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English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome. 

We know it’s important for you to be hair-free in your delicate areas. This
Philips delicate area epilator makes it safe and easy to remove as much or
as little hair as you want from delicate areas. Enjoy desirably smooth long-
lasting results.
- Reach all areas with the ergonomically s-shaped body and uniquely

designed small epilating head.
- Gentle on the skin thanks to ceramic textured discs.

General description (Fig. 1)
1 Protection cap (specific types only)
2 Epilating discs
3 On/off button
4 Charging light
5 Charging pins 
6 Air grille 
7 Charging case 
8 Socket for small plug 
9 Small plug
10 Supply unit
11 Cleaning brush
The accessories supplied may vary for different products. The box shows the
accessories that have been supplied with your product.

Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.

Danger
- Keep the supply unit dry.

Warning
- This appliance is not intended for use by persons (including children)

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
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- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.

- Always unplug the appliance before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if

it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part
with one of the original type.

Caution
- Never use water hotter than shower temperature (max. 40°C) to rinse the

appliance.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric

air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Only use this product for its intended purpose and follow the general

and battery safety instructions as described in this user manual. Any
misuse can cause electric shock, burns, fire and other hazards or injuries.

- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins,

rashes, spots, moles (with hairs), sores or wounds without consulting your
doctor first. People with a reduced immune response or people who
suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should
also consult their doctor first.

- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use
the appliance. This phenomenon is absolutely normal and quickly
disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to
it and skin irritation decreases. If the irritation has not disappeared within
three days, we advise you to consult a doctor.

- To prevent damage and injuries, keep the operating appliance away from
scalp hair, eyebrows, eyelashes, lips, inner labia, clothes etc. 

- Do not exfoliate immediately after epilation, as this may intensify
possible skin irritation caused by epilation.

- Do not use bath or shower oils when you epilate wet skin, as this may
cause serious skin irritation.

- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids to clean the appliance.

Battery safety instructions
- To charge the battery, only use the detachable supply unit (SSW-2479xx,

‘xx’ indicating the country version) provided with the appliance. 
- Charge, use and store the product at a temperature between 10 °C and

35 °C.
- Always unplug the product when it is fully charged.
- Do not burn products and their batteries and do not expose them to

direct sunlight or to high temperatures (e.g. in hot cars or near hot
stoves). Batteries may explode if overheated.

- If the product becomes abnormally hot, gives off an abnormal smell,
changes color or if charging takes much longer than usual, stop using and
charging the product and contact your local Philips dealer.

7English



- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on
induction cookers.

- This product contains a rechargeable battery that is non-replaceable. Do
not open the product to replace the rechargeable battery.

- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and
the batteries are dry.

- To prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous
substances, do not modify, pierce or damage products and batteries and
do not disassemble, short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.

- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let
battery terminals come into contact with metal object (e.g. coins, hairpins,
rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or
put batteries in a plastic bag before you discard them.

- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eye. If
this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General
- This appliance is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower

and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can
therefore only be used without cord.

- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240
volts.

- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less
than 24 volts.

Charging
Charging the appliance takes approximately 5 hours. When the appliance is
fully charged, it has a cordless operating time of up to 30 minutes. If the
appliance is not fully charged, the operating time is shorter.
1 Make sure that the appliance is switched off.
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2 Place the appliance in the charging case.

Note: Make sure the charging pins of the appliance are in full contact with
the charging case. You hear a click when full contact has been
established.

3 Insert the small plug in the bottom of the charging case and insert the
adapter into the wall socket.

Note: The charging light goes on to indicate that the appliance is charging.
When the battery is fully charged, the charging light goes out.

Using the appliance
The epilator is intended to remove hairs by the root in the intimate area (the
outside and inside of the outer labia), the underarms, the bikini line and
hard-to-reach areas such as knees and ankles.

Warning: Do not use the epilator on the inner labia. 

You can also also use it to epilate the lower part of your face (chin, cheeks
and the area above your upper lip) and the area between your eyebrows.
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Warning: Do not use the epilator on scalp hair, eyebrows,
eyelashes and lips.

The appliance can be used wet or dry.

Epilation tips
- Wet: We advise you to start epilating on wet skin, as water relaxes the

skin and makes epilation less painful and gentler. Use your common
shower gel or foam for smoother epilation.

