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Български

Увод
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във 
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата 
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на 
www.philips.com/welcome.
С вашия нов епилатор можете да премахнете 
нежеланото окосмяване бързо, лесно и ефективно. 
Той е особено подходящ за премахване на косми по 
краката, под мишниците и бикини линията.
Въртящите се дискове улавят дори и най-късите 
косми (до 0,5 мм) и ги изтръгват от корен. 
Космите, които порастват след това, са меки и 
тънки. След епилация с този нов уред кожата ви 
остава гладка и без косми в продължение на няколко 
седмици.
Този епилатор се предлага със следните приставки:

Приставка за повдигане на космите с 
масажиращ елемент

Тази приставка повдига полегналите косми, дори и 
най-късите. Нейният масажиращ елемент минимизира 
усещането на изскубване и успокоява кожата след 
премахването на космите. 

капаче Opti-start с масажиращ елемент
Капачето Opti-start с масажиращ елемент ви 
позволява да епилирате с оптимална ефективност и 
нежност. То осигурява идеален контакт с кожата и 
оптимално позициониране на уреда, така че космите 
да бъдат премахвани ефективно с едно движение. 
Масажиращият елемент ви създава усещане на 
отпускане и удоволствие по време на епилацията.

капаче за чувствителни зони
Капачето за чувствителни зони е предназначено 
специално за епилиране на чувствителни зони, каквито 
са подмишниците и бикини линията. То минимизира 
усещането на изскубване при епилирането в 
чувствителните зони с дълготрайни резултати.

Подстригваща глава и гребен
Подстригващата глава е предназначена за оформяна 
на чувствителни зони, в частност бикини линията. 
С подстригващата глава и гребен можете да 
подстригвате космите до дължина 4 мм, което е 
и идеалната дължина за епилация. Ако използвате 
подстригващата глава без гребен, можете да 
оформяте бикини линията си както желаете. 
Оформянето на контура на бикини линията никога не 
е било по-лесно.

Общо описание (фиг. 1)
A Приставка за повдигане на космите с масажиращ 

елемент 
B Капаче Opti-start с масажиращ елемент
C Гребен за подстригване
D Подстригваща глава 
E Капаче за чувствителни зони
F Епилиращи дискове
G Епилираща глава
H Плъзгач включване/изключване

О = изключено
І = нормална скорост
II = висока скорост (да се използва само за 
епилираща глава)

Забележка: Скорост II не работи, когато има 
поставена подстригваща глава.
I Гнездо за жака за уреда
J Малък жак
K Адаптер
L Четка за почистване 

Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно 
това ръководство за експлоатация и го запазете за 
справка в бъдеще.

Опасност
Пазете уреда и адаптера от влага.

-
-
-

-

Не използвайте уреда над или в близост до пълна 
с вода мивка или вана (фиг. 2).
Не използвайте уреда във ваната или под 
душа (фиг. 3).
Ако използвате уреда в банята, не използвайте 
удължителен шнур (фиг. 4).

Предупреждение
Използвайте уреда само в съчетание с 
приложения към него адаптер.
Не използвайте уреда или адаптера, ако са 
повредени.
С оглед на предотвратяване на злополука, 
винаги заменяйте повредения адаптер само с 
оригинален такъв.
В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте 
адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй 
като това носи опасност.
Този уред не е предназначен за ползване от 
хора (включително деца) с намалени физически 
усещания или умствени недостатъци или без опит 
и познания, ако са оставени без наблюдение и 
не са инструктирани от страна на отговарящо 
за тяхната безопасност лице относно начина на 
използване на уреда.
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

Внимание
Епилирайте подмишниците и бикини линията 
само с поставено капаче за чувствителни зони. 
Този уред е предвиден само за отстраняване 
на косми от женско тяло по места под шията: 
подмишници, бикини линия и крака. Не го 
използвайте за каквито и да е други цели. 
За да избегнете повреди и наранявания, 
дръжте работещия уред (с приставка или без 
приставка) далече от косата на главата, веждите, 
миглите; от дрехи, влакна, върви, четки и др. 
Не използвайте уреда върху възпалена кожа или 
кожа с разширени вени, обриви, петна, бенки (с 
косми) или рани без предварителна консултация 
с лекар. Лица с отслабен имунитет или страдащи 
от захарен диабет, хемофилия или имунна 
недостатъчност също трябва предварително да 
се консултират с лекар.
При първите няколко използвания на епилатора 
кожата ви може малко да се зачерви и възпали. 
Това явление е абсолютно нормално и бързо ще 
изчезне. Като използвате уреда по-често, кожата 
ви ще свикне с епилацията, възпалението ще 
намалее, а наново поникналите косми ще станат 
по-тънки и по-меки. Ако възпалението не изчезне 
до три дни, съветваме ви да се консултирате с 
лекар.
Не използвайте епилиращата глава, 
подстригващата глава, приставките или гребена, 
ако са повредени или счупени, тъй като това 
може да доведе до нараняване.
Ниво на шум: Lc = 72 dB [A]

Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти 
по отношение на електромагнитните излъчвания 
(EMF). Ако се употребява правилно и съобразно 
напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за 
използване според наличните досега научни факти.

използване на уреда
Забележка: Почистете епилиращата глава преди 
първата употреба.

съвети за епилация

Когато използвате уреда за пръв път, съветваме 
ви да опитате върху област със слабо окосмяване, 
за да свикнете с процеса на епилация.
Епилацията се прави по-лесно непосредствено 
след като сте взели вана или душ. Кожата ви 
трябва да е напълно суха, преди да започнете 
епилацията.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Кожата ви трябва да е чиста, съвсем суха и 
неомазнена. Не използвайте никакъв крем, преди 
да започнете епилацията. 
Епилацията е по-лесна и по-удобна, когато 
космите са с оптималната дължина от 3-4 мм. Ако 
са по-дълги, препоръчваме първо да ги обръснете 
и да епилирате по-късите повторно поникнали 
косми след 1 или 2 седмици или да използвате 
подстригващата глава с гребена, за да подрежете 
предварително космите до идеалната дължина.
Когато епилирате за пръв път, препоръчваме 
да епилирате вечер, така че ако се образува 
зачервяване, то да изчезне до другата сутрин. 
Когато епилирате, изпъвайте кожата си със 
свободната ръка. Това повдига космите и помага 
минимизира усещането на изскубване.
За оптимална работа, поставете уреда върху 
кожата под прав ъгъл (90°), като плъзгачът 
вкл./изкл. да сочи в посоката, в която смятате 
да движите уреда. Водете уреда по кожата 
срещу посоката на растеж на космите с бавно, 
непрекъснато движение, без да упражнявате 
натиск.
В някои зони, напр. подмишниците, космите могат 
да растат в различни посоки. В такъв случай, 
може да е полезно да движите уреда в различни 
посоки, за да постигнете оптимални резултати.
За успокояване на кожата, препоръчваме след 
епилацията да нанесете овлажняващ крем.
Тънките косми, които порастват повторно, може 
да не порастат до повърхността на кожата. 
Редовна употреба на ексфолираща гъба (напр. под 
душа) помага за предотвратяването на растеж 
на косми навътре, той като нежното търкащо 
действие отстранява горния слой на кожата и 
космите могат да проникнат пред повърхността 
й.
Когато използвате приставката за повдигане 
на косми с масажиращ елемент или капачето 
Opti-start с масажиращ елемент, внимавайте 
масажиращият елемент или гребенът винаги 
да остават в контакт с кожата. Масажиращият 
елемент стимулира и отпуска кожата за по-нежно 
епилиране. 

свързване на уреда

	 1	 	Включете	щепсела	за	захранване	в	уреда	(фиг.	5).

	 2	 	Включете	адаптера	в	контакта.

Епилация на краката

Съветваме ви да започнете епилирането с капачето 
Opti-start с масажиращ елемент. Капачето Opti-start 
с масажиращ елемент осигурява възможно най-добър 
контакт с кожата и ви дава възможност да епилирате 
краката си по-бързо и ефективно. След няколко 
сеанса можете да използвате епилиращата глава с 
приставката за повдигане на космите с масажиращ 
елемент. Тази приставка осигурява оптимално 
повдигане на космите, отпуска кожата и облекчава 
усещането при епилиране.
Използвайте	капачето	Opti-start	с	масажиращ	
елемент	и	приставката	за	повдигане	на	космите	с	
масажиращ	елемент	само	върху	краката.

	 1	 	Поставете	желаната	приставка	(капаче	Opti-
start	с	масажиращ	елемент	или	приставка	за	
повдигане	на	космите	с	масажиращ	елемент)	
само	върху	краката	(фиг.	6).

Процедурата за поставяне на приставките върху 
уреда е една и съща за всички приставки.

	 2	 	Включете	уреда,	като	изберете	желаната	
скорост	(фиг.	7).

За предпочитане използвайте скорост II. Преминете 
на скорост І за области със слабо окосмяване, 
труднодостъпни области и области, в които костите 
са непосредствено под кожата, например колена и 
глезени.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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	 3	 	Опънете	кожата	със	свободната	си	ръка,	за	да	се	
изправят	космите.	

	 4	 	Поставете	епилатора	перпендикулярно	върху	
кожата,	като	плъзгачът	включено/изключено	
трябва	да	е	насочен	в	посоката,	в	която	ще	
движите	уреда	(фиг.	8).

	 5	 	Движете	уреда	бавно	по	кожата,	срещу	
посоката	на	растежа	на	космите.	

Леко притиснете уреда към кожата. 

Епилация на подмишници и бикини линия

Епилаторът е окомплектован с капаче за чувствителни 
зони, което намалява броя на активните епилиращи 
дискове. С него уредът е идеален за епилиране на 
по-нежни части на тялото като подмишници и бикини 
линия. Първите няколко пъти, когато използвате 
уреда, тези зони са особено чувствителни към болка, 
но след повторна употреба усещането за болка 
намалява.
Забележка: Най-добри резултати, по най-удобния 
начин, ще постигнете, когато космите не са прекалено 
дълги (прибл. 4 мм). Ако са по-дълги, можете да ги 
подстрижете с подстригващата глава и гребен 
(вж. раздел “Подстригване на чувствителни зони с 
подстригващата глава и гребен “ в тази глава). 

