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11 Tīrīšanas suka 
12 Somiņa (tikai modeļiem HP6423, HP6422)
* HP6419 ir tikai I. ātrums

svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un 
saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas
 - Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi. 
 - Neizmantojiet ierīci pie izlietnes vai virs tās, kā arī virs vannas, kas ir 

piepildīta ar ūdeni, vai pie tās (Zīm. 2).
 - Nelietojiet ierīci vannā vai dušā (Zīm. 3).
 - Ja izmantojat ierīci vannas istabā, neizmantojiet pagarinātāju.  (Zīm. 4)

Brīdinājums!
 - Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar 

oriģinālu adapteri.
 - Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu 

vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, 
kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav viņus īpaši apmācījusi šo 
ierīci izmantot.

 - Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
 - Nenogrieziet adapteri, lai aizstātu to ar citu spraudni, jo tā tiek radītas 

bīstamas situācijas. 
 - Lietojiet ierīci tikai kopā ar komplektā iekļauto adapteru. 

ievērībai
 - Šī ierīce ir paredzēta sievietēm nevēlama ķermeņa apmatojuma 

likvidēšanai tikai zonās zem kakla līnijas. 
 - Lai izvairītos no bojājumiem un traumām, netuviniet ieslēgtu ierīci (ar 

uzgali vai bez tā) apģērbam, diegiem, vadiem, sukām u.tml. 
 - Pirms izmantot ierīci uz sakairinātas ādas vai ādas ar varikozām vēnām, 

izsitumiem, pūtītēm, dzimumzīmēm (ar matiņiem) vai rētām, vispirms 
konsultējieties ar ārstu. 

 - Pirms ierīces lietošanas, personām ar pazeminātu imunitāti, cukura 
diabētu, hemofiliju vai imūndeficītu, jākonsultējas ar ārstu.

 - Pirmajās epilatora lietošanas reizēs, āda var kļūt nedaudz sarkana un 
sakairināta. Šīs parādība ir pilnībā normāla un tā ātri pazudīs. Lietojot 
ierīci arvien biežāk, āda pieradīs pie epilēšanas, ādas kairinājums 
samazināsies un matiņi kļūs tievāki un mīkstāki. Ja kairinājums neizzūd trīs 
dienu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu.

 - Nelietojiet epilācijas galviņu vai uzgaļus, ja tie ir bojāti vai salūzuši, jo tas 
var radīt traumas.

 - Lietojiet un glabājiet ierīci no 10 °C līdz 30 °C temperatūrā. 
 - Trokšņa līmenis: Lc = 76 dB (A)

atbilstība standartiem
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskajiem 
laukiem (EMF). 

Vide
 - Pēc ierīces darbmūža beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves 

atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā 
veidā palīdzēsit saudzēt vidi.  (Zīm. 5)

garantija un apkope
Ja jums nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips 
tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu 
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules 
garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties 
pie vietējā Philips preču izplatītāja.

POlsKi

Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby 
w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój 
produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)
1 Nasadka Opti-start z systemem masującym (tylko model HP6422)
2 Nasadka do przycinania (tylko model HP6423)
3 Głowica goląca (tylko model HP6423)
4 Nasadka do delikatnych miejsc (tylko model HP6421)
5 Dyski depilujące
6 Głowica depilująca
7 Wyłącznik
 - O = wyłączenie
 - I = standardowa prędkość*

svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir 
saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus
 - Prietaisą ir adapterį laikykite sausoje vietoje. 
 - Nenaudokite prietaiso netoli ir virš praustuvės ar vonios, pripildytos 

vandens (Pav. 2).
 - Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše (Pav. 3).
 - Jei prietaisą naudojate vonioje, nenaudokite ilgintuvo.  (Pav. 4)

Įspėjimas
 - Jei adapteris  pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį 

originalaus tipo adapteriu.
 - Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis 

fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, 
neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba 
naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.

 - Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
 - Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenupjaukite adapterio, norėdami 

jį pakeisti kitu kištuku. 
 - Prietaisą naudokite tik su rinkinyje esančiu adapteriu. 

