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Ettevalmistused seadme kasutamiseks

Laadimine
Enne esmakasutust ja juhul, kui seadet pole pikka aega kasutatud, laadige akut vähemalt 

10 tundi. Laetud seadme juhtmeta kasutusaeg on kuni 60 minutit. Ärge laadige akut 

järjest üle 24 tunni.

Seadet ei saa kasutada võrgutoitel.

Veenduge, et seade on laadimise ajaks välja lülitatud.

 Ühendage toitejuhtme seadmepistik seadme pistikupessa (joonis 3).

 Ühendage adapter vooluvõrgu pistikupessa.

 Laadimisest annab märku laadimise märgutule süttimine (joonis 4).

Pange tähele: laadimise märgutuli ei muuda värvi ega kustu ka siis, kui aku on täis 
laetud.

Aku kasutusea pikendamine
– Aku täislaadimine võtab aega 10 tundi. Kui aku on täis laetud, siis eemaldage adapter 

pistikupesast.

– Ärge ühendage seadet vooluvõrku kauemaks kui 24 tunniks.

– Kaks korda aastas tuleb aku tühjaks laadida. Selleks laske seadmel töötada, kuni see 

seiskub. Seejärel laadige aku uuesti täis.

Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine
Kõikide lisaosade (epileerpea, täppispiirel, depileerpea ja minipiirel) paigaldamine ja 

eemaldamine toimub ühtemoodi.

 Lisaosa paigaldamiseks suruge see seadme külge (joonis 5).

 Lisaosa eemaldamiseks tõmmake see seadme küljest ära (joonis 6).
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Olge bikiinipiiri kujundamisel loominguline. Isikupärase kujunduse saamiseks võite

joonistada ja raseerida mõne kujundi, nt südame.

Pange tähele: täppispiirlit ei ole soovitatav kasutada duši all, sest see vähendab
piiramistulemuse ühtlust.

Epileerimine epileerpeaga
Kasutage epileerpead bikiinipiirkonna epileerimiseks.

Hoidke epileerpea veest eemal.

Ärge kasutage epileerpead ärritunud nahal ega veenilaiendite, löövete, vistrike,
(karvadega) sünnimärkide või haavandite korral. Inimesed, kellel on nõrgenenud 
immuunsus, suhkurtõbi, hemofi ilia või immuunpuudulikkus, peaksid samuti enne 
epileerpea kasutamist arstiga nõu pidama.

Pange tähele: kui kasutate epileerpead esimesi kordi, võib nahal esineda pisut punetust 
ja ärritust. See nähtus kaob peatselt, kui Teie nahk epilatsiooniga harjub, ning hiljem 
kasvavad karvad on peenemad ja pehmemad. Kui nahaärritus kolme päeva jooksul ei 
kao, soovitame arstiga nõu pidada.

Pange tähele: epileerpead ei ole soovitatav kasutada duši all, sest see vähendab
epileerimistulemuse ühtlust.

Nõuanne: epileerimine on lihtsam kohe pärast vannis või duši all käimist. Enne epileeri-
mist veenduge, et nahk on täiesti kuiv.

 Paigaldage seadmele epileerpea (vt osa „Ettevalmistused seadme kasutamiseks” 
alalõiku „Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine”).

 Seadme sisselülitamiseks lükake toitelülitit ülespoole.

 Pange seade vertikaalselt vastu nahka nii, et epileerpea on nahaga tihedalt
kontaktis.

 Selleks, et karvad püstisemad oleksid, tõmmake nahk vaba käega pingule.

 Liigutage seadet aeglaselt vastu karvakasvu suunda (joonis 15).
Ärge vajutage seadmele liiga tugevasti.
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Depileerpea kasutamine
Kasutage depileerpead karvatüügaste eemaldamiseks bikiinipiirilt. See võimaldab hoida 

bikiinipiiri sileda ning selgejoonelisena.

Pange tähele: kui kasutate seadet harva, siis lühendage ihukarvu enne depileerimist 
täppispiirli abil (vt alalõiku „Täppispiirliga kujundamine”).

