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Sissejuhatus
Õnnitleme ostu puhul! Philips tervitab teid! Philipsi
tugiteenuse võimalikult tõhusaks kasutamiseks
registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome või rakenduse kaudu.
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Üldine kirjeldus
1 Väljahüppav piirel
2 Piirli avamise liugur
3 Pardlipea
4 Pardlipea vabastusnupp
5 Toitenupp
6 Käepide
7 Väikese pistiku pesa
8 Laadimisalus
9 Toiteplokk
10 Väike pistik
11 Kaitsekate
12 Kott
13 Philipsi kiirpuhastuse padrunikassett
14 Kiirpuhastuse padrun
15 Puhastusharjake
16 Pikkuse seadmine
17 Kinniklõpsatav habemepiirli tarvik
18 Kamm habemepiirli tarviku jaoks
19 Otsakuhoidik
20 Kinniklõpsatav puhastushari
21 Klõpsake ninapiirli otsakul
Märkus. Toote juurde kuuluvad tarvikud võivad
olenevalt tootest erineda. Karbil on näidatud
tarvikud, mis teie seadmega kaasas käivad.
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Mida tähendavad minu seadme käepidemel
olevad ikoonid?
Sümbol Käitumine Tähendus

Vilgub
aeglaselt, kui
te
eemaldate
pardli
puhastuspro
grammi
toimimise
ajal
kiirpuhastus
e padrunist.a

Puhastusprogramm katkes. Kui panete
pardli nelja sekundi jooksul tagasi
kiirpuhastuse padrunisse, jätkab
puhastusprogramm töötamist
automaatselt.

Vilgub Puhastage pardlit kiirpuhastuse padrunis.
Puhastage otsakuid kraanivee all.

Süttib
pidevalt

Puhastusprogramm on pooleli.

Vilgub
kiiresti, kui te
eemaldate
pardli
puhastuspro
grammi
toimimise
ajal
kiirpuhastus
e padrunist
või vajutate
sisse-
/väljalülitami
se nuppu.

Puhastusprogramm peatati. Kui soovite
jätkata, peate puhastustsükli
taaskäivitama, pannes pardli
kiirpuhastuse padrunisse ja vajutades
sisse-/väljalülitamise nuppu.

Vilgub, kui
vajutate
sisse-
/väljalülitami
se nuppu

Reisilukk on sisse lülitatud.
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Sümbol Käitumine Tähendus

Süttib
seadme
kättevõtmise
l

Süttinud pulkade arv näitab aku
ligikaudset laetuse taset.

Alumine
märgutuli
vilgub
oranžilt

Aku on peaaegu tühi.

Märgutuled
vilguvad
järjestikku

Seade laeb.

Süttib
pidevalt

Seade on täielikult täis laetud.

Vilgub Enne seadme sisselülitamist tuleb seade
seinakontaktist välja tõmmata.

Mida tähendab minu kiirpuhastuse padrunil
olev ikoon?
Sümb
ol

Käitumine Tähendus

Muutub kiirpuhastuse
padrunil nähtavaks

Kiirpuhastuse padrunikassett
tuleb välja vahetada.

Kuidas ma saan oma seadet laadida?
Laadige seadet enne esimest kasutamist ja kui aku
olekunäidiku alumine märgutuli vilgub oranžilt,
näidates, et aku on peaaegu tühi.

Laadimine kestab umbes üks tund.
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Kiirlaadimine: Pärast 5 minuti pikkust laadimist on
akul küllaldaselt energiat üheks raseerimiseks.

Täislaetud seadet saab juhtmeta kasutada kuni 60
minutit.
Märkus. Seadet ei saa laadimise ajal kasutada.

Toiteplokiga laadimine
1 Veenduge, et seade on välja lülitatud.
2 Sisestage väike pistik pistikupessa ja adapter

seinakontakti.
- Kui seade on kiirlaadimise režiimis, jäävad

aku olekunäidiku märgutuled üksteise järel
põlema. Pärast umbes 5 minutit hakkab aku
olekunäidiku alumine märgutuli vilkuma. Aku
on nüüd piisavalt laetud üheks
raseerimiseks.

- Kuni seade laeb, vilgub aku olekunäidiku
alumine märgutuli kõigepealt ja jääb siis
pidevalt põlema. Järgmiseks vilgub järgmine
märgutuli ja jääb pidevalt põlema, kuni
seade on täielikult laetud.

