HP6609

1
A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C
D

B

E
F
G

L
H

K

I
J

Português do Brasil
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para
aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips,
registre o produto em www.philips.com/welcome.
Com o novo depilador, você poderá remover pêlos
indesejados com rapidez, facilidade e eficácia. Ideal para
remover os pêlos das pernas, axilas e virilha.
Os discos giratórios retiram até os pêlos mais curtos (0,5
mm), removendo-os pela raiz.
Os pêlos nascem mais lisos e finos. A depilação com este
aparelho deixa sua pele macia e sem pêlos por várias
semanas.
Esse depilador vem com os seguintes acessórios:
Acessório para levantar pêlos com
massageador
Este acessório levanta os pêlos, inclusive os mais curtos.
O massageador minimiza a sensação de desconforto da
remoção de pêlos e suaviza a pele após a depilação.
Capa Opti-start com massageador
A capa Opti-start com massageador possibilita uma
depilação eficiente e suave. Ela garante um contato ideal
com a pele e um ótimo posicionamento do aparelho
para que os pêlos sejam removidos de modo eficiente
com um único movimento. O massageador proporciona
uma sensação relaxante e agradável durante a depilação.
Capa redutora para áreas sensíveis
A capa redutora para áreas sensíveis foi especialmente
projetada para depilar áreas sensíveis, como axilas e
virilha. Ela minimiza a sensação de desconforto da
depilação em áreas sensíveis, oferecendo resultados
duradouros.
Cabeça aparadora e pente para aparar
A cabeça aparadora foi projetada para modelar áreas
sensíveis, em particular, a virilha. Com a cabeça aparadora
e o pente para aparar, você pode aparar os pêlos
de modo que fiquem com 4 mm, a altura ideal para
depilação. Se você usar a cabeça aparadora sem o pente,
poderá modelar a virilha da maneira que desejar. Nunca
foi tão fácil fazer o contorno da virilha.
Descrição geral (fig. 1)
A Acessório para levantar pêlos com massageador
B Capa Opti-start com massageador
C Pente para aparar
D Cabeça aparadora
E Capa redutora para áreas sensíveis
F Discos depiladores
G Cabeça depiladora
H Botão liga/desliga
- O = desligado
- I = velocidade normal
- II = alta velocidade (usada somente para a cabeça
depiladora)
Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça
aparadora está encaixada.
I Orifício para encaixe do plugue
J Plugue pequeno
K Adaptador
L Escova de limpeza
Importante
Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e
guarde-o para consultas futuras.
-

-

Perigo
Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
Não use o aparelho próximo ou sobre bacias ou
banheiras com água (fig. 2).
Não use o aparelho na banheira ou no
chuveiro (fig. 3).
Se usar o aparelho no banheiro, não use uma
extensão (fig. 4).
Aviso
Só use o aparelho com o adaptador fornecido.
Não use o aparelho nem o adaptador se estiverem
danificados.
Se o adaptador estiver danificado, substitua-o sempre
por um original para evitar situações de risco.
O adaptador contém um transformador. Não retire
o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois
isso pode causar uma situação de risco.
Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais
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ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e
conhecimento, a menos que sejam supervisionadas
ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma
pessoa responsável por sua segurança.
Crianças pequenas devem ser supervisionadas para
que não brinquem com o aparelho.
Cuidado
Só depile as axilas e a virilha usando a capa redutora
para áreas sensíveis.
Este aparelho destina-se apenas à remoção de pêlos
do corpo da mulher em áreas abaixo do pescoço:
axilas, virilha e pernas. Não use-o para outros
propósitos.
Para evitar danos e ferimentos, não use o aparelho
(com ou sem acessórios) no couro cabeludo,
sobrancelhas, cílios, roupas, tecidos, cordas, escovas
etc.
Não use o aparelho em peles irritadas ou com
varizes, arranhões, espinhas, pêlos encravados,
verrugas (com pêlos) ou feridas sem consultar
um médico. Pessoas com baixa imunidade ou que
sofrem de diabetes mielitus, doença de Raynaud ou
imunodeficiência devem consultar um médico antes
de usar o aparelho.
Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada
nas primeiras vezes em que usar o depilador. Isso é
absolutamente normal e desaparece rapidamente.
Quando começar a usar o aparelho com mais
freqüência, sua pele se acostumará à depilação, a
irritação desaparecerá e os pêlos ficarão mais finos e
macios. Se a irritação não desaparecer em três dias,
recomendamos consultar um médico.
Não use a cabeça depiladora, a cabeça
aparadora, acessórios ou o pente se estiverem
danificados o quebrados, pois isso pode causar
ferimentos.

Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips atende a todos os padrões
relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado
adequadamente e de acordo com as instruções deste
manual do usuário, a utilização do aparelho é segura
baseando-se em evidências científicas atualmente
disponíveis.
Utilização do aparelho
Nota: Limpe a cabeça depiladora antes de usá-la pela
primeira vez.
Dicas de depilação
-

-

-

-

-

-

Quando usar o aparelho pela primeira vez,
recomendamos testá-lo em uma área com pêlos
finos para se acostumar com o processo de
depilação.
A depilação é mais fácil depois do banho. Antes de
começá-la, verifique se sua pele está completamente
seca.
Verifique se sua pele está limpa, completamente seca
e sem substâncias oleosas. Não use cremes antes da
depilação.
É mais fácil e confortável se depilar quando os pêlos
estiverem com a altura ideal: 3 a 4 mm. Se estiverem
maiores, recomendamos raspá-los primeiro e depilar
os pêlos mais curtos que nascerem após uma ou
duas semanas. Você também pode usar a cabeça
aparadora com o pente para pré-cortar os pêlos,
deixando-os na altura ideal.
Ao se depilar pela primeira vez, recomendamos fazêlo à noite, para que a eventual vermelhidão possa
desaparecer durante a noite.
Durante a depilação, estique a pele com uma das
mãos. Assim, os pêlos são levantados, ajudando a
minimizar a sensação de desconforto da remoção
de pêlos.
Para obter o desempenho ideal, passe o aparelho
sobre a pele em ângulo reto (90°) com o controle
deslizante liga/desliga voltado para a direção em que
você moverá o depilador. Passe-o sobre a pele na
direção contrária ao crescimento dos pêlos, fazendo
movimentos lentos e contínuos, sem exercer pressão.
Em algumas áreas, por exemplo, axilas, os pêlos
podem crescer em diferentes direções. Nesse
caso, pode ser útil passar o aparelho em diferentes
direções para obter os melhores resultados.
Para relaxar a pele, recomendamos aplicar um creme
hidratante após a depilação.
Pêlos finos podem encravar. O uso regular de uma
esponja ou creme esfoliante (por exemplo, durante