 Paigaldage depileerpea seadmele (vt osa „Ettevalmistused seadme kasutamiseks” 
alalõiku „Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine”).

 Eemaldage depileerpea kate (joonis 16).

 Seadme sisselülitamiseks lükake toitelülitit ülespoole.

 Pange depileerpea õrnalt vastu nahka ning liigutage kergelt seadmele vajutades 
vastu karvakasvu suunda (joonis 17).

Pange tähele: depileerpead võib kasutada ka duši all.

Kulmukarvade piiramine täppispiirli ja kulmukammiga
Kulmukarvade ühepikkuseks piiramiseks kasutage täppispiirlit ja kulmukammi.

Ärge kunagi kasutage seadet ripsmete lõikamiseks. Ärge juhtige seadet silmadele
liiga lähedale.

 Kammige kulme karvakasvu suunas.

 Paigaldage seadmele täppispiirel (vt osa „Ettevalmistused seadme kasutamiseks” 
alalõiku „Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine”).

 Lükake kulmukamm seadme mõlemal küljel paiknevatesse juhtsoontesse
(joonis 18).

 Sobiva kammipikkuse asetuse leidmiseks (joonis 19) liigutage kammi (2) regulaa-
tori (1) abil väljapoole ja sissepoole.

 Valitud asetust näete seadme korpuselt. 
Tabelis on toodud kulmukammi eri asetustega saavutatavad karvapikkused.

Esmakordsel piiramisel valige täppispiirliga harjumiseks maksimaalne karvapikkus

(asetus 3).

Kulmukammi asetused

Asetus Karva pikkus pärast piiramist

1 3 mm

2 6 mm

3 9 mm

 Liigutage kulmukammiga täppispiirlit piki kulmujoont kulmu välisservast
ninajuure poole (joonis 20).
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Kulmujoone kujundamine ja üksikute näokarvade eemaldamine minipiirliga
Kasutage kulmujoone kujundamiseks ja üksikute näokarvade eemaldamiseks minipiirlit.

Ärge kunagi kasutage seadet ripsmete lõikamiseks. Ärge juhtige seadet silmadele 
liiga lähedale.

Ärge kasutage minipiirliga seadet liiga peegli lähedal.

 Paigaldage minipiirel seadmele (vt osa „Ettevalmistused seadme kasutamiseks” 
alalõiku „Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine”).

 Kulmujoone kujundamise ajal tõmmake silmalaugude nahk pingule (joonis 21).

 Liigutage minipiirliga seadet ettevaatlikult ja kontrollitult.
– Liigutage minipiirlit alati vastu karvakasvu suunda.

– Veenduge alati, et minipiirel on tihedalt nahaga kokkupuutes.
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Ierīces sagatavošana lietošanai

Uzlādēšana
Uzlādējiet ierīci vismaz 10 stundas pirms tās pirmās lietošanas, kā arī pēc ilgas dīkstāves. 

Kad ierīce ir pilnīgi uzlādēta, to var darbināt bez barošanas vada līdz pat 60 minūtēm. 

Neuzlādējiet ierīci ilgāk par 24 stundām nepārtraukti.

Ierīce nedarbosies, kad tā ir pievienota elektrotīklam, ja akumulators ir tukšs.

Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta uzlādēšanas laikā.

 Ievietojiet barošanas vada spraudni ierīces kontaktligzdā (3. att.).

 Ievietojiet adaptera kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
 Adaptera indikatora lampiņa iedegsies un liecinās par ierīces uzlādēšanos (4. att.).

Piezīme: indikatora lampiņa nemainīs krāsu un nenodzisīs, kad ierīce būs pilnīgi 
uzlādējusies.

Uzlādējamā akumulatora kalpošanas perioda pagarināšana
– Atvienojiet adapteru no elektrotīkla kontaktligzdas, kad akumulators ir pilnīgi 

uzlādējies (pēc 10 stundām).

