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Bendrasis aprašymas
1 Spyruoklinis kirpimo peiliukas
2 Kirpimo mašinėlės atlaisvinimo slankiklis
3 Skutimo įtaisas
4 Skutimo įtaiso atlaisvinimo mygtukas
5 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
6 Meniu mygtukas
7 Lizdas mažam kištukui
8 Įkrovimo stovas
9 Maitinimo blokas
10 Mažas kištukas
11 Apsauginis dangtelis
12 Krepšelis
13 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė
14 „Quick Clean Pod“
15 Valymo šepetėlis
16 Ilgio nustatymai
17 Įstatomas barzdos formavimo priedas
18 Barzdos formavimo priedo šukos
19 Priedo laikiklis
20 Užspaudžiamas valymo šepetėlio priedas
Pastaba. Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti
skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie pridedami
prie jūsų prietaiso.
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Įvadas. Sužinokite, kuris jūsų skustuvas
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!
Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba,
savo produktą užregistruokite adresu
www.philips.com/welcome arba naudodamiesi
programėle.
Šiame naudotojo vadove pateikiama informacija apie
dvi S9000 skustuvo versijas. A ir B paveikslėliai padės
nustatyti, kurios versijos skustuvą turite.
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Svarbi saugos informacija
Produktą naudokite tik numatytajam tikslui. Prieš
naudodami produktą ir akumuliatorius bei priedus
atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir išsaugokite
ją ateičiai. Naudojant netinkamai galimos pavojingos
situacijos arba rimti sužeidimai. Teikiami priedai
skirtingiems produktams gali skirtis.

Įspėjimas
-

Laikykite maitinimo įtaisą ir įkrovimo stovą sausus.

-

Ši barzdaskutė yra atspari vandeniui. Ją galima
naudoti vonioje ar duše ir valyti po vandens srove iš
čiaupo. Todėl saugumo sumetimais barzdaskutę
galima naudoti tik be laido.
Nemodifikuokite maitinimo įtaiso.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai
yra mažesni, arba neturintieji patirties ir žinių, jei jie
prižiūrimi arba jiems pateiktos instrukcijos, kaip
saugiai naudotis prietaisu, ir jei jie supranta, kokie yra
susiję pavojai. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo
prietaisu. Neleiskite vaikams be priežiūros valyti ar
atlikti priežiūrą.
Atjunkite prietaisą prieš valydami jį vandeniu.
Nenaudokite sugadinto prietaiso. Pakeiskite
sugadintas dalis naujomis „Philips“ dalimis.
Valydami prietaisą naudokite tik šaltą ar drungną
vandenį.
Dėl higienos priežasčių prietaisą naudoti turėtų tik
vienas žmogus.
Niekada nevalykite prietaiso suslėgtu oru, šveistukais,
abrazyviniais valikliais ar agresyviais skysčiais.