- Dry: If you epilate dry, epilation is easier just after taking a bath or
shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.

- General: We advise you to epilate before going to bed at night, as skin
irritation usually disappears overnight. Make sure your skin is clean,
entirely dry and free from grease. Do not use any deodorant, makeup or
cream before you start epilating.

- General: Epilation is easier and more comfortable when the hair has the
optimum length of 3-4 mm. If the hairs are longer, we recommend that
you shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks.
Alternatively, you can trim the hairs to 3-4 mm before you start epilating.

Epilating your intimate area and bikini line
1 Thoroughly clean the area to be epilated.
2 Take one of the following positions:
- Place one leg on a bathtub or chair.
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- Sit on a chair.

- Sit in the bathtub.
3 Spread your legs to achieve some initial stretching of the skin.

4 Press the on/off button once to switch on the appliance.

5 With your free hand, stretch a small area of the skin with two fingers to
make the hairs stand upright.

Warning: When you epilate the inside of your outer labia, make
sure that you stretch the outer labia in such a way that the
epilating discs cannot come into contact with the inner labia.

Note: Only place the epilator on thoroughly stretched skin.

Tip: When you epilate your outer labia, protect your inner labia with your
other hand.

90°

6 Place the appliance onto the skin at an angle of 90° and slowly move the
appliance against the direction of hair growth.

Tip: Move the appliance in different directions to catch all hairs.

7 When you have finished epilating, switch off the appliance and clean the
epilating head (see 'Cleaning').

Tip: To relax the skin, we advise you to apply a moisturizing cream
immediately or a few hours after epilation.
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Epilating other delicate areas
You can also use the appliance to epilate other delicate areas: 
- The area between your eyebrowes and the lower part of your face (chin,

cheeks and the area above your upper lip).

- Your underarms.
1 Thoroughly clean the area to be epilated. Remove any residues of

deodorant, make-up, cream etc.
2 Press the on/off button once to switch on the appliance.
3 With your free hand, stretch a small area of the skin with two fingers to

make the hairs stand upright.
4 Place the appliance onto the skin at an angle of 90° and slowly move the

appliance against the direction of hair growth.

Tip: Move the appliance in different directions to catch all hairs.

5 When you have finished epilating, switch off the appliance and clean the
epilating head (see 'Cleaning').

Tip: To relax the skin, we advise you to apply a moisturizing cream
immediately or a few hours after epilation.

Cleaning
1 Switch off the appliance.

2 Remove loose hairs with the cleaning brush.

12 English



3 Rinse the appliance with water that has a maximum temperature of
40 °C.

4 Shake off excess water and let the appliance dry.

Storage
1 Make sure that the appliance is dry when you store it.
2 For protection during storage or travel, store the appliance in the

charging case. If supplied, put the protection cap on the charging case.
3 Store the appliance in a cool, dry place.

Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or
read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the international warranty
because they are subject to wear.

 

Recycling
- Do not throw away the product with the normal household waste at the

end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By
doing this, you help to preserve the environment.
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- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be
disposed of with normal household waste. Please take your product to
an official collection point or a Philips service center to have a
professional remove the rechargeable battery.

- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you discard the
product. Before you remove the battery, make sure that the
product is disconnected from the wall socket and that the battery
is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to
open the product and when you dispose of the rechargeable
battery.

1 Switch on the appliance and let it operate until it stops.
2 Put the appliance in the freezer for at least 24 hours to make the material

brittle.
3 Wrap the appliance in a towel.
4 Hit the towel with a tool to break the appliance.
5 Remove the rechargeable battery.

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem Possible cause Solution

The appliance does not
work.

The rechargeable battery is
empty.

Charge the appliance (see 'Charging').

The appliance does not
charge in the charging
case.

You did not insert the
appliance properly into the
charging case.

Push the appliance further into the
charging case (see 'Charging').