-

o banho) ajuda a evitar o surgimento de pêlos
encravados, pois a fricção suave remove a camada
superior da pele, permitindo que os pêlos finos
ultrapassem a epiderme.
Ao usar o acessório para levantar os pêlos
com massageador ou a capa Opti-start com
massageador, certifique-se de manter o massageador
ou o pente sempre em contato com a pele. O
massageador estimula e relaxa a pele para uma
depilação mais suave.
Conexão do aparelho

1 Insira o plugue no aparelho (fig. 5).
2 Insira o adaptador na tomada da parede.
Depilação de pernas
Recomendamos começar a depilação com a capa Optistart com massageador. Ela garante o máximo contato
com a pele e permite depilar as pernas de modo mais
rápido e eficiente. Depois de algumas sessões, você
poderá usar a cabeça depiladora com o acessório para
levantar os pêlos com massageador. Ele garante que o
pêlo será levantado na altura ideal, além de relaxar a pele
e minimizar a sensação de desconforto da depilação.
Para depilar as pernas, use apenas a capa Opti-start com
massageador e o acessório para levantar os pêlos com
massageador.

1 Encaixe o acessório desejado (capa Opti-start com

massageador ou acessório para levantar os pêlos
com massageador) na cabeça depiladora (fig. 6).
O procedimento de encaixe dos acessórios no aparelho
é o mesmo para todos os acessórios.

2 Selecione a velocidade desejada para ligar o

aparelho (fig. 7).
De preferência, use a velocidade II. Alterne para a
velocidade I nas áreas com poucos pêlos, difíceis
de alcançar e próximas dos ossos, como joelhos e
tornozelos.

3 Estique a pele com a mão que estiver livre para que
os pêlos fiquem estendidos.

4 Posicione o aparelho perpendicularmente à pele

com o botão liga/desliga apontado para a direção
na qual você vai mover o aparelho (fig. 8).

5 Passe o aparelho lentamente sobre a pele na

direção contrária ao crescimento dos pêlos.
Pressione o aparelho sobre a pele suavemente.
Depilando axilas e virilha

O depilador possui uma capa redutora, que reduz o
número de discos que entram em contato com a pele.
Isso torna o aparelho ideal para as partes sensíveis do
corpo, como axilas e virilha. Nas primeiras vezes em que
você usa o aparelho, essas áreas são particularmente
sensíveis à dor, mas, com o uso contínuo, a sensação de
desconforto diminui.
Nota:Você obterá os melhores resultados da maneira mais
confortável quando os pêlos não estiverem muito compridos
(cerca de 4 mm). Se estiverem maiores, você poderá aparálos até essa altura com a cabeça aparadora e o pente para
aparar (consulte a seção ‘Aparar áreas sensíveis com a
cabeça aparadora e o pente para aparar’ neste capítulo).

1 Limpe totalmente a área que será depilada para

remover resíduos de desodorante, creme etc. Em
seguida, dê tapinhas na área seca.

2 Coloque a capa redutora para áreas sensíveis na
cabeça depiladora (fig. 9).

3 Ligue o aparelho.

De preferência, use a velocidade II. Alterne para a
velocidade I para depilar áreas com poucos pêlos e
difíceis de alcançar.

4 Estique a pele com uma das mãos. Ao depilar as
axilas, levante o braço para esticar a pele.

5 Posicione o aparelho perpendicularmente à pele

com o botão liga/desliga apontado na direção na
qual você vai mover o aparelho.

6 Passe o aparelho lentamente sobre a pele na
-

direção contrária ao crescimento dos pêlos.
Depile a virilha como mostra a figura (fig. 10).
Depile as axilas como mostra a figura. Mova o
aparelho em direções diferentes (fig. 11).
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Aparar áreas sensíveis com a cabeça
aparadora e o pente para aparar

Limpeza da cabeça depiladora/aparadora

1 Empurre a cabeça depiladora/aparadora na direção

Use a cabeça aparadora para aparar os pêlos das axilas e
da virilha a uma altura de 4 mm.

das setas na parte posterior do aparelho (1) e
retire-a (2) (fig. 12).

2 Remova pêlos soltos com a escova de

Nota: A cabeça aparadora só pode ser usada na velocidade
I.

limpeza (fig. 21).

1 Empurre a cabeça depiladora na direção das setas
na parte posterior do aparelho (1) e retire-a
(2) (fig. 12).

2 Coloque a cabeça aparadora no aparelho (1) e

empurre-a na direção contrária às setas na parte
posterior do aparelho (2) para fixá-la (fig. 13).

3 Coloque o pente na cabeça aparadora.
4 Ligue o aparelho (fig. 14).
Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça
aparadora está encaixada.

5 Estique a pele com uma das mãos.
6 Mova o aparelho na direção contrária ao

crescimento dos pêlos. Certifique-se de que
o pente sempre esteja em contato com a
pele (fig. 15).

7 Quando terminar de aparar, desligue o aparelho e
retire o pente.

Modelagem com a cabeça aparadora.
Para modelar a virilha, use a cabeça aparadora sem o
pente. A modelagem sem o pente resulta em pêlos de
aproximadamente 0,5 a 1 mm. Use sua criatividade para
modelar os pêlos. Você também pode fazer um desenho
em um papel, como um coração, e usá-lo para criar um
estilo pessoal.
Nota: A cabeça aparadora só pode ser usada na velocidade
I.

1 Empurre a cabeça depiladora na direção das setas
na parte posterior do aparelho (1) e retire-a
(2) (fig. 12).

2 Coloque a cabeça aparadora no aparelho (1) e

empurre-a na direção contrária às setas na parte
posterior do aparelho (2) para fixá-la (fig. 13).

Nota: Recomendamos não colocar o pente na cabeça
aparadora.

3 Ligue o aparelho (fig. 14).
Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça
aparadora está encaixada.

3 Lave a cabeça depiladora/aparadora na torneira por
-

5 a 10 segundos, girando-a (fig. 22).
Retire a tampa frontal da cabeça aparadora para
remover pêlos acumulados em seu interior (fig. 23).

