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Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!  
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει  
η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα  
www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
1 Διπλό εξάρτημα μασάζ με κυματισμούς
2 Κάλυμμα ευαίσθητης περιοχής
3 Δίσκοι αποτρίχωσης
4 Αποτριχωτική κεφαλή 
5 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 - πιέστε μία φορά για την ταχύτητα II
 - πιέστε δύο φορές για την ταχύτητα I
 - πιέστε τρεις φορές για απενεργοποίηση

6 Υποδοχή για μικρό βύσμα
7 Μετασχηματιστής
8 Θήκη αποθήκευσης
9 Βουρτσάκι απολέπισης
10 Βουρτσάκι καθαρισμού

Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

κίνδυνος
 - Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή στεγνά. 
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω από νιπτήρα ή 

μπανιέρα που περιέχει νερό.

 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην μπανιέρα ή στο ντους.

 - Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, μην χρησιμοποιείτε 
καλώδιο επέκτασης.

Προειδοποίηση
 - Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να 

αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία 
και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή 
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έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

 - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

 - Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον μετασχηματιστή που 
παρέχεται.

 - Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το 
αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες 
καταστάσεις.

 - Μην εισαγάγετε υλικά που περιέχουν μέταλλα στην πρίζα που 
αντιστοιχεί στο βύσμα της συσκευής, προκειμένου να αποφευχθεί 
τυχόν βραχυκύκλωμα.

Προσοχή
 - Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για την αποτρίχωση 

του γυναικείου σώματος σε περιοχές κάτω από το λαιμό: 
στις μασχάλες, στη γραμμή του μπικίνι και στα πόδια. Μην τη 
χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

 - Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν οι συσκευές 
βρίσκονται σε λειτουργία (με ή χωρίς εξάρτημα) κρατήστε τις 
μακριά από μαλλιά, φρύδια, βλεφαρίδες, ρούχα, κλωστές, καλώδια, 
βούρτσες κ.λπ. 

 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τη βούρτσα απολέπισης σε 
ερεθισμένο δέρμα ή σε δέρμα με κιρσούς, εξανθήματα, σπυράκια, 
κρεατοελιές (με τρίχες) ή πληγές, χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα 
το γιατρό σας. 

 - Άτομα με μειωμένη ανοσοαπόκριση ή άτομα που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη, αιμοφιλία ή ανοσοανεπάρκεια θα πρέπει 
επίσης να συμβουλεύονται πρώτα το γιατρό τους.

 - Για λόγους υγιεινής, η αποτριχωτική συσκευή και το βουρτσάκι 
απολέπισης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ένα άτομο.

 - Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει και να ερεθιστεί λίγο τις 
πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική. Αυτό 
το φαινόμενο είναι απολύτως φυσιολογικό και εξαφανίζεται 
σύντομα. Καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο συχνά, το δέρμα 
σας συνηθίζει στην αποτρίχωση, οι ερεθισμοί μειώνονται και οι 
τρίχες ξαναβγαίνουν πιο λεπτές και πιο απαλές. Εάν ο ερεθισμός 
δεν εξαφανιστεί μέσα σε τρεις μέρες, σας συνιστούμε να ζητήσετε 
ιατρική συμβουλή.

 - Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική κεφαλή, τα εξαρτήματα ή το 
βουρτσάκι απολέπισης εάν έχουν υποστεί φθορά ή έχουν σπάσει, 
καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

 - Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασία 
μεταξύ 10°C και 30°C. 

Συμμόρφωση με πρότυπα
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα 
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν 
γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος 
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση, βάσει των 
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
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Γενικά

 - Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή στο ντουζ. 

 - Ο μετασχηματιστής είναι εφοδιασμένος με αυτόματο επιλογέα 
τάσης και είναι κατάλληλος για τάση που κυμαίνεται από 100 έως 
240 volt.

Χρήση της συσκευής

Σημείωση: Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καλώδιο. 
Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο με το μετασχηματιστή που 
παρέχεται.
Συμβουλές αποτρίχωσης
 - Η αποτρίχωση είναι ευκολότερη μετά από μπάνιο ή ντους. 

Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι εντελώς στεγνό πριν αρχίσετε 
την αποτρίχωση.

 - Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό, εντελώς στεγνό και 
χωρίς λιπαρότητα. Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους κρέμα πριν 
από την αποτρίχωση.

