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Примтка: Зн1м1ть основну етляц/йну насадку, натиснувши на не)' з обох 
сторн (1), а пот1м встановть ншу насадку (2) або натягувач шюри.

1 Встанов^ь будь-яку насадку на е тл яц ^н у  головку.

2 Натио-пть кнопку ‘^м к ./в и м к .” , щоб увiмкнути пристрiй.
,  П ристр^ почне працювати на швидкостi II, яка вважаеться 

оптимальною швидкiстю для етляцп.

Примтка: Якщо потребно вибрати швидюсть I, знову натисшть кнопку 
"ув\мк./вимк!\

Примтка: Швидюсть I п'дходить для д:лянок i3 невеликою юльюстю 
волосся i важкодоступних мсць, наприклад кол1н та щиколоток.

3 Якщо Ви не користуетеся натягувачем шюри, вольною рукою 
натяп-пть шкiру, щоб тдняти  волоски (1). Прикладiть етлящйну 
головку до шкiри пiд кутом 90° так, щоб кнопка ‘^м к ./в и м к .” 
була направлена у бiк руху пристрою (2).

Примтка: Якщо Ви використовуете натягувач шюри, натягувати 
шюру рукою не пот^бно. Натягувач шюри також допомагае тримати 
пристрш тд правильним кутом до шюри. Пильнуйте, щоб натягувач 
шюри контактував 3i шюрою, як показано на малюнку.

4 Легко притискаючи, пов^ьно вед^ь пристроем по шкiрi проти 
напрямку росту волосся.

Порада: Для розслаблення шюри через юлька годин або одразу тсля 
етляцп рекомендуеться наносити зволожуючий крем. Для пахв 
використовуйте м’який дезодорант без спирту.
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Голш ня пахв та  лшн 6iKiMi

Для голiння чутливих д ^ н о к , наприклад пахв i лiнiТ, б кУ , 
використовуйте бритвену головку.

Примтка: Для отримання найкращого результату голння 
використовуйте бритвену головку на сухт шюрг У  разi використання 
бритвено)' головки у ванш чи душi рекомендуеться використовувати 
звичайний гель для душу для лапдншого голння.

1 Натио-пть кнопку розблокування (1) i зы м^ь етляцшну головку з 
пристрою (2).

Примтка: Зняти бритвену головку можна так само.

2 Встанов^ь бритвену головку на пристр^ i натисыть на неТ 
до фксацп.

3 Увiмкнiть пристрiй.

Q  Прикладiть бритвену головку до шюри т д  кутом 90° так, щоб 
кнопка ‘^ м к ./в и м к .”  була направлена у б1к руху пристрою.

S Повiльно ведiть пристроем проти напрямку росту волосся.

Примтка: Пам’ятайте, що бритвена головка повинна завжди мати 
повний контакт зi шюрою.

6 Гол1ть л ^ ю  бiкiнi, як показано на малюнку. Вьльною рукою 
натягыть шкiру та ведiть пристроем у рiзних напрямках.
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7 Гол^ь пахви, як показано на малюнку. Вед^ь пристроем у рiзних 
напрямках i п д п м ^ ь  руку, щоб натягнути шкiру.

Примтка: У  разi використання пнки або гелю для голння мийте 
бритвену головку водою п'д час i пiсля кожного використання для 
забезпечення оптимально) роботи.

8 ^сл я  голЫня вимкнiть пристрiй i почистiть бритвену головку, 
дотримуючись Ыструкцш у роздiлi “ Чищення та догляд” .

9 Вiдкладаючи пристрiй на збер^ання, встановiть на бритвену 
головку тример-гребЫець.

П iд с тр и га н н я  з  гр е б iн ц е м

Використовуйте бритвену головку з пдеднаним гребiнцем для 
пдстригання волосся на лiнiТ, б к У  до довжини 3 мм. ГребЫець можна 
також використовувати для попереднього пдстригання довгого 
волосся (довше 10 мм) пд  пахвами чи на ногах.

1 Натиснiть кнопку розблокування (1) i знiмiть епiляцiйну головку
з пристрою (2).

2 Встановiть бритвену головку на пристр^ i натиснiть на неТ до 
фксацп.

3 Вставте гребЫець на бритвену головку.

4 Виконайте кроки 3-8 розд^у “ Голiння пахв та лЫп б iкiн i” .
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Захист в ш  перегр iвання

Ця функцiя запобiгае перегрiванню пристрою.

