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Ελληνικα
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.
Με την καινούρια σας αποτριχωτική συσκευή
μπορείτε να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες
γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά. Είναι κατάλληλη
για την αφαίρεση τριχών από τα πόδια, τις μασχάλες
και τη γραμμή του μπικίνι.
Οι περιστρεφόμενοι δίσκοι πιάνουν ακόμη και τις πιο
κοντές τρίχες (έως και 0,5χιλ.) και τις βγάζουν από
τη ρίζα.
Οι τρίχες που ξαναφυτρώνουν είναι μαλακές και
λεπτές. Η αποτρίχωση με αυτή τη καινούρια συσκευή
αφήνει το δέρμα σας απαλό και απαλλαγμένο από
τρίχες για αρκετές εβδομάδες.
Αυτή η αποτριχωτική συσκευή συνοδεύεται από τα
παρακάτω εξαρτήματα:
Εξάρτημα ανόρθωσης τριχών με σύστημα
μασάζ
Αυτό το εξάρτημα ανασηκώνει τις τρίχες που
βρίσκονται παράλληλα με το δέρμα, ακόμη και τις πιο
κοντές. Το σύστημα μασάζ ελαχιστοποιεί την αίσθηση
τραβήγματος και καταπραΰνει το δέρμα μετά την
αποτρίχωση.
Ξυριστική κεφαλή και εξάρτημα χτένας
Η ξυριστική κεφαλή είναι σχεδιασμένη για ευαίσθητες
περιοχές, ειδικά για τη γραμμή του μπικίνι. Με
την ξυριστική κεφαλή εξασφαλίζετε εκπληκτικά
αποτελέσματα με εύκολο και φιλικό προς το δέρμα
τρόπο.
Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα χτένας για να κοντύνετε
τις τρίχες πριν από την αποτρίχωση. Όταν οι τρίχες
δεν είναι πολύ μακριές η αποτρίχωση είναι πιο άνετη
και πιο αποτελεσματική.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
Εξάρτημα ανόρθωσης τριχών με σύστημα μασάζ
Εξάρτημα χτένας ξυριστικής κεφαλής
Προστατευτικό κάλυμμα ξυριστικής κεφαλής
Ξυριστική κεφαλή
Δίσκοι αποτρίχωσης
Αποτριχωτική κεφαλή
Διακόπτης on/off
-- O = off
-- I = κανονική ταχύτητα
-- II = υψηλή ταχύτητα (για χρήση μόνο με την
αποτριχωτική κεφαλή)
Σημείωση: Η ταχύτητα II δεν λειτουργεί όταν είναι
προσαρτημένη η ξυριστική κεφαλή.
H Υποδοχή βύσματος συσκευής
I Μικρό βύσμα
J Μετασχηματιστής
K Βουρτσάκι καθαρισμού
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Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
-----

------

2

Κίνδυνος
Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή
στεγνά.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω από
νιπτήρα ή μπανιέρα που περιέχει νερό (Εικ. 2).
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην μπανιέρα ή
στο ντους (Εικ. 3).
Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, μην
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης (Εικ. 4).
Προειδοποίηση
Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον
μετασχηματιστή που παρέχεται.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή το
μετασχηματιστή εάν έχουν υποστεί βλάβη.
Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει
να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς
αποφυγή κινδύνου.
Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να
το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί
επικίνδυνες καταστάσεις.
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 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.
Προσοχή
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την
αφαίρεση τριχών γυναικείου σώματος σε
περιοχές κάτω από το λαιμό: μασχάλες, περιοχή
μπικίνι και πόδια. Μην τη χρησιμοποιείτε για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν
η συσκευή είναι σε λειτουργία (με ή χωρίς
εξάρτημα) να την κρατάτε μακριά από μαλλιά,
φρύδια, βλεφαρίδες, ρούχα, κλωστές, καλώδια,
βούρτσες, κλπ.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ερεθισμένο
δέρμα ή δέρμα με κιρσούς, εξανθήματα, σπυράκια,
κρεατοελιές (με τρίχες) ή πληγές χωρίς να
συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας. Ατομα
με μειωμένη ανοσοαπάντηση, ή άτομα που
πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αιμοφιλία
ή ανοσοανεπάρκεια θα πρέπει επίσης να
συμβουλεύονται πρώτα το γιατρό τους.
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,
την ξυριστική κεφαλή, το εξάρτημα ανόρθωσης
τριχών ή τη χτένα κοπής, εάν έχει υποστεί φθορά
ή έχει σπάσει, καθώς ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και
σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου
χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει
των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες
μέχρι σήμερα.
Χρήση της συσκευής
Σημείωση: Καθαρίστε την αποτριχωτική κεφαλή πριν τη
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
Συμβουλές αποτρίχωσης
--