 - Σας συμβουλεύουμε να κάνετε αποτρίχωση το βράδυ πριν 
κοιμηθείτε, καθώς ο ερεθισμός του δέρματος συνήθως υποχωρεί 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 - Η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη και άνετη όταν οι τρίχες έχουν 
μήκος 3-4 χιλ. Εάν οι τρίχες είναι πιο μακριές, σας συνιστούμε 
να ξυριστείτε πρώτα και να κάνετε αποτρίχωση μετά από 1 ή 2 
εβδομάδες όταν οι τρίχες θα είναι πιο κοντές.

αποτρίχωση

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε αποτριχωτική συσκευή για πρώτη 
φορά, κάντε αποτρίχωση με το διπλό εξάρτημα μασάζ με δόνηση ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί η αίσθηση του τραβήγματος. Το εξάρτημα αυτό 
προορίζεται αποκλειστικά για την αποτρίχωση των ποδιών.
Σημείωση: Για να αποτριχώσετε τις μασχάλες ή τη γραμμή του μπικίνι, 
χρησιμοποιήστε το κάλυμμα ευαίσθητης περιοχής, το οποίο μειώνει τον 
αριθμό των ενεργών δίσκων αποτρίχωσης. 
 1 	Συνδέστε	το	μικρό	βύσμα	στην	κάτω	πλευρά	της	συσκευής	(1)	

και	το	μετασχηματιστή	στην	πρίζα	(2).	
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	2	 	Τοποθετήστε	το	εξάρτημα	στην	αποτριχωτική	κεφαλή.	
 3 	Πιέστε	μια	φορά	το	κουμπί	on/off	για	να	ενεργοποιήσετε	τη	

συσκευή.
 , Η	συσκευή	ξεκινά	να	λειτουργεί	στην	ταχύτητα	II,	η	οποία	είναι	η	
πιο	αποτελεσματική	ταχύτητα	για	αποτρίχωση.

Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα I, πιέστε το 
κουμπί on/off άλλη μία φορά. Η ταχύτητα I είναι κατάλληλη για περιοχές 
με αραιή τριχοφυΐα, για δύσκολες περιοχές και για περιοχές όπου τα 
κόκκαλα βρίσκονται ακριβώς κάτω από το δέρμα, όπως τα γόνατα και οι 
αστράγαλοι.
 4 	Τεντώστε	το	δέρμα	με	το	ελεύθερο	χέρι	σας	για	να	ανασηκωθούν	

οι	τρίχες.	Τοποθετήστε	την	αποτριχωτική	κεφαλή	σε	γωνία	
90°	επάνω	στο	δέρμα,	με	το	κουμπί	on/off	στραμμένο	προς	την	
κατεύθυνση	όπου	επιθυμείτε	να	μετακινήσετε	τη	συσκευή.

 - Αποτριχώστε τη γραμμή του μπικίνι όπως φαίνεται στην εικόνα.

 - Αποτριχώστε τις μασχάλες όπως φαίνεται στην εικόνα.

 5 	Μετακινήστε	τη	συσκευή	αργά	επάνω	στο	δέρμα,	αντίθετα	από	τη	
φορά	των	τριχών,	πιέζοντάς	την	ελαφρά.

 6 	Πατήστε	ακόμα	μία	φορά	το	κουμπί	on/off	για	να	
απενεργοποιήσετε	τη	συσκευή.

 7 	Αφαιρέστε	το	εξάρτημα	από	την	αποτριχωτική	κεφαλή.	
Συμβουλή: Για να χαλαρώσει το δέρμα, σας συνιστούμε να το αλείψετε με 
ενυδατική κρέμα αμέσως μετά την αποτρίχωση ή λίγες ώρες αργότερα. 
Συμβουλή: Μετά την αποτρίχωση στις μασχάλες, χρησιμοποιήστε 
αποσμητικό χωρίς οινόπνευμα ή ειδική αποσμητική κρέμα για 
αποτριχωμένες μασχάλες.
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Βουρτσάκι απολέπισης
 - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι απολέπισης σε στεγνό 

ή υγρό δέρμα για να αφαιρείτε τα νεκρά κύτταρα απαλά και σε 
βάθος. Κάντε απαλές κυκλικές κινήσεις για ένα λείο αποτέλεσμα. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα αποφεύγετε τις τρίχες που γυρίζουν προς τα 
μέσα και η επιδερμίδα σας θα είναι απαλή, λεία και φρέσκια.  