Примтка: Для запо&гання перегрiванню пристрою не притискайте 
його надто сильно до шюри. Пристрй працюе найефективнше, якщо 
вести ним по шюрi, не притискаючи надто сильно.
У разi ввiмкнення функцп захисту вд перегрiвання пристрiй 
вимикаеться автоматично, а Ыдикатори швидкостi та заряджання 
блимають червоним свалом протягом 30 секунд.
Функцю захисту вiд перегрiвання можна вимкнути, давши пристрою 
охолонути та увiмкнувши його знову.

Примтка: Якщо ндикатор заряджання знову починае блимати 
червоним свтлом, пристрй не ще повнстю охолонув.

С истем а  захи сту  в ш  перевантаж ення

Якщо епляцйну головку притискати до шгари надто сильно або коли 
епляцйн диски епiляцiйноТ головки заблокувалися (наприклад, одягом), 
пристрiй вимикаеться автоматично, а Ыдикатори швидкостi блимають 
червоним свалом протягом 5 секунд.

1 ] Повертайте епiляцiйнi диски великим пальцем, поки не виймете
перешкоду.

В и ко ри стан н я  т о ч н о го  е т л я т о р а

В становлення/зам ш а батарей

1 Знiмiть кришку батарейного вiдсiку, натиснувши на гачки- 
фiксатори.

2 Вставте в батарейний в^дак двi лужн батареТ 1,5 В типу AA.

Примтка: Смдкуйте, щоб полюси "+ " та "-" батарей були розмщен 
так, як вказано на днi батарейного вiдсiку.

Примтка: Новi батаре)' забезпечують до 40 хвилин роботи пристрою.
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3 Щ об закрити батарейний в^дак, спочатку вставте нижню частину 
кришки на край вiдсiку (1), а по^м  натиснiть на верхню частину 
кришки до фксацп (2).

В ийм ання батарей

1 Щ об вийняти батареТ, в^дкрийте кришку батарейного в ^ а к у  
(див. крок 1 у р о зд ^  “ Встaновлення/зaмiнa батарей”  вище).

2 Вийм^ь першу батарею.

3 ] Повернiть пристр^ так, щоб вiдкритa частина батарейного 
в ^ а к у  була спрямована до п д о г и .  Пiднесiть руку пiд отвiр i 
струсiть пристрiй, щоб випала шша батарея.

Примтка: Коли Ви ставите пристрй, ставте його так, щоб перемикач 
"увiмк./вимк." був повернений до Ыдлоги, щоб вн не вiдкотився.

Е т л я щ я  за  д о п о м о го ю  т о ч н о го  е т л я т о р а

Не використовуйте цей пристрт для етляцп брiв та вiй.

Не використовуйте цей пристрт для видалення волосся на родимих

- Використовуйте точний еплятор для епляци пахв, лУТ бiкiнi та 
важкодоступних мкць вологим чи сухим способом.

1 ] Добре помийте дiлянку для епляцп. Видaлiть залишки 
дезодоранту, крему тощо.

2 Увiмкнiть пристрiй.
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В  Приклад^ь епiляцiйну головку до шюри т д  кутом 90° так, щоб 
перемикач ‘^м к ./в и м к .”  був направлений у б к  руху пристрою.

4 Повiльно ведiть пристроем по шкiрi проти напрямку росту 
волосся.

s Робiть епiляцiю лшп бiкiнi, як показано на малюнку.
В^ьною рукою нaтягнiть шкiру та вед^ь пристроем у рiзних 
напрямках для захоплення вах волоскiв.

6 Роб^ь епiляцiю пахв, як показано на малюнку. П д п м ^ ь  руку, 
щоб натягнути шкiру, та ведiть пристроем у рiзних напрямках 
для захоплення вах волосюв.

Порада: У  разi використання точного етлятора у ванн чи душi 
рекомендуеться наносити невелику юльюсть звичайного гелю для душу 
для кращого ковзання.
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В и ко ри стан н я  пш ц е та  S m a rt Tweezers

Еплятор постачаеться з пiнцетом Smart Tweezers i3 вбудованою 
пiдсвiткою для легкого видалення волосся на обличчi (наприклад, бр1в), 
Пiнцет Smart Tweezers захищено корпусом i3 вбудованим дзеркалом, 
що дозволяе видаляти волосся в будь-якому м кц  та в будь-який час. 
ПЫцет постачаеться з 3 батареями таблеткового типу в батарейному 
вдаку,

В и ко ри стан н я  пш ц е та  S m a rt Tweezers

Не використовуйте пЫцет Smart Tweezers для видалення волосся на 
родимих плямах.

Не спрямовуйте св^ло тд с в ^ки  пЫцета Smart Tweezers у своТ очi чи 
в очi Ыших осiб.