	 1	 	Почистете	обстойно	зоната	за	епилиране,	за	да	
отстраните	остатъците	от	дезодорант,	крем	и	
др.	След	това	подсушете	мястото.	

	 2	 	Поставете	капачето	за	чувствителни	зони	върху	
епилиращата	глава	(фиг.	9).

	 3	 	Включете	уреда.	
За предпочитане използвайте скорост II. Преминете 
на скорост І за области със слаб растеж на космите и 
труднодостъпни области и области.

	 4	 	Опънете	кожата	със	свободната	си	ръка.	При	
епилиране	на	подмишниците	вдигнете	ръка,	за	
да	опънете	кожата.

	 5	 	Поставете	уреда	перпендикулярно	върху	кожата,	
като	плъзгачът	включено/изключено	трябва	да	е	
насочен	в	посоката,	в	която	ще	движите	уреда.

	 6	 	Движете	уреда	бавно	по	кожата,	срещу	
посоката	на	растежа	на	космите.	
Епилирайте бикини линията, както е показано на 
фигурата (фиг. 10).
Епилирайте подмишниците, както е показано 
на фигурата. Движете уреда в различни 
посоки (фиг. 11).

Подстригване на чувствителни зони с 
подстригващата глава и гребен 

Използвайте с подстригващата глава, за да 
подстрижете космите на подмишниците и бикини 
линията до дължина 4 мм.
Забележка: Подстригващата глава може да се 
използва само при настройка на скоростта I.

	 1	 	Натиснете	епилиращата	глава	по	посока	на	
стрелките	на	гърба	на	уреда	(1)	и	я	свалете	от	
уреда	(2)	(фиг.	12).

	 2	 	Поставете	подстригващата	глава	на	уреда	(1)	и	
я	натиснете	по	посока	на	стрелките	на	гърба	на	
уреда	(2),	за	да	я	фиксирате	(фиг.	13).

	 3	 	Поставете	гребена	върху	подстригващата	глава.

	 4	 	Включете	уреда	(фиг.	14).
Забележка: Скорост II не работи, когато има 
поставена подстригваща глава.

	 5	 	Опънете	кожата	със	свободната	си	ръка.

	 6	 	Движете	уреда	срещу	посоката	на	растеж	на	
космите.	Внимавайте	повърхността	на	гребена	
винаги	да	допира	кожата	(фиг.	15).

	 7	 	Когато	свършите	с	подстригването,	изключете	
уреда	и	свалете	гребена.

-

-

Оформяне с подстригващата глава.

За да оформите бикини линията, използвайте 
подстригващата глава без гребена. Оформянето с 
гребена води до получаване на дължина на космите 
0,5-1 мм. Можете да проявите творчество при 
оформянето на бикини линията. Можете дори да 
нарисувате и изрежете шаблон, напр. с форма на 
сърце, който да използвате за създаване на личен 
стил.
Забележка: Подстригващата глава може да се 
използва само при настройка на скоростта I.

	 1	 	Натиснете	епилиращата	глава	по	посока	на	
стрелките	на	гърба	на	уреда	(1)	и	я	свалете	от	
уреда	(2)	(фиг.	12).

	 2	 	Поставете	подстригващата	глава	на	уреда	(1)	и	
я	натиснете	по	посока	на	стрелките	на	гърба	на	
уреда	(2),	за	да	я	фиксирате	(фиг.	13).

Забележка: Препоръчваме да не поставяте гребена 
върху подстригващата глава.

	 3	 	Включете	уреда	(фиг.	14).
Забележка: Скорост II не работи, когато има 
поставена подстригваща глава.

	 4	 	Движете	уреда	около	желания	контур	на	
бикини	линията,	срещу	посоката	на	растеж	
на	космите.	Допирайте	леко	кожата	с	
подстригващата	глава	(фиг.	16).

Почистване и поддръжка 
Забележка: Погрижете се уредът да е изключен 
и изваден от контакта, преди да започнете да го 
почиствате. 

Никога	не	използвайте	за	почистване	на	уреда	
фибро	гъби,	абразивни	почистващи	препарати	или	
агресивни	течности,	като	бензин	или	ацетон.	

Не промивайте уреда и адаптера с водна 
струя (фиг. 17).
Пазете уреда и адаптера от влага (фиг. 18).

Почистване на приставките

	 1	 	Свалете	всички	приставки	(капаче	за	
чувствителни	зони,	капаче	Opti-start	с	
масажиращ	елемент,	приставка	за	повдигане	на	
космите	с	масажиращ	елемент)	от	епилиращата	
глава	(фиг.	19).
Свалете подстригващия гребен чрез издърпване 
от подстригваща глава (фиг. 20).

	 2	 	Почистете	отрязаните	косми	от	приставката	с	
четката	за	почистване.

	 3	 	Изплакнете	приставката	с	течаща	вода,	като	
едновременно	с	това	я	завъртате.

	 4	 	Подсушете	приставката,	преди	да	я	използвате	
или	приберете.

-

-

-

Почистване на епилиращата глава/
подстригващата глава

	 1	 	Натиснете	епилиращата	глава/подстригващата	
глава	по	посока	на	стрелките	на	гърба	на	уреда	
(1)	и	я	свалете	(2)	(фиг.	12).

	 2	 	Почистете	космите	с	четката	за	
почистване	(фиг.	21).

	 3	 	Изплакнете	епилиращата	глава/подстригващата	
глава	под	чешмата	в	продължение	на	5-
10	секунди,	като	едновременно	с	това	я	
завъртате	(фиг.	22).
Дръпнете лицевото капаче от подстригващата 
глава, за да отстраните всички косми, които са се 
натрупали вътре в нея (фиг. 23).

	 4	 	Изтръскайте	силно	епилиращата	глава/
подстригващата	глава	(фиг.	24)

Подсушете старателно епилиращата глава/
подстригващата глава с платнена салфетка.
Забележка: Внимавайте епилиращата глава/
подстригващата глава да е напълно суха, преди да я 
поставите обратно на уреда. 

Замяна
Всички части на уреда могат да се заменят. Ако 
трябва да замените една или повече от следните 
части, обърнете се към вашия дилър на Philips или 
упълномощен сервизен център на Philips:

самия уред
епилираща глава
капаче за чувствителни зони
Капаче Opti-start с масажиращ елемент
приставка за повдигане на космите с масажиращ 
елемент
подстригваща глава
гребен
четка за почистване
адаптер

Опазване на околната среда
След края на срока на експлоатация на уреда 
не го изхвърляйте заедно с нормалните битови 
отпадъци, а го предайте в официален пункт за 
събиране, където да бъде рециклиран. По този 
начин вие помагате за опазването на околната 
среда (фиг. 25).

гаранция и сервизно обслужване
Ако се нуждаете от сервизно обслужване или 
информация или имате проблем, посетете Интернет 
сайта на Philips на адрес www.philips.com или се 
обърнете към Центъра за обслужване на потребители 
на Philips във вашата страна (телефонния му номер 
ще намерите в международната гаранционна карта). 
Ако във вашата страна няма Център за обслужване на 
потребители, обърнете се към местния търговец на 
уреди на Philips.

Отстраняване на неизправности
В този раздел са обобщени най-често срещаните 
проблеми, на които можете да се натъкнете при 
ползване на този уред. Ако не можете да разрешите 
проблема с помощта на долните указания, свържете 
се с Центъра за обслужване на потребители във 
вашата страна. 

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
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Проблем Причина Решение

Лоша епилация. Движите уреда в неправилна 
посока.

Движете уреда срещу посоката на растежа на космите, като 
плъзгачът включено/изключено трябва да е насочен в посоката, в 
която движите уреда.

Епилиращата глава не е 
поставена върху кожата под 
необходимия ъгъл.

Уредът трябва да се поставя върху кожата под ъгъл 90° (вижте глава 
“Използване на уреда”).

Използвали сте (депилаторен) 
крем преди епилацията.

Кожата ви трябва да е чиста, съвсем суха и неомазнена. Не 
използвайте никакъв крем, преди да започнете епилацията.

Космите са твърде къси. Понякога космите са твърде къси и не могат да бъдат захванати. 
Оптималната им дължина с оглед на лесно премахване е 3-4 мм. 
Останалите незахванати при сеанса косми ще бъдат достатъчно 
дълги при следващото епилиране. Можете също да се опитате да 
захванете космите, като преминете с уреда още няколко пъти по 
кожата.

При епилация на краката 
капачето за чувствителни зони е 
било поставено на епилиращата 
глава.

Не използвайте капачето за чувствителни зони при епилиране на 
краката, тъй като то намалява броя на активните епилиращи дискове. 
Забележка: Не използвайте епилатора без капачето за чувствителни 
зони при епилиране на подмишниците или бикини линията.

Уредът не работи. В контакта, в който е включен 
уредът, няма напрежение.

Проверете дали има ток в този контакт. Ако сте включили епилатора 
в контакт в банята, вероятно ще трябва да включите и осветлението 
на банята, за да има ток в контакта.

 Не мога да избера 
настройка на 
скоростта II.

Поставена е подстригващата 
глава. Подстригващата глава 
може да се използва само при 
настройка на скоростта I.

Когато използвате подстригващата глава, избирайте настройка на 
скоростта I.

 Не мога да извадя 
подстригващата глава/
епилиращата глава от 
уреда.

Опитвате да я извадите право 
напред.