– Neatstājiet ierīci pieslēgtu elektrotīkla kontaktligzdai ilgāk par 24 stundām.

– Divas reizes gadā pilnīgi izlādējiet akumulatoru, ļaujot ierīcei darboties, kamēr tā 

pilnīgi apstājas. Pēc tam uzlādējiet akumulatoru no jauna.

Papildpiederumu pievienošana un noņemšana
Visus papildpiederumus (epilēšanas galviņu, precīzo trimmeri, mikroskuvekli un 

mikrotrimmeri var pievienot vienādi.

 Papildpiederuma pievienošanai uzbīdiet to uz ierīces (5. att.).

 Papildpiederuma atvienošanai novelciet to no ierīces (6. att.).

Ierīces lietošana

Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka tā ir pilnīgi uzlādēta. Nav iespējams darbināt 

ierīci lietojot elektrisko strāvu, ja ierīces akumulators ir tukšs.

Piezīme: nepārvietojiet ierīci pārāk ātri. Veiciet vienmērīgas un uzmanīgas kustības.
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Bikini zonas nolīdzināšana ar precīzo trimmeri un precīzo ķemmi
Bikini zonas matiņu trimmēšanai lietojiet precīzo trimmeri un precīzo ķemmi.

 Uzlieciet uz ierīces precīzo trimmeri (sk. paragrāfu „Papildpiederumu pievieno-
šana un noņemšana” nodaļā „Ierīces sagatavošana lietošanai”).

 Ieslidiniet precīzo ķemmi ierīces abos sānos esošajās virzītājgropēs (7. att.).

 Nospiediet iestatīšanas pārslēgu (1) un virziet ķemmi uz augšu vai uz leju (2), lai 
iestatītu vēlamo iestatījumu (8. att.).

 Krāsainais aplis uz roktura parāda izvēlēto iestatījumu.
Tabulā norādīts dažādu iestatījumu sasniegtais matu garums.

Kad veiksiet trimmēšanu pirmo reizi, sāciet maksimālajā matu garuma iestatījumā (5), lai 

pierastu pie precīzā trimmera lietošanas.

Precīzās ķemmes iestatījumi

Iestatījums Matu garums pēc trimmēšanas

1 2 mm

2 4 mm

3 6 mm

4 8 mm

5 10 mm

 Ierīces ieslēgšanai bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz augšu.

 Pārvietojiet precīzo trimmeri ar precīzo ķemmi lēnām pa matiņiem (9. att.).
– Lai efektīvi veiktu nolīdzināšanu, virziet ierīci pretī matu augšanas virzienam.

– Matiņi aug dažādos virzienos, tāpēc jums nāksies arī ierīci pārvietot dažādos virzienos 

(uz augšu, uz leju vai šķērsām).

– Pārliecinieties, ka ķemmes plakanā daļa vienmēr ir ciešā kontaktā ar ādu, lai sasniegtu 

vienveidīgu rezultātu.

– Lai atvieglotu šo procedūru, ar brīvo roku nostiepiet ādu trimmēšanas laikā (10. att.).

 Regulāri izņemiet apgrieztos matiņus no ierīces.
Ja ķemmē ir sakrājies daudz matiņu, noņemiet ķemmi no ierīces un izpūtiet vai izkratiet 

matiņus ārā.

Līnijas veidošana ar precīzo trimmeri
Bikini zonas līnijas veidošanai lietojiet precīzo trimmeri bez precīzās ķemmes.

 Uzlieciet uz ierīces precīzo trimmeri (bez precīzās ķemmes) (sk. paragrāfu 
„Papildpiederumu pievienošana un noņemšana” nodaļā „Ierīces sagatavošana 
lietošanai”), (5. att.).

 Bez ķemmes pielīdzinātie matiņi tiks nogriezti aptuveni 0,6 mm garumā.

 Nepieciešamības gadījumā noņemiet precīzo ķemmi no precīzā trimmera 
(11. att.).
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 Ierīces ieslēgšanai bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz augšu.