 - Βουρτσίζετε το δέρμα σας με το βουρτσάκι απολέπισης μία 
ημέρα πριν και δύο ημέρες μετά την αποτρίχωση. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιείτε το 2-3 φορές την εβδομάδα. Τρίβετε τα πόδια σας 
με απαλές, κυκλικές κινήσεις ξεκινώντας από τους αστραγάλους. 

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι απολέπισης σε στεγνό δέρμα, 
μην χρησιμοποιείτε κρέμες, τζελ ή αφρούς απολέπισης. 
Συμβουλή: Για να αποφύγετε γενικά το πρόβλημα ξηρότητας του δέρματος, 
ενυδατώνετε καθημερινά το δέρμα σας με μια ενυδατική κρέμα. 
Μην	χρησιμοποιείτε	το	βουρτσάκι	απολέπισης	αμέσως	μετά	την	
αποτρίχωση,	καθώς	μπορεί	να	επιδεινωθεί	τυχόν	ερεθισμός	του	
δέρματος	που	έχει	προκληθεί	από	την	αποτριχωτική	μηχανή.	

καθαρισμός και συντήρηση

Μην	χρησιμοποιείτε	ποτέ	συρμάτινα	σφουγγαράκια,	στιλβωτικά	
καθαριστικά	ή	υγρά	όπως	πετρέλαιο	ή	ασετόν	για	τον	καθαρισμό	της	
συσκευής.
Διατηρείτε	πάντα	τη	συσκευή	και	το	μετασχηματιστή	στεγνά.	Μην	τα	
ξεπλένετε	ποτέ	με	νερό	βρύσης	και	μην	τα	βυθίζετε	σε	νερό.
Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το μετασχηματιστή με το βουρτσάκι 
καθαρισμού ή ένα στεγνό πανί.

καθαρισμός της συσκευής

 1 	Απενεργοποιήστε	τη	συσκευή	και	βγάλτε	τη	από	την	πρίζα.
	2	 	Αφαιρέστε	το	εξάρτημα	από	την	αποτριχωτική	κεφαλή.

 3 	Πιέστε	την	αποτριχωτική	κεφαλή	προς	τα	δεξιά	(1)	και	αφαιρέστε	
την	από	τη	συσκευή	(2).	

Σημείωση: Μην προσπαθήσετε ποτέ να βγάλετε τους δίσκους αποτρίχωσης 
από την αποτριχωτική κεφαλή.
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 4 	Απομακρύνετε	τις	σκόρπιες	τρίχες	με	το	βουρτσάκι	καθαρισμού.
 5 	Ξεπλύνετε	όλα	τα	εξαρτήματα	(εκτός	από	τη	συσκευή	και	το	

μετασχηματιστή)	κάτω	από	τη	βρύση	και	τινάξτε	τα	για	να	φύγει	
το	νερό.	

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν 
επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή. 

καθαρισμός της βούρτσας απολέπισης 

 1 	Ξεπλύνετε	το	βουρτσάκι	απολέπισης	με	τρεχούμενο	
νερό,	χρησιμοποιώντας	λίγο	σαπούνι	ή	αφρόλουτρο	εάν	
είναι	απαραίτητο,	και	αφήστε	το	να	στεγνώσει	προτού	το	
αποθηκεύσετε.	

αντικατάσταση
Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε κάποιο εξάρτημα ή θελήσετε 
να αγοράσετε κάποιο επιπλέον, απευθυνθείτε στον τοπικό σας 
αντιπρόσωπο της Philips ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.philips.com/shop. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα  
στην ανεύρεση ανταλλακτικών, επικοινωνήστε με το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.

Περιβάλλον

 - Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα 
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την 
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον 
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Εγγύηση και σέρβις
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, χρειάζεστε πληροφορίες 
ή ανταλλακτικά ή θέλετε να αγοράσετε επιπλέον εξαρτήματα, 
επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση 
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο 
διεθνούς εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 
στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Ελληνικα 9



Türkçe10

Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! 
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu 
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Genel açıklamalar (Şek. 1)
1 Çift dalgalı masaj başlığı
2 Hassas bölge başlığı
3 Epilasyon diskleri
4 Epilasyon başlığı 
5 Açma/kapama düğmesi
 - hız II için bir kez basın
 - hız I için iki kez basın
 - kapatmak için üç kez basın

6 Küçük fiş için soket
7 Adaptör
8 Saklama kılıfı
9 Peeling fırçası
10 Temizleme fırçası

Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de 
başvurmak üzere saklayın.