---

--

--

--

Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη
φορά, σας συμβουλεύουμε να τη δοκιμάσετε
πρώτα σε περιοχή με αραιή τριχοφυία
προκειμένου να συνηθίσετε τη διαδικασία της
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. Μη
χρησιμοποιείτε κανενός είδους κρέμα πριν από
την αποτρίχωση.
Η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη και πιο άνετη
όταν οι τρίχες έχουν το ιδανικό μήκος των
3-4 χιλ. Εάν οι τρίχες είναι πιο μακριές, σας
συνιστούμε είτε να ξυριστείτε πρώτα και να
αποτριχωθείτε μετά από 1 ή 2 εβδομάδες
όπου οι τρίχες θα είναι πιο κοντές, είτε να
χρησιμοποιήσετε την ξυριστική κεφαλή με το
εξάρτημα χτένας ώστε να κοντύνετε τις τρίχες σε
αυτό το ιδανικό μήκος.
Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη
φορά, σας συνιστούμε να γίνει βράδυ, έτσι ώστε
εάν παρουσιαστεί ερυθρότητα, να υποχωρήσει
κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Κατά την αποτρίχωση, τεντώστε το δέρμα με
το ελεύθερο χέρι σας. Με αυτόν τον τρόπο,
ανασηκώνονται οι τρίχες και ελαχιστοποιείται η
αίσθηση τραβήγματος.
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--

---
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Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε τη συσκευή
πάνω στο δέρμα στη σωστή γωνία (90°)
με τον διακόπτη on/off να δείχνει προς την
κατεύθυνση προς την οποία θα μετακινήσετε τη
συσκευή. Κατευθύνετε τη συσκευή κατά μήκος
του δέρματος, με φορά αντίθετη από τη φορά
των τριχών και με αργή, συνεχή κίνηση χωρίς να
ασκείτε πίεση.
Σε ορισμένες περιοχές, οι τρίχες μπορεί να
αναπτύσσονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
Σε αυτή την περίπτωση, θα βοηθούσε η
μετακίνηση της συσκευής προς διαφορετικές
κατευθύνσεις για την επίτευξη βέλτιστων
αποτελεσμάτων.
Για να χαλαρώσει το δέρμα, σας συνιστούμε
να το αλείψετε με ενυδατική κρέμα μετά την
αποτρίχωση.
Οι λεπτές τρίχες που αναπτύσσονται μπορεί να
μην εμφανίζονται στην επιφάνεια του δέρματος. Η
τακτική χρήση ενός σφουγγαριού ή μιας κρέμας
απολέπισης (π.χ. κατά τη διάρκεια του ντους)
βοηθά στην αποτροπή των τριχών από το να
γυρίσουν προς τα μέσα, καθώς η απαλή δράση
της απολέπισης αφαιρεί το ανώτερο στρώμα του
δέρματος με αποτέλεσμα οι λεπτές τρίχες να
μπορούν να εμφανιστούν στην επιφάνειά του.
Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ανόρθωσης
τριχών με το σύστημα μασάζ, βεβαιωθείτε ότι
το σύστημα μασάζ και η χτένα του εξαρτήματος
ανόρθωσης τριχών παραμένουν συνεχώς
σε επαφή με το δέρμα. Το σύστημα μασάζ
διεγείρει και χαλαρώνει το δέρμα για πιο άνετη
αποτρίχωση.
Σύνδεση της συσκευής