 Virziet ierīci uz jūsu izvēlētās bikini līnijas kontūru. Viegli pieskarieties matiņiem ar 
precīzo trimmeri (12. att.).

Trimmeri var lietot:

1 ar trimmera zobiņiem vērstiem tieši pret ādu (13. att.);

2 ar trimmera plakano pusi vērstu tieši pret ādu (14. att.).

Esiet radoši, veidojot bikini zonas kontūru. Kontūras izveidošanai varat lietot šablonu, 

piem., sirds veida, vai pēc izvēles varat radīt personisku veidojumu.

Piezīme: iesakām jums nelietot precīzo trimmeri dušā, jo tur nav iespējams nodrošināt 
vienādlīmeņa trimmēšanas rezultātu.

Epilācija ar epilēšanas galviņu
Bikini zonas matiņu epilācijai lietojiet epilēšanas galviņu.

Sargājiet epilēšanas galviņu no ūdens.

Nelietojiet epilēšanas galviņu uz iekaisušas ādas vai uz ādas ar paplašinātām vēnām, 
izsitumiem, pumpām, dzimumzīmēm (ar matiņiem) vai uz rētām. Cilvēkiem ar paze-
minātu imūnsistēmas līmeni, diabēta, mazasinības vai imūndefi cīta slimniekiem 
jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu.

Piezīme: pēc pirmajām epilēšanas galviņas lietošanas reizēm jūsu āda var iekaist vai kļūt 
sarkana. Šī parādība drīz izzudīs, jo āda pieradīs pie epilācijas un ataugušie matiņi būs 
plānāki un mīkstāki. Ja iekaisums nepazūd 3 dienu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu.

Piezīme: iesakām nelietot epilēšanas galviņu dušā, jo nav iespējams garantēt labus 
epilācijas rezultātus.

Padoms: epilācija ir vieglāka tūlīt pēc vannas vai pēc dušas. Pirms epilācijas pārliecinie-
ties, ka jūsu āda ir pilnīgi sausa.

 Uzlieciet uz ierīces epilēšanas galviņu (sk. paragrāfu „Papildpiederumu pievieno-
šana un noņemšana” nodaļā „Ierīces sagatavošana lietošanai”).

 Ierīces ieslēgšanai bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz augšu.

 Novietojiet ierīci perpendikulāri pret ādu tā, lai epilēšanas piederums pareizi 
saskartos ar ādu.

 Nostiepiet ādu ar brīvo roku, lai saceltu matiņus stāvus.

 Lēnām virziet ierīci pretī matu augšanas virzienam (15. att.).
Nelietojiet spiedienu.
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Paruošimas naudojimui

Įkrovimas
Prieš naudodami pirmą kartą arba jeigu prietaiso kurį laiką nenaudojote, įkraukite jį bent 

10 valandų. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, jis veiks apie 60 minučių (neprijungus laido). 

Prietaiso neįkraukite ilgiau nei 24 valandas.

Jeigu baterija yra tuščia, prietaiso prie elektros tinklo prijungti negalima.

Įsitikinkite, kad įkrovimo metu prietaisas yra išjungtas.

 Laido kištuką įkiškite į prietaisą (3 pav.).

 Adapterio laido kištuką įkiškite į elektros lizdą.
  Užsidegs indikatorius, rodantis, kad prietaisas yra įkraunamas (4 pav.).

Pastaba: kai prietaisas bus visiškai įkrautas, įkrovimo indikatorius spalvos nepakeis ir 
neužges.

Kad įkraunamos baterijos ilgiau tarnautų

– Baterijos visiškai įkraunamos per 10 valandų. Kai baterijos bus visiškai įkrautos, 

adapterio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

– Nepalikite prietaiso prijungto prie elektros srovės ilgiau nei 24 valandas.

– Baterijos bent du kartus per metus turi visiškai ištuštėti – įjunkite prietaisą, ir leiskite 

jam veikti tol, kol jis sustos. Po to akumuliatorių įkraukite iš naujo.