- Kui seade on täis laetud, jäävad kõik kolm
aku olekunäidiku märgutuld pidevalt
põlema. Tuled kustuvad u. 30 minuti pärast
automaatselt.

3 Eemaldage toiteplokk pärast laadimist
seinakontaktist ja tõmmake väike pistik
seadmest välja.

Laadimine laadimisalusel (ainult teatud mudelid)
1 Veenduge, et seade on välja lülitatud.
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2 Pange väike pistik laadimisalusesse ja
toiteplokk seina pistikupessa.

3 Hoidke seadet laadimisalusel.

Ainult teatud mudelid: Laadimisaluse põhjas
olev valgusrõngas süttib ja pöörleb kiiresti.
- Tuled kustuvad umbes 5 minuti pärast,

valgusrõngas pöörleb aeglasemalt. Aku on
nüüd piisavalt laetud üheks raseerimiseks.

- Seni kuni seade laeb, muutub valgusrõngas
heledamaks ja pöörleb aeglasemalt.

- Kui seade on täis laetud, jääb valgusrõngas
täielikult põlema ja lõpetab pöörlemise.

4 Pärast laadimist ühendage toiteplokk seina
pistikupesast lahti ja tõmmake väike pistik
laadimisalusest välja.

Märgutuli „Kasutamiseks ühendage elektritoitest lahti“ 
Märgutuli „Kasutamiseks ühendage elektritoitest
lahti" vilgub meeldetuletuseks, et enne, kui seadet
saab sisse lülitada, tuleb see pistikupesast lahti
ühendada ja eemaldada seadmest väike pistik.

Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid
kasutada?

Hoiatus! Enne kasutamist tuleb alati
kontrollida, et seade ja kõik tarvikud on
töökorras. Kahjustatud seadet või tarvikut
ei tohi kasutada, sest see võib põhjustada
vigastusi. Asendage kahjustatud osa alati
originaalvaruosaga.

Märkus. See seade on veekindel. Sobib
kasutamiseks vannis või dušši all ning

11Eesti



puhastamiseks kraani all. Ohutuse tagamiseks
saab epilaatorit vaid juhtmeta kasutada.

Raseerimine
See seade sobib kasutamiseks kuivalt ja märjalt,
võite seda isegi duši all kasutada. Märjalt
raseerimiseks kandke nahale veidi vett ja
raseerimisvahtu või -geeli ja loputage enne allpool
toodud toimingute tegemist raseerimispäid kraani
all sooja veega.
1 Lülitage seade sisse.
2 Raseerimispäid tuleb ringikujuliste liigutustega

mööda nahka liigutada, et haarata kõik karvad,
mis kasvavad eri suundades. Suruge kergelt, et
tagada nahalähedane ja mugav raseerimine.
Märkus. Ärge suruge liiga tugevalt, sest see võib
põhjustada nahaärritust.
Märkus. Kui raseerite geeli või vahuga, loputage
raseerimispead korrapäraselt raseerimise ajal,
et see libiseks sujuvalt üle te naha.

3 Kasutage raseerimispea kitsaid külgi raskesti
ligipääsetavates piirkondades, nagu piki
lõualuud ja nina all.

4 Pärast iga kasutamist lülitage seade välja ja
puhastage seda.
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Märkus. Veenduge, et olete kogu vahu või geeli
seadmelt maha loputanud.

Naha kohanemise periood
Teie esimesed habemeajamised ei pruugi teile
soovitud tulemust anda ning võivad teie nahka
kergelt ärritada. See on normaalne. Teie nahk
vajab ükskõik millise uue raseerimissüsteemiga
harjumiseks aega. Lubamaks oma nahal uue
seadmega harjuda, soovitame raseerida
regulaarselt (vähemalt 3 korda nädalas) ja ainult
selle seadmega 3 nädala vältel.
Puhastamise meeldetuletus
Seadme väljalülitamisel vilgub puhastamise
meeldetuletus, mis tuletab teile seadme
puhastamist meelde.
- Pärast iga kasutamist puhastage seadet ja

otsakuid, et vältida ummistumist ja kahjustusi.
- Puhastage raseerimispäid põhjalikult kord kuus

või kui seade ei raseeri nii hästi kui vanasti.