1 Συνδέστε το βύσμα στη συσκευή (Εικ. 5).
2 Συνδέστε το μετασχηματιστή στην πρίζα.
Αποτρίχωση στα πόδια
Εάν είστε αρχάριες στη μέθοδο της αποτρίχωσης,
σας συνιστούμε να αρχίσετε την αποτρίχωση με το
εξάρτημα ανόρθωσης τριχών με σύστημα μασάζ. Αυτό
το εξάρτημα εξασφαλίζει βέλτιστη ανόρθωση της
τρίχας, χαλαρώνει το δέρμα και ελαχιστοποιεί την
αίσθηση τραβήγματος της αποτρίχωσης.
Εάν έχετε ήδη κάποια εμπειρία με την αποτρίχωση,
μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική
κεφαλή χωρίς κανένα εξάρτημα.
Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ανόρθωσης τριχών
μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα μασάζ στα πόδια
σας.
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα ανόρθωσης τριχών
μαζί με το σύστημα μασάζ στην αποτριχωτική
κεφαλή (Εικ. 6).
2 Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 7).
Είναι προτιμότερο να επιλέγετε την ταχύτητα ΙΙ.
Επιλέξτε την ταχύτητα Ι για περιοχές με λιγότερη
τριχοφυΐα, για δυσπρόσιτες περιοχές και για περιοχές
όπου υπάρχει οστό ακριβώς κάτω από το δέρμα,
όπως τα γόνατα και οι αστράγαλοι.
3 Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας για
να ανασηκωθούν οι τρίχες.
4 Τοποθετήστε την αποτριχωτική συσκευή κάθετα
στο δέρμα με το διακόπτη on/off να δείχνει προς
την κατεύθυνση προς την οποία θα μετακινήσετε
τη συσκευή (Εικ. 8).
5 Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω στο δέρμα,
αντίθετα από τη φορά των τριχών.
Πιέστε τη συσκευή ελαφρά στο δέρμα.
Ξύρισμα στις μασχάλες και στην περιοχή
του μπικίνι
Χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή για να ξυρίσετε
ευαίσθητες περιοχές, όπως η γραμμή του μπικίνι.
Σημείωση: Η ξυριστική κεφαλή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο στη ρύθμιση ταχύτητας Ι.
1 Πιέστε την αποτριχωτική κεφαλή προς την
κατεύθυνση των βελών στο πίσω μέρος της
συσκευής (1) και αφαιρέστε την από τη συσκευή
(2) (Εικ. 9).
2 Τοποθετήστε την ξυριστική κεφαλή στη συσκευή
(1) και πιέστε την αντίθετα από την κατεύθυνση
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των βελών στο πίσω μέρος της συσκευής (2) για
να κουμπώσει.  (Εικ. 10)
3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.  (Εικ. 11)
Σημείωση: Η ταχύτητα II δεν λειτουργεί όταν είναι
προσαρτημένη η ξυριστική κεφαλή.
4 Τεντώνετε το δέρμα με το ελεύθερό σας χέρι.
Όταν ξυρίζετε τις μασχάλες, σηκώνετε το χέρι
σας για να τεντωθεί το δέρμα.
5 Τοποθετήστε τη συσκευή κάθετα στο δέρμα
σας, με το διακόπτη on/off να δείχνει προς την
κατεύθυνση προς την οποία θα μετακινήσετε τη
συσκευή.
6 Μετακινήστε τη συσκευή αντίθετα από τη φορά
των τριχών.  (Εικ. 12)
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα ξυρίσματος με
ενσωματωμένο φαβοριτοκόπτη είναι πάντα σε πλήρη
επαφή με το δέρμα.
-- Ξυρίστε την περιοχή του μπικίνι όπως φαίνεται
στην εικόνα. (Εικ. 13)
-- Ξυρίστε τις μασχάλες όπως φαίνεται στην εικόνα.
Μετακινήστε τη συσκευή προς διαφορετικές
κατευθύνσεις. (Εικ. 14)
7 Όταν ολοκληρώσετε το ξύρισμα,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και καθαρίστε την
ξυριστική κεφαλή (βλ. ενότητα ‘Καθαρισμός και
συντήρηση’).
8 Τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα
στην ξυριστική κεφαλή όταν αποθηκεύετε τη
συσκευή.
Κοντύνετε τις τρίχες των ποδιών σας πριν
από την αποτρίχωση
Θα έχετε καλύτερα και πιο άνετα αποτελέσματα, εάν
οι τρίχες δεν είναι πολύ μακριές (περίπου 4 χιλ.). Εάν
είναι μακρύτερες, κοντύνετέ τις, χρησιμοποιώντας την
ξυριστική κεφαλή με το εξάρτημα χτένας.
Σημείωση: Η ξυριστική κεφαλή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο στη ρύθμιση ταχύτητας Ι.
1 Πιέστε την αποτριχωτική κεφαλή προς την
κατεύθυνση των βελών στο πίσω μέρος της
συσκευής (1) και αφαιρέστε την από τη συσκευή
(2) (Εικ. 9).
2 Τοποθετήστε την ξυριστική κεφαλή στη συσκευή
(1) και πιέστε την αντίθετα από την κατεύθυνση
των βελών στο πίσω μέρος της συσκευής (2) για
να κουμπώσει (Εικ. 10).
3 Τοποθετήστε τη χτένα στην ξυριστική κεφαλή.
4 Ακολουθήστε τα βήματα 3 έως 6 στην ενότητα
‘Ξύρισμα στις μασχάλες και τη γραμμή του
μπικίνι’.
5 Όταν ολοκληρώσετε το κόντεμα των τριχών,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και καθαρίστε την
ξυριστική κεφαλή (βλ. ενότητα ‘Καθαρισμός και
συντήρηση’).