4 Sacuda a cabeça depiladora/aparadora com

firmeza (fig. 24).
Seque a cabeça depiladora/aparadora com um pano sem
fiapos.
Nota:Verifique se a cabeça depiladora/aparadora está seca
antes de encaixá-la novamente no aparelho.
Substituição
Todas as peças do aparelho podem ser substituídas. Se
precisar substituir uma ou mais das seguintes peças, dirijase ao revendedor Philips ou a uma assistência técnica
autorizada Philips:
- o próprio aparelho
- cabeça depiladora
- capa redutora para áreas sensíveis
- capa Opti-start com massageador
- acessório para levantar os pêlos com massageador
- cabeça aparadora
- pente
- escova de limpeza
- adaptador
Meio ambiente
- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no
final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta
oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato,
você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 25).
Garantia e assistência técnica
Se necessitar de informações ou se tiver algum problema, visite a página da Philips em www.philips.com ou contate o
Atendimento ao Consumidor Philips através dos números de telefone mencionados no folheto de garantia mundial ou
dirija-se à Assistência Técnica Philips mais próxima.
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao usar o aparelho. Se não conseguir
resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Philips Walita
mais próxima.
Problema

Causa

Solução

A depilação não
ficou bem feita.

Você não está movendo o
aparelho na direção correta.

Mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos
pêlos, com o controle deslizante liga/desliga voltado para a
direção em que você moverá o depilador.

Você colocou a cabeça
depiladora sobre a pele no
ângulo errado.

Certifique-se de colocar o aparelho sobre a pele a
um ângulo de 90° (consulte o capítulo ‘Utilização do
aparelho’).

Você usou um creme (para
depilação) antes de se depilar.

Verifique se sua pele está limpa, completamente seca
e sem substâncias oleosas. Não use cremes antes da
depilação.

Os pêlos estão muito curtos.

Às vezes, os pêlos podem estar muito curtos para sempre
removidos. A altura ideal dos pêlos é de 3 a 4mm. Os
pêlos que não forem removidos durante uma sessão
estarão com tamanho suficiente para serem depilados na
próxima. Você pode tentar remover os pêlos passando o
aparelho sobre a pele mais algumas vezes.

A capa redutora para áreas
sensíveis estava na cabeça
depiladora quando você
depilou as pernas.

Não use a capa redutora ao depilar as pernas, pois ela
reduz o número de discos que entram em contato com
a pele. Nota: nunca use o depilador sem a capa redutora
para áreas sensíveis ao depilar as axilas ou a virilha.

O aparelho não
funciona.

A tomada à qual o aparelho
está conectado não está
alimentada.

Verifique se a tomada está alimentada. Se o depilador
estiver conectado a uma tomada em um armário de
banheiro, talvez seja preciso acender a luz para ativá-la.

Não consigo
selecionar a
velocidade II.

A cabeça aparadora está
encaixada e só pode ser usada
na velocidade I.

Selecione a velocidade I ao usar a cabeça aparadora.

Não consigo
retirar a cabeça
aparadora/depiladora
do aparelho.

Você está tentando puxá-la
diretamente para fora.

Empurre a cabeça depiladora/aparadora na direção
das setas na parte posterior do aparelho para retirá-la
(consulte o capítulo ‘Limpeza e manutenção’).

4 Mova o aparelho na direção do contorno que

deseja dar aos pêlos da virilha, na direção contrária
ao crescimento dos pêlos. Toque a pele suavemente
com a cabeça aparadora (fig. 16).
Limpeza e manutenção

Nota:Verifique se o aparelho está desligado e desconecte-o
da tomada elétrica antes de limpá-lo.
Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos
ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para
limpar o aparelho.
-

Nunca lave o aparelho ou o adaptador na
torneira (fig. 17).
Mantenha o aparelho e o adaptador secos (fig. 18).
Limpeza dos acessórios

1 Retire todos os acessórios (capa redutora para

-

áreas sensíveis, capa Opti-start com massageador,
acessório para levantar os pêlos com massageador)
da cabeça depiladora (fig. 19).
Retire o pente para aparar puxando-o da cabeça
aparadora (fig. 20).

2 Remova do acessório pêlos soltos usando a escova
de limpeza.

3 Lave o acessório na torneira, girando-o.
4 Seque o acessório antes de usá-lo ou guardá-lo.
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Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la
asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
Con esta nueva depiladora podrá eliminar el vello no
deseado de manera rápida, sencilla y eficaz. Es adecuada
para eliminar el vello de las piernas, las axilas y la línea del
bikini.
Los discos giratorios atrapan incluso el vello más corto
(hasta de 0,5 mm) y lo eliminan de raíz.
El vello que crece después es más suave y fino. La
depilación con este nuevo aparato dejará su piel suave y
sin vello durante varias semanas.
Esta depiladora incluye los siguientes accesorios:

-

Accesorio para levantar el vello con
elemento de masaje
Este accesorio levanta el vello que crece pegado a la
piel, incluso el más corto. Su elemento de masaje reduce
la sensación de tirón y relaja la piel después de haber
eliminado el vello.

-

Adaptador opti-start con elemento de
masaje
El adaptador opti-start con elemento de masaje le
permite depilarse con la máxima eficacia y suavidad.
Garantiza un contacto perfecto con la piel y una posición
óptima del aparato para que el vello se elimine con
eficacia de una sola pasada. El elemento de masaje le
proporciona una sensación relajante y agradable durante
la depilación.
Adaptador para zonas sensibles
El adaptador para zonas sensibles está especialmente
diseñado para depilar zonas sensibles, como las axilas
y la línea del bikini. Reduce la sensación de tirón de la
depilación en las zonas sensibles y ofrece unos resultados
duraderos.
Cabezal de corte y peine
El cabezal de corte está diseñado para perfilar las zonas
sensibles, especialmente la línea del bikini. Con el cabezal
de corte y el peine podrá recortar el vello a una longitud
de 4 mm, la longitud perfecta para la depilación. Si utiliza
el cabezal de corte sin el peine, podrá perfilar la línea del
bikini de la forma que desee. Nunca había sido tan fácil
definir el contorno de la línea del bikini.
Descripción general (fig. 1)
A Accesorio para levantar el vello con elemento de
masaje
B Adaptador opti-start con elemento de masaje
C Peine
D Cabezal de corte
E Adaptador para zonas sensibles
F Discos depiladores
G Cabezal depilador
H Botón de encendido/apagado
- O: apagado
- I = velocidad normal
- II = velocidad alta (sólo se utiliza con el cabezal
depilador)
Nota: La velocidad II no funciona con el cabezal de corte
puesto.
I Toma para la clavija del aparato
J Clavija pequeña
K Adaptador de corriente
L Cepillo de limpieza
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en
el futuro.
-