-

-
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Valymo sistemą dėkite tik ant stabilaus, lygaus ir
horizontalaus paviršiaus, kad iš jos netekėtų vanduo.
Prieš valydami sistemą visada patikrinkite, ar kasetės
skyrius yra uždarytas.
Parengę valymo sistemą naudoti, jos nejudinkite,
kitaip gali ištekėti valymo skystis.
Plaunant barzdaskutę, vanduo gali lašėti pro kištuko
lizdą, esantį prietaiso apačioje. Tai normalu ir
nepavojinga, nes visa elektronikos sistema uždaryta
sandariame maitinimo bloke barzdaskutės viduje.
Nejunkite maitinimo bloko į sieninius lizdus, kuriuose
yra arba buvo elektrinis oro gaiviklis, ir netoli jų, kad
išvengtumėte nepataisomo maitinimo bloko
sugadinimo.
Nenaudokite valančiojo šepetėlio ant pažeistos odos
arba ligos paveiktos odos, ar esant stipriam odos
dirginimui.
Nenaudokite valymo šepečio, jei vartojate steroidinius
vaistus.
Prieš naudodami prietaisą nusiimkite auskarus,
papuošalus, akinius ir kt.
Būkite atsargūs, naudodami savo išmanųjį telefoną
prie vandens ir drėgnoje aplinkoje.
Radijo bangos gali pabloginti širdies stimuliatorių ir
kitų medicinos prietaisų veikimą. Kreipkitės į gydytoją
rekomendacijų ir išlaikykite iki prietaiso bent 20 cm
atstumą.
Maksimalus triukšmo lygis: Lc = 69 dB(A)
Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ar
eksploatacines medžiagas. Naudokite tik atjungiamą
maitinimo įtaisą HQ8505.
Kraukite, naudokite ir laikykite produktą ne
žemesnėje kaip 5 °C ir ne aukštesnėje kaip 35 °C
temperatūroje.
Laikykite produktą ir akumuliatorius toliau nuo ugnies
bei vietose, kur nėra tiesioginės saulės šviesos ar
aukštos temperatūros.
Jei produktas tampa neįprastai karštas arba jaučiamas
kvapas, pasikeičia spalva arba įkrovimas trunka ilgiau
nei turėtų, nustokite naudoti ir įkrauti produktą bei
kreipkitės į „Philips“.
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Produktų ir jų baterijų nedėkite į mikrobangų
krosneles arba indukcines virykles.
Neatidarykite, nemodifikuokite, nepjaustykite,
nesugadinkite ir neišrinkite produkto ar baterijos, kad
išvengtumėte baterijų perkaitimo arba toksinių ir
pavojingų medžiagų paskleidimo. Užtikrinkite, kad
naudojant akumuliatorius nebūtų trumpojo jungimo,
perkrovimo arba atvirkštinio krovimo.
Jei baterijos pažeistos arba teka, venkite sąlyčio su oda
arba akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai
paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

„Philips Quick Clean Pod” kasetės skystis
-

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Neprarykite.

Elektromagnetiniai laukai (EML)
Šis Philips prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
nuostatus dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Radijo įrangos direktyva
-

-

-

„S9000” serijos prietaisai aprūpinti 2 klasės
„Bluetooth“.
Dažnių ruožas, kuriame „Bluetooth” veikia „S9000”
serijos prietaisuose, yra 2,4 GHz.
Maksimali radijo dažnio galia, spinduliuojama dažnių
ruože, kuriame veikia „S9000” serijos prietaisai, yra
mažesnė kaip 20 dBm.
Ši įranga sukonstruota taip, kad produktas atitiktų
10(2) straipsnio reikalavimus, nes jis gali būti
naudojamas mažiausiai vienoje ES šalyje narėje, kaip
ištirta, ir produktas atitinka 10(10) straipsnio
reikalavimus, nes jam netaikomi perdavimo
eksploatacijai apribojimai visose ES šalyse narėse.
Šiuo dokumentu „Philips“ patvirtina, kad „S9000”
serijos prietaisai atitinka pagrindinius ir kitus susijusius
direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus.
Atitikties deklaracija pateikiama
www.philips.com/support.
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Ką reiškia ekrane rodomos piktogramos? (A pav.)
-

Pagrindinis meniu (kai skustuvas išjungtas)
Meniu punktus galite perjungti spausdami meniu mygtuką.
Tam tikras funkcijas taip pat galite įjungti arba išjungti ilgu
paspaudimu.

Piktogr Reikšmė
ama
Pagrindiniame meniu rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis
procentais.
„Motion Control“ jutiklio meniu piktograma rodo, ar paskutinį
kartą skutimosi judesius atlikote gerai, ar dar reikėtų juos
tobulinti..
Kelioninį užraktą galite aktyvinti šiame meniu.

Ekrane rodoma, kad skustuvas nesusietas su išmaniuoju telefonu.

Ekrane rodoma, kad skustuvas susietas su išmaniuoju telefonu.

-

Skustuvo įjungimas
Norėdami įjungti skustuvą, paspauskite mygtuką „on / off“
(įjungti / išjungti).