1 За допомогою о^вця для очей нaведiть контури брiв.

2 Увiмкнiть пiдсвiтку, натиснувши кнопку ‘^ м к ./в и м к .” .

3 Видaлiть волоски, що поза межами наведеного контуру. Завжди 
видаляйте волосся у напрямку його росту.

Зам ш а батарей

1 | В^крийте батарейний вiдсiк та вiддiлення для пдсв^ки, 
повертаючи за допомогою монетки нижню панель проти 
годинниковоТ стрiлки.

2 Вийм^ь використaнi батареТ таблеткового типу.

Збер^айте батареТ таблеткового типу подaлi в^д дiтей та домaшнiх 
тварин. БатареТ таблеткового типу становлять потен^йну загрозу 
задухи.
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3 Вставте новi батареТ таблеткового типу полюсом “ -”  вперед 
до батарейного вiдсiку та в^ддмення для пiдсвiтки.

Примтка: Пнцет Smart Tweezers працюе Big трьох лужних батарей 
таблеткового типу L736H або AG3 (з giаметром 7,8 x 3,4 мм).

4 Встанов^ь нижню панель батарейного в ^ а к  та в!ддмення для 
тд с в ^ки  на мiсце, повертаючи ТТ монеткою за годинниковою 
строкою.

Ч ищ ення та  д о гл яд

Нiколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, 
абразивних зaсобiв чи р^дин для чищення, таких як бензин чи 
ацетон.

Збер^айте адаптер сухим. У  жодному рaзi не полощ^ь його т д  
краном i не занурюйте у воду. Якщо потрiбно, чиспть адаптер 
щ iткою для чищення або сухою гaнчiркою.

Ч ищ ення е т л я т о р а  та  наса д о к

Чиспть епiляцiйну головку пкля кожного вологого використання для 
забезпечення оптимально!' роботи,
Перед тим як чистити пристр^, вимикайте його,

1 Вимкыть пристрiй.

2 Зымпъ насадку з етляцшноТ головки.

3 Нaтиснiть кнопку розблокування (1) i знiмiть епiляцiйну головку з 
пристрою (2).

Примтка: Нколи не пробуйте зняти етляц/йш диски з етляц/йно)' 
гол1вки.

4 Вида^ть в^ьне волосся за допомогою щ точки  для чищення.

5 Сполоснiть усi частини (епiлятор, епiляцiйну головку, насадки та 
натягувач шюри) теплою водою з -т д  крана, обертаючи Тх.
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6 ] Струсiть iз частин воду, що залишилася, i дайте Тм висохти.

Примтка: З мiркувань ппени перед тим як збирати пристрш,
CAig перевiряти, чи Bci частини сухi.

7 Щ об тд'еднати епляцшну головку, встaновiть ТТ на пристрш 
i нaтиснiть на неТ до фксацп.

Ч ищ ення бритвено'Г гол ов ки  та  гребш ц я

1 В^'€днайте гребiнець, якщо його пд'еднано, знявши з бритвеноТ 
головки.

2 Нaтиснiть кнопку розблокування (1) i знiмiть бритвену головку
з пристрою (2).

3 Виймiть iз бритвеноТ головки бритвений блок.

4 Сполоснiть бритвений блок, бритвену головку та гребЫець 
теплою водою з -т д  крана, обертаючи Тх.

5 ] Добре струсiть бритвений блок, бритвену головку та гребЫець
i дайте Тм висохти.

Примтка: Для запо&гання пошкодженню не тиснть на 
бритвений блок.

6 П^'€днайте бритвений блок до бритвеноТ головки.

Примтка: Перед тим як встановлювати частини на пристрй, 
перевiряйте, чи вони сухi.
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Порада: Щоб подовжити строк служби ржучого елемента, дв1ч1 на piK 
змащуйте бритвений блок краплею машинного мастила.

Ч ищ ення т о ч н о го  е т л я т о р а

1 ] Регулярно чиспть точний етлятор в^д 3pi3aHoro волосся щiткою 
для чищення.

Не вмикайте пристрш niA час чищення.

2 Сполоснiть точний етлятор водою niA краном.

3 ] Струсiть i3 точного епiлятора воду, що залишилася, i дайте йому 
висохти.

Примтка: Для легшого чищення етляцшну головку можна також 
в'д’еднати, знявши ii i3 пристрою.

З б е р ^а н н я

- Збертайте пристроУ i приладдя у футлярi,
- Встанов^ь гребЫець на бритвену головку для запобгання 

пошкодженню.

Примтка: Перед тим як вiдкладати частини на збер^ання, 
nеpевipяйте, чи вони сухi.

