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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.
General description (Fig. 1)
1
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Double wavy massage attachment
Sensitive area cap
Epilating discs
Epilating head
On/off button
press once for speed II
press twice for speed I
press three times to switch off
Socket for small plug
Adapter
Storage pouch
Exfoliation brush
Cleaning brush

Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Danger
-- Keep the appliance and the adapter dry.
-- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with
water.

-- Do not use the appliance in the bath or in the shower.

-- If you use the appliance in the bathroom, do not use an extension cord.

English

7

Warning
-- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the
original type in order to avoid a hazard.
-- 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.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
-- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
-- Do not insert metal-containing material into the socket for the
appliance plug to avoid short circuiting.
Caution
-- This appliance is only intended for removing women’s body hair on
areas below the neck: underarms, bikini line and legs. Do not use it for
any other purpose.
-- To prevent damage and injuries, keep operating appliances (with or
without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes,
threads, cords, brushes etc.
-- Do not use the appliance and exfoliation brush on irritated skin or skin
with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) 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.
-- For hygienic reasons, the appliance and exfoliation brush should only
be used by one person.
-- Your skin may become a little red and irritated the first few times you
use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly
disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to
epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and
softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise
you to consult a doctor.
-- Do not use the epilating head, attachments or the exfoliation brush if
they are damaged or broken, as this may cause injury.
-- Use and store the appliance at a temperature between 10°C and
30°C.
-- Maximum noise level: Lc= 76 dB(A)
Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
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General
-- This symbol means that it is not allowed to use this appliance in a bath
or shower.
-- The adapter is equipped with an automatic voltage selector and is
suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

Using the appliance
Note:This appliance cannot be used cordlessly.You can only use it in
combination with the adapter supplied.
Epilating tips
-- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin
is completely dry when you start epilating.
-- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not
apply any cream to your skin before you start to epilate.
-- We advise you to epilate before you go to bed at night, as skin
irritation usually disappears overnight.
-- Epilation is easier and more comfortable when the hairs have a length
of 3-4mm. If the hairs are longer, we recommend that you shave first
and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks.
Epilating
Note: If you are new to epilation, start epilating with the double wavy massage
attachment to minimise the pulling sensation of epilation.This attachment is
only intended for epilating the legs.
Note:To epilate the underarms or bikini line, use the sensitive area cap that
reduces the number of active epilating discs.
1 Insert the small plug into the socket in the bottom of the appliance
(1) and put the adapter in the wall socket (2).
2 Put the attachment on the epilating head.
3 Press the on/off button once to switch on the appliance.
,, The appliance starts to operate at speed II, which is the most
efficient speed for epilating.

Note: If you want to use speed I, press the on/off button a second time. Speed
I is suitable for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for
areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and
ankles.
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4 Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright.
Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/
off button pointing in the direction in which you are going to move
the appliance.

-- Epilate your bikini line as shown in the figure.

-- Epilate your underarms as shown in the figure.
5 Move the appliance slowly over the skin against the direction of hair
growth while pressing it lightly.
6 Press the on/off button a third time to switch off the appliance.

7 Pull the attachment off the epilating head.
Tip:To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream immediately
or a few hours after epilation.
Tip: After epilation, use a gentle deodorant without alcohol or a special
deodorising cream for epilated underarms.
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Using the exfoliation brush
-- You can use the exfoliation brush dry or wet to remove dead skin
cells gently and thoroughly. Make gentle circular movements with the
exfoliation brush for a soft exfoliating effect. This helps to prevent
ingrown hairs and gives you smooth, soft and fresh-looking skin.
-- Brush your skin with the exfoliation brush one day before and two
days after epilating. After this, use it 2-3 times a week. Scrub your legs
with gentle, circular movements, starting at the ankles.
Note:When you use the exfoliation brush on dry skin, do not use exfoliating
creams, gels or foams.
Tip:To prevent dry skin in general, moisturise your skin daily with your
preferred moisturising cream.
Do not use the exfoliation brush immediately after epilation, as this may
intensify possible skin irritation caused by the epilator.
Cleaning and maintenance
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the appliance.
Always keep the appliance and the adapter dry. Never rinse them under
the tap or immerse them in water.
If necessary, clean the adapter with the cleaning brush or a dry cloth.
Cleaning the appliance
1 Switch off and unplug the appliance.
2 Pull the attachment off the epilating head.