Piktogr Reikšmė
ama
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Kai skustuvą įjungiate, trumpa animacija su šiomis piktogramomis
rodo, kurią spaudimo jėgos ataskaitos nuostatą suaktyvinote. Per
spaudimo ataskaitos nustatymus galite persijungti spausdami
meniu mygtuką.

-

Įspėjimai ir pranešimai

Piktogr Reikšmė
ama
Akumuliatorius beveik išsikrovęs, todėl turite įkrauti skustuvą.

Beveik užsipildžius atminties įrenginiui gausite priminimą
sinchronizuoti skutimosi procesus. Norėdami apsisaugoti nuo
duomenų praradimo, sinchronizuokite skustuvą su programėle.
Skutimo įtaisas yra suteptas arba pažeistas tiek, kad variklis negali
veikti. Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes.

Naudojate netinkamą maitinimo bloką. Naudokite tik su skustuvu
pateiktą maitinimo bloką (HQ8505).

-

Skustuvo plovimas

Piktogr Reikšmė
ama
Priminimas: plaukite skustuvą „Quick Cleaning Pod“ prietaise .

Priminimas: išplaukite skustuvą.

Vyksta plovimo procesas, o ekrane rodomas likęs plovimo laikas
arba laikas sekundėmis, jei paspaudžiate meniu mygtuką.

Lietuviškai
Plovimo procesas buvo nutrauktas.

-

Atjungti norint naudoti

Piktogra Reikšmė
ma
Prieš pradėdami skustuvu naudotis, jį atjunkite.

Ką reiškia ekrane rodomos piktogramos? (B pav.)
-

Pagrindinis meniu
Meniu punktus galite perjungti spausdami meniu mygtuką.
Tam tikras funkcijas taip pat galite įjungti arba išjungti ilgu
paspaudimu.

Piktogr Reikšmė
ama
Šiame meniu rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis procentais.

Kelioninį užraktą galite įjungti arba išjungti šiame meniu.

Šiame meniu galite išjungti arba įjungti ataskaitos šviesos žiedą.

-

Skustuvo įjungimas
Norėdami įjungti skustuvą, paspauskite mygtuką „on / off“
(įjungti / išjungti).

-

„Bluetooth“
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Piktogr Reikšmė
ama
Ši piktograma rodo, kad skustuvas susietas su išmaniuoju
telefonu.
Ši piktograma bus rodoma, kai skustuvą nuo išmaniojo telefono
atsiesite.

-

Įspėjimai ir pranešimai

Piktogr Reikšmė
ama
Akumuliatorius beveik išsikrovęs, todėl turite įkrauti skustuvą.

Beveik užsipildžius atminties įrenginiui gausite priminimą
sinchronizuoti skutimosi procesus. Kad neprarastumėte
duomenų, skustuvą sinchronizuokite su programėle.
Skutimo įtaisas yra suteptas arba pažeistas tiek, kad variklis negali
veikti. Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes.

Naudojate netinkamą maitinimo laidą. Naudokite tik su skustuvu
pateiktą maitinimo laidą.

-

Skustuvo plovimas

Piktogr Reikšmė
ama
Priminimas: plaukite skustuvą „Quick Cleaning Pod“ prietaise .
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Priminimas: išvalykite skustuvą.

Vyksta plovimo procesas, o ekrane rodomas likęs plovimo laikas
arba laikas sekundėmis, jei paspaudžiate meniu mygtuką.
Plovimo procesas buvo nutrauktas.

-

Atjungti norint naudoti

Piktogr Reikšmė
ama
Prieš pradėdami skustuvu naudotis, jį atjunkite.

Pagrindinis meniu (A pav.)
Kai skustuvas išjungtas, spausdami meniu mygtuką galite
perjungti keturias meniu funkcijas.
- Likusi baterijos įkrova
Ši meniu piktograma rodo likusią akumuliatoriaus
įkrovą.