Piiramine
Piirlit võib kasutada põskhabeme ja vuntside
hooldamiseks.

1 Piirli avamiseks vajutage piirli liugurit allapoole.
2 Lülitage seade sisse.

3 Hoidke piirlit nahaga risti ning liigutage seadet
õrnalt surudes allapoole.
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4 Võite piirlit kasutada ka nina all.
5 Pärast iga kasutamist lülitage seade välja ja

puhastage piirlit, et vältida ummistumist ja
kahjustusi.

6 Sulgege piirel.

Kinniklõpsatavate otsakute kasutamine
Märkus. Toote juurde kuuluvad tarvikud võivad
olenevalt tootest erineda. Karbil on näidatud
tarvikud, mis teie seadmega kaasas käivad.

Habemepiirli otsaku kasutamine koos kammiga

Habemepiirli otsakut saab habeme piiramiseks
kasutada ka koos seadme külge kinnitatud
kammiga kas kindlaksmääratud seadistusega või
erinevate pikkusseadetega. Seadet saab samuti
kasutada pikemate karvade eelnevaks piiramiseks,
et tagada mugavam raseerimiskogemus.

Karva pikkuse seadistused habemepiirli otsakul
vastavad järelejäänud karva pikkusele pärast
lõikamist ning vahemikule 1–5 mm.

1 Keerake raseerimispead või muud otsakut selle
käepidemelt eemaldamiseks ja vajutage
habemepiirli otsak käepidemele.

2 Lükake kamm habemepiirli otsaku kummalgi
küljel olevatesse juhtsoontesse.
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3 Vajutage pikkuse selektorit ja lükake seda
soovitud karvapikkuse seade valimiseks
vasakule või paremale.

4 Lülitage seade sisse.

5 Liigutage seadet õrnalt surudes ülespoole.
Veenduge, et kammi eesmine osa oleks vastu
nahka.

6 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja
puhastage otsak.

Habemepiirli ilma kammita kasutamine

Ilma kammita habemepiirlit saab kasutada
habeme, vuntside, põskhabeme või kaelajoone
piiramiseks kuni pikkuseni 0,5 mm. 

Habemepiirli otsakut saab habeme piiramiseks
kasutada ka koos seadme külge kinnitatud
kammiga kas kindlaksmääratud seadistusega või
erinevate pikkusseadetega. Seadet saab samuti
kasutada pikemate karvade eelnevaks piiramiseks,
et tagada mugavam raseerimiskogemus.

1 Tõmmake kamm habemepiirli otsaku küljest
lahti.
Märkus. Haarake kammi keskosast, et see
habemepiirli otsaku küljest eemaldada. Ärge
tõmmake kammi selle külgedest.

2 Lülitage seade sisse.

3 Hoidke habemepiirlit nahaga risti ning liigutage
seadet õrnalt surudes allapoole.

4 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja
puhastage otsak.

Nina/kõrvakarvade piirli otsaku kasutamine

Saate nina/kõrvakarvade piirli otsakut kasutada
nina- ja/või kõrvakarvade piiramiseks.
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Ninakarvade lõikamine

Enne piiramist veenduge, et nii nina/kõrvakarvade
piirli otsak kui ka ninakäigud oleksid puhtad.

1 Keerake raseerimispead või muud otsakut selle
käepidemelt eemaldamiseks ja vajutage
nina/kõrvakarvade piirel käepidemele.

2 Lülitage seade sisse.
3 Sisestage piirlipea ettevaatlikult ninasõõrmesse.

Ärge pange otsakut sõõrmetesse sügavamale
kui 0,5 cm.

4 Liigutage piirli pead aeglaselt iga ninasõõrme
sees ringi, veendudes, et otsaku külg oleks
kindlalt vastu nahka. See vähendab võimalikku
kõditunnet.

5 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja
puhastage otsak.

Kuivanud ninasekreet võib lõikeelemendi
ummistada, takistades seadme sisselülitamist. Kui
lõikeelemendis on ummistus, siis puhastage otsak.
Kõrvakarvade lõikamine

Veenduge, et te väliskõrva kanal on puhas ja ilma
vaiguta.
1 Lülitage seade sisse.
2 Kõrva äärte tagant väljaulatuvate karvade

eemaldamiseks liigutage piirlipead aeglaselt
kõrva ääri mööda.