-

Peligro
Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.
No utilice el aparato cerca de un lavabo o bañera
con agua (fig. 2).
No utilice el aparato en la bañera o en la
ducha (fig. 3).
Si utiliza el aparato en el cuarto de baño no use un
cable alargador (fig. 4).
Advertencia
Utilice el aparato sólo con el adaptador que se
suministra.
No utilice el aparato ni el adaptador si están dañados.
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Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por
otro del modelo original para evitar situaciones de
peligro.
El adaptador incorpora un transformador. No corte
el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que
podría provocar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, a menos
que sean supervisados o instruidos acerca del uso
del aparato por una persona responsable de su
seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este
aparato.
Precaución
Depile las axilas y la línea del bikini sólo con el
adaptador para zonas sensibles.
Este aparato está diseñado para eliminar solamente
el vello corporal de las mujeres -no el facial- en las
siguientes zonas: axilas, línea del bikini y piernas. No lo
utilice con otra finalidad.
Cuando el aparato esté en funcionamiento
(con o sin accesorios), manténgalo alejado del pelo
de la cabeza, las pestañas y las cejas, así como de
ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar
accidentes y deterioros.
No utilice el aparato sobre piel irritada o con
venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con
pelos) o heridas sin consultar antes a su médico. Las
personas con una reducida respuesta inmunológica
o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia
o inmunodeficiencia, también deben consultar antes
a su médico.
Las primeras veces que utilice la depiladora la
piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Este
fenómeno es normal y desaparecerá pronto. A
medida que vaya utilizando el aparato más a menudo,
la piel se irá a acostumbrando a la depilación, la
irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo
será cada vez más fino y suave. Si la irritación no
desaparece al cabo de tres días, le recomendamos
que consulte a su médico.
No utilice el cabezal depilador, el cabezal de corte,
los accesorios o el peine si están dañados o rotos, ya
que podrían ocasionarle lesiones.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza
correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este
manual, el aparato se puede usar de forma segura según
los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Uso del aparato
Nota: Limpie el cabezal depilador antes de utilizarlo por
primera vez.
Consejos para la depilación
-

-

-

Cuando utilice el aparato por primera vez, le
aconsejamos que lo pruebe en una zona con
poco vello para ir acostumbrándose al proceso de
depilación.
La depilación resulta más fácil justo después de
bañarse o ducharse. Asegúrese de que su piel esté
completamente seca antes de comenzar a depilarse.
Asegúrese de que la piel esté limpia, completamente
seca y libre de grasa. No utilice cremas antes de
comenzar a depilarse.
La depilación resulta más cómoda y sencilla cuando
el vello tiene una longitud óptima de entre 3 y 4 mm.
Si la longitud es superior, recomendamos que lo
afeite primero y depile el vello más corto cuando
está volviendo a crecer después de 1 ó 2 semanas.
También puede utilizar el cabezal de corte con el
peine para cortar previamente el vello y conseguir
una longitud perfecta.
Cuando se depile por primera vez, le aconsejamos
que lo haga por la noche para que la irritación pueda
desaparecer mientras duerme.
Mientras se está depilando, estire la piel con la
mano libre. De esta forma, el vello se levantará y se
reducirá la sensación de tirón.
Para un rendimiento óptimo, coloque el aparato
sobre la piel formando ángulo recto (90°) y con
el botón de encendido/apagado apuntando a la
dirección en la que va a mover el aparato. Desplace
el aparato sobre la piel en dirección contraria a la de

-

-

-

crecimiento del vello, con un movimiento continuo y
lento, y sin ejercer presión.
En algunas zonas, como, por ejemplo, en las axilas, el
vello puede crecer en distintas direcciones. En ese
caso puede resultar útil mover el aparato en distintas
direcciones para conseguir unos resultados óptimos.
Le aconsejamos que aplique una crema hidratante
después de la depilación para relajar la piel.
Es posible que el vello fino que está volviendo a
crecer no atraviese la superficie de la piel. El uso
frecuente de una esponja o crema exfoliante (por
ejemplo, durante la ducha) puede ayudar a evitar
que el vello crezca hacia dentro, ya que la exfoliación
suave elimina la capa superior de la piel y permite
que el vello fino atraviese su superficie.
Cuando utilice el accesorio para levantar el vello con
elemento de masaje, o el adaptador opti-start con
elemento de masaje, compruebe que el peine o el
elemento de masaje están siempre en contacto con
la piel. El elemento de masaje estimula y relaja la piel
para que la depilación resulte más suave.
Conexión del aparato

1 Inserte la clavija del aparato en el mismo (fig. 5).
2 Enchufe el adaptador a la toma de corriente.
Depilación de las piernas
Le aconsejamos que comience a depilarse con el
adaptador opti-start con elemento de masaje, ya que
éste asegura el máximo contacto con la piel y le permite
depilarse las piernas más rápida y eficazmente. Después
de varias sesiones podrá utilizar el cabezal depilador
con el accesorio para levantar el vello con elemento de
masaje. Este accesorio garantiza un levantamiento óptimo
del vello, relaja la piel y reduce la sensación de tirón de la
depilación.
Utilice el adaptador opti-start con elemento de masaje
y el accesorio para levantar el vello con elemento de
masaje únicamente sobre las piernas.

1 Coloque el accesorio deseado (el adaptador opti-

start con elemento de masaje o el accesorio para
levantar el vello con elemento de masaje) en el
cabezal depilador (fig. 6).
El procedimiento para colocar los accesorios en el
aparato es el mismo para todos los accesorios.

2 Seleccione la velocidad deseada para encender el

aparato (fig. 7).
Recomendamos que utilice la velocidad II. Cambie a la
velocidad I para zonas con poco vello, de difícil acceso
y donde el hueso está justo debajo de la piel, como las
rodillas y los tobillos.

3 Para hacer que el vello se levante, estire la piel con
su mano libre.

4 Coloque la depiladora perpendicularmente

sobre la piel con el botón de encendido/apagado
orientado hacia la dirección en la que va a mover el
aparato (fig. 8).

5 Desplace el aparato lentamente sobre la piel, en

sentido contrario al de crecimiento del vello.
Presione el aparato ligeramente sobre la piel.

Depilación de las axilas y de la línea del bikini
La depiladora incluye un adaptador para zonas sensibles
que reduce el número de discos depiladores activos. Esto
hace que el aparato sea ideal para las zonas más delicadas
del cuerpo, como las axilas y la línea del bikini. Estas zonas
son más sensibles al dolor las primeras veces que utilice
el aparato, pero la sensación de dolor disminuye después
de varios usos.
Nota: Obtendrá mejores resultados de una forma más
cómoda si el vello no es demasiado largo (aprox. 4 mm).
Si la longitud del vello es superior, puede recortarlo con el
cabezal de corte y el peine para conseguir esta longitud
(consulte la sección “Cómo recortar las zonas sensibles con
el cabezal de corte y el peine” de este capítulo).