Блокування для транспортування

Еплятор мае вбудоване блокування для транспортування, яке запоб^ае 
випадковому увiмкненню пристрою пд  час його перенесення.

1 Щ об увiмкнути блокування для транспортування, натиснiть
i утримуйте кнопку “ увiмк./вимк.”  протягом 3 секунд, поки 
Ыдикатори швиAKостi двiчi не засвiтяться бiлим свiтлом.

,  Епiлятор починае працювати i вимикаеться вiдразу пiсля 
увiмкнення блокування для транспортування.
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2 Щ об вимкнути блокування для транспортування, натиснть
i утримуйте кнопку “ увiмк./вимк.”  протягом 3 секунд, поки 
Ыдикатори швиAKостi Aвiчi не засв™ться бiлим свiтлом.

Примтка: К ^м  того, для вимкнення блокування для транспортування 
можна вставити штекер пристрою у вхiдну розетку, а адаптер -  у 
розетку електромережк

Замовлення приладь

Щоб придбати приладдя чи зaпaснi частини, в^в^айте веб-сайт 
w w w .shop .ph ilip s .com /se rv ice  або звернiться до дилера Philips. 
Можна також звернутися до Центру обслуговування клентв Philips у 
Вашпй кра'|'н1 (контактну Ыформацю шукайте в гaрaнтiйному тaлонi).

Е ш ляцш на гол овка
Якщо Ви використовуете епляцйну головку два чи бiльше раз1в 
на тиждень, рекомендуеться зaмiняти 'ГГ раз на два роки або в раз1 
пошкодження.

У ти л iза ц iя

Цей символ на виробi означае, що цей вирiб в^пов^ае вимогам 
Директиви £С  2012/19/EU.

Цей символ означае, що вирiб мiстить вбудовану акумуляторну 
батарею, яка в^пов^аю ть вимогам Директиви £С  2006/66/EC i 
яку не можна утилiзувaти зi звичайними побутовими вiдходaми.

http://www.shop.philips.com/service
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Ми наполегливо радимо Вам взнести св^ вирiб в офщйний пункт 
прийому чи до сервкного центру Philips, щоб спецалкти вийняли з 
нього акумуляторну батарею.

- Дiзнaйтеся про мкцеву систему розд^еного збору електричних 
та електронних пристроУв i акумуляторних батарей. Дотримуйтесь 
мiсцевих норм i не утилiзуйте цей вирiб та aкумуляторнi батареУ 
зi звичайними побутовими вiдходaми. Належна утилiзaцiя старих 
виробiв i акумуляторних батарей допоможе запоб^ти негативному 
впливу на навколишне середовище та здоров'я людей.

В ийм ання акумуляторноТ  батареТ

Примтка: Ми наполегливо радимо Вам дати спещалсту вийняти 
акумуляторну батарею.

Виймайте акумуляторну батарею лише тоди коли викидаете бритву. 
Перед тим як вийняти батарею, перевiрте, чи вона повыстю 
розряджена.

1 ] Перевiрте, чи ззаду або спереду на пристроТ е гвинти. 1х слiA 
вiAкрутити.

2 За допомогою викрутки зы м^ь задню та/або передню панель 
пристрою. Якщо потрiбно, зы м^ь також AOAатковi гвинти та/або 
детали доки не побачите плату з акумуляторною батареею.

3 За необхiдносri обрiжте дроти i вiA'еAнайте плату та 
акумуляторну батарею вiд пристрою.

Видалення звичайноТ батареТ

Як вийняти звичайн батареУ, див. у в^пов^ному роздiлi у посiбнику 
користувача.

Г а р а н ^я  та  п iд тр и м ка

Якщо Вам необхiднa iнформaцiя чи пiдтримкa, вiдвiдaйте веб-сайт 
w w w .p h ilip s .c o m /s u p p o rt чи прочитайте окремий гаран™ний 
талон.

О б м е ж е н н я  гарантГГ
Умови мiжнaродноУ гарантй' не поширюються на рiжучi блоки, оскiльки 
вони зношуються.

У сун е нн я  несправностей

У цьому роздiлi викладено основнi проблеми, як1 можуть виникнути пiд 
час використання пристроУв. Якщо Ви не в змозi вирши™ проблему 
за допомогою iнформaцiУ, поданоУ нижче, звернiться до Центру 
обслуговування клентпв у Вaшiй краТн!,

http://www.philips.com/support
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П^ ема Можлива
причина

Вирiшення

Еплятор не 
працюе.

Розетка, в яку 
епiлятор було 
вставлено для 
заряджання, не 
працюе.