Dėmesio
 - Šis prietaisas skirtas tik moterų plaukams šalinti nuo viso kūno, išskyrus 

veido ir galvos sritis. 
 - Jei norite išvengti pažeidimų ir sužalojimų, veikiančio prietaiso (su 

priedais ar be jų) nelaikykite prie rūbų, siūlų, laidų, šepečių ir t. t. 
 - Nenaudokite prietaiso suerzintai odai ar odai su išsiplėtusiomis venomis, 

kuri yra išberta, dėmėta, su apgamais (ant kurių auga plaukai) ar žaizdota, 
prieš tai nepasitarę su gydytoju. 

 - Žmonės, kurių imunitetas yra nusilpęs, ar sergantys cukriniu diabetu, 
hemofilija ar imuniteto deficitu taip pat turėtų pasitarti su gydytoju.

 - Po pirmųjų epiliavimo kartų jūsų oda gali parausti ir truputį sudirgti. Tai 
normalu ir greitai išnyks. Ilgiau naudojantis prietaisu, jūsų oda pripras 
prie epiliavimo, jos sudirginimas mažės, o išaugantys plaukeliai taps 
vis plonesni ir švelnesni. Odos sudirginimui neišnykus per tris dienas, 
patartina pasikonsultuoti su gydytoju.

 - Nenaudokite epiliavimo galvutės ar priedų, jei jie pažeisti ar sulūžę, nes 
galite susižeisti.

 - Prietaisą naudokite ir laikykite 10–30 °C temperatūroje. 
 - Triukšmo lygis: Lc = 76 dB(A).

atitiktis standartams
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. 

aplinka
 - Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, 

o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie 
aplinkosaugos.  (Pav. 5)

garantija ir techninė priežiūra
Prireikus techninės priežiūros paslaugų, informacijos ar jei iškilo problema, 
apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/support arba 
susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ klientų aptarnavimo centru. Jo telefono 
numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei klientų 
aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo „Philips“ atstovą.

LatViešU

ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips 
piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/
welcome.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)
1 Opti-start uzgalis ar masāžu (tikai modelim HP6422)
2 Griešanas ķemme (tikai modelim HP6423)
3 Skūšanas galviņa (tikai modelim HP6423)
4 Jutīgu zonu uzgalis (tikai modelim HP6421)
5 Epilācijas diski
6 Epilācijas galviņa
7 Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis
 - O = izslēgts
 - I = standarta ātrums*
 - II = liels ātrums

8 Mazās kontaktdakšas kontaktligzda
9 Mazā kontaktdakša
10 Adapteris



Descriere generală (fig. 1)
1 Capac Opti-start cu masaj (numai pentru HP6422)
2 Pieptene pentru tuns (numai pentru HP6423)
3 Cap de radere (numai pentru HP6423)
4 Capac pentru zone sensibile (numai pentru HP6421)
5 Discuri epilatoare
6 Cap de epilare
7 Comutator de pornire/oprire
 - O = oprit
 - I = viteză normală*
 - II = viteză mare

8 Mufă pentru conector mic
9 Conector mic
10 Adaptor
11 Perie de curăţat 
12 Husă (numai pentru HP6423, HP6422)
* HP6419 are numai viteza I

important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului şi 
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.

Pericol
 - Aparatul şi adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa. 
 - Nu utilizaţi aparatul lângă o chiuvetă sau o cadă plină cu apă (fig. 2).
 - Nu utilizaţi aparatul în cadă sau în duş (fig. 3).
 - Dacă utilizaţi aparatul în baie, nu utilizaţi un prelungitor.  (fig. 4)

avertisment
 - Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiţi-l întotdeauna cu unul original 

pentru a evita orice accident.
 - Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care 

au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de 
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi 
sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranţa lor.

 - Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
 - Nu încercaţi să înlocuiţi ştecherul adaptorului, întrucât acest lucru 

conduce la situaţii periculoase. 
 - Folosiţi aparatul doar cu adaptorul furnizat. 