-

„Motion Control“ jutiklis
Ši meniu piktograma rodo ataskaitą apie paskutinio
skutimosi metu atliktus judesius.
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-

Kelioninis užraktas
Pasirinkę šią meniu piktogramą, spausdami ir
laikydami meniu mygtuką 3 sekundes galite
užblokuoti ir atblokuoti skustuvą. Jei ruošiatės
keliauti, galite užblokuoti skustuvą, kad jis netyčia
neįsijungtų. Įjungus kelioninį užraktą, automatiškai
bus išjungiama „Bluetooth“ funkcija ir jūsų skustuvas
veiks energijos taupymo režimu.
„Bluetooth“
Pasirinkę šią meniu piktogramą galite atsieti skustuvą
nuo savo išmaniojo telefono.
Informaciją apie skustuvo susiejimo su išmaniuoju
telefonu naudą žr. dalyje „Skustuvo prijungimo prie
programėlės nauda“.
Pastaba. Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas
aprūpintas „Bluetooth®“ 4.2 arba naujesne versija.
Skustuve įdiegta „Bluetooth®“ 4.2 ir aukštesnė versija,
kurią naudodami galite prisijungti prie programėlės.
Kai susiejate skustuvą su išmaniuoju telefonu,
skustuve „Bluetooth“ įjungiamas automatiškai, netgi
kai skustuvas yra išjungtas. Tai leidžia vėliau
sinchronizuoti skutimosi duomenis, todėl nereikia
paimti išmaniojo telefono, kai skutatės.
Pastaba. Skustuve „Bluetooth“ galite išjungti, įjungę
kelionės užraktą.

Pagrindinis meniu (B pav.)
Meniu funkcijas galite perjungti spausdami meniu
mygtuką.

Likusi baterijos įkrova
Ši meniu piktograma rodo likusią akumuliatoriaus įkrovą.

Lietuviškai
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Ataskaita po skutimosi
Pastaba. Šis meniu rodomas tik po to, kai šią funkciją
įjungiate naudodamiesi programėlės nuostatomis.
Norėdami optimalių skutimosi potyrių, skustuvą judinkite
tinkamais judesiais ir naudokite tinkamą spaudimo jėgą.
Šiame elemente rodomas jūsų paskutinio skutimosi
įvertis žvaigždutėmis. Jis nurodo, kokia buvo jūsų per
skutimąsi naudota spaudimo jėga ir judesiai: tinkami ar
tobulintini.

Kelioninis užraktas
Jei ruošiatės keliauti, galite užblokuoti skustuvą, kad jis
netyčia neįsijungtų. Šiame meniu paspauskite ir
3 sekundes palaikykite meniu mygtuką, kad skustuvą
užblokuotumėte ar atblokuotumėte. Įjungus kelioninį
užraktą, automatiškai bus išjungiama „Bluetooth“
funkcija ir jūsų skustuvas veiks energijos taupymo režimu.

Šviesos žiedo įjungimas / išjungimas
Skusdamiesi gausite spaudimo jėgos ataskaitą, kuri
rodomas šviečiančiu žiedu skustuvo rankenos viršuje.
Pagal numatytąsias nuostatas šviesos žiedas yra įjungtas.
Jį galite išjungti arba vėl įjungti.
Norėdami ataskaitos šviesos žiedą išjungti, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
1 Spausdami meniu mygtuką perjunkite meniu punktus,
kol pasieksite meniu „Light on“ (Šviesa įjungta).
2 Kai esate meniu „Light on“ (Šviesa įjungta),
paspauskite ir 3 sekundes palaikykite meniu mygtuką,
kol ekrane pamatysite užrašą „Light off“ (Šviesa
išjungta).
Norėdami ataskaitos šviesos žiedą įjungti, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
1 Spausdami meniu mygtuką perjunkite meniu punktus,
kol pasieksite meniu „Light off“ (Šviesa išjungta).
2 Kai esate meniu „Light off“ (Šviesa išjungta),
paspauskite ir 3 sekundes palaikykite meniu mygtuką,
kol ekrane pamatysite užrašą „Light on“ (Šviesa
įjungta).
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Pastaba. Ataskaitos šviesos žiedas prieinamas, tik kai prie
rankenos prijungtos skutimosi galvutės.