3 Push the epilating head to the right (1) and remove it from the
appliance (2).
Note: Never try to detach the epilating discs from the epilating head.
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4 Remove loose hairs with the cleaning brush.
5 Rinse all parts (except the appliance and the adapter) under the tap
and shake excess water off.
Note: Make sure all parts are completely dry before you reassemble the
appliance.

Cleaning the exfoliation brush
1 Rinse the exfoliation brush under the tap, if necessary with some
soap or shower gel, and let it dry before you store it.
Replacement
If you need to replace a part or want to purchase an additional part, go
to your Philips dealer or visit www.philips.com/shop. If you have problems
obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Centre in
your country.Environment
-- Do not throw away the appliance 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.

Guarantee and service
If you have a problem, need information or replacement parts or if you
want to purchase additional parts, please visit the Philips website at
www.philips.com/shop or contact the Philips Consumer Care Centre in
your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet.
If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
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Қазақша
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
2
3
4
5
---6
7
8
9
10

Қос иректі жұмсарту құралы
Сезімтал аймағына арналған бас
Эпиляция жасайтын дискілер
Эпилятор басы
Қосу/өшіру түймесі
«II» жылдамдық күйін қосу үшін бір рет басыңыз
«I» жылдамдық күйін қосу үшін екі рет басыңыз
өшіру үшін үш рет басыңыз
Кішкене шанышқыға арналған розетка
Адаптер
Сақтайтын дорба
Түлеген тері щеткасы
Щетка

Маңызды
Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып
шығып, болашақта анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтап
қойыңыз.
Қауіпті
-- Құралды және адаптерді құрғақ күйінде сақтаңыз.
-- Бұл құралды суы бар бақалшақтың немесе ваннаның жанында
қолдануға болмайды.

-- Құралды ваннаға немесе душқа түсіп жатқанда қолданбаңыз.

-- Егер сіз бұл құралды ваннада қолданып жатсаңыз, ұзартатын тоқ
сымын қолданбаңыз.

Қазақша
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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.
-- Осы құралға қосымша берілген адаптермен ғана қолданыңыз.
-- 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.
-- Зақым мен жарақат алу жағдайларын болдырмау үшін, істеп
тұрған құралдарды (қосалқы құралы орнатылған немесе
орнатылмаған) бастың шашынан, қастардан, кірпіктерден,
киімдерден, жіптерден, сымдардан, щеткалардан, т.б. заттардан аулақ
ұстаңыз.
-- Алдын ала дәрігермен кеңеспестен, құрал мен түлеген тері
щеткасын тітіркенген теріге немесе қан тамырлары ісінген,
бөртпелері, дақтары, меңдері (түгі бар) немесе жарақаттары бар
теріге пайдаланбаңыз.
-- Иммунитеті төмен, қант диабетімен, гемофилия немесе иммунитет
жетіспеушілігі синдромымен ауыратын адамдар да алдымен
дәрігермен кеңескені жөн.
-- 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 тек 10°C және 30°C арасындағы температурада қолдануға
және сақтауға болады.
-- 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.
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Жалпы
-- Бұл таңба бұл құрылғыны ваннада немесе душта пайдалануға
болмайтынын білдіреді.
-- Құралдың автоматты кернеу таңдағышы бар, сондай-ақ құрал
кернеуі 100 және 240 вольт аралығындағы розеткаларға арналған.

Құралды пайдалану
Ескертпе. Бұл құралды сымсыз пайдалану мүмкін емес. Оны тек берілген
адаптермен қолдануға болады.
Эпиляция жасаудың кеңестері
-- Эпиляцияны ваннаға немесе душқа түскен соң жасаған оңай.
Эпиляцияны бастамас бұрын, теріні әбден құрғатыңыз.
-- Жалпы ақпарат: теріңіздің таза, толығымен құрғақ екенін әрі майлы
болмағанын тексеріңіз. Эпиляцияны бастамас бұрын теріге крем
жақпаңыз.
-- Жалпы ақпарат: эпиляцияны жатар алдында жасаған жөн, себебі
әдетте таң атқанша терінің тітіркенуі кетеді.
-- Эпиляцияны 3-4 мм ұзындықтағы түктерге жасаған оңайырақ әрі
қолайлырақ. 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 Кішкене штепсельді құралдың түбіндегі ұяға жалғап (1), адаптерді
қабырғадағы розеткаға жалғаңыз (2).
2 Қосалқы құралды эпилятор басына тағыңыз.
3 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.