3

6 Τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα
στην ξυριστική κεφαλή όταν αποθηκεύετε τη
συσκευή.
Καθαρισμός και συντήρηση
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα
πριν αρχίσετε να την καθαρίζετε.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια,
στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή
ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.
---

Μην ξεπλένετε ποτέ τη συσκευή ή το
μετασχηματιστή με νερό βρύσης (Εικ. 15).
Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή
στεγνά (Εικ. 16).
Καθαρισμός των εξαρτημάτων

1 Αφαιρέστε το εξάρτημα ανόρθωσης τριχών μαζί
με το σύστημα μασάζ από την αποτριχωτική
κεφαλή (Εικ. 17).
-- Αφαιρέστε το εξάρτημα χτένας τραβώντας το από
την ξυριστική κεφαλή (Εικ. 18).
2 Απομακρύνετε τις τρίχες από τα εξαρτήματα.
3 Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με νερό βρύσης
περιστρέφοντάς τα.
4 Στεγνώστε τα εξαρτήματα πριν τα
χρησιμοποιήσετε ή τα αποθηκεύσετε.
Καθαρισμός της αποτριχωτικής κεφαλής
1 Πιέστε την αποτριχωτική κεφαλή προς την
κατεύθυνση των βελών στο πίσω μέρος της
συσκευής (1) και αφαιρέστε τη (2) (Εικ. 9).
2 Απομακρύνετε τις σκόρπιες τρίχες με το
βουρτσάκι καθαρισμού (Εικ. 19).
3 Ξεπλύνετε την αποτριχωτική κεφαλή με
νερό βρύσης για 5-10 δευτερόλεπτα ενώ την
περιστρέφετε (Εικ. 20).
4 Τινάξτε σταθερά την αποτριχωτική
κεφαλή (Εικ. 21).
Στεγνώστε την αποτριχωτική κεφαλή πολύ καλά με
μια πετσέτα κουζίνας.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η αποτριχωτική κεφαλή είναι
τελείως στεγνή πριν την τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.
Καθαρισμός της ξυριστικής κεφαλής
1 Πιέστε την ξυριστική κεφαλή προς την
κατεύθυνση των βελών στο πίσω μέρος της
συσκευής (1) και αφαιρέστε την (2).  (Εικ. 22)
2 Αφαιρέστε το πλέγμα ξυρίσματος από την
ξυριστική κεφαλή.  (Εικ. 23)
3 Ξεπλύνετε το πλέγμα ξυρίσματος και το
εσωτερικό της ξυριστικής κεφαλής κάτω

από τρεχούμενο νερό για 5-10 δευτερόλεπτα,
περιστρέφοντάς το (Εικ. 24).
4 Τινάξτε δυνατά το πλέγμα ξυρίσματος και την
ξυριστική κεφαλή (Εικ. 25).
Στεγνώστε σχολαστικά το πλέγμα ξυρίσματος και την
ξυριστική κεφαλή με μια πετσέτα.
Σημείωση: Μην ασκείτε πίεση στο πλέγμα ξυρίσματος
προς αποφυγή βλάβης.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα ξυρίσματος και
η ξυριστική κεφαλή είναι εντελώς στεγνά πριν να τα
επανατοποθετήσετε στη συσκευή.
5 Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στην
ξυριστική κεφαλή.
Συμβουλή: Τρίψτε μια σταγόνα από λάδι ραπτομηχανής
πάνω στο πλέγμα ξυρίσματος δύο φορές το χρόνο.
Αντικατάσταση
Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής μπορούν να
αντικατασταθούν. Εάν χρειαστεί να αντικατασταθεί
ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εξαρτήματα,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας της Philips ή σε
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips:
-- η ίδια η συσκευή
-- η αποτριχωτική κεφαλή
-- το εξάρτημα ανόρθωσης τριχών με σύστημα
μασάζ
-- ξυριστική κεφαλή
-- χτένα ξυρίσματος
-- το βουρτσάκι καθαρισμού
-- ο μετασχηματιστής
--

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 (Εικ. 26).

Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα
σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς
εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον
τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.
Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη
συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα
βάσει των παρακάτω πληροφοριών, επικοινωνήστε με
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
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Πρόβλημα

Αιτία

Λύση

Μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα
αποτρίχωσης.

Μετακινήσατε τη συσκευή προς
λάθος κατεύθυνση.

Μετακινήστε τη συσκευή αντίθετα από τη φορά των τριχών, με το
διακόπτη on/off να δείχνει προς την κατεύθυνση προς την οποία
μετακινείτε τη συσκευή.

Τοποθετήσατε την αποτριχωτική
κεφαλή πάνω στο δέρμα με
λανθασμένη κλίση.