„Bluetooth“
Pastaba. „Bluetooth“ meniu rodomas, tik kai skustuvas
susietas su išmaniuoju telefonu.
Čia galite skustuvą atsieti nuo išmaniojo telefono.
Norėdami sužinoti apie skustuvo susiejimo su išmaniuoju
telefonu naudą, žr. skyrelį „Skustuvo prijungimo prie
programėlės nauda“.
Pastaba. Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas
aprūpintas „Bluetooth®“ 4.2 arba naujesne versija.
Skustuve įdiegta „Bluetooth®“ 4.2 ir aukštesnė versija,
kurią naudodami galite prisijungti prie programėlės.
Kai susiejate skustuvą su išmaniuoju telefonu,
skustuve „Bluetooth“ įjungiamas automatiškai, netgi
kai skustuvas yra išjungtas. Tai leidžia vėliau
sinchronizuoti skutimosi duomenis, todėl nereikia
paimti išmaniojo telefono, kai skutatės.
Pastaba. Skustuve „Bluetooth“ galite išjungti, įjungę
kelionės užraktą.

Kaip susieti skustuvą ir išmanųjį telefoną? (A pav.)
Skustuvo prijungimo prie programėlės nauda
Programėlę galite naudoti norėdami:
- gauti tikralaikių ataskaitų bei rekomendacijų dėl
skutimosi judesių ir spaudimo jėgos;
- suaktyvinti ir tinkinti po skutimosi pateikiamas
ataskaitas;
- sinchronizuoti skutimosi duomenis ir stebėti skutimosi
istoriją;
- išsiugdyti gerų skutimosi įpročių ir patirti mažiau su
skutimusi susijusių odos problemų;
- gauti suasmenintų patarimų ir rekomendacijų dėl
stiliaus.

Lietuviškai
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Skustuvo ir išmaniojo telefono susiejimas
Programėlė suderinama su plačiu „iPhone“ ir „Android™“
išmaniųjų telefonų asortimentu.
Daugiau informacijos rasite adresu
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Atsisiųskite programėlę.
2 Įsitikinkite, kad jūsų išmaniajame telefone įjungta
„Bluetooth“ funkcija.

3 Įjunkite skustuvą, kad aktyvintumėte „Bluetooth“.
4 Atverkite programėlę ir vykdykite instrukcijas
susiejimo procesui pradėti.

5 Susiejus skustuvas ir programėlė prisijungs
automatiškai, kai bus atverta programėlė ir
„Bluetooth“ bus įjungtas telefone.

Jūsų skutimų sinchronizavimas
Šis skustuvas išsaugo duomenis, todėl einant skustis arba
norint vėliau peržiūrėti skutimosi duomenis nereikia
pasiimti savo išmaniojo telefono.
Beveik užsipildžius atminties įrenginiui gausite priminimą
sinchronizuoti skutimosi procesus. Norėdami apsisaugoti
nuo duomenų praradimo, sinchronizuokite skustuvą su
programėle.
1 Įsitikinkite, kad telefonas yra šalia skustuvo, o
programėlė atidaryta.
2 Programėlė prisijungia automatiškai ir sinchronizuoja
jūsų vėliausius skutimus.
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Skustuvo ir išmaniojo telefono atsiejimas
Vienu metu galite susieti skustuvą tik su vienu išmaniuoju
telefonu. Norėdami atsieti skustuvą nuo išmaniojo
telefono (pvz., kai įsigyjate naują išmanųjį telefoną),
atlikite toliau nurodytus veiksmus:
- Pirmiausia atsiekite skustuvą.
1 Perjunkite meniu punktus spausdami meniu mygtuką,
kol įjungsite „Bluetooth“ meniu..