Натиснете епилиращата глава/подстригващата глава по посока на 
стрелките на гърба на уреда и след това я издърпайте от уреда 
(вижте глава “Почистване и поддръжка”).
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SlOvEnščina

Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če 
želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, 
registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
Vaš novi depilator lahko odstrani neželene dlačice hitro, 
preprosto in učinkovito. Primeren je za depilacijo nog, 
pazduh in intimnih delov.
Vrteči se diski ujamejo celo najkrajše dlačice (do 0,5 mm) 
in jih izpulijo s korenino vred. 
Dlačice, ki ponovno zrastejo, so mehke in tanke. Po 
depiliranju s tem aparatom bo vaša koža gladka in 
neporaščena več tednov.
Depilatorju so priloženi naslednji nastavki:

nastavek za dvigovanje dlačic z masažnim 
elementom

Ta nastavek dvigne tudi najkrajše dlačice, ki ležijo tik 
ob koži. Masažni element blaži občutek puljenja in lajša 
neprijeten občutek na koži takoj po odstranitvi dlačic. 

Pokrovček za optimalno depilacijo z 
masažnim elementom

Pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim 
elementom omogoča izjemno učinkovito in nežno 
depilacijo. Zagotavlja popoln stik s kožo in optimalen 
položaj aparata, tako da dlake odstranite učinkovito in z 
eno samo potezo. Masažni element vam med depilacijo 
daje sproščujoč in prijeten občutek.

Pokrovček za občutljivejše predele
Pokrovček za občutljivejše predele je posebej zasnovan za 
depiliranje občutljivih predelov, kot so pazduhe in intimni 
deli. Blaži občutek puljenja, ki se lahko pojavi pri depiliranju 
občutljivejših predelov, in zagotavlja dolgotrajne rezultate.

Prirezovalna glava in glavnik
Prirezovalna glava je zasnovana za oblikovanje občutljivih 
delov, predvsem predela bikinija. S prirezovalno glavo 
in glavnikom lahko dlake prirežete na dolžino 4 mm, ki 
je najprimernejša za depilacijo. Če prirezovalno glavo 
uporabljate brez glavnika, lahko z njo predel bikinija 
oblikujete, kakor želite. Oblikovanje predela bikinija še ni 
bilo lažje.

Splošni opis (Sl. 1)
A Nastavek za dvigovanje dlačic z masažnim elementom 
B Pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim 

elementom
C Prirezovalni glavnik
D Prirezovalna glava 
E Pokrovček za občutljivejše predele
F Depilacijski diski
G Depilacijska glava
H Drsno stikalo za vklop/izklop

O = izklop
I = običajna hitrost
II = visoka hitrost (samo za uporabo z depilacijsko 
glavo)

Opomba: Hitrosti II ni mogoče uporabiti, če je nameščena 
prirezovalna glava.
I Vtičnica za vtikač aparata
J Manjši vtikač
K Adapter
L Ščetka za čiščenje 

Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški 
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

nevarnost
Aparata in adapterja ne močite.
Aparata ne uporabljajte blizu oz. nad umivalnikom ali 
nad kadjo z vodo (Sl. 2).
Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho (Sl. 3).
V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ne 
uporabljajte podaljška (Sl. 4).

Opozorilo
Aparat uporabljajte le s priloženim adapterjem.

-
-
-

-
-

-
-

-

Izdelka ne uporabljajte, če sta poškodovana aparat ali 
adapter.
Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le 
z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete 
nevarnosti.
V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in 
menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko 
pride do nevarne situacije.
Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb 
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi 
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in 
znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim 
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Pozor
Pazduhe in intimne dele si depilirajte le z nameščenim 
pokrovček za intimne predele. 
Aparat je zasnovan samo za odstranjevanje ženskih 
dlačic od vratu navzdol: pod pazduho, na intimnih 
predelih in nogah. Ne uporabljajte ga za druge 
namene. 
Da bi preprečili poškodbe ali nesreče, delujočega 
aparata (z nastavki ali brez) ne približujte lasem, 
trepalnicam, obrvem, oblačilom, žicam, kablom, 
ščetkam, itd. 
Aparata ne uporabljajte na razdraženi koži ali na koži 
s krčnimi žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji 
(z dlakami) ali ranami, ne da bi se prej posvetovali 
z zdravnikom. Tudi ljudje z oslabljenim imunskim 
sistemom ali ljudje, ki trpijo za sladkorno boleznijo, 
hemofilijo ali pridobljeno imunsko pomanjkljivostjo, se 
naj pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.
Koža bo po prvih nekaj uporabah lahko malce 
rdeča in vneta. Ta pojav je povsem normalen in bo 
hitro izginil. Ko boste aparat pogosteje uporabljali, 
se bo koža privadila na depilacijo, vnetje kože se bo 
zmanjšalo in nove dlačice bodo tanjše in mehkejše. 
Če vnetje ne izgine v treh dneh, vam svetujemo 
posvet z zdravnikom.
Depilacijske glave, prirezovalne glave, nastavkov ali 
glavnika ne uporabljajte, če so poškodovani ali počeni, 
ker se lahko poškodujete.
Raven hrupa: Lc = 72 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede 
elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate 
pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova 
uporaba, glede na danes veljavne znanstvene dokaze, 
varna.

Uporaba aparata
Opomba: Depilacijsko glavo pred prvo uporabo očistite.

namigi za depilacijo

Pri prvi uporabi aparata svetujemo, da ga najprej 
preizkusite na predelu telesa, kjer je malo dlačic, da se 
privadite na depilacijski postopek.
Depiliranje je lažje takoj po kopanju ali prhanju. Koža 
mora biti pred depiliranjem popolnoma suha.
Koža naj bo čista, popolnoma suha in nemastna. Pred 
depilacijo ne uporabljajte krem. 
Depilacija je lažja in udobnejša, če so dlačice dolge 
od 3 do 4 milimetre. Če so daljše, priporočamo, 
da se pred depilacijo obrijete in nato po 1 do 2 
tednih odstranite krajše ponovno zrasle dlačice ali pa 
uporabite prirezovalno glavo z glavnikom in skrajšate 
dlačice na priporočljivo dolžino.
Priporočamo, da prvo depilacijo opravite zvečer, da 
morebitna pordelost kože čez noč izgine. 
Pri depilaciji s prosto roko nategnite kožo. Tako se 
postavite dlačice pokonci in ublažite občutek puljenja.
Za najučinkovitejše delovanje aparat postavite 
ob kožo pod pravim kotom (90°), pri čemer naj 
bo drsno stikalo za vklop/izklop obrnjeno v smer 
premikanja aparata. Aparat vodite po koži v nasprotni 
smeri rasti dlačic s počasnimi, enakomernimi gibanji 
brez pritiskanja.
Na nekaterih mestih, kot so na primer pazduhe, lahko 
dlačice rastejo v različnih smereh. Na takih področjih 

-
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-

-

-

-

-
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lahko najboljše rezultate dosežete s pomikanjem 
aparata v različne smeri.
Za sproščanje kože po depilaciji priporočamo 
uporabo vlažilne kreme.
Nežne dlačice, ki zrastejo po depilaciji, ne prodrejo 
vedno na površje kože. Vraščanje dlačic lahko 
zmanjšate z redno uporabo gobice ali kreme za piling 
(npr. med tuširanjem), saj z drgnjenjem odstranite 
odmrlo povrhnjico, zato lahko nežne dlačice prodrejo 
na površje.
Pri uporabi nastavka za dvigovanje dlačic z masažnim 
elementom ali pokrovčka za optimalno depilacijo z 
masažnim elementom pazite, da se masažni element 
ali glavnik ves čas dotikata kože. Masažni element 
kožo poživi in sprosti, zato je depilacija nežnejša. 

Priklop aparata

	 1	 	Vstavite	vtikač	aparata	v	aparat	(Sl.	5).

	 2	 	Adapter	vključite	v	omrežno	vtičnico.

Depiliranje nog

Priporočamo, da depiliranje začnete s pokrovčkom za 
optimalno depilacijo z masažnim elementom. Pokrovček 
za optimalno depilacijo z masažnim elementom zagotavlja 
optimalen stik s kožo in omogoča hitrejšo in učinkovitejšo 
depilacijo nog. Čez nekaj časa lahko uporabite tudi 
depilacijsko glavo z nastavkom za dvigovanje dlačic z 
masažnim elementom. Ta nastavek poskrbi za optimalno 
dvigovanje dlačic, sprošča kožo in blaži občutek puljenja 
med depilacijo.
Pokrovček	za	optimalno	depilacijo	z	masažnim	
elementom	in	nastavek	za	dvigovanje	dlačic	z	masažnim	
elementom	uporabljajte	samo	za	depilacijo	nog.

	 1	 	Izbrani	nastavek	(pokrovček	za	optimalno	depilacijo	
z	masažnim	elementom	ali	nastavek	za	dvigovanje	
dlačic	z	masažnim	elementom)	namestite	na	
depilacijsko	glavo	(Sl.	6).

Postopek namestitve na aparat je enak pri vseh nastavkih.

	 2	 	Izberite	želeno	hitrost	za	vklop	aparata	(Sl.	7).
Priporočamo vam, da uporabite hitrost II. Hitrost I izberite 
za manj poraščene dele telesa, za težko dosegljive dele in 
za dele, kjer so kosti neposredno pod kožo, na primer za 
kolena in gležnje.

	 3	 	S	prosto	roko	si	napnite	kožo,	da	se	dlačice	
postavijo	pokonci.	

	 4	 	Namestite	depilator	navpično	na	kožo,	z	
drsnim	stikalom	usmerjenim	v	smer	premikanja	
aparata	(Sl.	8).

	 5	 	Premikajte	aparat	počasi	po	koži	proti	smeri	rasti	
dlak.	

Aparat nežno prislonite ob kožo. 