1 Limpie bien la zona que va a depilar para eliminar
todos los restos de desodorante, crema, etc. A
continuación, séquela.

2 Ponga el adaptador para zonas sensibles en el
cabezal depilador (fig. 9).

3 Encienda el aparato.
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Limpieza de los accesorios

Recomendamos que utilice la velocidad II. Cambie a la
velocidad I para zonas con poco vello y de difícil acceso.
levante el brazo para estirar la piel.

piel con el botón de encendido/apagado orientado
hacia la dirección en la que va a mover el aparato.

-

6 Mueva el aparato despacio sobre la piel, en sentido
-

5 Estire la piel con su mano libre.
6 Mueva el aparato en dirección contraria a la

de crecimiento del vello. Asegúrese de que la
superficie del peine esté siempre en contacto con
la piel (fig. 15).

7 Cuando termine de recortar, apague el aparato y
quite el peine.

Cómo perfilar con el cabezal de corte
Para perfilar la línea del bikini, utilice el cabezal de corte
sin el peine. Si lo usa sin el peine, el resultado es un vello
con una longitud de entre 0,5 y 1 mm aproximadamente.
Puede ser tan creativa como quiera cuando perfile la
línea de bikini. Por ejemplo, puede dibujar y recortar
una plantilla con forma de corazón para crear un estilo
personal.
Nota: El cabezal de corte sólo se puede utilizar en la
posición de velocidad I.

1 Empuje el cabezal depilador en la dirección de

las flechas de la parte posterior del aparato (1) y
quítelo del aparato (2) (fig. 12).

2 Coloque el cabezal de corte en el aparato (1) y

empújelo en sentido contrario al que indican las
flechas de la parte posterior del aparato (2) para
fijarlo (fig. 13).

Nota: Recomendamos que no coloque el peine en el cabezal
de corte.

3 Encienda el aparato (fig. 14).
Nota: La velocidad II no funciona con el cabezal de corte
puesto.

4 Desplace el aparato para conseguir el contorno de
línea de bikini que desee, en dirección contraria a
la de crecimiento del vello. Toque levemente la piel
con el cabezal de corte (fig. 16).
Limpieza y mantenimiento

Nota: Asegúrese de que el aparato esté apagado y
desenchufado cuando comience a limpiarlo.
No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos
agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el
aparato.
-

Asegúrese de que
la piel esté limpia,
completamente seca
y libre de grasa. No
utilice cremas antes de
comenzar a depilarse.

El vello es
demasiado
corto.

A veces el vello es
demasiado corto para
que la depiladora lo
atrape. La longitud
óptima del vello para
eliminarlo fácilmente
es de 3-4 mm. Los
vellos que no se
atrapen durante
esa sesión, serán lo
suficientemente largos
la próxima vez que se
depile. También puede
probar a atrapar el
vello moviendo el
aparato por la piel
varias veces más.

El adaptador
para zonas
sensibles está
puesto en
el cabezal
depilador
cuando se
depila las
piernas.

No utilice el adaptador
para zonas sensibles
cuando se depile las
piernas, ya que éste
reduce el número de
discos depiladores
activos. Nota: No utilice
nunca la depiladora
sin el adaptador para
zonas sensibles cuando
se depile las axilas o la
línea de bikini.

El aparato
no funciona.

El enchufe
al que está
conectado
el aparato
no tiene
corriente.

Asegúrese de que haya
corriente en el enchufe.
Si ha enchufado la
depiladora en un
cuarto de baño, puede
que necesite encender
la luz del baño para
activar el enchufe.

No puedo
seleccionar
la posición
de
velocidad II.

El cabezal de
corte está
puesto. El
cabezal de
corte sólo
se puede
utilizar en la
posición de
velocidad I.

Seleccione la posición
de velocidad I cuando
utilice el cabezal de
corte.

No puedo
quitar el
cabezal
depilador/
cabezal de
corte del
aparato.

Intente
quitarlo
tirando de él.

Antes de quitarlo,
empuje el cabezal
depilador/cabezal de
corte en la dirección
de las flechas de la
parte posterior del
aparato (consulte el
capítulo “Limpieza y
mantenimiento”).

Limpieza del cabezal depilador/cabezal de
corte

1 Empuje el cabezal depilador/cabezal de corte en la
dirección de las flechas de la parte posterior del
aparato (1) y quítelo (2) (fig. 12).

2 Elimine los pelos sueltos con el cepillo (fig. 21).
3 Enjuague el cabezal depilador/cabezal de corte

1 Empuje el cabezal depilador en la dirección de

Nota: La velocidad II no funciona con el cabezal de corte
puesto.

Ha utilizado
una crema
(depilatoria)
antes de la
depilación.

guardarlo.

Nota: El cabezal de corte sólo se puede utilizar en la
posición de velocidad I.

3 Coloque el peine en el cabezal de corte.
4 Encienda el aparato (fig. 14).

Compruebe que ha
colocado el aparato
sobre la piel formando
un ángulo de 90°
(consulte el capítulo
“Uso del aparato”).

con el cepillo de limpieza.

Utilice el cabezal de corte para recortar el vello de las
axilas y de la línea del bikini a una longitud de 4 mm.

empújelo en sentido contrario al que indican las
flechas de la parte posterior del aparato (2) para
fijarlo (fig. 13).

Ha colocado
el cabezal
depilador
sobre la
piel con
un ángulo
incorrecto.

sensibles, adaptador opti-start con elemento de
masaje o accesorio para levantar el vello con
elemento de masaje) del cabezal depilador (fig. 19).
Tire del peine para quitarlo del cabezal de
corte (fig. 20).

3 Enjuague bien el accesorio bajo el grifo.
4 Seque el accesorio antes de utilizarlo o de

Cómo recortar las zonas sensibles con el
cabezal de corte y el peine

2 Coloque el cabezal de corte en el aparato (1) y

Solución

2 Elimine el vello que pueda quedar en el accesorio

contrario al de crecimiento del vello.
Depile la línea del bikini como se muestra en el
dibujo (fig. 10).
Depile las axilas como se muestra en el dibujo.
Mueva el aparato en distintas direcciones (fig. 11).

las flechas de la parte posterior del aparato (1) y
quítelo del aparato (2) (fig. 12).