Precauţie
 - Acest aparat este destinat exclusiv îndepărtării părului de pe corp la 

femei în zonele aflate mai jos de gât. 
 - Pentru a preveni deteriorarea şi rănirea, ţineţi aparatul în funcţiune 

(cu sau fără accesorii) la distanţă de haine, fire, cabluri, perii etc. 
 - Nu utilizaţi aparatul pe piele iritată, vene inflamate, erupţii, pete, aluniţe 

(cu păr) sau răni, fără a consulta în prealabil medicul. 
 - De asemenea, persoanele cu imunitate redusă, diabetice, hemofilice sau 

imunodeficitare trebuie să consulte în prealabil medicul.
 - Pielea se poate înroşi şi se poate irita după primele epilări. Acest lucru 

este absolut normal şi dispare în scurt timp. Pe măsură ce veţi folosi 
aparatul, pielea se va obişnui cu epilarea, iritaţiile se vor reduce, iar părul 
care va creşte din nou va fi mai subţire şi mai fin. Dacă iritaţia nu dispare 
după trei zile, vă sfătuim să consultaţi un medic.

 - Nu utilizaţi capul de epilare sau accesoriile dacă sunt deteriorate sau 
rupte, deoarece vă puteţi răni.

 - Utilizaţi şi păstraţi aparatul la o temperatură cuprinsă între 10 °C şi 30 °C. 
 - Nivel de zgomot: Lc = 76 dB (A).

Conformitatea cu standardele
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri 
electromagnetice (EMF). 

Protecţia mediului
 - Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul 

duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat 
pentru reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului 
înconjurător.  (fig. 5)

garanţie şi service
Dacă aveţi nevoie de service sau de informaţii sau întâmpinaţi probleme, 
vizitaţi site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau 
contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. Găsiţi 
numărul de telefon în garanţia internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există un 
astfel de centru, deplasaţi-vă la furnizorul dvs. Philips local.

 - II = duża prędkość
8 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
9 Mała wtyczka
10 Zasilacz
11 Szczoteczka do czyszczenia 
12 Etui (tylko modele HP6423 i HP6422)
* Model HP6419 ma tylko funkcję prędkości I

Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego 
instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

niebezpieczeństwo
 - Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu. 
 - Nie używaj urządzenia w pobliżu umywalki lub wanny wypełnionej wodą 

ani nad nimi (rys. 2).
 - Nie używaj tego urządzenia podczas kąpieli ani pod prysznicem (rys. 3).
 - Korzystając z depilatora w łazience, nie używaj przedłużacza.  (rys. 4)

Ostrzeżenie
 - Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza 

wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 

dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w 
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub 
zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez 
opiekuna.

 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
 - Ze względów bezpieczeństwa nie odcinaj zasilacza w celu wymiany 

wtyczki na inną. 
 - Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem. 

Uwaga
 - To urządzenie jest przeznaczone tylko do usuwania włosów z kobiecego 

ciała z obszarów znajdujących się poniżej szyi. 
 - Aby uniknąć uszkodzeń lub skaleczeń, włączone urządzenie (z nasadką 

lub bez) trzymaj z dala od ubrań, nici, przewodów, szczotek itp. 
 - Nie używaj urządzenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, jeśli Twoja 

skóra jest podrażniona lub jeśli masz żylaki, wysypkę, wypryski, pieprzyki 
(z włoskami) lub skaleczenia. 

 - Jeśli masz obniżoną odporność bądź cierpisz na cukrzycę, hemofilię lub 
niedobór odpornościowy, przed rozpoczęciem depilacji także skonsultuj 
się z lekarzem.

 - Podczas kilku pierwszych zastosowań depilatora skóra może być nieco 
zaczerwieniona i podrażniona. Zjawisko to jest całkowicie normalne 
i szybko ustępuje. Przy częstym korzystaniu z urządzenia skóra 
przyzwyczaja się do depilacji, podrażnienie zmniejsza się, a odrastające 
włoski są cieńsze i bardziej miękkie. Jeśli podrażnienie nie ustąpi w ciągu 
trzech dni, skonsultuj się z lekarzem.

 - Nie korzystaj z głowicy depilującej ani nasadek, gdy są uszkodzone lub 
pęknięte, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

 - Używaj urządzenia i przechowuj je w temperaturze od 10°C do 30°C. 
 - Poziom hałasu: Lc = 76 dB (A).

Zgodność z normami
Niniejsze urządzenie Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól 
elektromagnetycznych. 

Ochrona środowiska
 - Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami 

gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki 
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia 
pomaga w ochronie środowiska.  (rys. 5)

gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub 
problemów należy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/ 
support lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy 
Philips. Numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym 
kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego 
sprzedawcy produktów firmy Philips.

rOMână

introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin 
de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/
welcome.