2 Paspauskite ir laikykite meniu mygtuką, kol bus
parodytos kryžiuko ir varnelės parinktys.

3 Dar kartą spausdami meniu mygtuką pasirinkite
varnelę, kad atsietumėte skustuvą.
Pastaba. Sėkmingai atsieję skustuvą, skustuvo rankenos
kairėje matysite „Bluetooth“ piktogramą.
Pastaba. Jei skustuvą ir išmanųjį telefoną norite vėl susieti,
pirmiausia įsitikinkite, kad jie abu yra atsieti.
- Tada atsiekite išmanųjį telefoną.
1 Pereikite prie nuostatų savo išmaniajame telefone ir
pasirinkite „Bluetooth“.
2 Bakstelėkite skustuvo pavadinimą.
3 Bakstelėkite „Pamiršti“ arba „Atsieti“.
Pastaba. Atsiejimo procesas gali skirtis priklausomai
nuo išmaniojo telefono. Išsamesnę informaciją žr.
savo išmaniojo telefono vadove.

Kaip susieti skustuvą ir išmanųjį telefoną? (B pav.)
Skustuvo prijungimo prie programėlės nauda
Programėlę galite naudoti norėdami:
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gauti tikralaikių ataskaitų bei rekomendacijų dėl
skutimosi judesių ir spaudimo jėgos;
suaktyvinti ir tinkinti po skutimosi pateikiamas
ataskaitas;
sinchronizuoti skutimosi duomenis ir stebėti skutimosi
istoriją;
išsiugdyti gerų skutimosi įpročių ir patirti mažiau su
skutimusi susijusių odos problemų;
gauti suasmenintų patarimų ir rekomendacijų dėl
stiliaus.

Skustuvo ir išmaniojo telefono susiejimas
Programėlė suderinama su plačiu „iPhone“ ir „Android™“
išmaniųjų telefonų asortimentu.
Daugiau informacijos rasite adresu
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Atsisiųskite programėlę.
2 Įsitikinkite, kad jūsų išmaniajame telefone įjungta
„Bluetooth“ funkcija.

3 Įjunkite skustuvą, kad aktyvintumėte „Bluetooth“.
4 Atverkite programėlę ir vykdykite instrukcijas
susiejimo procesui pradėti.

5 Susiejus skustuvas ir programėlė prisijungs
automatiškai, kai bus atverta programėlė ir
„Bluetooth“ bus įjungtas telefone.
Pastaba. Kai skustuvas susietas su išmaniuoju telefonu,
„Bluetooth“ meniu rodomas kaip naujas elementas.
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Jūsų skutimų sinchronizavimas
Šis skustuvas išsaugo duomenis, todėl einant skustis arba
norint vėliau peržiūrėti skutimosi duomenis nereikia
pasiimti savo išmaniojo telefono.
Beveik užsipildžius atminties įrenginiui gausite priminimą
sinchronizuoti skutimosi procesus. Kad neprarastumėte
duomenų, skustuvą sinchronizuokite su programėle.
1 Įsitikinkite, kad telefonas yra šalia skustuvo, o
programėlė atidaryta.
2 Programėlė prisijungia automatiškai ir sinchronizuoja
jūsų vėliausius skutimus.

Skustuvo ir išmaniojo telefono atsiejimas
Vienu metu galite susieti skustuvą tik su vienu išmaniuoju
telefonu. Norėdami atsieti skustuvą nuo išmaniojo
telefono (pvz., kai įsigyjate naują išmanųjį telefoną),
atlikite toliau nurodytus veiksmus:
- Pirmiausia atsiekite skustuvą.
1 Spausdami meniu mygtuką perjunkite meniu punktus,
kol pasieksite „Bluetooth“ meniu.