14 English



ةيبرعلا

مقدمة
تهانينا على شرائك من Philips ومرحبًـا بك إليها! لتستفيد بشكل كامل من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّـل

 .www.philips.com/welcome منتجك على

نعلم أهمية أن تكوني خالية من الشعر في المناطق الحساسة. تسهل آلة إزالة الشعر من المناطق الحساسة من
Philips هذه عملية إزالة الشعر الذي تريدينه من المناطق الحساسة وتجعلها أكثر أمانًـا. تمتعي بنتائج سلسة

طويلة األمد.
يمكنك الوصول إلى جميع المناطق من خالل الجسم المصمم على شكل حرف S ورأس نزع الشعر الصغير-

المصمم بشكل فريد.
وهي لطيفة على الجلد بفضل أقراص السيراميك المحكمة.-

وصف عام (الشكل 1)
الغطاء الواقي (أنواع محددة فقط)1
أسطوانات النتف2
زر التشغيل/اإليقاف3
مصباح الشحن4
دبابيس الشحن 5
شبكة الهواء 6
علبة الشحن 7
مقبس لمأخذ صغير 8
القابس الصغير9

وحدة تزويد الطاقة10
فرشاة تنظيف11

قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُـبيّـِـن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

معلومات مهمة معنية بالسالمة
يُـرجى قراءة هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الجهاز واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

خطر
حافظ على إبقاء وحدة التزويد بالطاقة جافة.-

تحذير
هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص (بما في ذلك األطفال) ذوي القدرات الجسدية أو-

الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من لم يكن لديهم سابق خبرة أو معرفة، ما لم يقدم لهم الشخص
المسؤول عن سالمتهم اإلشراف أو اإلرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز.

تحتوي وحدة التزويد بالطاقة على محول. ال تقطع وحدة التزويد بالطاقة الستبدالها بقابس آخر حيث يتسبب-
ذلك في حالة خطيرة.
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قم بفصل الجهاز دائمًـا قبل تنظيفه تحت ماء الصنبور.-
افحص الجهاز دائمًـا قبل استخدامه. ال تستخدم الجهاز إذا تعرض للتلف، حيث قد تحدث إصابات. استبدل-

دائمًـا الجزء التالف بنوع أصلي.

تنبيه
ال تستخدمي مطلقًـا مياه درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة الدش (الحد األقصى 40 درجة مئوية) لشطف-

الجهاز.
ال تستخدم وحدة اإلمداد في أو بالقرب من مقابس الحائط التي تحتوي على معطر الجو الكهربي لمنع-

حدوث تلف غير قابل لإلصالح بوحدة اإلمداد.
استخدمي هذا المنتج فقط للغرض المقصود منه واتبعي إرشادات السالمة العامة وسالمة البطارية كما هو-

موضح في دليل المستخدم هذا. أي سوء استخدام يمكن أن يسبب صدمة كهربائية وحروق وحرائق وغيرها
من المخاطر أو اإلصابات.

ألسباب صحية، يجب استخدام هذا الجهاز بواسطة شخص واحد فقط.-
ال تستخدمي الجهاز على بشرة متهيجة أو بشرة مصابة بالدوالي أو الطفح أو البقع أو الشامات (التي بها-

شعر) أو الجروح دون استشارة طبيبكِ أوالً. ويجب على األشخاص الذين يعانون من نقص في االستجابة
المناعية أو األشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الهيموفيليا أو نقص المناعة استشارة طبيبهم أوالً.

قد تبدو بشرتكِ حمراء اللون ومتهيجة قليالً في المرات القليلة األولى التي تستخدمي فيها الجهاز. هذه-
الظاهرة أمر طبيعي تمامًـا وسرعان ما تختفي. عند استخدام الجهاز أكثر من مرة، تعتاد بشرتكِ عليها ويقل

تهيج البشرة. وإذا لم يختفي التهيج في غضون ثالثة أيام، فننصحكِ باستشارة طبيب.
لتجنب األضرار واإلصابات، ابقي جهاز التشغيل بعيدًا عن شعر فروة الرأس والحواجب والرموش والشفاه-

والشفرين الداخليين والمالبس وغيرها. 
ال تستخدمي أية فرشاة تقشير بعد عملية إزالة الشعر مباشرة، ألن هذا قد يزيد من عملية تهيج البشرة-

المتوقعة والناتجة عن عملية إزالة الشعر.
ال تستخدمي زيوت أو سوائل االستحمام عند إزالة الشعر من البشرة الرطبة، ألنه قد يؤدي إلى حدوث تهيج-

حاد في البشرة.
ال تستخدمي مطلقًـا الهواء المضغوط، أو وسائد التنظيف، أو العوامل المنظفة الكاشطة، أو السوائل-

الشديدة لتنظيف الجهاز.