Causa

1 Quite cualquier accesorio (adaptador para zonas

4 Estire la piel con la mano libre. Al depilar las axilas,
5 Coloque la depiladora perpendicularmente sobre la

Problema

-

bajo del grifo durante 5-10 segundos mientras lo
gira (fig. 22).
Tire de la cubierta frontal para quitarla del cabezal
de corte y elimine el vello que se haya acumulado
dentro del cabezal (fig. 23).

4 Sacuda el cabezal depilador/cabezal de corte

firmemente (fig. 24).
Seque bien el cabezal depilador/cabezal de corte con un
paño.
Nota: Asegúrese de que el cabezal depilador/cabezal de
corte esté completamente seco antes de volver a colocarlo
en el aparato.
Sustitución
Todas las piezas del aparato se pueden sustituir. Si
necesita sustituir alguna de las siguientes piezas, diríjase
a un distribuidor Philips o a un centro de servicio
autorizado por Philips:
- aparato
- cabezal depilador
- adaptador para zonas sensibles
- adaptador opti-start con elemento de masaje
- accesorio para levantar el vello con elemento de
masaje
- cabezal de corte
- peine
- cepillo de limpieza
- adaptador de corriente
Medio ambiente
- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera,
ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 25).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la
página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en
contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto
de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local
Philips.
Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más
frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver
el problema con la siguiente información, póngase en
contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.
Problema

Causa

Solución

Malos
resultados
en la
depilación.

Ha
desplazado
el aparato en
la dirección
errónea.

Mueva el aparato en
dirección contraria a
la de crecimiento del
vello, con el botón de
encendido/apagado
orientado hacia la
dirección en la que va a
mover el aparato.

Nunca enjuague el aparato o el adaptador debajo del
grifo (fig. 17).
Mantenga el aparato y el adaptador siempre
secos (fig. 18).
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Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para
tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips,
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Com a sua nova depiladora, pode remover rapidamente
os pêlos indesejados, com facilidade e eficácia. É indicada
para os pêlos das pernas, axilas e linha do biquini.
Os discos rotativos prendem os pêlos mais curtos (até
0,5 mm) e puxam-nos pela raiz.
Os pêlos que voltam a crescer são macios e finos. A
depilação com este novo aparelho deixa a sua pele suave
e sem pêlos durante várias semanas.
A depiladora é fornecida com os seguintes acessórios:
Acessório para levantar os pêlos com
elemento de massagem
Este acessório ergue os pêlos junto à pele, mesmo os
mais curtos. O seu elemento de massagem minimiza a
sensação de arrancar os pêlos e acalma a pele depois da
remoção dos pêlos.
Adaptador para principiantes optimizado
com massagem
O adaptador para principiantes optimizado com
massagem permite depilar com a maior eficiência e
delicadeza. Garante o contacto ideal com a pele e
o posicionamento perfeito do aparelho, de forma a
remover eficazmente os pêlos numa só passagem. O
elemento de massagem proporciona-lhe uma sensação
agradável durante a depilação.
Adaptador para áreas sensíveis
O adaptador para áreas sensíveis foi especialmente
desenhado para depilar zonas sensíveis, tais como as
axilas e a linha do biquini. Minimiza a sensação de puxar
os pêlos nas zonas sensíveis oferecendo resultados
duradouros.
Cabeça e pente do aparador
A cabeça do aparador foi concebida para as áreas
sensíveis, em particular as virilhas. Com a cabeça e pente
do aparador pode aparar pêlos com um comprimento
de até 4 mm, que é também o comprimento ideal para a
depilação. Se utilizar a cabeça do aparador sem o pente,
pode utilizá-la para aparar as virilhas ao seu gosto. Nunca
foi tão fácil depilar as virilhas.
Descrição geral (fig. 1)
A Acessório para levantar os pêlos com elemento de
massagem
B Adaptador para principiantes optimizado com
massagem
C Pente do aparador
D Cabeça do aparador
E Adaptador para áreas sensíveis
F Discos de depilação
G Cabeça depiladora
H Botão ligar/desligar
- O = off (desligado)
- I = velocidade normal
- II = alta velocidade (apenas deve ser utilizada com a
cabeça de depilação)
Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça do
aparador está montada.
I Entrada da ficha do aparelho
J Ficha pequena
K Transformador
L Escova de limpeza
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de
utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
-

-

Perigo
Mantenha o aparelho e o transformador secos.
Não utilize o aparelho próximo de ou sobre um
lavatório ou banheira com água (fig. 2).
Não utilize o aparelho no banho ou no duche (fig. 3).
Se utilizar o aparelho na casa de banho, não utilize
uma extensão (fig. 4).
Aviso
Utilize este aparelho apenas em combinação com o
transformador fornecido.
Não utilize o aparelho ou o transformador se
estiverem danificados.

4203.000.4493.1

-

-

-

-

-

Se o transformador se danificar, só deverá ser
substituído por uma peça de origem para evitar
situações de perigo.
O adaptador contém um transformador. Não corte
o adaptador para o substituir por outro, porque
isso poderá dar origem a situações de perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimentos, salvo se tiverem
recebido supervisão ou instruções sobre o uso do
aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
Cuidado
As axilas e as virilhas só devem ser depiladas com o
adaptador para áreas sensíveis montado.
Este aparelho destina-se à remoção de pêlos do
corpo da mulher em zonas abaixo do pescoço: axila,
área do biquini e pernas. Não o utilize para outro fim.
Para evitar danos e lesões afaste o aparelho em
funcionamento (com ou sem acessório) de cabelo,
sobrancelhas, pestanas, roupa, linhas, fios, escovas, etc.
Não utilize a cabeça depiladora sobre pele irritada
ou com varizes, eczemas, manchas, verrugas (com
pêlos) ou feridas sem consultar primeiro o seu
médico. As pessoas com imunidade reduzida, ou que
sofram de diabetes, hemofilia ou imunodeficiência,
devem também consultar primeiro o seu médico.
A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e
irritada nas primeiras utilizações da depiladora. Este
fenómeno é absolutamente normal e depressa
desaparecerá. À medida que for utilizando a
máquina com maior frequência, a pele acostumase à depilação, a irritação diminui, e os pêlos
renascem mais finos e macios. Se a irritação não
desaparecer nos três dias seguintes, é aconselhável
consultar um médico.
Não utilize a cabeça de depilação, a cabeça do
aparador, os acessórios nem o pente se estiverem
danificados ou partidos, pois pode causar ferimentos.