Қазақша
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4 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.
5 Құралды теріңіздің үстінен шашыңыздың өсуіне қарсы, сәл
басыңқырап, ақырын жүргізіңіз.
6 Құралды өшіру үшін, қосу/өшіру түймесін үшінші рет басыңыз.

7 Қосалқы құралды эпилятор басынан тартып шығарыңыз.
Кеңес. Теріңізді жайлы ету үшін, эпиляциядан кейін дереу немесе бірнеше
сағаттан соң ылғалдандырғыш крем жағуды ұсынамыз.
Кеңес. Эпиляциядан кейін, алкогольсіз жұмсақ дезодорант немесе
түктері жұлынған теріге арналған арнайы крем пайдаланыңыз.

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.
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-- 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.
Тазалау және техникалық қызмет көрсету
Құралды тазалағанда, қыратын шүберектерді, қырғыш тазалау
құралдарын, жанармай немесе ацетон сияқты сұйықтықтарды
қолданбаңыз.
Құрал мен адаптерді әрдайым құрғақ сақтаңыз. Оларды ағын сумен
шаймаңыз немесе суға батырмаңыз.
Қажет болса, адаптерді тазалау щеткасымен немесе құрғақ шүберекпен
тазалаңыз.
Құралды тазалау
1 Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
2 Қосалқы құралды эпилятор басынан тартып шығарыңыз.

3 Эпилятор басын оңға итеріп (1), құралдан шешіп алыңыз (2).
Ескертпе. Ешқашан эпиляция жасайтын дискілерді эпиляция жасайтын
бастан алып тастауға тырыспаңыз.

Қазақша
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4 Бос жатқан шаштарды тазалағыш щеткамен алып тастаңыз.
5 Барлық бөлшектерді (құрал мен адаптерден басқа) ағын суда
шайып, артық 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.
Қоршаған орта
-- Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, құрылғыны тұрмыстық
қоқыспен бірге тастамаңыз. Қайта өңдейтін арнайы жинау орнына
тапсырыңыз. Бұл әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін тигізеді.

Кепілдік және қызмет көрсету
Қиындық туындаса, ақпарат немесе қосалқы бөлшектер, сондай-ақ
қосымша бөлшектер сатып алу қажет болса, www.philips.com/shop
мекенжайы бойынша Philips сайтына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips
тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Телефон
нөмірін дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік парақшасынан 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
2
3
4
5
---6
7
8
9
10

Podwójna nasadka masująca
Nasadka do delikatnych miejsc
Dyski depilujące
Głowica depilująca
Wyłącznik
jednokrotne naciśnięcie — prędkość II
dwukrotne naciśnięcie — prędkość I
trzykrotne naciśnięcie — wyłączenie
Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
Zasilacz
Etui do przechowywania
Szczoteczka złuszczająca naskórek
Szczoteczka do czyszczenia

Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego
instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
-- Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu.
-- Nie używaj urządzenia w pobliżu umywalki lub wanny wypełnionej
wodą ani nad nimi.

-- Nie używaj tego urządzenia podczas kąpieli ani pod prysznicem.

-- Korzystając z depilatora w łazience, nie używaj przedłużacza.

Polski
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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.
-- Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
-- 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.
-- Aby uniknąć uszkodzeń lub skaleczeń, włączone urządzenia (z nasadką
lub bez) trzymaj z dala od włosów na głowie, brwi, rzęs, ubrań, nici,
przewodów, szczotek itp.
-- 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
skaleczenia.
-- Jeśli masz obniżoną odporność bądź cierpisz na cukrzycę, hemofilię lub
niedobór odpornościowy, przed rozpoczęciem depilacji także skonsultuj
się z lekarzem.
-- 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.
-- Używaj urządzenia i przechowuj je w temperaturze od 10°C do 30°C.
-- 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.
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Opis ogólny
-- Ten symbol oznacza, że nie wolno używać urządzenia w wannie ani pod
prysznicem.
-- Zasilacz jest wyposażony w automatyczny przełącznik napięcia i jest
dostosowany do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100 do
240 V.
Zasady używania
Uwaga: Z urządzenia nie można korzystać bezprzewodowo. Można go używać
tylko w połączeniu z zasilaczem dołączonym do zestawu.
Wskazówki dotyczące depilacji
-- Depilacja jest łatwiejsza tuż po kąpieli lub prysznicu. W chwili
rozpoczęcia depilacji skóra musi być całkowicie sucha.
-- Upewnij się, że skóra jest czysta, całkowicie sucha i nienatłuszczona.
Przed rozpoczęciem depilacji nie nakładaj kremu na skórę.
-- Zalecamy przeprowadzanie depilacji wieczorem przed snem, ponieważ
podrażnienia skóry zwykle ustępują w nocy.
-- 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 Włóż małą wtyczkę do gniazda na spodzie urządzenia (1) i podłącz
zasilacz do gniazdka eklektycznego (2).
2 Załóż nasadkę na głowicę depilującą.
3 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.
4 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.
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-- Depiluj włosy w okolicy bikini w sposób przedstawiony na rysunku.