تعليمات سالمة البطارية
لشحن البطارية، استخدمي فقط وحدة التزويد المتحركة (SSW-2479xx، ‘xx’ تشير إلى إصدار البلد)-

المزودة مع الجهاز. 
قم بشحن واستخدام وتخزين المنتج في درجة حرارة بين 10 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.-
قم دائمًـا بفصل المنتج عندما يتم شحنه بالكامل.-
ال تحرق المنتجات وبطارياتها وال تعرضها ألشعة الشمس المباشرة أو لدرجات الحرارة المرتفعة (على سبيل-

المثال في السيارات الساخنة أو بالقرب من المواقد الساخنة). فقد تنفجر البطاريات في حالة ارتفاع درجة
الحرارة.

إذا أصبح المنتج ساخنًـا بشكل غير طبيعي، أو ينبعث منه رائحة غير طبيعية، أو يتغير لونه أو إذا كان-
Philips الشحن يستغرق وقتًـا أطول من المعتاد، فتوقف عن استخدام وشحن المنتج واتصل بموزع

المحلي.
ال تضع المنتجات وبطارياتها في أفران الميكروويف أو على البوتجاز المسطح.-
يحتوي هذا المنتج على بطارية قابلة إلعادة الشحن غير قابلة لالستبدال. ال تفتح المنتج الستبدال البطارية-

القابلة إلعادة الشحن.
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عند التعامل مع البطاريات، تأكد من أن يديك والمنتج والبطاريات جافة.-
لمنع البطاريات من تسخين أو إطالق مواد سامة أو خطرة، ال تقومي بتعديل أو اختراق أو إتالف المنتجات-

والبطاريات وال تقومي بتفكيك البطاريات أو تقصير الدائرة أو الشحن الزائد أو الشحن العكسي.
لتفادي قصر الدائرة العرضي للبطاريات بعد إزالتها، ال تدع أطراف البطاريات تتالمس مع جسم معدني (مثل-

العمالت المعدنية ودبابيس الشعر والخواتم). ال تقم بتغليف البطاريات في رقائق األلومنيوم. قم بتوصيل
أطراف البطاريات أو ضع البطاريات في كيس بالستيكي قبل أن تتخلص منها.

في حالة تلف البطاريات أو حدوث تسرب بها، تجنب مالمستها للجلد أو العين. وإذا حدث هذا، فعليك-
الشطف جيدًا بالماء وطلب الرعاية الطبية.

(EMF) المجاالت الكهرومغناطيسية
هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجاالت

الكهرومغناطيسية.

أمور عامة
هذا الجهاز مضاد للماء. وهو مناسب لالستخدام أثناء االستحمام أو االغتسال بالدش ويمكن تنظيفه تحت-

الصنبور. وألسباب تتعلق بالسالمة، ال يمكن استخدام الجهاز إال عند فصل السلك منه فقط.
تعد وحدة تزويد الطاقة مناسبة للجهد الكهربي الرئيسي الذي يتراوح من 100 إلى 240 فولت.-
تحول وحدة التزويد بالطاقة الجهد 100-240 فولت إلى جهد منخفض وآمن بمعدل أقل من 24 فولت.-

الشحن
يستغرق شحن الجهاز حوالي 5 ساعات. عندما يكون الجهاز مشحونًـا بالكامل، يمكن تشغيله بدون سلك لمدة

تصل إلى 30 دقيقة. إذا لم يتم شحن الجهاز بالكامل، يكون وقت التشغيل أقصر.
تأكدي من أن الجهاز مغلق.1

ضعي الجهاز في علبة الشحن.2

مالحظة: تأكدي من أن دبابيس الشحن في الجهاز على اتصال تام مع حقيبة الشحن. تسمعين نقرة عند
االتصال الكامل.

العربية17



أدخلي الكابس الصغير في الجزء السفلي من علبة الشحن وأدخلي المهايئ في مقبس الحائط.3

مالحظة: يضيء مصباح الشحن لإلشارة إلى أن الجهاز يشحن. وعند شحن البطارية بالكامل، ينطفئ مصباح
الشحن.