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στο δέρμα σε γωνία
90° (δείτε το κεφάλαιο ‘Χρήση της συσκευής’).

Χρησιμοποιήσατε (αποτριχωτική)
κρέμα πριν από την αποτρίχωση.

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

Οι τρίχες είναι πολύ κοντές.

Μερικές φορές οι τρίχες είναι τόσο κοντές που δεν μπορούν να
πιαστούν. Το βέλτιστο μήκος για εύκολη αποτρίχωση είναι 3-4 χιλ.
Οι τρίχες που δεν αφαιρούνται σε αυτή την εφαρμογή θα έχουν
μακρύνει αρκετά ώστε να αφαιρεθούν στην επόμενη αποτρίχωση.
Μπορείτε ωστόσο να προσπαθήσετε να πιάσετε αυτές τις τρίχες
μετακινώντας τη συσκευή κατά μήκος του δέρματος λίγες
περισσότερες φορές.

Η συσκευή δεν
λειτουργεί.

Η πρίζα στην οποία έχει συνδεθεί η
συσκευή δεν έχει ρεύμα.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στη συγκεκριμένη πρίζα.
Εάν έχετε συνδέσει την αποτριχωτική συσκευή σε πρίζα καμπίνας
μπάνιου, ενδέχεται να χρειάζεται να ανάψετε το φως του μπάνιου για
να ενεργοποιηθεί η πρίζα.

Δεν μπορώ να
επιλέξω τη ρύθμιση
ταχύτητας ΙΙ.

Η ξυριστική κεφαλή είναι
προσαρτημένη. Η ξυριστική κεφαλή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
στη ρύθμιση ταχύτητας Ι.

Επιλέγετε τη ρύθμιση ταχύτητας Ι όταν χρησιμοποιείτε την ξυριστική
κεφαλή.

Δεν μπορώ να
αφαιρέσω την
ξυριστική κεφαλή/
αποτριχωτική
κεφαλή από τη
συσκευή.

Προσπαθείτε να την τραβήξετε
απευθείας προς τα επάνω.

Πιέστε την αποτριχωτική κεφαλή/ξυριστική κεφαλή προς την
κατεύθυνση των βελών στο πίσω μέρος της συσκευής πριν την
αφαιρέσετε από τη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και
συντήρηση’).
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Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per
trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate
il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Il nuovo epilatore consente di eliminare i peli superflui in
modo semplice, rapido ed efficace. Questo epilatore è
particolarmente indicato per eliminare i peli delle gambe,
delle ascelle e della zona bikini.
I dischi rotanti consentono di catturare anche i peli più
corti (0,5 mm) e di rimuoverli alla radice.
I peli ricrescono più morbidi e sottili. Questo nuovo
apparecchio assicura una pelle morbida e liscia per
settimane.
Questo epilatore viene fornito con i seguenti accessori:
Accessorio per il sollevamento dei peli con
elemento massaggiante
Questo accessorio consente di sollevare anche i peli
più corti. L’elemento massaggiante riduce al minimo la
sensazione di strappo ed esercita un effetto calmante
riducendo la sensazione di fastidio successiva all’epilazione.
Testina di rasatura e pettine
La testina di rasatura è stata progettata per la depilazione
delle zone sensibili e in particolare dalla zona bikini. Con
la testina di rasatura, potrete ottenere una pelle liscia in
maniera comoda e delicata.
Utilizzate il pettine della testina di rasatura per rifinire i
peli prima dell’epilazione. Per una epilazione ottimale e
confortevole, i peli non devono essere troppo lunghi.
Descrizione generale (fig. 1)
A Accessorio per il sollevamento dei peli con elemento
massaggiante
B Pettine per testina di rasatura
C Cappuccio di protezione della testina di rasatura
D Testina di rasatura
E Dischi di epilazione
F Testina epilatoria
G Cursore on/off
-- O = spento
-- I = velocità normale
-- II = velocità alta
(da utilizzare solo con la testina epilatoria)
Nota La velocità II non funziona quando è collegata la
testina di rasatura.
H Presa per spinotto
I Spinotto
J Adattatore
K Spazzolina per la pulizia
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il
presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti
futuri.
-----

------

--
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Pericolo
Non bagnate l’apparecchio e l’adattatore.
Non utilizzate l’apparecchio in prossimità o al
di sopra di lavabi o vasche da bagno contenenti
acqua (fig. 2).
Non utilizzate l’apparecchio nella vasca da bagno o
nella doccia (fig. 3).
Se l’apparecchio viene utilizzato in bagno, non
utilizzate una prolunga (fig. 4).
Avvertenza
Utilizzate l’apparecchio esclusivamente con
l’adattatore in dotazione.
Non utilizzate l’apparecchio o l’adattatore se sono
danneggiati.
Nel caso in cui l’adattatore fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito esclusivamente con un adattatore
originale al fine di evitare situazioni pericolose.
L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate
l’adattatore per sostituirlo con un’altra spina onde
evitare situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi
bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio.