3 Sisestage piirlipea ettevaatlikult kuulmekäiku.
Et trummikilet mitte vigastada, ärge lükake
piirlipead kuulmekäigus sügavamale kui 0,5 cm.
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4 Kõikide soovimatute karvade eemaldamiseks
kuulmekäigust pöörake piirlipead aeglaselt
ümberringi.

5 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja
puhastage otsak.

Hoiustamine ja transport

Märkus. Soovitame seadmel ja selle tarvikutel
kuivada lasta, enne kui need järgmiseks
kasutuseks ära panete.

- Asetage pardlile kaitsekate (kui olemas), et ära
hoida mustuse kogunemist.

- Hoidke seadet kaasasolevas vutlaris (kui
olemas).

- Teise võimalusena hoidke seadet
laadimisalusel (kui olemas) või Philipsi
kiirpuhastuse padrunis (kui olemas).

Reisilukk

Kui lähete reisile, saate pardli lukustada. Reisilukk
ei lase pardlit kogemata sisse lülitada.

3 sec.

Reisilukurežiimi kasutamiseks vajutage 3 sekundi
jooksul toitenuppu. 

Reisilukku sisse lülitades selle sümbol vilgub.

Vajutage kolme sekundi jooksul toitenuppu.

Kui reisilukk on välja lülitatud, lülitub seade
automaatselt sisse.
Märkus. Pardli lukustus vabaneb automaatselt
selle ühendamisel elektritoitega.
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Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid
puhastada?

Optimaalse töö tagamiseks puhastage seadet ja
otsakuid pärast iga kasutamist. 

Pardli puhastamine kraani all
Pärast iga kasutamist puhastage pardlit, et vältida
ummistumist ja kahjustusi.

Ärge kunagi kuivatage pardlipead käteräti või
salvrätikuga, sest see võib raseerimispäid
kahjustada.

Pardlipea loputamisel võib vett pardli korpusest
välja tilkuda. See on normaalne.
1 Lülitage pardel sisse.
2 Loputage pardlipead sooja kraanivee all.

3 Lülitage pardel välja. Eemaldage pardlipea
pardlist, vajutades vabastusnuppu.

4 Loputage karvakambrit sooja kraanivee all.
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5 Loputage raseerimispea hoidjat sooja kraanivee
all.

6 Raputage liigne vesi ettevaatlikult maha ning
laske raseerimispea hoidikul õhu käes täielikult
kuivada.

7 Sulgege pardlipea.

Põhjalik puhastamine
Soovitame raseerimispäid puhastada põhjalikult
kord kuus või kui pardel raseerib tavapärasest
halvemini.
1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja

seinakontaktist lahti ühendatud.
2 Vajutage raseerimisüksusel olevaid

vabastusnuppe ja tõmmake raseerimispea
hoidik raseerimisüksuselt ära.

3 Loputage karvade kambrit ja raseerimispea
hoidikut kraani all.

4 Võtke raseerimispead ära. Üksikasjalike juhiste
saamiseks vt jaotist „Kuidas raseerimispäid
vahetada?”.
Märkus. Puhastage korraga vaid ühe lõikepea
tera ja võre, muidu võivad tera ja võred segi
minna. Kui peaksite juhuslikult panema
lõiketera valesse raseerimisvõresse, võib
optimaalne raseerimisjõudlus taastuda alles
mõne nädala pärast.
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5 Puhastage lõiketera ja juhtvõre kraani all.
6 Raputage liigne vesi välja.
7 Pange lõikepead tagasi pardlipeasse.

Üksikasjalike juhiste saamiseks vt jaotist „Kuidas
raseerimispäid vahetada?”.

8 Pange raseerimispea hoidiku hing
raseerimisseadme ülaosas olevasse pesasse ja
sulgege raseerimisseade.

Hüpikpiirli puhastamine
Pärast iga kasutamist puhastage piirlit, et vältida
ummistumist ja kahjustusi.

Ärge kunagi kuivatage piirlihambaid käteräti või
salvrätikuga, sest nii võite piirlihambaid
kahjustada.
1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja

seinakontaktist lahti ühendatud.
2 Piirli avamiseks vajutage hüpikpiirli liugurit

allapoole.