-- Depiluj włosy pod pachami w sposób przedstawiony na rysunku.
5 Lekko dociskając, powoli przesuwaj urządzenie po skórze, w
kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.
6 Naciśnij ponownie wyłącznik po raz trzeci, aby wyłączyć urządzenie.

7 Zdejmij nasadkę z głowicy depilującej.
Wskazówka: Aby ukoić skórę, zalecamy stosowanie kremu nawilżającego zaraz
lub kilka godzin po depilacji.
Wskazówka: Po depilacji skorzystaj z delikatnego dezodorantu
niezawierającego alkoholu lub ze specjalnego kremu dezodorującego do
wydepilowanych pach.

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.
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Czyszczenie i konserwacja
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków
ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.
Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu. Nigdy nie płucz ich
pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj w wodzie.
W razie potrzeby wyczyść zasilacz przy użyciu szczoteczki do czyszczenia
lub suchej szmatki.
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 (z wyjątkiem samego urządzenia i zasilacza)
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.
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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.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.

Gwarancja i serwis
Jeśli napotkasz problem, potrzebujesz informacji lub części zamiennych
bądź chcesz kupić dodatkowe części, wejdź na stronę firmy Philips:
www.philips.com/shop. 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
2
3
4
5
---6
7
8
9
10

Двойная волнообразная массажная насадка
Насадка для чувствительных участков
Эпиляционные диски
Эпиляционная головка
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
Гнездо для маленького штекера
Адаптер
Футляр для хранения
Массажная щетка
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 прибор и адаптер.
-- Не пользуйтесь прибором рядом с наполненной ванной или
раковиной.

-- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.

-- При использовании прибора в ванной не пользуйтесь удлинителем.

Русский
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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.
-- Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект
поставки адаптером.
-- 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.
-- Во избежание повреждений или травм запрещается держать
включенные приборы (с насадкой или без) рядом с волосами,
бровями, ресницами, одеждой, нитками, проводами, щетками и т.п.
-- Перед использованием прибора и массажной щетки обязательно
проконсультируйтесь с врачом, если имеется раздражение кожи,
а также при наличии варикозного расширения вен, сыпи, прыщей,
родинок (с волосками) или ранок.
-- Лицам с пониженным иммунитетом, при сахарном диабете,
гемофилии и иммунодефицитных состояниях 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.
-- Использовать и хранить прибор следует при температуре
10 °C—30 °C.
-- 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.
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Общие сведения
-- Данный символ означает, что прибор не предназначен для
использования в ванной или душе.
-- Адаптер снабжен устройством автоматического выбора
напряжения и предназначен для электросетей с напряжением от
100 до 240 вольт.

Использование прибора
Примечание Данный прибор работает только при подключении к сети.
Прибор можно использовать только вместе с адаптером, входящим в
комплектацию.
Советы по проведению эпиляции
-- Процедура эпиляции проходит легче сразу после душа или ванны.
При этом кожа должна быть абсолютно сухой.
-- Кожа должна быть чистой, сухой и не жирной. Перед эпиляцией
не пользуйтесь кремами.
-- Рекомендуется проводить процедуру эпиляции вечером перед
сном, так как раздражение обычно проходит за ночь.
-- 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 Вставьте маленький штекер в гнездо, расположенное в нижней
части прибора, (1) и подключите адаптер к розетке электросети
(2).
2 Установите насадку на эпиляционную головку.
3 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.
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4 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.