---

Attenzione
Questo apparecchio è adatto per la rimozione dei
peli nelle seguenti aree: ascelle, area bikini e gambe.
Non utilizzatelo per altri scopi.
Al fine di evitare danni o lesioni, tenete l’apparecchio

in funzione (con o senza accessori) lontano da

--

--

--

capelli, ciglia, sopracciglia, vestiti, fili, corde, spazzole,
ecc.
Non utilizzate l’apparecchio su pelle irritata o in
caso di vene varicose, eruzioni cutanee, foruncoli,
nei (con peli), ferite o escoriazioni senza previo
consulto medico. In caso di risposta immunitaria
ridotta, nei pazienti affetti da diabete mellito, emofilia
o immunodeficienza, è consigliabile chiedere il parere
del medico.
Le prime volte che userete l’epilatore, la pelle
potrebbe arrossarsi o irritarsi leggermente. Si tratta
di un fenomeno del tutto normale e destinato a
scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà
abituata all’epilazione e i peli saranno più sottili e
morbidi. Qualora l’irritazione persista per più di tre
giorni, consultate il medico.
Per ridurre il rischio di eventuali ferite, non utilizzate
la testina epilatoria, la testina di rasatura, l’accessorio
per il sollevamento del pelo o il pettine per la
rasatura se risultano danneggiati o rotti.

Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se
utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni
contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio
consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati
scientifici attualmente disponibili.
Modalità d’uso dell’apparecchio
Nota Pulite la testina epilatoria prima di utilizzarla la prima
volta.
Suggerimenti per l’epilazione
--

----

---

--

--

---

--

Se viene utilizzato l’apparecchio per la prima volta, si
consiglia di cominciare con una zona in cui la crescita
dei peli è limitata per potersi abituare a questo
metodo di epilazione.
L’epilazione risulta più facile se effettuata subito
dopo la doccia o il bagno. Assicuratevi che la pelle sia
perfettamente asciutta prima di iniziare l’epilazione.
Assicuratevi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di
sostanze grasse. Non applicate alcuna crema prima
dell’epilazione.
L’epilazione è più semplice e comoda quando i peli
non sono più lunghi di 3-4 mm. Se i peli sono più
lunghi, si raccomanda di rasare prima la parte e poi
epilare i peli ricresciuti dopo 1 o 2 settimane, oppure
di utilizzare la testina di rasatura con il pettine per
tagliare prima i peli alla lunghezza ideale.
Vi consigliamo di effettuare la prima epilazione la
sera per consentire a eventuali rossori di scomparire
durante la notte.
Durante l’epilazione, tendete la pelle con la mano
libera: questo semplice accorgimento consente di
sollevare i peli per ridurre al minimo la sensazione di
strappo.
Per ottenere risultati perfetti, posizionate
l’apparecchio ad angolo retto (90°) sulla pelle con
il cursore on/off rivolto in avanti e fatelo scorrere
in modo lento e continuo nella direzione contraria
a quella di crescita dei peli senza esercitare alcuna
pressione.
In alcune zone, non tutti i peli crescono nella stessa
direzione. In questo caso, per ottenere risultati
ottimali, potrebbe essere utile muovere l’apparecchio
in più direzioni.
Per rilassare la pelle, dopo l’epilazione vi consigliamo
di applicare una crema idratante.
I peli più sottili potrebbero ricrescere sotto pelle.
Se utilizzate regolarmente una spugna o una crema
esfoliante (es.: durante la doccia) potete evitarlo in
quanto il delicato effetto scrubbing rimuove lo strato
superiore della pelle consentendo ai peli di crescere
normalmente.
Quando utilizzate l’accessorio per il sollevamento
dei peli unito all’elemento massaggiante, assicuratevi
che quest’ultimo e il pettine dell’accessorio per il
sollevamento dei peli stiano sempre a contatto con
la pelle. L’elemento massaggiante stimola e rilassa la
pelle per un’epilazione delicata.