Depilacija pazduh ter intimnih delov

Depilatorju je priložen pokrovček za občutljive predele, 
ki zmanjša število aktivnih vrtečih se diskov. Tako postane 
aparat idealen za depiliranje občutljivejših delov telesa, 
kot so pazduhe in intimni deli. Pri prvih nekaj uporabah 
aparata so ti deli še posebej občutljivi, toda pri redni 
uporabi se ta občutek bolečine zmanjša.
Opomba: Depiliranje je najučinkovitejše in najudobnejše, 
če dlačice niso predolge (pribl. 4 mm). Če so dlačice daljše, 
jih lahko s prirezovalno glavo in glavnikom skrajšate na 
ustrezno dolžino (oglejte si razdelek “Prirezovanje dlačic na 
občutljivih delih s prirezovalno glavo in glavnikom” v tem 
poglavju). 

	 1	 	Temeljito	očistite	kožo,	ki	jo	boste	depilirali,	in	
odstranite	vse	ostanke	dezodorantov,	krem	itd.	
Nato	kožo	obrišite	do	suhega.	

	 2	 	Pokrovček	za	občutljivejše	predele	namestite	na	
depilacijsko	glavo	(Sl.	9).

	 3	 	Vklopite	aparat.	
Priporočamo vam, da uporabite hitrost II. Hitrost I izberite 
za manj poraščene dele telesa in za težko dosegljive dele.

-

-

-
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	 4	 	S	prosto	roko	nategnite	kožo.	Pri	depiliranju	pod	
pazduhami	kožo	nategnite	tako,	da	iztegnete	roko.

	 5	 	Namestite	aparat	navpično	na	kožo,	z	drsnim	
stikalom	usmerjenim	v	smer	premikanja	aparata.

	 6	 	Premikajte	aparat	počasi	po	koži	proti	smeri	rasti	
dlak.	
Depilirajte si intimne dele, kot je prikazano na 
sliki (Sl. 10).
Pazduhe si depilirajte, kot je prikazano na sliki. Aparat 
premikajte v različnih smereh (Sl. 11).

Prirezovanje dlačic na občutljivih delih s 
prirezovalno glavo in glavnikom 

S prirezovalno glavo lahko dlačice pod pazduhami in v 
predelu bikinija skrajšate na 4 mm.
Opomba: Prirezovalno glavo lahko uporabljate samo s 
hitrostjo I.

	 1	 	Depilacijsko	glavo	potisnite	v	smeri	puščic	na	
hrbtni	strani	aparata	(1)	in	jo	odstranite	z	aparata	
(2)	(Sl.	12).

	 2	 	Na	aparat	nastavite	prirezovalno	glavo	(1)	in	jo	
pritrdite	tako,	da	jo	potisnete	v		smeri	puščic	na	
hrbtni	strani	aparata	(2)	(Sl.	13).

	 3	 	Na	prirezovalno	glavo	pritrdite	glavnik.

	 4	 	Vklopite	aparat	(Sl.	14).
Opomba: Hitrosti II ni mogoče uporabiti, če je nameščena 
prirezovalna glava.

	 5	 	S	prosto	roko	si	napnite	kožo.

	 6	 	Aparat	premikajte	proti	rasti	dlačic.	Pazite,	da	se	
glavnik	ves	čas	dotika	kože	(Sl.	15).

	 7	 	Ko	končate	s	prirezovanjem,	izklopite	aparat	in	
odstranite	glavnik.

Oblikovanje s prirezovalno glavo.

Za oblikovanje predela bikinija, uporabite prirezovalno 
glavo brez glavnika. Prirezovanje brez glavnika skrajša 
dlačice na približno 0,5–1 mm. Pri oblikovanju predela 
bikinija ste lahko ustvarjalni. Narišete in izrežete si lahko 
celo šablono, na primer v obliki srca, ki jo potem lahko 
uporabite za oblikovanje povsem svojstvenega sloga.
Opomba: Prirezovalno glavo lahko uporabljate samo s 
hitrostjo I.

	 1	 	Depilacijsko	glavo	potisnite	v	smeri	puščic	na	
hrbtni	strani	aparata	(1)	in	jo	odstranite	z	aparata	
(2)	(Sl.	12).

	 2	 	Na	aparat	nastavite	prirezovalno	glavo	(1)	in	jo	
pritrdite	tako,	da	jo	potisnete	v	smeri	puščic	na	
hrbtni	strani	aparata	(2)	(Sl.	13).

Opomba: Priporočamo, da na prirezovalno glavo ne 
namestite glavnika.

	 3	 	Vklopite	aparat	(Sl.	14).
Opomba: Hitrosti II ni mogoče uporabiti, če je nameščena 
prirezovalna glava.

	 4	 	Z	aparatom	oblikujte	želeno	linijo	bikinija	in	
ga	pri	tem	premikajte	v	nasprotni	smeri	rasti	
dlak.	S	prirezovalno	glavo	se	kože	dotikajte	le	
narahlo	(Sl.	16).

čiščenje in vzdrževanje 
Opomba: Aparat pred začetkom čiščenja izklopite in 
izključite iz električnega omrežja. 

Aparata	ne	čistite	s	čistilnimi	gobicami,	jedkimi	čistili	ali	
agresivnimi	tekočinami,	kot	sta	bencin	ali	aceton.	

Aparata ali adapterja nikoli ne spirajte pod tekočo 
vodo (Sl. 17).
Aparata in adapterja ne močite (Sl. 18).

čiščenje nastavkov

	 1	 	Z	depilacijske	glave	snemite	vse	nastavke	
(pokrovček	za	občutljivejše	predele,	pokrovček	
za	optimalno	depilacijo	z	masažnim	elementom,	

-

-

-

-

nastavek	za	dvigovanje	dlačic	z	masažnim	
elementom)	(Sl.	19).
Prirezovalni glavnik povlecite s prirezovalne 
glave (Sl. 20).

	 2	 	S	ščetko	za	čiščenje	odstranite	dlačice	z	nastavka.

	 3	 	Nastavek	sperite	pod	tekočo	vodo	in	ga	pri	tem	
vrtite.

	 4	 	Preden	nastavek	uporabite	ali	shranite,	ga	posušite.

čiščenje depilacijske/prirezovalne glave

	 1	 	Depilacijsko/prirezovalno	glavo	potisnite	v	smeri	
puščic	na	hrbtni	strani	aparata	(1)	in	jo	odstranite	
(2)	(Sl.	12).

	 2	 	Obrite	dlačice	odstranite	s	ščetko	za	
čiščenje	(Sl.	21).

	 3	 	Depilacijsko/prirezovalno	glavo	5–10	sekund	
spirajte	pod	tekočo	vodo	in	jo	pri	tem	
obračajte	(Sl.	22).
S prirezovalne glave potegnite sprednji pokrov in 
odstranite vse dlačice, ki so se nabrale v notranjosti 
prirezovalne glave (Sl. 23).

	 4	 	Depilacijsko/prirezovalno	glavo	dobro	
stresite	(Sl.	24).

Nato jo popolnoma osušite s kuhinjsko krpo.
Opomba: Preden depilacijsko/prirezovalno glavo ponovno 
namestite na aparat, mora biti popolnoma suha. 

Zamenjava
Zamenjati je mogoče vse dele aparata. Če je potrebna 
zamenjava enega ali več naslednjih delov, aparat odnesite 
Philipsovemu prodajalcu ali na pooblaščen Philipsov 
servisni center :

-

-

sam aparat
depilacijska glava
pokrovček za občutljivejše predele
pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim 
elementom
nastavek za dvigovanje dlačic z masažnim elementom
prirezovalna glava
glavnik
ščetka za čiščenje
adapter

Okolje
Po preteku življenjske dobe ne odvrzite aparata 
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga 
odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. 
Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 25).

Garancija in servis
Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite 
Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali 
pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom 
v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem 
garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se 
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Odpravljanje težav
To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se 
lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti 
ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč 
uporabnikom v vaši državi. 

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

Težava Vzrok Rešitev

Neučinkovito 
depiliranje.

Aparat premikate v napačno 
smer.

Aparat premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic, drsno stikalo za vklop/izklop pa 
naj bo obrnjeno v smer premikanja aparata.

Depilacijska glava je na kožo 
postavljena pod neustreznim 
kotom.

Aparat vedno postavite na kožo pod kotom 90° (oglejte si poglavje “Uporaba 
aparata”).

Pred depilacijo ste uporabili 
(depilacijsko) kremo.

Koža naj bo čista, popolnoma suha in nemastna. Pred depilacijo ne uporabljajte 
krem.

Dlake so prekratke. Nekatere dlake niso dovolj dolge, da bi jih aparat lahko prijel. Najprimernejša 
dolžina za preprosto odstranjevanje dlačic je 3–4 mm. Dlačice, ki so trenutno 
prekratke, da bi jih aparat lahko odstranil, bodo do naslednjega depiliranja že 
dovolj zrasle. Lahko pa jih poskusite prijeti tudi tako, da aparat še nekajkrat 
potegnete po koži.

Med depilacijo nog je na 
depilacijski glavi pokrovček 
za občutljive predele.

Pri depiliranju nog ne uporabljajte pokrovčka za občutljive predele, saj ta 
zmanjša število aktivnih depilacijskih diskov. Pazduh in intimnih predelov ne 
depilirajte brez uporabe pokrovčka za občutljive predele.

Aparat ne deluje. Vtičnica, v katero je 
priključen aparat, ni aktivna.

Prepričajte se, da je vtičnica pod napetostjo. Če ste depilator priklopili v 
kopalnici, morate za aktiviranje vtičnice morda vklopiti luč.

 Hitrosti II ni 
mogoče izbrati.

Nameščena je prirezovalna 
glava. Uporabljate jo lahko 
samo s hitrostjo I.

Pri uporabi prirezovalne glave izberite hitrost I.

Z aparata ni 
mogoče odstraniti 
prirezovalne/
depilacijske glave.

Poskušate jo neposredno 
odstraniti z aparata.