3 Lülitage seade sisse ja loputage hüpikpiirlit
sooja vee all.

4 Lülitage pardel pärast puhastamist välja.
5 Raputage liigne vesi ettevaatlikult maha ja laske

hüpikpiirlil õhu käes kuivada.
6 Sulgege piirel.
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Nõuanne. Optimaalse tulemuse saavutamiseks
määrige hüpikpiirli lõiketerasid iga kuue kuu tagant
tilga mineraalõliga (õli ei kuulu komplekti).

Kinniklõpsatavate otsakute puhastamine
Ärge kunagi kuivatage piirlit ega habemepiirli
otsakuid käteräti või salvrätikuga, sest nii võite
piirlihambad rikkuda.

Toote juurde kuuluvad tarvikud võivad olenevalt
tootest erineda. Karbil on näidatud tarvikud, mis
teie seadmega kaasas käivad.

Optimaalse töö tagamiseks puhastage
kinniklõpsatavaid otsakuid pärast iga kasutamist.
1 Veenduge, et seade on välja lülitatud.
2 Keerake otsakut, et see käepideme küljest

eemaldada.

Tõmmake puhastusharja pea otse hoidiku
küljest lahti.

3 Puhastada detailid hoolikalt sooja veega.
Kasutage seepi ainult puhastusharja otsakul.
Nõuanne. Kui nina/kõrvakarvade otsaku
loputamine kraani all ei ole piisav, vajutage
otsak käepidemele ja kastke piirli pea mõneks
minutiks sooja veega klaasi. Seejärel lülitage
seade sisse ja loputage see kraani all.

4 Raputage liigne vesi habemepiirlilt, kammidelt
ja nina/kõrvakarvade piirli otsakutelt
ettevaatlikult maha ning laske neil õhu käes
täielikult kuivada.

Kuivatage puhastushari käterätiga.

Ärge kuivatage lõikepead käte- ega salvrätiga,
sest see võib lõiketerasid kahjustada.
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Nõuanne. Optimaalse jõudluse tagamiseks
määrige habemepiirli otsaku hambaid
regulaarselt tilga õmblusmasinaõliga.

Kuidas kiirpuhastuse padrunit kasutada?
Kiirpuhastuse padruni kasutamiseks ettevalmistamine

1 Keerake ja eemaldage kiirpuhastuse padruni
ülaosa.

2

1

2 Keerake kiirpuhastuse padrunikassetti kaas
maha.

3 Tõstke tihendil olev sakk üles ja tõmmake seda
nurgast, et tihend kiirpuhastuse
padrunikassetist eemaldada.

4 Vajutage käepidemel oleva karabiinihaagi
avamiseks kiirpuhastuse padrunikasseti
käepidemel olevat väikest ringjat detaili.
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5 Pange kiirpuhastuse padrunikassett
kiirpuhastuse padrunisse.

6 Pange kiirpuhastuse padruni ülaosa tagasi
alusele ja keerake seda päripäeva, kuni kuulete
klõpsatust.

Lekkimise ärahoidmiseks ärge kallutage
kiirpuhastuse padrunit.

Kiirpuhastuse padruni kasutamine
Märkus. Kui kasutate pardlit raseerimisvahu, -geeli
või raseerimiseelsete toodetega, loputage enne
kiirpuhastuse padruni kasutamist põhjalikult
raseerimispäid.
Enne pardli kiirpuhastuse padrunisse panemist
kontrollige alati, kas raputasite sellest üleliigse
vee välja.
1 Pange pardel tagurpidi kiirpuhastuse

padrunisse. Pardel tuvastab automaatselt, et
see asub kiirpuhastuse padrunis.

2 Puhastusprogrammi käivitamiseks lülitage
pardel sisse.
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Iga puhastusprogramm võtab umbes ühe
minuti. Puhastusprogrammi ajal jääb
puhastussümbol pidevalt põlema ja sinine
ikoon vilgub.

Pardli käepide vibreerib puhastusprogrammi
lõppedes kaks korda kiiresti.

3 Laske pardlil enne hoiustamist täielikult
kiirpuhastuse padrunis ära kuivada.

Kiirpuhastuse padrunikasseti vahetamine
Kui kiirpuhastuse padrunikasseti vahetamise ikoon
muutub nähtavaks, vahetage kiirpuhastuse
padrunikassett kohe välja või järgige allolevat
tabelit.