Priedų pritaisymas ir nuėmimas
Visi priedai (epiliavimo galvutė, kirpiklis, mažas skustuvas ir mažas kirpiklis) yra pritaisomi 

ir nuimami vienodai.

 Norėdami pritaisyti priedą, užspauskite jį ant prietaiso (5 pav.).

 Norėdami nuimti priedą, nutraukite jį nuo prietaiso (6 pav.).
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Prietaiso naudojimas

Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai įkrautas. Jeigu baterija yra 

tuščia, prietaiso prie elektros tinklo prijungti negalima.

Pastaba: nebraukite prietaisu per greitai. Braukite lygiai ir švelniai.

Bikinio srities skutimas naudojant kirpiklį ir skutimo šukutes
Bikinio sritį skuskite kirpikliu ir skutimo šukutėmis.

1. Ant prietaiso uždėkite kirpiklį (žiūrėkite skyriaus „Paruošimas naudojimui” dalį 
„Priedų pritaisymas ir nuėmimas”).

2. Skutimo šukutes uždėkite ant griovelių, esančių abejose prietaiso pusėse (7 pav.).

3. Paspauskite nustatymo jungiklį (1) ir pagal savo poreikį pastumkite šukutes aukš-
tyn arba žemyn (8 pav.).

  Ant rankenos esantis spalvotas žiedelis rodo nustatytą parinktį.
Lentelėje nurodyta įvairiomis parinktimis nukirptų plaukelių ilgis.

Kirpdami pirmą kartą, pradėkite nuo didžiausio nustatymo (5). Tokiu būdu susipažinsite, 

kaip veikia kirpiklis.

Skutimo šukučių nustatymai

Nustatymas Plaukų ilgis po kirpimo

1 2 mm

2 4 mm

3 6 mm

4 8 mm

5 10 mm
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Valymas

Prietaiso valymui niekada nenaudokite šveitiklių, šveičiančių valymo priemonių ar 

skysčių, tokių, kaip benzinas arba acetonas.

Pastaba: prietaiso sutepti nereikia.

 Išjunkite prietaisą, adapterio kištuką ištraukite iš elektros lizdo ir iš prietaiso.

 Nuo prietaiso nuimkite visus priedus.

 Išpūskite arba iškratykite visus prieduose ir (arba) šukutėse likusius plaukelius.

 Šepetėliu išvalykite priedus ir šukutes arba nuplaukite juos po kranu.

Pastaba: kaip išvalyti mažą skustuvą, žiūrėkite toliau esančiame skyrelyje „Mažo skustuvo 
valymas”.

 Šepetėliu arba sausa šluoste išvalykite adapterį ir rankeną.

Adapterį laikykite sausoje vietoje.

Mažo skustuvo valymas

Tinklelis yra labai plonas. Elkitės su juo atsargiai. Jei tinklelis yra sugadintas, pakeiskite 

visą galvutę.

 Norėdami nuimti skutimo tinklelį, ištraukite jį iš mažo skustuvo rodykle pažymėta 
kryptimi (22 pav.).

 Peiliukus ir aplink juos bei tinklelio vidų atidžiai išvalykite šepetėliu arba nuplau-
kite juos po kranu.

Dalių pakeitimas

Kad neįvyktų nelaimė, pažeistą adapterį turi pakeisti įgaliota remonto dirbtuvė. Nusidė-

vėjusius arba pažeistus priedus arba šukas pakeiskite originaliais Philips priedais arba 

šukomis.
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Подготовка прибора к работе

Зарядка

Перед первым использованием прибора или после продолжительного перерыва 

заряжайте аккумулятор не менее 10 часов.

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 60 минут автономного 

использования прибора. Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.

После разрядки аккумулятора, прибор не работает от электросети.

Во время зарядки прибор должен быть выключен.

 Подключите штепсельную вилку к прибору (рис. 3).

 Подключите адаптер к розетке электросети.

 На адаптере загорится сигнальный индикатор, показывая, что прибор заря-
жается (рис. 4).

Примечание: когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки не 
погаснет и не изменит цвет.