Tehlike
 - Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın. 
 - Cihazı su dolu banyo küveti yakınında ya da içinde kullanmayın.

 - Cihazı banyo ya da duş yaparken kullanmayın.

 - Eğer cihazı banyoda kullanacaksanız, uzatma kablosu kullanmayın.

Uyarı
 - Adaptör hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal 

adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
 - Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı 

olmadan, düşük fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerilere sahip veya 
bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) 
kullanılmamalıdır.

 - Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
 - Cihazı sadece cihazla beraber verilen adaptör ile kullanın.



 - Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep 
olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.

 - Cihaz fişinin kısa devre yapmasını önlemek için soketin içine metal 
içeren materyaller sokmayın.

Dikkat
 - Bu cihaz, yalnızca kadınların boyun bölgesinden aşağıdaki, koltuk altları, 

bikini bölgesi ve bacaklardaki vücut tüylerinin alınması için tasarlanmıştır. 
Başka bir amaç için kullanılmamalıdır. 

 - Cihaz çalışır durumdayken (aparatlı veya aparatsız) herhangi bir kaza 
veya hasarı önlemek için, saçlarınızdan, kirpik ve kaşlarınızdan, kıyafet, 
fırça, kablo vb.’den uzak tutun. 

 - Cihazı ve peeling fırçasını doktorunuza danışmadan tahriş olmuş veya 
varis, döküntü, sivilce, ben (tüylü) veya yara olan ciltte kullanmayın. 

 - Düşük bağışıklık tepkisi veya şeker hastalığı, hemofili veya bağışıklık 
yetmezliği olan kişiler de kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

 - Hijyenik nedenlerden dolayı cihaz ve peeling fırçası sadece bir kişi 
tarafından kullanılmalıdır.

 - Cihazı ilk birkaç kullanışınızda cildiniz kızarabilir ve tahriş olabilir. Bu çok 
normal bir durumdur ve hızla geçer. Cihazı daha sık kullandıkça, cildiniz 
epilasyona alışkanlık kazanacak, tahriş azalacak ve yeni çıkan tüyler 
daha ince ve yumuşak olacaktır. Cildinizdeki tahriş üç gün içerisinde 
geçmediyse bir doktora başvurmanızı öneririz.

 - Yaralanmaya yol açabileceği için, hasarlı veya bozuksa epilasyon başlığını, 
diğer aparatları veya peeling fırçasını kullanmayın.

 - Cihazı 10°C - 30°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın ve saklayın. 

Standartlara uygunluk
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara 
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde 
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Genel

 - Bu simge, bu cihazın duşta veya banyoda kullanılmaması gerektiği 
anlamına gelir. 

 - Adaptörde otomatik gerilim seçme fonksiyonu vardır ve cihaz 100-240 
volt arası elektrik şebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur.

Cihazın kullanımı

Not: Bu cihaz kablosuz kullanılamaz. Cihazı sadece birlikte verilen adaptörle 
bir arada kullanabilirsiniz.
Epilasyon ipuçları
 - Epilasyonun banyodan veya duştan sonra yapılması daha rahat olacaktır. 

Ancak cildinizin tamamen kuru olmasına dikkat edin.
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 - Cildinizin temiz, yağsız ve tamamen kuru olduğundan emin olun. 
Epilasyondan önce cildinize herhangi bir krem sürmeyin.

 - Cilt tahrişleri genellikle gece kaybolduğundan, epilasyon işlemini 
yatmadan önce uygulamanızı öneririz. 

 - 3-4 mm uzunluktaki tüylere epilasyon yapmak daha kolay ve rahattır. 
Tüyler daha uzunsa, uygulama yapılacak bölgeyi tıraş edip 1-2 hafta 
sonra epilasyon yapmanızı öneririz.

Epilasyon

Not: Daha önce epilasyon yapmadıysanız, epilasyonun verdiği çekilme hissini 
en aza indirmek için çift dalgalı masaj başlığı ile epilasyona başlayın. Bu aparat 
yalnızca bacaklarda epilasyon yapmak için kullanılır.
Not: Koltuk altında veya bikini bölgesinde epilasyon yapmak için, çalışan 
epilasyon disklerinin sayısını azaltan hassas bölge başlığını kullanın. 
 1 	Küçük	fişi	cihazın	tabanındaki	sokete	(1),	adaptörü	de	duvardaki	prize	

(2)	takın.	