Kasutussagedus Tsüklid Millal
kiirpuhastuse
padrunikasseti
vahetada

Iga päev Umbes 30 Iga kuu

Paar korda nädalas Umbes 20 Iga kahe kuu tagant

Iga nädal Umbes 13 Iga 3 kuu tagant

Iga kuu Umbes 3 Iga 3 kuu tagant

1 Keerake ja eemaldage kiirpuhastuse padruni
ülaosa.
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2 Tõstke kiirpuhastuse padrunikassett
käepidemest kiirpuhastuse padrunikassetist
välja.

3 Kallake allesjäänud vedelik kanalisatsiooni ja
kõrvaldage tühi kassett ringlussevõtuks
vastavalt kohalikele jäätme-eeskirjadele.

4 Pange uus kiirpuhastuse padrunikassett
kiirpuhastuse padrunisse.

Skannige vasakult ruutkood või külastage
veebisaiti www.philips.com/cleaning-cartridge,
et tellida kiirpuhastuse padruni
asenduskassette.

Kuidas raseerimispäid vahetada?
Maksimaalse raseerimisjõudluse saavutamiseks
soovitame lõikepäid vahetada iga kahe aasta
tagant.

Kahjustatud raseerimispead tuleb viivitamata välja
vahetada. Asendage raseerimispead alati
originaalsete Philipsi raseerimispeadega.

Raseerimispeade vahetamine
1 Lülitage pardel välja.
2 Vajutage raseerimisüksusel olevaid

vabastusnuppe ja tõmmake raseerimispea
hoidik raseerimisüksuselt ära.
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2

1

3 Keerake lukustusrõngaid vastupäeva ja
eemaldage need. Pange need kindlasse kohta
hoiule.

4 Eemaldage raseerimispead raseerimispea
hoidja küljest.

Kõrvaldage kasutatud raseerimispead
viivitamata, et need ei läheks segamini uute
raseerimispeadega.

5 Pange hoidjasse uued raseerimispead.

2

1 6 Asetage lukustusrõngad raseerimispeadele
tagasi ja keerake neid päripäeva lukustusrõnga
tagasi kinnitamiseks.

- Igal lukustusrõngal on kaks soont, mis sobivad
täpselt raseerimispea hoidja eenditega.
Keerake rõngast päripäeva kuni kuulete
klõpsatust, mis viitab, et rõngas on fikseeritud.
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Märkus. Hoidke raseerimispea hoidikut
raseerimispeade ja lukustusrõngaste
tagasipanekul käes. Ärge asetage raseerimispea
hoidikut pinnale, sest see võib kahjustada
raseerimispäid.

7 Pange raseerimispea hoidiku hing
raseerimisseadme ülaosas olevasse pesasse ja
sulgege raseerimisseade.

Tugi
Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks minge
veebilehele www.philips.com/parts-and-
accessories või külastage Philipsi müügiesindust.
Samuti võite pöörduda oma riigi Philipsi klienditoe
keskusesse (vt kontaktandmeid rahvusvahelise
garantii lehelt).

Saadaval on järgmised tarvikud ja asendusosad:
- SH71 Philipsi asendusraseerimispead
- CC12 Philipsi kiirpuhastuse padrunikassetti

2-pakk
- CC13 Philipsi kiirpuhastuse padrunikassetti

3-pakk
- CC16 Philipsi kiirpuhastuse padrunikassetti

6-pakk
Märkus. Tarvikute saadavus võib riigiti erineda. 

Veaotsing
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad
probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui
te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi
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lahendada, külastage veebilehte
www.philips.com/support, kus on loetelu korduma
kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma
riigi klienditeeninduskeskusega.

Pardel
Tõrge Võimalik põhjus Lahendus

Seade ei tööta,
kui ma vajutan
toitenuppu.

Seade on endiselt
ühendatud seina
pistikupesaga.
Ohutuskaalutlustel
saab seadet
kasutada ainult
ilma toitejuhtmeta.

Ühendage seade
vooluvõrgust lahti ning
vajutage selle
sisselülitamiseks toitenuppu.

Laetav aku on tühi. Laadige uuesti akut.

Reisilukk on
aktiveeritud.

Reisiluku väljalülitamiseks
vajutage 3 sekundi jooksul
toitenuppu.

Pardlipea on
sellisel määral
määrdunud või
kahjustunud, et
mootor ei hakka
tööle. 

Puhastage raseerimispäid
põhjalikult või vahetage need
välja. 