-- Производите эпиляцию подмышек как показано на рисунке.
5 Медленно перемещайте прибор против направления роста
волос, слегка прижимая его к коже.
6 Чтобы выключить прибор, снова нажмите кнопку питания.

7 Снимите насадку с эпиляционной головки.
Совет. Для смягчения кожи рекомендуем наносить на кожу
увлажняющий крем непосредственно после эпиляции или спустя
несколько часов.
Совет. После эпиляции области подмышек используйте мягкий
дезодорант, не содержащий спирта, или специальный дезодорирующий
крем после эпиляции.
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.
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-- 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.
Очистка и уход
Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным
покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа
бензина или ацетона.
Не допускайте попадания жидкости на прибор и адаптер. Никогда
не погружайте их в воду и не промывайте под водой.
При необходимости очистите адаптер щеточкой для очистки или
сухой тканью.
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.
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4 Удалите волоски щеточкой для очистки.
5 Промойте все детали (кроме устройства и адаптера) под
проточной водой и 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.
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.

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

30

Українська
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
2
3
4
5
---6
7
8
9
10

Плаваюча масажна насадка подвійної дії
Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
Епіляційні диски
Епіляційна головка
Кнопка “увімк./вимк.”
натискайте один раз для швидкості II
натискайте двічі для швидкості I
натискайте тричі для вимкнення
Роз’єм для малої вилки
Адаптер
Футляр для зберігання
Щітка для злущування
Щітка для чищення

Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей
посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.
Небезпечно
-- Зберігайте пристрій та адаптер сухими.
-- Не використовуйте пристрій біля або над раковиною або ванною
з водою.

-- Не можна використовувати пристрій у ванні чи в душі.

-- Якщо Ви використовуєте пристрій у ванній кімнаті, не
використовуйте подовжувальний кабель.
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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.
-- Використовуйте пристрій лише з адаптером, що додається.
-- 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.
-- Для запобігання пошкодженню і травмуванню тримайте
увімкнені пристрої (з насадкою або без неї) на безпечній відстані
від волосся голови, брів, вій, одягу, ниток, мотузок, щіток тощо.
-- Не використовуйте пристрій та щітку для відлущування 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.
-- Використовуйте і зберігайте пристрій за температури від 10°C
до 30°C.
-- 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.
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Загальна інформація
-- Цей символ означає, що пристроєм не можна користуватися у
ванні чи душі.
-- Адаптер обладнано автоматичним селектором напруги і він
придатний для роботи в мережі з напругою від 100 до 240 В.

Застосування пристрою
Примітка: Цей пристрій не підтримує бездротове використання.
Використовуйте пристрій лише з адаптером, що додається.
Поради щодо епіляції
-- 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.
-- Радимо виконувати епіляцію увечері перед сном, оскільки протягом
ночі подразнення шкіри зникає.
-- Виконати епіляцію значно легше та зручніше, якщо довжина
волосся становить 3–4 мм. Якщо волосся довше, радимо після 1 чи
2 тижнів спочатку поголити, а потім 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 малу вилку в роз’єм на дні пристрою (1), а адаптер
під’єднайте до розетки (2).
2 Вставте на епіляційну головку потрібну насадку.
3 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).
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4 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.
5 Легко притискаючи, повільно ведіть пристроєм по шкірі проти
напрямку росту волосся.
6 Знову натисніть кнопку “увімк./вимк.”, щоб вимкнути пристрій.

7 Зніміть насадку з епіляційної головки.
Порада: Для розслаблення шкіри через кілька годин або одразу після
епіляції рекомендується наносити зволожуючий крем.
Порада: Після епіляції волосся під пахвами застосовуйте м’який
дезодорант без спирту або спеціальний дезодоруючий крем.

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.
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-- 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.
Чищення та догляд
Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок,
абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи
ацетон.
Зберігайте пристрій та адаптер сухими. У жодному разі не
занурюйте їх у воду і не мийте під краном.
Якщо потрібно, чистіть адаптер щіткою для чищення або сухою
ганчіркою.
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.
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4 Видаліть вільне волосся за допомогою щіточки для чищення.
5 Сполосніть усі частини (крім пристрою та адаптера) водою під
краном та обтрусіть воду, що залишилася.
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.
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.

Гарантія та обслуговування
Якщо у Вас виникла проблема або Вам необхідна інформація чи запасні
частини, або ж потрібно придбати додаткові частини, відвідайте вебсайт 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.

4203.000.6963.1