2 Paspauskite ir laikykite meniu mygtuką, kol bus
parodytos kryžiuko ir varnelės parinktys.

3 Dar kartą spausdami meniu mygtuką pasirinkite
varnelę, kad atsietumėte skustuvą.
Pastaba. Kai skustuvas susietas su išmaniuoju telefonu,
„Bluetooth“ meniu rodomas kaip naujas elementas. Kai
jis atsietas, šis meniu išnyks.
Pastaba. Skustuvą sėkmingai atsiejus, jo ekrane bus
trumpai rodoma „Bluetooth“ piktograma.
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Pastaba. Jei skustuvą ir išmanųjį telefoną norite vėl susieti,
pirmiausia įsitikinkite, kad jie abu yra atsieti.
- Tada atsiekite išmanųjį telefoną.
1 Pereikite prie nuostatų savo išmaniajame telefone ir
pasirinkite „Bluetooth“.
2 Bakstelėkite skustuvo pavadinimą.
3 Bakstelėkite „Pamiršti“ arba „Atsieti“.
Pastaba. Atsiejimo procesas gali skirtis priklausomai
nuo išmaniojo telefono. Išsamesnę informaciją žr.
savo išmaniojo telefono vadove.

Ką man sako mano skustuvas? (A pav.)
Ataskaitos šviesos žiedas
Skusdamiesi gausite spaudimo jėgos ataskaitą, kuri
rodomas šviečiančiu žiedu skustuvo rankenos viršuje.
Skutantis ant skustuvo rankenos esantis žiedas šviečia
įvairiomis spalvomis ir rodo, kokia jėga spaudžiate
prietaisą. Tai yra numatytosios nuostatos:
- Kai spaudžiate nepakankama jėga, šviesos žiedas
šviečia mėlynai.
-

-

Kai spaudžiate tinkama jėga, šviesos žiedas šviečia
žaliai.

Kai spaudžiate per didele jėga, šviesos žiedas
šviečia oranžine spalva.
Jei skustuvas įjungtas, galite reguliuoti gautos slėgio
ataskaitos tipą.
1 Įjunkite skustuvą.
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2 Paspauskite meniu mygtuką, jei norite perjungti
spaudimo jėgos ataskaitos parinktis. Toliau pateiktoje
lentelėje rodoma, kokia spaudimo jėgos ataskaita
buvo gauta pasirinkus kiekvieną parinktį.

Per maža
spaudimo jėga

Tinkama
spaudimo jėga

Per didelė
spaudimo jėga

mėlyna

žalia

oranžinė

Viso slėgio ataskaita

Dalinio slėgio ataskaita

Nėra ataskaitos Nėra ataskaitos
oranžinė

Nėra slėgio ataskaitos

Nėra ataskaitos Nėra ataskaitos Nėra ataskaitos

Pastaba. Pastaba. Ataskaitos šviesos žiedas
prieinamas, tik kai prie rankenos prijungtos skutimosi
galvutės.
Jei prie rankenos prijungtas barzdos formavimo
antgalis arba valymo šepetėlis, judesio arba spaudimo
jėgos ataskaitos funkcija yra išjungiama automatiškai.

Ataskaita po skutimosi
Pastaba. Ši funkcija suaktyvinama naudojantis
programėlės nuostatomis.
Norėdami optimalių skutimosi potyrių, skustuvą judinkite
tinkamais judesiais ir naudokite tinkamą spaudimo jėgą.
Šią funkciją suaktyvinus, skustuvas pateikia ataskaitą iš
karto po to, kai baigę skustis skustuvą išjungiate.
„Pressure Guard“ jutiklio ataskaita
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Jei skusdamiesi prietaisą spaudžiate nepakankamai,
rodoma „Pressure Guard“ jutiklio piktograma su
šauktuku.
- Skutimosi metu naudotas per didelis slėgis.

-

Skutimosi metu naudotas per mažas slėgis.

„Motion Control“ jutiklio ataskaita
- Jei reikia tobulinti skutimosi judesį, rodoma
„Motion Control“ jutiklio piktograma su šauktuku.

-

Jei spaudimo jėga ir skutimosi metu atliekami
judesiai nepriekaištingi, abi piktogramos rodomos
su varnelėmis.

Ką man sako mano skustuvas? (B pav.)
Ataskaitos šviesos žiedas
Skusdamiesi gausite spaudimo jėgos ataskaitą, kuri
rodomas šviečiančiu žiedu skustuvo rankenos viršuje.
Skutantis ant skustuvo rankenos esantis žiedas šviečia
įvairiomis spalvomis ir rodo, kokia jėga prietaisą
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spaudžiate. Ši funkcija įjungta pagal numatytąsias
nuostatas.
- Kai spaudžiate nepakankama jėga, šviesos žiedas
šviečia mėlynai.
-

Kai spaudžiate tinkama jėga, šviesos žiedas šviečia
žaliai.