	2	 	Epilasyon	başlığına	istediğiniz	aparatı	takın.	
 3 	Cihazı	çalıştırmak	için	açma/kapama	düğmesine	bir	kere	basın.
 , Cihaz,	epilasyon	için	en	etkili	hız	olan	II	ayarında	çalışmaya	başlar.

Not: Hız I ayarını kullanmak istiyorsanız, açma/kapama düğmesine ikinci kez 
basın. Hız I, tüylerin ince olduğu ve ulaşılması güç alanlar ile diz kapağı ve ayak 
bileği gibi, kemiklerin deriye çok yakın olduğu bölgeler için uygundur.

 4 	Epilasyon	sırasında,	tüylerin	yukarı	doğru	kalkması	için	cildinizi	diğer	
elinizle	gerin.	Epilasyon	başlığını	cildinize	90°’lik	açıyla	ve	açma/
kapama	düğmesi	cihazı	hareket	ettireceğiniz	yöne	doğru	bakacak	
şekilde	yerleştirin.

 - Bikini bölgesinin epilasyonunu şekilde gösterildiği gibi yapın.
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 - Koltukaltı bölgesinin epilasyonunu şekilde görüldüğü gibi yapın.

 5 	Cihazı	cildinizin	üzerinde,	hafifçe	bastırarak,	tüylerin	çıkış	yönünün	
tersine	doğru	yavaşça	gezdirin.

 6 	Cihazı	kapatmak	için	açma/kapama	düğmesine	üçüncü	kez	basın.

 7 	Aparatı	çekerek	epilasyon	başlığından	çıkarın.	
İpucu: Cildi rahatlatmak için, epilasyondan hemen veya birkaç saat sonra 
nemlendirici bir krem sürmenizi öneririz. 
İpucu: Epilasyondan sonra, epilasyon yapılmış koltuk altları için alkolsüz hafif bir 
deodorant veya özel deodorant kremi kullanın.

Peeling fırçasının kullanımı
 - Ölü deri hücrelerini nazikçe ve tamamen ortadan kaldırmak için peeling 

fırçasını ıslak veya kuru kullanabilirsiniz. Yumuşak bir peeling etkisi için, 
peeling fırçasını nazik ve dairesel hareketler yaparak kullanın. Bu hareket 
batık tüyleri engellemeye yardımcı olur ; böylece pürüzsüz, yumuşak ve 
canlı görünen bir cilde sahip olursunuz. 

 - Epilasyondan bir gün önce ve iki gün sonra cildinizi peeling fırçası ile 
fırçalayın. Bundan sonra, haftada 2-3 kez kullanın. Bacaklarınızı ayak 
bileklerinden başlayarak nazik ve dairesel hareketlerle ovun. 

Not: Peeling fırçasını kuru ciltte kullanırken peeling kremleri, jelleri veya 
köpükleri kullanmayın. 
İpucu: Genel olarak cildinizin kurumasını önlemek için, tercih ettiğiniz 
nemlendirici bir kremle cildinizi her gün nemlendirin. 
Epilatörün	neden	olabileceği	cilt	tahrişini	artırabileceğinden,	peeling	
fırçasını	epilasyondan	hemen	sonra	kullanmayın.	

Temizlik ve bakım

Cihazı	temizlemek	için	bulaşık	süngeri,	aşındırıcı	temizlik	malzemeleri	
veya	benzin	ya	da	aseton	gibi	zarar	verebilecek	sıvılar	kullanmayın.
Adaptörü	ve	cihazı	daima	kuru	tutun.	Asla	musluk	altında	yıkamayın	
veya	suya	daldırmayın.
Gerekli olduğu takdirde, temizleme fırçası veya kuru bez kullanarak 
adaptörü temizleyin.

Cihazın temizliği

 1 	Cihazı	kapatın	ve	fişini	prizden	çekin.
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	2	 	Aparatı	çekerek	epilasyon	başlığından	çıkarın.

 3 	Epilasyon	başlığını	sağa	doğru	itin	(1)	ve	cihazdan	çıkarın	(2).	
Not: Epilasyon disklerini kesinlikle epilasyon başlığından çıkarmayın.