Перевiрте, чи розетка, в яку Ви вставляете еплятор для 
заряджання, працюе. Зaсвiтиться iндикaтор заряджання, 
повiдомляючи про заряджання еплятора. Якщо Ви 
пд'еднуете епiлятор до розетки у ваннй кiмнaтi, щоб 
перевiрити, чи вона працюе, можливо, потрiбно увiмкнути 
св^ло.

Акумуляторн
батареУ
розрядились.

Коли iндикaтор заряджання свiтиться червоним свалом 
без блимання, батареУ розрядилися, i епiлятор потрiбно 
заряджати впродовж прибл. 1 години. Примака: перед 
першим використанням еплятор потрiбно зарядити 
повнктю.

Увiмкнено 
блокування для 
транспортування.

Щоб вимкнути блокування для транспортування, 
натиснть i утримуйте кнопку “увiмк./вимк.” протягом 
3 секунд, поки Ыдикатори швидкостi двiчi не засвтаться 
бiлим свiтлом. Вимкнути блокування для транспортування 
можна також пд'еднавши еплятор до електромережi за 
допомогою адаптера.

niA час 
використання 
еплятор 
нaгрiвaеться i 
раптово перестае 
працювати. Пкля 
цього протягом 
30 секунд 
Ыдикатори 
швидкостi та 
заряджання 
блимають 
червоним свалом.

Активовано 
захист вiд 
перегрiвaння.

Епiлятор обладнано вбудованою системою захисту вiд 
перегрiвaння, яка зaпобiгaе його перегрiвaнню. У раз1 
ввiмкнення системи захисту в^д перегрiвaння пристрiй 
вимикаеться автоматично. Пкля цього протягом 
30 секунд Ыдикатори швидкостi та заряджання блимають 
червоним свалом. Щоб система захисту в^д перегрiвaння 
вимкнулася, дайте епiлятору охолонути, а потiм увiмкнiть 
його знову. Для запобгання перегрiвaнню епiляторa не 
притискайте його надто сильно до шгари.

niд  час 
використання 
епiлятор раптово 
перестае 
працювати. Пкля 
цього протягом 
5 секунд 
Ыдикатори 
швидкост 
блимають 
червоним свiтлом.

Увiмкнено 
систему 
захисту в1д 
перевантаження.

Якщо епляцйну головку притискати до шгари надто 
сильно або коли поворотн диски епiляцiйно,', головки 
заблокувалися (наприклад, одягом), епiлятор вимикаеться 
автоматично. Пкля цього протягом 5 секунд Ыдикатори 
швидкостi блимають червоним свалом. Повертайте 
епiляцiйнi диски пальцем, поки не виймете перешкоду. 
По^м увiмкнiть епiлятор знову.
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Проблема Можлива
причина

Виршення

niсля голiння 
або пдстригання 
шкiрa
подразнюеться.

Ви ведете 
бритвою (з 
тримером- 
гребiнцем чи без 
нього) не в тому 
напрямку або 
тиснете надто 
сильно.

Можливе незначне подразнення шгари (наприклад, 
почервонiння). Це нормально. Для запобгання 
подразненню шкiри слдкуйте, щоб бритвена головка 
(з тримером-гребЫцем чи без нього) завжди повнктю 
торкалася шкiри, i легенько в е д т  пристроем проти 
напрямку росту волосся.

Не тиснть надто сильно на пристр^ пд  час голЫня або 
пiдстригaння, оскiльки це може спричинити подразнення 
шгари.

nеревiрте, чи не зламалася бритвена головка або тример- 
гребiнець. Зaмiняйте пошкодженi чи зламан частини 
оригiнaльними частинами Philips.

Точний еплятор Однорaзовi Зaмiнiть батареУ або вставте Ух належним чином
не працюе. батареУ (див. роздм “ Використання точного еплятора” ).

розрядилися 
або вставлен 
неправильно.

Точний еплятор niсля 40 хвилин Вставте новi батареУ (див. роздм “ Використання точного
працюе, але роботи епiляторa” ). Використовуйте лише звичайн однорaзовi
з низькою однорaзовi лужнi батареУ 1,5 В типу AA.
ефективнiстю. батареУ майже

повнктю
розряджаються
i не мають
достатньо
потужностi для
забезпечення
належноУ роботи
пристрою.



www.philips.com 8 2 2 2 .0 0 3 .0003.1

http://www.philips.com


User
Машинописный текст
Вы скачали  инструкцию по эксплуатации Philips HP6583 для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua.Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно

http://www.panatex.com.ua

	Пустая страница