Preden depilacijsko/prirezovalno glavo odstranite z aparata, jo potisnite v smeri 
puščic na hrbtni strani aparata (oglejte si poglavje “Čiščenje in vzdrževanje”).
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SrpSKI

Uvod
Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da 
biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, 
registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
Novim epilatorom brzo, lako i efikasno možete da 
uklonite neželjene dlačice. Ovaj epilator naročito je 
pogodan za uklanjanje dlačica sa nogu, pazuha i bikini 
zone.
Rotirajući diskovi hvataju čak i najkraće dlačice (do 0,5 
mm) i izvlače ih iz korena. 
Nove dlačice su meke i tanke. Nakon epilacije ovim 
aparatom vaša koža dugo ostaje glatka, jer nove dlačice 
neće izrasti i po nekoliko sedmica.
Uređaj se isporučuje sa sledećim dodacima:

Dodatak za podizanje dlačica sa masažerom
Ovaj dodatak podiže položene dlačice, čak i one najkraće. 
Masažer ublažava neugodan osećaj čupanja i umiruje kožu 
posle uklanjanja dlačica. 

Opti-start kapica sa masažerom
Opti-start kapica sa masažerom omogućava optimalno 
efikasnu i nežnu epilaciju. Obezbeđuje idealan kontakt 
sa kožom i optimalno pozicioniranje aparata, tako da se 
dlačice mogu efikasno ukloniti jednim pokretom. Masažer 
čini epilaciju prijatnom i opuštenom.

Kapica za osetljiva područja
Kapica za osetljiva područja je posebno dizajnirana za 
epilaciju pazuha i bikini zone. Ublažava neprijatan osećaj 
epilacije u osetljivim područjima sa dugotrajnim efektom.

Glava za podrezivanje i češalj
Glava za podrezivanje je dizajnirana za oblikovanje 
osetljivih područja, naročito bikini zone. Pomoću glave za 
podrezivanje i češlja moguće je skratiti dlačice na dužinu 
od 4 mm, što je idealna dužina za epilaciju. Glavu za 
podrezivanje bez češlja možete koristiti za oblikovanje 
bikini zone na željeni način. Oblikovanje bikini zone nikada 
nije bilo jednostavnije.

Opšti opis (Sl. 1)
A Dodatak za podizanje dlačica sa masažerom 
B Opti-start kapica sa masažerom
C Češalj za podrezivanje
D Glava za podrezivanje 
E Kapica za osetljiva područja
F Diskovi za epilaciju
G Glava za epilaciju
H Dugme za uključivanje/isključivanje

O = isključeno
I = normalna brzina
II = velika brzina (koristi se samo za glavu za epilaciju)

Napomena: Brzina II nije moguća kada je priključena glava 
za podrezivanje.
I Utičnica za priključni kabl
J Mali utikač
K Adapter
L Četka za čišćenje 

važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i 
sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost
Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase.
Aparat ne koristite pored ili iznad umivaonika ili kade 
koja je napunjena vodom (Sl. 2).
Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem (Sl. 3).
Ako aparat koristite u kupatilu, nemojte koristiti 
produžni kabl (Sl. 4).

Upozorenje
Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom 
koji se nalazi u kompletu.
Nemojte koristiti aparat niti adapter ako su oštećeni.
Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim 
da bi se izbegla opasnost.

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte 
adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer 
se na taj način izlažete opasnosti.
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od 
strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim 
fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili 
nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom 
ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od 
strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi 
igrala sa aparatom.

Oprez
Prilikom epilacije pazuha i bikini zone obavezno 
koristite kapicu za osetljiva područja. 
Ovaj aparat je namenjen samo za uklanjanje dlaka 
na ženskom telu, u zonama ispod vrata: pazuh, bikini 
zona i noge. Nemojte ga upotrebljavati u bilo koju 
drugu svrhu. 
Da biste sprečili povrede i oštećenja, uključen 
aparat ( sa ili bez dodataka) držite podalje od kose, 
obrva, trepavica, odeće, konca, traka, četaka itd. 
Aparat ne upotrebljavajte na iritiranoj koži, kao 
ni koži sa proširenim venama, osipom, mrljama, 
madežima (sa dlačicama) ili ranama bez konsultacije 
sa lekarom. Osobe sa umanjenom imunološkom 
reakcijom i osobe koje pate od šećerne bolesti, 
hemofilije ili imunodeficijencije takođe pre upotrebe 
treba da se obrate svom lekaru.
Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se pojavi 
lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno 
normalna i ubrzo će nestati. Posle češće upotrebe 
aparata vaša koža će se naviknuti na epilaciju, iritacija 
će se smanjiti, a nove dlačice će postati tanje i 
mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od tri dana, 
preporučujemo vam da se konsultujete sa svojim 
lekarom.
Nemojte koristiti glavu za epilaciju, glavu za 
podrezivanje, dodatke ili češalj ukoliko su oštećeni ili 
polomljeni, jer to može izazvati povrede.
Jačina buke: Lc = 72 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi 
sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom 
rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz 
ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema 
naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Upotreba aparata
Napomena: Pre prve upotrebe očistite glavu za epilaciju.

Saveti za epilaciju

Kada aparat koristite prvi put, savetujemo da ga 
isprobate na području sa manje dlačica da biste se 
navikli na postupak epilacije.
Epilacija je lakša odmah nakon kupanja ili tuširanja. Pre 
početka epilacije proverite da li vam je koža potpuno 
suva.
Proverite da li je koža čista, potpuno suva i 
odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da koristite 
nikakve kreme. 
Epilacija je jednostavnija i prijatnija kada su dlačice 
optimalne dužine 3-4 mm. Ukoliko su duže, 
preporučujemo da ih prvo obrijete, a zatim ih, nakon 
1 do 2 nedelje, epilirate ili da upotrebite glavu za 
podrezivanje sa češljem da biste dlačice skratili na 
idealnu dužinu.
Kada se prvi put epilirate, savetujemo da to učinite 
uveče tako da crvenilo koje se javlja može nestati 
preko noći. 
Kod epilacije slobodnom rukom razvucite kožu. Na 
ovaj način se podižu dlačice i smanjuje neugodan 
osećaj čupanja.
Za optimalan rad, postavite aparat na kožu 
pod pravim uglom (90°) tako da dugme on/off 
(uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu 
pomeranja aparata. Aparat lagano pomerajte po 
koži u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica, 
kontinualnim pokretima bez pritiskanja.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U nekim područjima, npr. pod pazuhom, dlačice 
rastu u različitim pravcima. U tom slučaju, korisno 
je pomerati aparat u različitim pravcima kako bi se 
dobili optimalni rezultati.
Nanesite hidrantnu kremu na kožu posle epilacije, da 
biste je opustili.
Nežne dlačice koje ponovo izrastu možda neće biti 
na površini kože. Redovnom upotrebom sunđera 
ili kreme za piling (npr. prilikom tuširanja) sprečava 
se urastanje dlačica, jer se nežnim trljanjem uklanja 
gornji sloj kože tako da nežne dlačice mogu da prođu 
kroz nju.
Kada koristite dodatak za podizanje dlačica sa 
masažerom ili opti-start kapicu sa masažerom, pazite 
da element za masažu ili češalj uvek budu u kontaktu 
sa kožom. Masažer stimuliše i opušta kožu kako bi 
epilacija bila nežnija. 

Priključivanje aparata

	 1	 	Uključite	priključak	za	aparat	u	uređaj	(Sl.	5).

	 2	 	Uključite	adapter	u	zidnu	utičnicu.

Epilacija nogu

Savetujemo vam da epilaciju počnete sa opti-start 
kapicom sa masažerom. Opti-start kapica sa masažerom 
obezbeđuje maksimalan kontakt sa kožom i omogućava 
brzu i efikasniju epilaciju nogu. Nakon nekoliko sesija 
možete koristiti epilacijsku glavu koja ima dodatak za 
podizanje dlačica sa masažerom. Taj dodatak obezbeđuje 
optimalno podizanje dlačica, opušta kožu i smanjuje osećaj 
čupanja.
Koristite	opti-start	kapicu	sa	masažerom	i	dodatak	za	
podizanje	dlačica	sa	masažerom	samo	kada	epilirate	
noge.

	 1	 	Postavite	željeni	dodatak	(opti-start	kapicu	sa	
masažerom	ili	dodatak	za	podizanje	dlačica	sa	
masažerom)	na	glavu	za	epilaciju	(Sl.	6).

Postupak za postavljanje dodataka na aparat je isti za sve 
dodatke.

	 2	 	Izaberite	željenu	brzinu	da	biste	uključili	
aparat	(Sl.	7).

Najbolje je da koristite brzinu II. Brzinu I izaberite za 
delove sa manjim brojem dlačica, teško dostupne delove 
tela i delove u kojima se kosti nalaze direktno ispod kože, 
kao što su kolena i članci.

	 3	 	Razvucite	kožu	slobodnom	rukom	kako	bi	dlačice	
stajale	uspravno.	

	 4	 	Postavite	aparat	pod	pravim	uglom	u	odnosu	na	
kožu,	tako	da	dugme	on/off	(uključeno/isključeno)	
bude	okrenuto	u	pravcu	pomeranja	aparata	(Sl.	8).

	 5	 	Lagano	vodite	aparat	preko	kože,	u	pravcu	
suprotnom	od	rasta	dlačica.	

Aparat lagano pritisnite o kožu. 

Epilacija pazuha i bikini zone

Uz epilator se isporučuje i kapica za osetljiva područja 
koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. To aparat 
čini idealnim za epilaciju osetljivih područja na telu, poput 
pazuha i bikini zone. Prilikom prvih nekoliko epilacija, 
ove oblasti su osetljive na bol, ali će taj osećaj nestati 
ponavljanjem epilacije.
Napomena: Najbolje rezultate i najprijatniju epilaciju 
dobićete kada dlačice nisu suviše dugačke (pribl. 4 mm). 
Ukoliko su duže, možete ih skratiti na potrebnu dužinu 
pomoću glave za podrezivanje sa češljem (pogledajte 
odeljak „Podrezivanje osetljivih područja pomoću glave za 
podrezivanje sa češljem“ u ovom poglavlju). 