Максимальное увеличение срока службы аккумулятора

– Выньте вилку сетевого адаптера из розетки электросети, когда аккумулятор пол-

ностью зарядится (через 10 часов).

– Не оставляйте прибор включенным в электросеть дольше 24 часов.

– Два раза в год полностью разрядите аккумулятор, оставляя прибор включенным 

до остановки двигателя. Затем полностью зарядите аккумулятор.

Установка/снятие насадок

Все насадки (головка для эпиляции, прецизионный триммер, бритвенная микрона-

садка и микротриммер) устанавливаются и снимаются одним и тем же способом.

 Чтобы установить насадку, надвиньте ее на прибор (рис. 5).

 Чтобы снять насадку, стяните ее с прибора (рис. 6).
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Использование прибора

Перед использованием прибора убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

При разряженном аккумуляторе работа прибора с питанием от сети невозможна.

Примечание: не передвигайте прибор слишком быстро. Выполняйте медленные 
и плавные движения.

Подравнивание линии бикини с помощью прецизионного триммера и 
прецизионного гребня

Для подравнивания линии бикини используйте прецизионный триммер и прецизи-

онный гребень.

 Установите прецизионный триммер на прибор (см. раздел „Установка и сня-
тие насадок” в главе „Подготовка прибора к работе“).

 Установите прецизионный гребень в направляющих пазах с двух сторон при-
бора (рис. 7).

 Нажмите на регулятор установки длины волос (1) и направьте гребень впе-
ред или назад (2) для желаемой установки (рис. 8).

 Выбранная установка отражается в цветном кружке на рукоятке.

В таблице указана длина волос при разных установках регулятора. При первом 

подравнивании начните с установки максимальной длины волос (5), чтобы освоить 

использование прецизионного триммера.
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Установка гребня для бровей
Обозначение установки Длина волос после подравнивания

1 3 мм

2 6 мм

3 9 мм

 Передвигайте прецизионный триммер с гребнем (для бровей) по брови от 
ее внешнего края к переносице (рис. 20).

Формирование контура бровей/удаление отдельных волос на лице 
с помощью микротриммера

Используйте микротриммер для создания формы и контура бровей и удаления 

отдельных волос на лице.

Никогда не пытайтесь подстригать ресницы. Ни в коем случае не приближайте 

прибор слишком близко к глазам.

Не приближайте микротриммер слишком близко к зеркалу.

 Установите микротриммер на прибор (см. раздел „Установка и снятие наса-
док“ в главе „Подготовка прибора к работе“).

 Во время формирования контура бровей, оттяните кожу век (рис. 21).

 Пользуйтесь микротриммером, выполняя уверенные, точные движения.

– Всегда передвигайте микротриммер против направления роста волос.

– Обязательно следите, чтобы микротриммер полностью соприкасался с кожей.
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Очистка

Запрещается использовать для чистки прибора царапающие губки, абразивные 
чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Примечание: прибор не требует смазки.

 Выключите прибор, выньте вилку адаптера из розетки электросети и выньте 
вилку штепселя из гнезда прибора.

 Снимите все гребни и/или насадки с прибора.

 Сдуйте и/или вытряхните скопившиеся в насадке или гребне волосы.

 Почистите насадки и гребни щеточкой для чистки или промойте водой под 
краном.

Примечание: для очистки бритвенной микронасадки, см. ниже, раздел „Очистка 
бритвенной микронасадки“.

 Очищайте адаптер и рукоятку прибора щеточкой или сухой тканью.

Не допускайте попадания жидкости на адаптер.

Очистка бритвенной микронасадки
Бритвенная сетка очень тонкая. Обращайтесь с ней бережно. При повреждении 
бритвенной сетки необходимо заменить бритвенный блок.

 Чтобы снять элемент бритвенной сетки, потяните его по стрелке и снимите 
с нижней части бритвенной микронасадки (рис. 22).

 Осторожно очистите режущую кромку, вокруг нее и внутреннюю часть брит-
венной сетки с помощью щеточки или промойте водой под краном.