Alimentazione dell’apparecchio
1 Inserite lo spinotto nell’apparecchio (fig. 5).
2 Inserite l’adattatore nella presa a muro.
Epilazione delle gambe
Se eseguite l’epilazione per la prima volta, vi consigliamo
di utilizzare l’accessorio per il sollevamento dei peli con
elemento massaggiante che segue le linee del corpo.
Questo accessorio consente di sollevare i peli, rilassa la
pelle e facilita l’epilazione.
Se avete già esperienza con l’epilazione, potete
utilizzare la testina epilatoria senza alcun accessorio.
Sulle gambe, utilizzate solo l’accessorio per il
sollevamento dei peli unito all’elemento massaggiante.
1 Posizionate l’accessorio per il sollevamento dei
peli unito all’elemento massaggiante sulla testina
epilatoria (fig. 6).
2 Selezionate la velocità desiderata per accendere
l’apparecchio (fig. 7).
Vi consigliamo di utilizzare la velocità II. Passate alla
velocità I per le zone difficili da raggiungere, con pochi peli
e in prossimità di ginocchia e caviglie.
3 Tendete la pelle con la mano libera per sollevare i
peli.
4 Appoggiate l’epilatore perpendicolarmente sulla
pelle, con il cursore on/off rivolto nella direzione in
cui si fa scorrere l’apparecchio (fig. 8).
5 Fate scorrere l’apparecchio lentamente sulla pelle,
nel senso opposto alla crescita dei peli.
Esercitate una leggera pressione.
Rasatura delle ascelle e della zona bikini
Utilizzate la testina di rasatura per le zone sensibili come
la zona bikini.
Nota La testina di regolazione può essere utilizzata solo a
velocità I.
1 Spingete la testina epilatoria nella direzione
delle frecce sul retro dell’apparecchio (1) e
rimuovetela dall’apparecchio (2) (fig. 9).
2 Inserite la testina di rasatura nell’apparecchio (1)
e spingetela in direzione delle frecce riportate sul
retro (2) per bloccarla in posizione. (fig. 10)
3 Accendete l’apparecchio. (fig. 11)
Nota La velocità II non funziona quando è collegata la
testina di rasatura.
4 Tendete la pelle con la mano libera. Durante la
rasatura delle ascelle, sollevate il braccio per
tendere la pelle.
5 Appoggiate l’epilatore perpendicolarmente sulla
pelle con il selettore on/off rivolto nella direzione
in cui si fa scorrere l’apparecchio.
6 Muovete sempre l’apparecchio nel senso opposto a
quello della crescita. (fig. 12)
Nota Controllate che la lamina di rasatura con il rifinitore
integrato sia sempre a contatto con la pelle.
-- Eseguite la rasatura della zona bikini come indicato
nella figura. (fig. 13)
-- Eseguite la rasatura delle ascelle come indicato nella
figura. Spostate l’apparecchio in più direzioni. (fig. 14)
7 Una volta terminata la rasatura, spegnete
l’apparecchio e pulite la testina (consultate il
capitolo “Pulizia e manutenzione”).
8 Per riporre l’apparecchio, posizionate il cappuccio
di protezione sulla testina di rasatura.
Rifinitura delle gambe prima dell’epilazione
Per una epilazione ottimale e confortevole, i peli non
devono essere troppo lunghi (circa 4 mm). Se i peli sono
più lunghi, rifinirli in modo che raggiungano la lunghezza
ottimale tramite la testina di rasatura e il pettine.
Nota La testina di regolazione può essere utilizzata solo a
velocità I.
1 Spingete la testina epilatoria nella direzione
delle frecce sul retro dell’apparecchio (1) e
rimuovetela dall’apparecchio (2) (fig. 9).
2 Inserite la testina di rasatura sull’apparecchio (1) e
spingetela in direzione delle frecce incise sul retro
(2) per bloccarla in posizione (fig. 10).
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3 Inserite il pettine sulla testina di rasatura.
4 Seguite i passaggi da 3 a 6 nella sezione “Rasatura
delle ascelle e della zona bikini”.
5 Una volta terminate le operazioni di rifinitura,
spegnete l’apparecchio e pulite la testina
(consultate il capitolo “Pulizia e manutenzione”).
6 Per riporre l’apparecchio, posizionate il cappuccio
di protezione sulla testina di rasatura.
Pulizia e manutenzione
Nota Prima di pulire l’apparecchio, verificate che sia spento
e scollegato dalla presa di corrente.
Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti
aggressivi, come benzina o acetone, per pulire
l’apparecchio.
---

Non immergete l’apparecchio o l’adattatore
nell’acqua (fig. 15).
Non bagnate l’apparecchio e l’adattatore (fig. 16).
Pulizia degli accessori