	 1	 	Dobro	očistite	područje	epilacije	kako	biste	uklonili	
ostatke	dezodoransa,	kreme	itd,	a	zatim	ga	osušite.	

	 2	 	Postavite	kapicu	za	osetljiva	područja	na	glavu	za	
epilaciju	(Sl.	9).

	 3	 	Uključite	aparat.	
Najbolje je da koristite brzinu II. Brzinu I izaberite za 
delove sa manjim brojem dlačica, teško dostupne delove.

-

-

-

-
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	 4	 	Razvucite	kožu	slobodnom	rukom.	Prilikom	epilacije	
pazuha,	podignite	ruku	da	biste	razvukli	kožu.

	 5	 	Postavite	aparat	pod	pravim	uglom	u	odnosu	na	
kožu,	tako	da	dugme	on/off	(uključeno/isključeno)	
bude	okrenuto	u	pravcu	pomeranja	aparata.

	 6	 	Lagano	vodite	aparat	po	koži	u	pravcu	suprotnom	
od	rasta	dlačica.	
Bikini zonu epilirajte onako kako je prikazano na 
slici (Sl. 10).
Predeo ispod pazuha epilirajte onako kako je 
prikazano na slici. Aparat pomerajte u različitim 
pravcima (Sl. 11).

Podrezivanje osetljivih područja pomoću 
glave za podrezivanje sa češljem 

Glavu za podrezivanje koristite za skraćivanje dlačica pod 
pazuhom i u bikini zoni na dužinu od 4 mm.
Napomena: Glava za podrezivanje se može koristi samo na 
brzini I.

	 1	 	Glavu	za	epilaciju	pritisnite	u	smeru	strelica	na	
poleđini	aparata	(1)	i	skinite	je	sa	njega	(2)	(Sl.	12).

	 2	 	Postavite	glavu	za	podrezivanje	na	aparat	(1)	i	
pritisnite	je	u	smeru	suprotnom	od	strelica	na	
poleđini	aparata	(2)	da	biste	je	fiksirali	(Sl.	13).

	 3	 	Postavite	češalj	na	glavu	za	podrezivanje.

	 4	 	Uključite	aparat	(Sl.	14).
Napomena: Brzina II nije moguća kada je priključena glava 
za podrezivanje.

	 5	 	Razvucite	kožu	slobodnom	rukom.

	 6	 	Aparat	pomerajte	u	pravcu	suprotnom	od	rasta	
dlačica.	Površina	češlja	uvek	mora	biti	u	kontaktu	sa	
kožom	(Sl.	15).

	 7	 	Kada	završite	podrezivanje,	isključite	aparat	i	
uklonite	češalj.

Oblikovanje pomoću glave za podrezivanje.

Za oblikovanje bikini zone, koristite glavu za podrezivanje 
bez češlja. Na ovaj način, dlačice će biti dužine od 
približno 0,5 - 1mm. Prilikom oblikovanja bikini zone, 
možete izraziti svoju kreativnost. Možete čak napraviti 
šablon, npr. u obliku srca, koji možete koristiti za 
oblikovanje bikini zone.
Napomena: Glava za podrezivanje se može koristi samo na 
brzini I.

	 1	 	Glavu	za	epilaciju	pritisnite	u	smeru	strelica	na	
poleđini	aparata	(1)	i	skinite	je	sa	njega	(2)	(Sl.	12).

	 2	 	Postavite	glavu	za	podrezivanje	na	aparat	(1)	i	
pritisnite	je	u	smeru	suprotnom	od	strelica	na	
poleđini	aparata	(2)	da	biste	je	fiksirali	(Sl.	13).

Napomena: Naš savet je da ne stavljate češalj na glavu za 
podrezivanje.

	 3	 	Uključite	aparat	(Sl.	14).
Napomena: Brzina II nije moguća kada je priključena glava 
za podrezivanje.

	 4	 	Pomerajte	aparat	prema	željenoj	konturi	bikini	
zone,	u	pravcu	suprotnom	od	pravca	rasta	
dlačica.	Lagano	dodirujte	dlačice	glavom	za	
podrezivanje	(Sl.	16).

čišćenje i održavanje 
Napomena: Pre početka čišćenja, proverite da li je aparat 
isključen i izvučen iz utičnice. 

Za	čišćenje	aparata	nemojte	koristiti	jastučiće	za	ribanje	
i	abrazivna	sredstva	za	čišćenje	niti	agresivne	tečnosti	
kao	što	su	benzin	ili	aceton.	

Aparat i adapter nikada nemojte da ispirate pod 
mlazom vode (Sl. 17).
Vodite računa da se aparat i adapter ne 
pokvase (Sl. 18).

-

-

-

-

čišćenje dodataka

	 1	 	Skinite	dodatak	(kapicu	za	osetljiva	područja,	opti-
start	kapicu	sa	masažerom,	dodatak	za	podizanje	
dlačica	sa	masažerom)	sa	glave	za	epilaciju	(Sl.	19).
Povlačenjem skinite češalj sa glave za 
podrezivanje (Sl. 20).

	 2	 	Pomoću	četkice	za	čišćenje	uklonite	dlačice	sa	
dodatka.

	 3	 	Isperite	dodatak	pod	mlazom	vode	okrećući	ga.

	 4	 	Osušite	dodatak	pre	nego	što	ga	upotrebite	ili	
odložite.

čišćenje glave za epilaciju i glave za 
podrezivanje

	 1	 	Glavu	za	epilaciju/podrezivanje	pritisnite	u	smeru	
strelica	na	poleđini	aparata	(1)	i	skinite	je	sa	njega	
(2)	(Sl.	12).

	 2	 	Dlačice	očistite	četkicom	za	čišćenje	(Sl.	21).

	 3	 	Ispirajte	glavu	za	epilaciju	ili	podrezivanje	5-
10	sekundi	pod	mlazom	vode	i	pri	tom	je	
okrećite	(Sl.	22).
Povucite prednji poklopac sa glave za podrezivanje i 
uklonite dlačice koje su se nakupile unutar glave za 
podrezivanje (Sl. 23).

	 4	 	Temeljno	protresite	glavu	za	epilaciju	ili	
podrezivanje	(Sl.	24).

Glavu za epilaciju ili podrezivanje dobro osušite krpom.
Napomena: Proverite da li je glava za epilaciju/
podrezivanje potpuno suva pre nego što je stavite nazad na 
aparat. 

-

-

Zamena delova
Svi delovi aparata mogu se zameniti. Ukoliko je potrebno 
da zamenite neki od delova, obratite se distributeru 
Philips proizvoda ili ovlašćenom Philips servisnom centru:

aparat
glava za epilaciju
kapica za osetljiva područja
opti-start kapica sa masažerom
dodatak za podizanje dlačica sa masažerom
glava za podrezivanje
češalj
četka za čišćenje
adapter

Zaštita okoline
Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte 
da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na 
zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete 
doprineti zaštiti okoline (Sl. 25).

Garancija i servis
Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, 
pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi  
www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku 
podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona 
pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj 
zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom 
prodavcu.

Rešavanje problema
Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se 
možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ukoliko niste u 
mogućnosti da rešite određeni problem pomoću sledećih 
informacija, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima u 
vašoj zemlji. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Problem Uzrok Rešenje

Loši rezultati 
epilacije

Pomerate epilator u pogrešnom smeru. Aparat pomerajte suprotno od pravca rasta dlačica, tako da 
dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu 
pomeranja aparata.

Postavili ste glavu za epilaciju na kožu pod 
pogrešnim uglom.

Proverite da li ste aparat postavili na kožu pod uglom od 90° 
(pogledajte poglavlje „Upotreba aparata“).

Koristili ste kremu (za depilaciju) pre epilacije. Proverite da li je koža čista, potpuno suva i odmašćena. Pre 
početka epilacije nemojte da koristite nikakve kreme.

Dlačice su suviše kratke. Dlačice su ponekad suviše kratke i ne mogu da se uhvate. 
Optimalna dužina za lako uklanjanje dlačica je 3-4 mm. Dlačice 
koje se ne uhvate tokom sesije biće dovoljno dugačke za 
uklanjanje tokom sledeće epilacije. Takođe možete pokušati 
ukloniti više dlačica tako da više puta pomerite aparat preko 
kože.

Kapica za osetljiva područja je na glavi za 
epilaciju dok ste epilirali noge.

Prilikom epilacije nogu nemojte koristiti kapicu za osetljiva 
područja, jer ona smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. 
Napomena: tokom epilacije pazuha i bikini zone na epilator uvek 
pričvrstite kapicu za osetljiva područja.

Aparat ne radi. Utičnica u koju je aparat priključen nije pod 
naponom.

Proverite da li je utičnica pod naponom. Ako ste epilator uključili 
u utičnicu na ormariću u kupatilu, možda morate da uključite 
svetlo da biste aktivirali utičnicu.

 Ne mogu 
da izaberem 
brzinu II.

Na aparat je priključena glava za podrezivanje. 
Glava za podrezivanje se može koristi samo 
na brzini I.

Izaberite brzinu I kada koristite glavu za podrezivanje.

 Ne mogu da 
uklonim glavu 
za podrezivanje 
ili epilaciju sa 
aparata.

Povucite je pravolinijski. Pritisnite glavu za epilaciju ili podrezivanje u smeru strelica na 
poleđini aparata pre nego što je povučete da biste je skinuli 
(pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).

4203.000.4492.2 8/10



HRvatSKi

Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste 
u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, 
registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
Svojim novim epilatorom možete lako i učinkovito ukloniti 
neželjene dlačice. Prikladan je za uklanjanje dlačica s nogu, 
pazuha i bikini zone.
Rotirajući diskovi hvataju i najkraće dlačice (do 0,5 mm) te 
ih izvlače iz korijena. 
Dlačice koje ponovno izrastu meke su i tanke. Nakon 
epilacije ovim aparatom koža će vam više tjedana biti 
glatka i bez dlačica.
Uz ovaj epilator isporučuju se sljedeći dodaci:

Dodatak za podizanje dlačica s elementom 
za masažu

Dodatak podiže dlačice koje leže uz kožu, čak i one 
najkraće. Element za masažu ublažava osjećaj čupanja i 
smanjuje nadraženost kože nakon uklanjanja dlačica. 