 Seade ei
raseeri enam
nii hästi nagu
varem.

Raseerimispead on
kahjustatud või
kulunud.

Vahetage raseerimispead
välja.

Karvad või mustus
on raseerimispead
ummistanud.

Puhastage raseerimispead
põhjalikult.

Vesi lekib
seadme
põhjast.

Puhastamise ajal
võib koguneda vesi
seadme
sisekorpuse ja
väliskesta vahele.

See on normaalne ega ole
ohtlik, sest kogu elektroonika
on seadme sees olevas
hermeetiliselt suletud
toiteallikas.
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Philipsi kiirpuhastuse padrun
Tõrge Võimalik põhjus Lahendus

Minu pardel pole
pärast Philips
kiirpuhastuse padruni
kasutamist puhas.

Eemaldasite pardli
enne
puhastusprogrammi
lõppu.

Jätke pardel
täielikuks
puhastusprogrammik
s Philipsi
kiirpuhastuse
padrunisse. Iga
puhastusprogramm
võtab umbes ühe
minuti.
Puhastusikoon
kustub
puhastusprogrammi
lõppedes.

Philips kiirpuhastuse
padrunikassett tuleb
välja vahetada.

Asendage Philipsi
kiirpuhastamise
padrunikassett.

Philipsi kiirpuhastuse
padrunikassett on
kaldus.

Asetage Philipsi
kiirpuhastuse padrun
tasasele pinnale.

Minu Philipsi
kiirpuhastuse padrun
ei lülitu sisse.

Philipsi kiirpuhastuse
padrunit toidab
pardli mootor.

Pange pardel Philipsi
kiirpuhastuse
padrunisse. Lülitage
pardel sisse.

Pardel on ühendatud
seinakontakti.

Tõmmake pardli
pistik toiteallikast
välja.

Pardli aku on tühi. Enne Philipsi
kiirpuhastuse padruni
kasutamist laadige
pardel täis.
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Minu Philipsi
kiirpuhastuse padrun
on ületäitunud.

Pärast pardli
loputamist kasutate
Philipsi kiirpuhastuse
padrunit regulaarselt,
kuid ei raputa liigset
vett maha.

Pärast
raseerimispeade
igakordset loputamist
raputage liigne vesi
maha enne pardli
asetamist Philipsi
kiirpuhastuse
padrunisse.

Raseerisite
raseerimisgeeli või -
vahuga ega
loputanud pardlit
enne Philipsi
kiirpuhastuse padruni
kasutamist.

Enne Philipsi
kiirpuhastuse padruni
kasutamist loputage
raseerimispäid
hoolikalt.

30 Eesti



© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud

3000.057.1977.1 (27/8/2020)

>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé


	Sisukord
	Sissejuhatus
	Üldine kirjeldus
	Mida tähendavad minu seadme käepidemel olevad ikoonid?
	Mida tähendab minu kiirpuhastuse padrunil olev ikoon?
	Kuidas ma saan oma seadet laadida?
	Toiteplokiga laadimine
	Laadimine laadimisalusel (ainult teatud mudelid)
	Märgutuli „Kasutamiseks ühendage elektritoitest lahti“ 

	Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid kasutada?
	Raseerimine
	Naha kohanemise periood
	Puhastamise meeldetuletus
	Piiramine
	Kinniklõpsatavate otsakute kasutamine
	Habemepiirli otsaku kasutamine koos kammiga
	Habemepiirli ilma kammita kasutamine
	Nina/kõrvakarvade piirli otsaku kasutamine
	Ninakarvade lõikamine
	Kõrvakarvade lõikamine

	Hoiustamine ja transport
	Reisilukk




	Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid puhastada?
	Pardli puhastamine kraani all
	Põhjalik puhastamine
	Hüpikpiirli puhastamine
	Kinniklõpsatavate otsakute puhastamine

	Kuidas kiirpuhastuse padrunit kasutada?
	Kiirpuhastuse padruni kasutamiseks ettevalmistamine
	Kiirpuhastuse padruni kasutamine
	Kiirpuhastuse padrunikasseti vahetamine

	Kuidas raseerimispäid vahetada?
	Raseerimispeade vahetamine

	Tugi
	Tarvikute tellimine

	Veaotsing
	Pardel
	Philipsi kiirpuhastuse padrun


