής.
3 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα
(Εικ. 11).
4 Φορτίστε τη συσκευή. Η λυχνία
φόρτισης στο τροφοδοτικό
ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα,
υποδεικνύοντας ότι η συσκευή
φορτίζεται (Εικ. 12).

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
-

Καθαρισμός της συσκευής και της
κεφαλής βουρτσίσματος
Καθαρίζετε τη συσκευή και την κεφαλή
βουρτσίσματος σχολαστικά με νερό μετά
από κάθε χρήση, για να διασφαλίζεται η
βέλτιστη απόδοση. Βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν
αρχίσετε να την καθαρίζετε.
1 Αφαιρέστε την κεφαλή βουρτσίσματος
από τη συσκευή (Εικ. 8).

Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, η
ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στη λαβή
ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για
15 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία περιέχει
αρκετή ενέργεια για μία πλήρη θεραπεία
(Εικ. 13).

Αποθήκευση

-

Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή σε
οριζόντια θέση, τοποθετήστε την στην
προεξοχή (Εικ. 14) προστασίας από
κύλιση. Εναλλακτικά, τοποθετήστε τη
συσκευή σε όρθια θέση (Εικ. 15).

Σε περίπτωση που ταξιδέψετε με τη
συσκευή, τοποθετήστε το προστατευτικό
κάλυμμα στη στεγνή κεφαλή
βουρτσίσματος, για να προστατεύσετε
τις ίνες (Εικ. 16) της κεφαλής
βουρτσίσματος.
Σημείωση: Για λόγους υγιεινής, μην
τοποθετείτε ποτέ το προστατευτικό κάλυμμα
στην κεφαλή βουρτσίσματος αν η κεφαλή
βουρτσίσματος είναι ακόμη υγρή.
-

Ανταλλακτική κεφαλή
βουρτσίσματος

Οι χαλασμένες κεφαλές βουρτσίσματος και
οι φθαρμένες ίνες μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό του δέρματος. Συνεπώς, οι
κεφαλές βουρτσίσματος θα πρέπει να
αντικαθίστανται κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα, αν
οι ίνες έχουν παραμορφωθεί ή καταστραφεί.
Ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος
διατίθενται από τον ιστότοπο www.
philips.com/parts-and-accessories ή από
το κατάστημα όπου αγοράσατε το Philips
VisaPure Essential Mini. Εάν αντιμετωπίσετε
δυσκολίες στην ανεύρεση ανταλλακτικών
κεφαλών βουρτσίσματος, επικοινωνήστε με
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της
Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης. Μπορείτε, επίσης, να επισκεφτείτε
τον ιστότοπο www.philips.com/support.

Άλλες κεφαλές
Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος VisaPure
είναι συμβατές με το VisaPure Essential Mini.
Οι κεφαλές Revitalising Massage, Fresh Eyes
και Fresh Skin head είναι συμβατές μόνο με
το VisaPure Advanced και όχι με το VisaPure
Essential Mini.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά
με άλλους τύπους κεφαλών που είναι
διαθέσιμες για συγκεκριμένες ανάγκες
περιποίησης δέρματος, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/beauty για
πληροφορίες.

Ανακύκλωση

-

-

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το
παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί
μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας
απορρίμματα (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 24).
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το
προϊόν αυτό περιέχει ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία
δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα
(Εικ. 25) (2006/66/ΕΚ). Προσκομίστε το
προϊόν σας σε επίσημο σημείο συλλογής

-

ή κέντρο επισκευών της Philips, για
να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ένας επαγγελματίας.
Ακολουθήστε τους εγχώριους
κανονισμούς για την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων
μπαταριών. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας
Να αφαιρείτε την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία μόνο όταν απορρίπτετε
το προϊόν. Προτού αφαιρέσετε την
μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν
έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα
και ότι η μπαταρία είναι πλήρως
αποφορτισμένη.
Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για
να ανοίξετε το προϊόν και όταν
απορρίπτετε την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία, να λαμβάνετε τις
απαραίτητες προφυλάξεις
ασφαλείας.
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε την να λειτουργήσει
μέχρι να απενεργοποιηθεί, γιατί η
επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι άδεια.
2 Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα από τη
λαβή με ένα μικρό ίσιο κατσαβίδι
(Εικ. 17) και ξεβιδώστε τη βίδα (Εικ. 18).
3 Τοποθετήστε ένα μικρό ίσιο κατσαβίδι
ανάμεσα στο επάνω μέρος και τη
λαβή και αφαιρέστε το επάνω μέρος
της συσκευής (Εικ. 19). Τραβήξτε
προσεκτικά το επάνω μέρος με τη θήκη
της μπαταρίας έξω από το περίβλημα
(Εικ. 20).
4 Κόψτε τα καλώδια (Εικ. 21) και
ξεβιδώστε τη βίδα της πλακέτας
(Εικ. 22) τυπωμένου κυκλώματος.
5 Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία από τη θήκη της (Εικ. 23).

Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε
να αντικαταστήσετε την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Προειδοποίηση: Μην
επανασυνδέσετε τη συσκευή στην
πρίζα μετά την αφαίρεση της
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη,
επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.philips.
com/support ή διαβάστε το φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο
συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται
να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν
μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις
παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη
λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη
χώρα σας.

Πρόβλημα Λύση
Η συσκευή
δεν
λειτουργεί.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
έχει αποσυνδεθεί από
την πρίζα όταν τη
χρησιμοποιήσετε. Φορτίζετε
τη συσκευή σύμφωνα με
τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης.
Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή
ρεύματος και αν λειτουργεί
η πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε πατήσει σωστά το
κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης. Όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα, ελέγξτε αν
η λυχνία φόρτισης στο
τροφοδοτικό ανάβει,
για να βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή φορτίζει. Αν η
λυχνία δεν ανάβει ή αν η
συσκευή εξακολουθεί να μην
λειτουργεί, απευθυνθείτε
στον αντιπρόσωπό
σας της Philips ή σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Philips.

Η συσκευή
δεν
φορτίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα
στην οποία έχετε συνδέσει
τη συσκευή λειτουργεί
κανονικά. Αν χρησιμοποιείτε
πρίζα καμπίνας σε ντουλάπι
μπάνιου, ενδέχεται να
πρέπει να ανάψετε το φως
για να ενεργοποιηθεί η
πρίζα. Αν η λυχνία στο
τροφοδοτικό εξακολουθεί
να μην ανάβει ή αν η
συσκευή εξακολουθεί να μην
φορτίζεται, επιστρέψτε τη
στον αντιπρόσωπό σας ή σε
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Philips.

Πρόβλημα Λύση
Δεν
γνωρίζω
εάν η
συσκευή
είναι
κατάλληλη
για χρήση
στο δέρμα
μου.

Η συσκευή είναι κατάλληλη
για χρήση σε όλους τους
τύπους δέρματος. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σε στεγνό, σκασμένο δέρμα,
ανοιχτές πληγές ή όταν
πάσχετε από δερματικές
ασθένειες ή το δέρμα σας
είναι ευερέθιστο, όπως
στην περίπτωση βαριάς
μορφής ακμής, ηλιακών
εγκαυμάτων, μολύνσεων του
δέρματος κ.λπ. Επίσης, μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή
εάν λαμβάνετε φάρμακα που
βασίζονται σε στεροειδή.