Campos electromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos (EMF).
Se for manuseado correctamente e de acordo com as
instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado
pelas provas científicas actualmente disponíveis.
Utilizar o aparelho
Nota: Limpe a cabeça depiladora antes da primeira
utilização.
Dicas sobre depilação
-

-

-

Ao utilizar a depiladora pela primeira vez, é
aconselhável experimentar numa zona com poucos
pêlos para se adaptar ao sistema de depilação.
A depilação torna-se mais fácil se for feita após o
banho ou duche. Certifique-se de que a sua pele
está completamente seca quando fizer a depilação.
Certifique-se de que a sua pele está limpa,
completamente seca e sem qualquer gordura. Não
utilize cremes antes de começar a depilação.
A depilação torna-se mais fácil e confortável quando
o pêlo tem um comprimento ideal de 3–4 mm. Se os
pêlos forem demasiado compridos, recomendamos
que os corte com lâmina primeiro e que depile os
pêlos que entretanto cresceram passado 1 ou 2
semanas, ou que utilize a cabeça do aparador com o
pente para pré-cortar os pêlos no tamanho ideal.
Quando da primeira depilação, aconselhamos que
o faça durante a noite, para que qualquer potencial
vermelhidão possa desaparecer durante a noite.
Ao depilar, estique a pele com a mão livre. Assim,
ergue os pêlos e minimiza a sensação de puxar.
Para obter o melhor desempenho, coloque o
aparelho sobre a pele a um ângulo recto (90°) com
o botão ligar/desligar a apontar na direcção na qual
movimentará o aparelho. Movimente (de forma lenta
e contínua) o aparelho sobre a pele em direcção
contrária ao crescimento dos pêlos, sem exercer
pressão.
Em algumas áreas (por exemplo, nas axilas), os pêlos
podem crescer em direcções diferentes. Neste caso,
poderá ser útil movimentar o aparelho em direcções
diferentes.

-

-

Para acalmar a pele, aconselhamos a aplicação de um
creme hidratante após a depilação.
Os pêlos finos que crescem posteriormente
poderão não atingir a superfície da pele. A utilização
regular de uma esponja ou creme esfoliante (por
exemplo, durante o duche) ajuda a prevenir os pêlos
encravados, pois a acção suave remove a camada
superior da pele e os pêlos finos atingem a superfície.
Quando utilizar o acessório para levantar os pêlos
com o elemento de massagem ou o adaptador para
principiantes optimizado com massagem, mantenha
o elemento de massagem ou o pente sempre em
contacto com a pele. O elemento de massagem
estimula e descontrai a pele para uma depilação mais
suave.
Ligação do aparelho

1 Introduza a ficha no aparelho (fig. 5).
2 Introduza o adaptador na tomada eléctrica.
Depilação das pernas
Recomendamos que comece a depilação com o
adaptador para principiantes optimizado com massagem.
Este acessório garante contacto máximo com a pele e
permite depilar as pernas com maior rapidez e eficiência.
Após algumas sessões, pode utilizar o acessório para
levantar pêlos com o elemento de massagem. Este
acessório permite levantar os pêlos, descontrai a pele e
minimiza a sensação de puxar os pêlos.
Utilize o adaptador para principiantes optimizado com
massagem e o acessório para levantar pêlos com o
elemento de massagem apenas nas pernas.

1 Coloque o acessório pretendido (adaptador

para principiantes optimizado com massagem ou
acessório para levantar pêlos) na cabeça
depiladora (fig. 6).
O procedimento para colocação de acessórios é o
mesmo para todos os acessórios.

2 Seleccione a velocidade pretendida para ligar o

aparelho (fig. 7).
De preferência, utilize a velocidade II. Seleccione a
velocidade I para zonas com poucos pêlos, zonas de
difícil alcance e zonas mais ossudas, como os joelhos e os
tornozelos.

3 Estique a pele com a mão livre para levantar os
pêlos.

4 Posicione a depiladora perpendicularmente sobre a
pele, com o botão ligar/desligar virado na direcção
para a qual irá movimentar o aparelho (fig. 8).

5 Movimente o aparelho lentamente sobre a pele, no

sentido oposto ao do crescimento do pêlo.
Exerça uma pressão ligeira sobre a pele com o aparelho.
Depilação das axilas e da linha do biquini

A depiladora inclui um adaptador para áreas sensíveis que
reduz o número de discos de depilação activos. Assim
sendo, o aparelho é ideal para depilar áreas sensíveis,
como as axilas e a linha do biquini. Quando das primeiras
utilizações do aparelho, estas áreas são particularmente
sensíveis à dor, mas após várias utilizações, a sensação de
dor diminui.
Nota: Obtém os melhores resultados da forma mais
confortável quando os pêlos não estão demasiado
compridos (aprox. 4 mm). Se os pêlos forem mais compridos,
pode apará-los neste comprimento com a cabeça e o pente
do aparador (consulte a secção ‘Aparar áreas sensíveis com
a cabeça e o pente do aparador’ neste capítulo).

1 Limpe cuidadosamente a área a depilar para

remover resíduos de desodorizante, creme, etc.
Seque.

2 Coloque o adaptador para zonas sensíveis sobre a
cabeça depiladora (fig. 9).

3 Ligue o aparelho.
De preferência, utilize a velocidade II. Seleccione a
velocidade I para zonas com poucos pêlos ou zonas de
difícil alcance.
4 Estique a pele com a mão livre. Quando depilar as
axilas, levante o braço para esticar a pele.

5 Posicione o aparelho perpendicularmente sobre a

pele, com o botão ligar/desligar virado na direcção
para a qual irá movimentar o aparelho.
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6 Movimente o aparelho lentamente sobre a pele, na
-

2 Remova os pêlos soltos do acessório com a escova

direcção contrária ao crescimento dos pêlos.
Faça a depilação da linha do biquini, tal como é
indicado na figura (fig. 10).
Depile as axilas, tal como indicado na figura.
Movimente o aparelho em várias direcções (fig. 11).

de limpeza.

do crescimento do pêlo. Certifique-se de que a
superfície do pente está sempre em contacto com
a pele (fig. 15).

7 Quando terminar, desligue o aparelho e retire o
pente.

Fazer contornos com a cabeça do aparador.
Para fazer o contorno das virilhas, utilize a cabeça do
aparador sem o pente. Se fizer o contorno sem o pente,
obtém um comprimento do pêlo de aprox. 0,5-1 mm.
Pode ser tão criativa quanto quiser ao fazer o contorno
das virilhas. Pode até fazer desenhar e recortar modelos,
p. ex., um coração, que pode utilizar para criar um estilo
pessoal.
Nota: A cabeça do aparador apenas pode ser utilizada na
velocidade I.

1 Empurre a cabeça de depilação na direcção das

setas na parte de trás do aparelho (1) e retire-a
do aparelho (2) (fig. 12).