استخدام الجهاز
آلة إزالة الشعر مصممة إلزالة الشعر من الجذر في المنطقة الحساسة (الخارج والداخل من الشفرين الخارجيين)،

واإلبطين، وخط البيكيني، والمناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الركبتين والكاحلين.

تحذير: ال تستخدمي آلة إزالة الشعر على الشفرين الداخليين. 

يمكنكِ أيضًـا استخدامها إلزالة شعر الجزء السفلي من وجهكِ (الذقن والخدين والمنطقة الواقعة أعلى الشفة
العلوية) والمنطقة الواقعة بين حاجبيك.

تحذير: ال تستخدمي آلة إزالة الشعر على شعر فروة الرأس والحواجب والرموش والشفتين.
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يمكنكِ استخدام الجهاز في الوضع الجاف أو المبلل.

نصائح إلزالة الشعر
الوضع المبلل: ننصحكِ بالبدء في نزع الشعر على البشرة المبللة، حيث أن الماء يريح البشرة ويجعل إزالة-

الشعر أقل ألمًـا وألطف. استخدمي جل االستحمام أو الرغوة المعتادة إلزالة الشعر بشكل أكثر سالسة.
الوضع الجاف: إذا كنتِ تستخدمين اآللة في الوضع الجاف إلزالة الشعر، تصبح عملية اإلزالة أسهل بعد-

االستحمام أو بعد وضع جل االستحمام. تأكدي من أن بشرتك جافة تمامًـا عند بدء عملية إزالة الشعر.
الوضع العام: ننصحكِ بعملية اإلزالة قبل الذهاب للنوم ليالً، ألن تهيج الجلد عادة ما يختفي طوال الليل. تأكد-

من أن بشرتك نظيفة وجافة تمامًـا وخالية من الزيوت. ال تستخدمي أي مزيل للعرق أو الماكياج أو كريم قبل
البدء في إزالة الشعر.

الوضع العام: عملية إزالة الشعر أسهل وأكثر راحة عندما يكون الشعر بالطول المثالي 3-4 مم. إذا كان الشعر-
أطول، فإننا نوصيكِ بحالقة الشعر أوالً وإزالة الشعر األقصر بعد أسبوع أو أسبوعين. وبدالً من ذلك، يمكنكِ

تقليم الشعر ليصل إلى 3-4 مم قبل البدء في إزالة الشعر.

إزالة الشعر من المنطقة الحساسة وخط البيكيني
نظفي المنطقة بالكامل إلزالة الشعر.1
اتخذي إحدى الوضعيات التالية:2
ضعي ساق واحدة على حوض االستحمام أو الكرسي.-

اجلسي على الكرسي.-
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اجلسي على حوض االستحمام.-
افردي ساقيك لتحقيق بعض التمدد األولي للجلد.3

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة واحدة لتشغيل الجهاز.4

باستخدام يديكِ الخالية، قومي بتمديد مساحة صغيرة من الجلد بإصبعين لجعل الشعر مستقيمًـا.5

تحذير: عند إزالة الشعر الموجود داخل الشفرين الخارجيين، تأكدي من تمديد الشفرين
الخارجيين بحيث ال تتالمس أقراص إزالة الشعر مع الشفرين الداخليين.

مالحظة: ضعي آلة إزالة الشعر فقط على بشرة ممتدة تمامًـا.

نصيحة: عند إزالة الشعر من الشفرين الخارجيين، احمي الشفرين الداخليين بيدك األخرى.

90°

ضعي اآللة على الجلد بزاوية 90 درجة وحركيها ببطء عكس اتجاه نمو الشعر.6

نصيحة: حركي اآللة في اتجاهات مختلفة اللتقاط كل الشعر.

عند االنتهاء من إزالة الشعر، أوقفي تشغيل الجهاز وقومي بتنظيف رأس إزالة الشعر (انظر 'التنظيف').7

نصيحة: إلراحة الجلد، ننصحك بوضع كريم مرطب على الفور أو بعد ساعات قليلة من إزالة الشعر.