Opti-start kapica s elementom za masažu
Opti-start kapica s elementom za masažu omogućuje vam 
epilaciju s optimalnom učinkovitošću i blagošću. Osigurava 
idealan kontakt s kožom i optimalno smještanje aparata, 
tako da se dlačice učinkovito uklanjaju jednim potezom. 
Element za masažu daje vam opuštajući i ugodan osjećaj 
tijekom epilacije.

Kapica za osjetljivo područje
Kapica za osjetljivo područje posebno je dizajnirana za 
epilaciju osjetljivih područja kao što su područje ispod 
pazuha te na preponama. Ona smanjuje osjećaj čupanja 
prilikom epilacije osjetljivih područja, s dugotrajnim 
rezultatima.

Glava za podrezivanje i češalj
Glava za podrezivanje dizajnirana je za podrezivanje 
dlačica na osjetljivim područjima, naročito na preponama. 
Pomoću glave za podrezivanje i češlja možete podrezati 
dlačice na duljinu od 4 mm, što je idealna duljina za 
epilaciju. Ako koristite glavu za podrezivanje bez češlja, 
možete napraviti liniju bikini liniju po želji. Oblikovanje 
bikini linije nikad nije bilo lakše.

Opći opis (Sl. 1)
A Dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu 
B Opti-start kapica s elementom za masažu
C Češalj za podrezivanje
D Glava za podrezivanje 
E Kapica za osjetljiva područja
F Epilacijski diskovi
G Epilacijska glava
H Klizni gumb za uključivanje/isključivanje

O = isključeno
I = normalna brzina
II = velika brzina (koristiti samo s glavom za epilaciju)

Napomena: Brzina II ne radi kada je pričvršćena glava za 
podrezivanje.
I Utičnica za priključivanje kabela
J Mali utikač
K Adapter
L Četka za čišćenje 

važno
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za 
korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost
Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi.
Aparat nemojte koristiti u blizini ili iznad umivaonika 
ili kade napunjene vodom (Sl. 2).
Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem (Sl. 3).
Ako aparat koristite u kupaonici, nemojte koristiti 
produžni kabel (Sl. 4).

Upozorenje
Aparat koristite samo s isporučenim adapterom.
Nemojte koristiti aparat ili adapter ako je oštećen.

-
-
-

-
-

-
-

-
-

Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite 
originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne 
situacije.
Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte 
adapter nekim drugim jer je to opasno.
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući 
djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim 
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno 
iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna 
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u 
korištenje aparata.
Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala 
s aparatom.

Oprez
Područje pazuha i bikini zone epilirajte samo kad je 
na aparat pričvršćena kapica za osjetljiva područja. 
Aparat je namijenjen uklanjanju dlačica sa ženskog 
tijela u područjima niže od vrata: ispod pazuha, na 
preponama i nogama. Ne koristite ga u druge svrhe. 
Kako biste izbjegli moguća oštećenja ili ozljede 
uključeni aparat (sa ili bez dodataka) držite podalje 
od kose, obrva, trepavica, odjeće, niti, traka, četki itd. 
Aparat nemojte koristiti na nadraženoj koži ili koži s 
proširenim venama, osipom, madežima (s dlačicama) 
ili ranama bez prethodne konzultacije s liječnikom. 
Osobe smanjenog imuniteta ili osobe koje boluju od 
dijabetesa, hemofilije ili imunodeficijencije također se 
prije uporabe trebaju obratiti liječniku.
Nakon prvih nekoliko uporaba epilatora može se 
pojaviti slabije crvenilo i nadraženost kože. Ta pojava 
je sasvim normalna i brzo nestaje. Češćom uporabom 
aparata koža se navikava na epilaciju, nadraženost 
se smanjuje, a izrasle dlačice postaju tanje i mekše. 
Ako nadraženost ne nestane unutar tri dana, 
savjetujemo da se obratite liječniku.
Ne koristite glavu za epilaciju, glavu za 
podrezivanje, dodatke ili češalj ako su oštećeni ili 
polomljeni jer to može uzrokovati ozljedu.
Razina buke: Lc = 72 dB [A]

Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima 
koji se odnose na elektromagnetska polja (EMF). Ako 
aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz 
ovog priručnika, prema dosada dostupnim znanstvenim 
dokazima on će biti siguran za uporabu.

Korištenje aparata
Napomena: Prije prvog korištenja očistite glavu za epilaciju.

Savjeti za epilaciju

Prije prvog korištenja iskušajte aparat na dijelu kože 
slabije prekrivenom dlačicama kako biste se navikli na 
epilaciju.
Epilacija je lakša neposredno nakon kupanja ili 
tuširanja. Prije epilacije provjerite je li koža potpuno 
suha.
Prije epilacije provjerite je li koža čista, u potpunosti 
suha te da nije masna. Prije početka epilacije nemojte 
nanositi kremu. 
Epilacija je lakša i ugodnija kada je duljina dlačica 
optimalna, od 3 do 4 mm. Ako su dlačice dulje, 
preporučujemo vam da ih najprije obrijete, a zatim 
epilirate kraće dlačice nakon što ponovno izrastu za 
tjedan do dva ili da pomoću glave za podrezivanje s 
češljem skratite dlačice na tu idealnu duljinu.
Savjetujemo vam da prvu epilaciju obavite navečer 
tako da crvenilo koje se pojavi nestane preko noći. 
Prilikom epilacije zategnite kožu slobodnom rukom. 
To podiže dlačice i smanjuje osjećaj čupanja.
Za optimalne učinkovitost postavite aparat na 
kožu pod pravim kutom (90°) tako da je strana sa 
sklopkom za uključivanje i isključivanje okrenuta u 
smjeru u kojem ćete pomicati aparat. Usmjeravajte 
aparat po površini kože u smjeru rasta dlačica sporim 
i dugim pokretima, bez pritiskanja.
U nekim područjima, na primjer ispod pazuha, dlačice 
mogu rasti u raznim smjerovima. U tom slučaju može 
biti korisno pomicati i aparat u raznim smjerovima, za 
postizanje optimalnih rezultata.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kako bi se koža opustila, preporučujemo vam da je 
nakon epilacije namažete hidratantnom kremom.
Dlačice koje ponovno izrastu možda se neće probiti 
do površine kože. Redovito korištenje spužve ili 
kreme za piling (npr. prilikom tuširanja) pomaže 
u sprječavanju urastanja dlačica budući da blago 
struganje uklanja gornji sloj kože, pa se fine dlačice 
mogu probiti kroz kožu.
Kada koristite dodatak za podizanje dlačica s 
elementom za masažu ili opti-start kapicu s 
elementom za masažu, pazite da element za masažu 
ili češalj uvijek bude u dodiru s kožom. Element za 
masažu stimulira i opušta kožu za nježniju epilaciju. 

Priključivanje aparata

	 1	 	Umetnite	utikač	u	aparat	(Sl.	5).

	 2	 	Umetnite	adapter	u	zidnu	utičnicu.

Epilacija nogu

Savjetujemo da epilaciju započnete s opti-start kapicom 
s elementom za masažu. Opti-start kapica s elementom 
za masažu osigurava maksimalan kontakt s kožom i 
omogućuje bržu i učinkovitiju epilaciju nogu. Nakon 
nekoliko sesija možete koristiti epilacijsku glavu koja ima 
nastavak za podizanje dlačica s elementom za masažu. Taj 
nastavak osigurava optimalno podizanje dlačica, opušta 
kožu i osjećaj čupanja tijekom epilacije svodi na najmanju 
mjeru.
Opti-start	kapicu	s	elementom	za	masažu	i	dodatak	za	
podizanje	dlačica	s	elementom	za	masažu	koristite	samo	
prilikom	epilacije	nogu.

	 1	 	Stavite	željeni	dodatak	(opti-start	kapica	s	
elementom	za	masažu	ili	dodatak	za	podizanje	s	
elementom	za	masažu)	na	glavu	za	epilaciju	(Sl.	6).

Postupak postavljanja dodatka na aparat jednak je za sve 
dodatke.

	 2	 	Odaberite	željenu	brzinu	kako	biste	uključili	
aparat	(Sl.	7).

Uglavnom koristite brzinu II. Brzinu I odaberite za 
područja s malo dlačica, teško dostupna područja ili 
područja gdje se koža nalazi izravno iznad kostiju kao što 
su koljena i gležnjevi.

	 3	 	Slobodnom	rukom	zategnite	kožu	kako	bi	se	dlačice	
uspravile.	

	 4	 	Epilator	postavite	okomito	na	kožu	s	kliznim	
gumbom	on/off	(uključeno/isključeno)	okrenutim	u	
smjeru	u	kojem	ćete	pomicati	aparat	(Sl.	8).

	 5	 	Aparat	polako	pomičite	preko	kože	u	smjeru	
suprotnom	od	smjera	rasta	dlačica.	

Aparat lagano pritisnite na kožu. 

Epilacija pazuha i bikini zone

Uz epilator se isporučuje kapica za osjetljiva područja 
koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. To čini 
ovaj aparat idealnim za epilaciju osjetljivih područja tijela, 
kao što je područje pazuha i bikini linija. Prilikom prvih 
nekoliko korištenja aparata ta će područja biti naročito 
osjetljiva na bol, ali nakon više korištenja bol će se smanjiti.
Napomena: Dobit ćete najbolje rezultate na najudobniji 
način kada dlačice nisu preduge (oko 4 mm). Ako su dlačice 
dulje, možete ih skratiti na tu duljinu pomoću glave za 
podrezivanje i češlja (pogledajte odjeljak “Podrezivanje 
dlačica na osjetljivim područjima pomoću glave za 
podrezivanje i češlja”, u ovom poglavlju). 