2 Coloque a cabeça do aparador no aparelho (1) e

empurre-a na direcção oposta à das setas na parte
de trás do aparelho (2) para a fixar (fig. 13).

Nota: Aconselhamo-la a não colocar o pente na cabeça do
aparador.

3 Ligue o aparelho (fig. 14).
Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça do
aparador está montada.

4 Mova o aparelho na direcção do contorno

pretendido das virilhas, na direcção oposta à do
crescimento do pêlo. Toque ao de leve na pele com
a cabeça do aparador (fig. 16).
Limpeza e manutenção

Nota: Certifique-se de que o aparelho está desactivado e
desligado da corrente, antes de começar a limpá-lo.
Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou
líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para
limpar o aparelho.
-

Nunca enxagúe o aparelho ou o adaptador debaixo
da torneira (fig. 17).
Mantenha o aparelho e o transformador
secos (fig. 18).
Limpar os acessórios

1 Retire os acessórios da cabeça depiladora

-

(adaptador para zonas sensíveis, adaptador
para principiantes optimizado com massagem,
acessório para levantar os pêlos com elemento de
massagem) (fig. 19).
Retire o pente do aparador puxando-o da cabeça do
aparador (fig. 20).
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Os pêlos são
demasiado curtos.

Por vezes, os
pêlos estão
demasiado curtos.
O cumprimento
ideal para uma fácil
remoção do pêlo
é de 3 a 4mm.
Os pêlos que não
são removidos
durante esta sessão,
estarão compridos
o suficiente da
próxima vez que
se depilar. Pode
tentar remover os
pêlos movendo o
aparelho para cima
e para baixo mais
algumas vezes.

O adaptador
para zonas
sensíveis encontrase na cabeça
depiladora quando
depila as suas
pernas.

Não deve utilizar
o adaptador para
zonas sensíveis
quando depilar as
pernas, pois este
acessório reduz o
número de discos
de depilação
activos. Nota: nunca
utilize a depiladora
sem o acessório
para zonas sensíveis
quando depilar as
axilas ou virilhas.

O
aparelho
não
funciona.

A tomada a que
o aparelho está
ligado não possui
corrente eléctrica.

Certifique-se de
que a tomada
possui corrente
eléctrica. Se tiver
ligado a depiladora
a uma tomada de
um armário de casa
de banho, pode
precisar de ligar
a luz da casa de
banho para activar
a tomada.

Não
consigo
seleccionar
a
velocidade
II.

A cabeça do
aparador está
montada. A cabeça
do aparador
apenas pode
ser utilizada na
velocidade I.

Seleccione a
velocidade I
quando utilizar a
cabeça do aparador.

Não
consigo
retirar a
cabeça do
aparador/
cabeça de
depilação
do
aparelho.

Experimente puxá- Empurre a cabeça
la para fora.
de depilação/
cabeça do aparador
na direcção das
setas na parte de
trás do aparelho
antes de a retirar
do aparelho
(consulte o
capítulo ‘Limpeza e
manutenção’).

1 Empurre a cabeça de depilação/cabeça do

aparador na direcção das setas na parte de trás do
aparelho (1) e retire-a do aparelho (2) (fig. 12).

2 Retire os pêlos soltos com a escova
incluída (fig. 21).

3 Enxagúe a cabeça de depilação/cabeça do

setas na parte de trás do aparelho (1) e retire-a
do aparelho (2) (fig. 12).

5 Estique a pele com a mão livre.
6 Movimente o aparelho no sentido oposto ao

Certifique-se
de que a sua
pele está limpa,
completamente
seca e sem
qualquer gordura.
Não utilize cremes
antes de começar a
depilação.

Limpe a cabeça de depilação/cabeça do
aparador

1 Empurre a cabeça de depilação na direcção das

Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça do
aparador está montada.

Utilizou um creme
depilador antes da
depilação.

4 Seque o acessório antes de o utilizar ou guardar.

Nota: A cabeça do aparador apenas pode ser utilizada na
velocidade I.

3 Coloque o pente na cabeça do aparador.
4 Ligue o aparelho (fig. 14).

Solução

rodando-o.

Utilize a cabeça do aparador para aparar os pêlos das
axilas e das virilhas para um comprimento de 4 mm.

empurre-a na direcção oposta à das setas na parte
de trás do aparelho (2) para a fixar (fig. 13).

Causa

3 Enxagúe o acessório com água da torneira,

Aparar áreas sensíveis com a cabeça e o
pente do aparador

2 Coloque a cabeça do aparador no aparelho (1) e

Problema

-

aparador debaixo da torneira durante 5-10
segundos, rodando-a (fig. 22).
Retire a tampa frontal da cabeça do aparador
para limpar os pêlos que se tenham acumulado no
interior da cabeça do aparador (fig. 23).

4 Agite firmemente a cabeça de depilação/cabeça do

aparador (fig. 24).
Seque cuidadosamente a cabeça de depilação/do
aparador com um pano de cozinha.

Nota: Certifique-se de que a cabeça de depilação/cabeça
do aparador se encontra completamente seca antes de a
colocar novamente no aparelho.
Substituição
Todas as peças do aparelho podem ser substituídas. Se
for necessário substituir uma ou mais das seguintes peças,
contacte o seu representante Philips ou um Centro de
Assistência Philips autorizado:
- o aparelho
- a cabeça depiladora
- o adaptador para áreas sensíveis
- adaptador para principiantes optimizado com
massagem
- o acessório para levantar os pêlos com elemento de
massagem
- cabeça do aparador
- comb
- a escova de limpeza
- o transformador
Meio ambiente
- Não deite fora o aparelho junto com o lixo
doméstico normal no final da sua vida útil; entregueo num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao
fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 25).
Garantia e assistência
Se necessitar de reparações, informações ou se tiver
problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt
ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local
(pode encontrar o número de telefone no folheto de
garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência
no seu país, visite o seu representante Philips local.
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que
pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver
o problema com as informações fornecidas a seguir,
contacte o Centro de Assistência ao Cliente do seu país.
Problema

Causa

Solução

Os
resultados
não
satisfazem.

Movimentou a
depiladora na
direcção errada.

Mova o aparelho
no sentido
contrário à
direcção de
crescimento dos
pêlos, com o botão
ligar/desligar na
direcção para a
qual está a mover o
aparelho.

Colocou a cabeça
depiladora sobre
a pele num ângulo
errado.

Coloque o
aparelho sobre a
pele a um ângulo
de 90° (consulte o
capítulo “Utilizar o
aparelho”).
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