1 Rimuovete l’accessorio per il sollevamento del
pelo unito all’elemento massaggiante dalla testina
epilatoria (fig. 17).
-- Rimuovete il pettine della testina di rasatura
staccandolo da quest’ultima (fig. 18).
2 Rimuovete i peli dagli accessori.
3 Sciacquate gli accessori sotto l’acqua corrente
mentre li ruotate.
4 Asciugate gli accessori prima di utilizzarli o di
riporli.
Pulizia della testina epilatoria
1 Spingete la testina epilatoria nella direzione delle
frecce sul retro dell’apparecchio (1) e rimuovetela
dall’apparecchio (2) (fig. 9).
2 Rimuovete i peli residui con la spazzola per la
pulitura in dotazione (fig. 19).
3 Lavate la testina epilatoria ruotandola sotto l’acqua
corrente per 5-10 secondi (fig. 20).
4 Scuotete la testina epilatoria con decisione (fig. 21).
Asciugate accuratamente la testina epilatoria con un
panno.
Nota Assicuratevi che la testina epilatoria sia completamente
asciutta prima di riposizionarla sull’apparecchio.

6

Pulizia della testina rasoio
1 Spingete la testina di rasatura nella direzione delle
frecce sul retro dell’apparecchio (1) e rimuovetela
(2). (fig. 22)
2 Rimuovere la lamina dalla testina di
rasatura.  (fig. 23)

Risoluzione dei guasti
In questo capitolo vengono riportati i problemi più
ricorrenti legati all’uso dell’apparecchio. Se non riuscite
a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi
preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti
Philips del vostro paese.

3 Pulite la lamina di rasatura e la parte interna della
testina di rasatura sotto l’acqua corrente per 5-10
secondi ruotandole (fig. 24).
4 Scuotete la lamina di rasatura e la testina di
rasatura con decisione (fig. 25).
Asciugate accuratamente la lamina e la testina di rasatura
con un panno.
Nota non esercitate pressione sulla lamina per evitare di
danneggiarla.
Nota Assicuratevi che la lamina e la testina di rasatura
siano completamente asciutte prima di riposizionarle
sull’apparecchio.
5 Inserite il cappuccio di protezione sulla testina di
rasatura.
Consiglio Lubrificare la lamina di rasatura due volte l’anno.
Sostituzione
Tutti i componenti dell’apparecchio possono essere
sostituiti. Se è necessario sostituire uno o più dei
componenti riportati di seguito, rivolgetevi al vostro
rivenditore Philips o a un centro autorizzato Philips:
-- apparecchio
-- testina epilatoria
-- accessorio per il sollevamento dei peli con elemento
massaggiante
-- testina di rasatura
-- pettine per la rasatura
-- spazzolina per la pulizia
-- adattatore
--

Tutela dell’ambiente
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non
smaltite l’apparecchio con normali rifiuti domestici,
ma consegnatelo a un centro di raccolta
autorizzato (fig. 26).

Garanzia e assistenza
Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso
di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.
philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti
Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di
telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel
vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti,
rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Problema

Causa

Soluzione

Epilazione poco
accurata.

Avete azionato l’apparecchio nella
direzione sbagliata.

Utilizzate l’apparecchio in senso opposto rispetto alla crescita dei peli con
il selettore on/off rivolto nella direzione in cui si fa scorrere l’apparecchio.

Avete posizionato la testina
epilatoria sulla pelle a un’angolazione
errata.

Posizionate l’apparecchio sulla pelle con un angolo di 90° (consultate il
capitolo “Modalità d’uso dell’apparecchio”).

Avete utilizzato una crema (per la
depilazione) prima dell’epilazione.

Assicuratevi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di sostanze grasse. Non
applicate alcuna crema prima dell’epilazione.

I peli sono troppo corti.

A volte i peli sono troppo corti per l’epilazione. La lunghezza ottimale
per la loro rimozione è di 3-4 mm. I peli che non vengono tolti durante
l’applicazione verranno epilati la volta successiva quando raggiungeranno
la lunghezza indicata. Potete anche provare a passare più volte
l’apparecchio sulla pelle per rimuoverli più efficacemente.

L’apparecchio non
funziona.

La presa di corrente a cui è
collegato l’apparecchio non funziona.

Assicurarsi che la presa di corrente funzioni. Se l’epilatore viene collegato
a una presa di corrente disponibile sul mobiletto del bagno, potrebbe
essere necessario accendere la luce del bagno per attivare la presa.

L’impostazione II non
può essere selezionata.

La testina di rasatura è inserita
sull’apparecchio. Quest’ultima può
essere utilizzata solo a velocità I.

Selezionate la velocità I quando utilizzate la testina di rasatura.

Non è possibile
rimuovere la testina
epilatoria/di rasatura
dall’apparecchio.

Avete cercato di rimuoverla in
modo eccessivamente brusco.

Spingete la testina epilatoria/di rasatura nella direzione delle frecce sul
retro dell’apparecchio prima di rimuoverla (consultate il capitolo “Pulizia
e manutenzione”).
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