 4 	Temizleme	fırçasıyla	kalan	tüyleri	temizleyin.
 5 	Tüm	parçaları	(cihaz	ve	adaptör	hariç)	musluk	altında	yıkayıp	fazla	

suyu silkeleyin. 
Not: Cihazı tekrar kurmadan önce, tüm parçaların kuru olduğundan emin olun. 

Peeling fırçasının temizlenmesi 

 1 	Peeling	fırçasını	gerekirse	biraz	sabun	veya	duş	jeli	ile	musluğun	
altında	yıkayın	ve	saklamadan	önce	kurumaya	bırakın.	

Değişim
Bir parçayı değiştirmek veya yeni bir parça satın almak için Philips bayinize 
gidin veya www.philips.com/shop web sitesini ziyaret edin. Parçaları 
bulmakta sorun yaşıyorsanız lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek 
Merkezi ile iletişim kurun.

Çevre

 - Kullanım ömrü sonunda cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; 
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. 
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz. 
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Garanti ve servis
Bir sorunla karşılaşırsanız, daha fazla bilgiye veya yedek parçaya ihtiyaç 
duyarsanız ya da yeni bir parça satın almak isterseniz lütfen www.philips.
com/shop web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek 
Merkezi ile iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti 
belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa yerel 
Philips bayinize başvurun.
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16 繁體中文

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/
welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

一般說明 (圖 1)

1 雙波浪按摩配件
2 敏感部位保護蓋
3 除毛夾輪
4 除毛刀頭 
5 開/關按鈕
 - 按一下為速度 II
 - 按兩下為速度 I
 - 按三下為關閉

6 小插頭插座
7 轉換器
8 收納袋
9 去角質刷
10 清潔刷

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供
日後參考。

危險
 - 本產品及電源轉換器請保持乾燥。 
 - 請勿在裝滿水的洗臉盆、浴缸附近或上方使用本產品。

 - 請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。

 - 若您在浴室使用本產品，請勿使用延長線。

警示
 - 如果轉換器損壞，請務必使用原型號的轉換器進行更換，以免發

生危險。
 - 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩

童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及
知識者。

 - 請勿讓孩童使用本產品或將本產品當成玩具。
 - 僅使用此產品本身隨附的電源轉換器。
 - 轉換器內含一個變壓器。請勿切斷轉換器而以其他插頭取代， 

否則會造成危險。
 - 請勿將金屬物品插入電源插孔，以避免短路。



繁體中文 17

警告
 - 本產品專為清除女性身體毛髮而設計，並針對頸部以下部位的毛

髮：腋下、比基尼線及腿部。請勿用作其它用途。 
 - 為避免造成損壞與傷害，請將使用中的產品 (無論有無裝置配件) 

遠離您的頭髮、眉毛、睫毛、衣物、絲線、電線、毛刷等。 
 - 請勿將本產品和去角質刷用於具有以下症狀的皮膚：過敏發炎、

靜脈曲張、出疹、起斑、長痣 (毛痣)，或未諮詢醫師即將本產品
用於傷口處。 

 - 有免疫不良反應，或是患有糖尿病、血友病或免疫不全的患者，
在使用本產品前，應先諮詢醫師。

 - 基於衛生理由，建議勿多人共用本產品和去角質刷。
 - 剛開始使用美體刀時，您的皮膚可能會出現稍微紅腫及疼痛感

覺。這是正常現象，而且紅腫與刺痛感很快就會消失。隨著您除
毛的頻率更加頻繁，皮膚會逐漸適應，刺痛感也會逐漸減輕，而
再生的毛髮也會變得更細柔。若刺痛感三天後仍未消失，我們建
議您向醫師諮詢。

 - 若發現除毛刀頭、配件或去角質刷損壞或斷裂時，請勿繼續使
用，以免造成傷害。

 - 請在溫度介於 10°C 到 30°C 之間的環境中使用及收納本產
品。 

符合標準

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields，EMF) 所有相關
標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據
現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