إزالة الشعر من المناطق الحساسة األخرى
يمكنكِ أيضًـا استخدام الجهاز إلزالة الشعر من المناطق الحساسة األخرى: 

المنطقة الواقعة بين حاجبيك والجزء السفلي من وجهك (الذقن والخدين والمنطقة الواقعة أعلى الشفة-
العلوية).
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اإلبطين.-
نظفي المنطقة بالكامل إلزالة الشعر. قومي بإزالة أي بقايا من مزيل العرق، المكياج، كريم، وما إلى ذلك.1
اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة واحدة لتشغيل الجهاز.2
باستخدام يديكِ الخالية، قومي بتمديد مساحة صغيرة من الجلد بإصبعين لجعل الشعر مستقيمًـا.3
ضعي اآللة على الجلد بزاوية 90 درجة وحركيها ببطء عكس اتجاه نمو الشعر.4

نصيحة: حركي اآللة في اتجاهات مختلفة اللتقاط كل الشعر.

عند االنتهاء من إزالة الشعر، أوقفي تشغيل الجهاز وقومي بتنظيف رأس إزالة الشعر (انظر 'التنظيف').5

نصيحة: إلراحة الجلد، ننصحك بوضع كريم مرطب على الفور أو بعد ساعات قليلة من إزالة الشعر.

التنظيف
أوقف تشغيل الجهاز.1

قومي بإزالة الشعر الذي تمت إزالته باستخدام فرشاة التنظيف.2

اشطفي الجهاز بالماء الذي يكون بدرجة حرارة 40 درجة مئوية كحد أقصى.3
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تخلصي من الماء الزائد واتركي الجهاز يجف.4

التخزين
تأكدي من أن الجهاز جاف عند تخزينه.1
للحماية أثناء التخزين أو السفر، قومي بتخزين الجهاز في علبة الشحن. إذا تم توفيره، فضعي غطاء الحماية2

في علبة الشحن.
خزني الجهاز في مكان بارد وجاف.3

الضمان والدعم
إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُـرجي زيارة  www.philips.com/supportأو قراءة كتيب الضمان

العالمي.

قيود الضمان
ال تغطي شروط الضمان الدولي وحدات القص ألنها معرضة للتآكل.

 

إعادة التدوير
ال تلق المنتج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صالحيته، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع-

رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.
هذا المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة إلعادة الشحن ويجب عدم التخلص منها مع المخلفات المنزلية-

العادية. يرجى أخذ المنتج إلى نقطة تجميع رسمية أو مركز خدمة فيليبس إلزالة البطارية القابلة إلعادة
الشحن بطريقة احترافية.

اتبع القواعد المحلية المعمول بها في بلدك والمعنية بتجميع المنتجات الكهربائية واإللكترونية والبطاريات-
القابلة إلعادة الشحن والمستعملة بصورة منفصلة. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة في منع

حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة اإلنسان.
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إزالة البطارية القابلة إلعادة الشحن

ال تقم بإزالة البطارية القابلة إلعادة الشحن إال عند التخلص من المنتج. قبل إزالة البطارية، تأكد
من فصل المنتج من مقبس الحائط وتأكد أن البطارية فارغة تمامًـا.

اتخذ أي احتياطات سالمة ضرورية عند التعامل مع األدوات الالزمة لفتح المنتج وعند التخلص
من البطارية القابلة إلعادة الشحن.

قومي بتشغيل الجهاز واتركيه يعمل حتى يتوقف.1
ضعي الجهاز في الثالجة لمدة 24 ساعة على األقل لتجفيف المادة.2
لفي الجهاز في منشفة.3
اسحبي المنشفة بأداة لفصل الجهاز.4
قومي بإزالة البطارية القابلة إلعادة الشحن..5

استكشاف األخطاء وإصالحها
يلخص هذا الفصل المشكالت األكثر شيوعًـا التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام

المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة باألسئلة
المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدتك.

الحل السبب المحتمل المشكلة

اشحن الجهاز (انظر 'الشحن'). البطارية القابلة إلعادة الشحن فارغة. الجهاز ال يعمل.

ادفعي الجهاز أكثر في علبة الشحن (انظر 'الشحن'). لم تقومي بإدخال الجهاز بشكل صحيح في
علبة الشحن.

ال يتم شحن الجهاز في علبة الشحن.
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