	 1	 	U	potpunosti	očistite	područje	epilacije	i	uklonite	s	
njega	sve	ostatke	dezodoransa,	kreme	itd.	Posušite	
područje	laganim	tapkanjem.	

	 2	 	Stavite	kapicu	za	osjetljiva	područja	na	glavu	za	
epilaciju	(Sl.	9).

	 3	 	Uključite	aparat.	
Uglavnom koristite brzinu II. Brzinu I odaberite za 
područja s malo dlačica, teško dostupna područja.

-

-

-
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	 4	 	Slobodnom	rukom	zategnite	kožu.	Prilikom	epilacije	
područja	pazuha	podignite	ruku	da	biste	zategnuli	
kožu.

	 5	 	Aparat	postavite	okomito	na	kožu	s	kliznim	
gumbom	on/off	(uključeno/isključeno)	okrenutim	u	
smjeru	u	kojem	ćete	pomicati	aparat.

	 6	 	Aparat	polako	pomičite	preko	kože	u	smjeru	
suprotnom	od	smjera	rasta	dlačica.	
Bikini zonu epilirajte na način prikazan na slici (Sl. 10).
Epilirajte područje pazuha kako je prikazano na slici. 
Pomičite aparat u raznim smjerovima (Sl. 11).

Podrezivanje dlačica na osjetljivim 
područjima pomoću glave za podrezivanje i 
češlja 

Pomoću glave za podrezivanje podrežite dlačice na 
području pazuha i bikini linije na duljinu od 4 mm.
Napomena: Glavu za podrezivanje možete koristiti samo pri 
brzini I.

	 1	 	Gurnite	glavu	za	epilaciju	u	smjeru	strelica	na	
stražnjem	dijelu	aparata	te	je	(1)	izvucite	iz	aparata	
(2)	(Sl.	12).

	 2	 	Stavite	glavu	za	podrezivanje	na	aparat	(1)	i	gurnite	
je	u	smjeru	strelica	na	stražnjem	dijelu	aparata	(2)	
kako	biste	je	učvrstili	(Sl.	13).

	 3	 	Stavite	češalj	na	glavu	za	podrezivanje.

	 4	 	Uključite	aparat	(Sl.	14).
Napomena: Brzina II ne radi kad je pričvršćena glava za 
podrezivanje.

	 5	 	Slobodnom	rukom	zategnite	kožu.

	 6	 	Pomičite	aparat	u	smjeru	suprotnom	od	rasta	
dlačica.	Pazite	da	površina	češlja	uvijek	dodiruje	
kožu	(Sl.	15).

	 7	 	Kada	završite	s	podrezivanjem,	isključite	aparat	i	
skinite	češalj.

Oblikovanje pomoću glave za podrezivanje.

Za oblikovanje bikini linije koristite glavu za podrezivanje 
bez češlja. Podrezivanjem bez češlja dobit ćete dlačice 
duljine oko 0,5 - 1 mm. Prilikom oblikovanja bikini linije 
možete biti kreativni koliko želite. Čak možete nacrtati i 
izrezati šablonu, npr. oblik srca, i tako kreirajte svoj osobni 
stil.
Napomena: Glavu za podrezivanje možete koristiti samo pri 
brzini I.

	 1	 	Gurnite	glavu	za	epilaciju	u	smjeru	strelica	na	
stražnjem	dijelu	aparata	te	je	(1)	izvucite	iz	aparata	
(2)	(Sl.	12).

	 2	 	Stavite	glavu	za	podrezivanje	na	aparat	(1)	i	gurnite	
je	u	smjeru	strelica	na	stražnjem	dijelu	aparata	(2)	
kako	biste	je	učvrstili	(Sl.	13).

Napomena: Savjetujemo vam da ne stavljate češalj na glavu 
za podrezivanje.

	 3	 	Uključite	aparat	(Sl.	14).
Napomena: Brzina II ne radi kad je pričvršćena glava za 
podrezivanje.

	 4	 	Pomičite	aparat	prema	rubu	željene	konture	
bikini	linije,	u	smjeru	suprotnom	od	smjera	
rasta	dlačica.	Lagano	dodirujte	kožu	glavom	za	
podrezivanje	(Sl.	16).

čišćenje i održavanje 
Napomena: Prije čišćenja provjerite je li aparat isključen i 
iskopčan. 

Za	čišćenje	aparata	nikada	nemojte	koristiti	spužvice	
za	ribanje,	abrazivna	sredstva	za	čišćenje	ili	agresivne	
tekućine	poput	benzina	ili	acetona.	

Aparat ili adapter nikada ne ispirite pod mlazom 
vode (Sl. 17).
Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi (Sl. 18).

-
-

-

-

čišćenje dodataka

	 1	 	Skinite	sve	dodatke	(kapicu	za	osjetljiva	područja,	
opti-start	kapicu	s	elementom	za	masažu,	dodatak	
za	podizanje	dlačica	s	elementom	za	masažu)	s	
epilacijske	glave	(Sl.	19).
Skinite češalj za podrezivanje tako da ga povučete s 
glave za podrezivanje (Sl. 20).

	 2	 	Četkom	za	čišćenje	uklonite	dlačice	preostale	na	
dodatku.

	 3	 	Dodatak	isperite	pod	mlazom	vode	uz	okretanje.

	 4	 	Osušite	dodatak	prije	korištenja	ili	spremanja.

čišćenje epilacijske glave/glave za 
podrezivanje

	 1	 	Gurnite	glavu	za	epilaciju/glavu	za	podrezivanje	u	
smjeru	strelica	na	stražnjem	dijelu	aparata	(1)	i	
izvucite	iz	aparata	(2)	(Sl.	12).

	 2	 	Uklonite	ostatke	dlačica	pomoću	četkice	za	
čišćenje	(Sl.	21).

	 3	 	Epilacijsku	glavu/glavu	za	podrezivanje	ispirite	
5-10	sekundi	pod	mlazom	vode	pritom	je	
okrećući	(Sl.	22).
Skinite prednji poklopac s glave za podrezivanje i 
uklonite dlačice koje su se nakupile u epilacijskoj 
glavi (Sl. 23).

	 4	 	Snažno	protresite	epilacijsku	glavu/glavu	za	
podrezivanje	(Sl.	24).

Ručnikom dobro osušite epilacijsku glavu/glavu za 
podrezivanje.
Napomena: Prije vraćanja epilacijske glave/glave za 
podrezivanje na aparat provjerite je li potpuno suha. 

-

-

Zamjena dijelova
Sve dijelove aparata moguće je zamijeniti. Ako trebate 
zamijeniti jedan ili više sljedećih dijelova, obratite se 
distributeru Philips proizvoda ili ovlaštenom servisu tvrtke 
Philips:

sam aparat
epilacijska glava
kapica za osjetljivo područje
opti-start kapica s elementom za masažu
dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu
glava za podrezivanje
češalj
četka za čišćenje
adapter

Zaštita okoliša
Aparat koji se više ne može koristiti nemojte 
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego 
ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. 
Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 25).

Jamstvo i servis
U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate 
neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips,  
www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike 
tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u 
priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar 
za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda 
tvrtke Philips.

Rješavanje problema
U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima 
biste se mogli susresti prilikom korištenja aparata. Ako ne 
možete riješiti problem uz informacije u nastavku, obratite 
se centru za korisničku podršku u svojoj državi. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Problem Uzrok Rješenje

Slabi rezultati epilacije. Aparat pomičete u pogrešnom smjeru. Aparat pomičite u smjeru suprotnom od smjera rasta 
dlačica s kliznim gumbom za uključivanje/isključivanje 
okrenutim u smjeru pomicanja aparata.

Epilacijsku glavu ste prislonili uz kožu pod 
pogrešnim kutom.

Svakako prislonite aparat uz kožu pod kutom od 90° (vidi 
poglavlje “Korištenje aparata”).

Prije epilacije ste koristili (depilacijsku) kremu. Prije epilacije provjerite je li koža čista, u potpunosti suha 
te da nije masna. Prije početka epilacije nemojte nanositi 
kremu.

Dlačice su prekratke. Ponekad su dlačice prekratke i ne mogu se uhvatiti. 
Optimalna duljina za lako uklanjanje dlačica je 3-4 mm. 
Dlačice koje se ne uhvate tijekom jedne sesije bit će 
dovoljno duge za uklanjanje tijekom sljedeće sesije. Dlačice 
možete pokušati uhvatiti češćim pomicanjem aparata preko 
kože.

Kapica za osjetljivo područje se nalazi na 
epilacijskoj glavi tijekom epilacije nogu.

Kapicu za osjetljivo područje nemojte koristiti za epilaciju 
nogu jer ona smanjuje broj aktivnih epilacijskih diskova. 
Napomena: Prilikom epilacije područja ispod pazuha i bikini 
zone uvijek koristite kapicu za osjetljivo područje.

Aparat ne radi. Utičnica na koju je aparat priključen nije pod 
naponom.

Provjerite je li utičnica pod naponom. Ako ste epilator 
priključili na utičnicu u toaletnom ormariću, možda trebate 
upaliti svjetlo u kupaonici kako bi se utičnica aktivirala.

 Ne mogu odabrati 
brzinu II.

Pričvršćena je glava za podrezivanje. Glavu 
za podrezivanje možete koristiti samo pri 
brzini I.

Kada koristite glavu za podrezivanje odaberite brzinu I.

 Ne mogu 
skinuti glavu za 
podrezivanje/
epilacijsku glavu s 
aparata.

Pokušavate je izravno povući. Gurnite epilacijsku glavu/glavu za podrezivanje u smjeru 
strelica na stražnjem dijelu aparata prije nego što je skinete 
(pogledajte poglavlje “Čišćenje i održavanje”).
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