一般

 - 此符號表示不可在泡澡或淋浴時使用此產品。 
 - 本轉換器配備有自動電壓選擇器，適用 100 到 240 伏特的插座

電壓。

使用此產品

注意： 此產品不能無線使用。您只可搭配隨附的轉換器使用。

除毛秘訣

 - 在沐浴後除毛會更加容易。除毛前，請確定皮膚已完全乾燥。
 - 確定您的皮膚是否已清潔完畢，完全乾燥、沒有油脂。開始除毛

之前，請勿在皮膚上塗抹乳液。
 - 我們建議您在夜晚臨睡前除毛，因為皮膚的刺痛感通常隔夜後便

會消失。 
 - 毛髮長度在 3 至 4 公釐時除毛較為容易且更加舒適，如果毛髮

較長，建議您先行修剪，或是先刮除，待毛髮在一到兩星期後重
新生長，再進行除毛。



除毛

注意： 如果您是第一次除毛，請使用雙波浪按摩配件減輕除毛時拉
扯的感覺。此配件僅適合用於腿部除毛。

注意： 要進行腋下除毛或比基尼線除毛，請使用敏感部位保護蓋，
以減少作用在皮膚上的夾輪數量。 

 1  將小插頭插入產品底部的插座中 (1)，然後將轉接器插入牆壁插
座中 (2)。 

 2  將按摩附件裝到除毛刀頭上。 

 3  按一下開/關按鈕，開啟電器電源。
 , 產品開始以速度 II 運作，這是除毛最有效率的速度。

注意： 如果您想使用速度 I，再按一次開/關按鈕。速度 I 適合毛髮
稀疏的部位、不易操作的部位，以及骨頭明顯的部位，像是膝蓋與
腳踝。

 4  以未操作產品的手將皮膚撐開，讓毛髮豎起。將除毛刀頭與皮膚
呈 90° 放置，而開/關按鈕對準您要移動產品的方向。

 - 請以圖示方式來進行比基尼線除毛。

 - 請以圖示方式來進行腋下除毛。

 5  將除毛刀輕壓於皮膚上，並依照毛髮生長的相反方向緩緩在皮膚
上推動除毛刀。

 6  按第三次開/關按鈕，即可關閉產品電源。
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 7  從除毛刀頭拔除配件。 

提示： 要舒緩皮膚，我們建議您在除毛後立即使用乳液，或於除毛
數小時後使用乳液。 

提示： 在除完腋毛後，建議使用溫和無酒精的止汗劑，或腋下專用
的止汗霜。

使用去角質刷

 - 去角質刷可乾濕兩用，溫和有效去除老廢皮膚細胞。將去角質刷
在皮膚上輕輕畫圈，即可達到溫和去角質的效果。這可避免毛髮
內生，並讓皮膚更光滑柔嫩、煥然一新。 

 - 在除毛前一天與除毛後兩天，可使用去角質刷輕刷皮膚。自此之
後，每星期使用兩到三次。從腳踝開始，以畫圈方式輕刷雙腿。 

注意： 當您在乾燥的皮膚上使用去角質刷時，請勿使用去角質霜、
凝膠或泡沫。 

提示： 要避免肌膚乾燥，請每日使用慣用的乳液滋潤保養肌膚。 

除毛後請勿立即使用去角質刷，這會使拔毛時可能造成的皮膚敏感
狀況更為明顯。 

清潔與維護

絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或
丙酮) 清潔本產品。

務必讓產品與轉換器保持乾燥。切勿將其放在水龍頭下清洗或浸置
水中。
必要時，請使用清潔刷或乾布來清潔轉換器。

清潔產品

 1  關閉產品電源並拔掉插頭。

 2  從除毛刀頭拔除配件。
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 3  將除毛刀頭向右推 (1) 並將其從產品中移除 (2)。 

注意： 切勿嘗試將除毛夾輪從除毛刀頭上拆下。

 4  使用隨附的清潔刷除去夾雜的毛髮。

 5  將所有零件 (除本產品及轉換器外) 放在水龍頭下清洗並將多餘
的水分甩乾。 

注意： 請確定所有零件組裝回產品之前已完全乾燥。 

清洗去角質刷 

 1  在水龍頭下清洗去角質刷，如果需要，請用肥皂或沐浴乳清洗，
並在收納之前確定角質刷已完全乾燥。 

更換

如果您必須更換零件或想購買其他零件，請聯絡您的飛利浦經銷
商，或造訪 www.philips.com/shop。如果您有取得零件方面的問
題，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

環境保護

 - 本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將
本產品送至政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。 

保固與服務

如果您有疑問，需要資訊或替換零件，或如果您要購買其他零件，
請至 www.philips.com/shop 造訪飛利浦網站或在您所在的國家/地
區聯絡飛利浦客戶服務中心。您可在全球保證書中找到其電話號
碼。如果您所在的國家沒有客戶服務中心，請聯絡您當地的飛利浦
經銷商。
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