-

Kai spaudžiate per didele jėga, šviesos žiedas
šviečia oranžine spalva.

Šią funkciją galite išjungti arba įjungti šviesos žiedo
įjungimo / išjungimo meniu.
Pastaba. Ataskaitos šviesos žiedas prieinamas, tik kai prie
rankenos prijungtos skutimosi galvutės.

Ataskaita po skutimosi
Pastaba. Ši funkcija suaktyvinama naudojantis
programėlės nuostatomis.
Norėdami optimalių skutimosi potyrių, skustuvą judinkite
tinkamais judesiais ir naudokite tinkamą spaudimo jėgą.
Skustuvas žvaigždutėmis įvertina per paskutinį
skutimąsi atliktus judesius ir naudotą spaudimo jėgą. Šią
funkciją įjungus:
- skustuve rodomas naujas ataskaitos po skutimosi
meniu elementas;
- kiekvieną kartą, kai baigę skustis išjungsite skustuvą,
iškart matysite trimis alternatyviais būdais pateikiamą
ataskaitą;
- skustuvas gali pateikti ataskaitą apie spaudimo jėgą,
kurią naudojote per paskutinį skutimąsi;
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-

skustuvas taip pat gali pateikti ataskaitą apie
judesius;

-

arba skustuvas gali pateikti tiek spaudimo jėgos, tiek
judesių ataskaitą.

-

Kai vėliau naršysite meniu, naujame meniu elemente
matysite paskutinio skutimosi judesių ir spaudimo
jėgos įvertį.

Kaip įkrauti prietaisą?
Pastaba. Šis prietaisas atsparus vandeniui. Jį galima
naudoti vonioje ar duše ir valyti po vandens srove iš
čiaupo. Todėl saugumo sumetimais prietaisą galima
naudoti tik be laido.
- Prietaisą įkraukite prieš jį naudodami pirmą kartą ir kai
likusios akumuliatoriaus įkrovos meniu rodo, kad
akumuliatorius beveik išsikrovęs.
- Įkrovimas trunka maždaug 1 valandą.
- Greitas įkrovimas: Nuo įkrovimo pradžios praėjus
maždaug 5 minutėms akumuliatoriuje yra vienam
skutimuisi pakaksiančios energijos. Kai akumuliatorius
įkraunamas 10 %, galite vieną kartą nusiskusti.
- Kai prietaisas yra iki galo įkrautas, neprisijungus prie
maitinimo šaltinio dirbti galima iki 60 minučių.
Pastaba. Įkraunant prietaisą jo naudoti negalima.

Įkrovimas maitinimo bloku
1 Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
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2 Įkiškite mažąjį kištuką į prietaisą ir adapterį įjunkite į
sieninį elektros lizdą.
- Įkraunant prietaisą ekrane rodoma įkrovimo eigos
animacija.
- Visiškai įkrovus prietaisą rodoma 100 %
akumuliatoriaus įkrova ir visiškai įkrauto
akumuliatoriaus piktograma.
3 Įkrovę maitinimo bloką ištraukite iš sieninio elektros
lizdo, o mažąjį kištuką – iš prietaiso.

Simbolis „Atjunkite, norėdami naudoti“
Simbolis „Atjungti norint naudoti“ praneša, kad prieš
įjungdami prietaisą turite atjungti jį nuo sieninio
kištukinio lizdo ir ištraukti mažą kištuką iš prietaiso.

Krovimas įkrovimo stove (tik tam tikri modeliai)
1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
2 Įstatykite mažą kištuką į įkrovimo stovą, o maitinimo
bloką į sieninį elektros lizdą.
3 Prietaisą įstatykite į įkrovimo stovą.
Tik tam tikri modeliai: Įsižiebia įkrovimo stovo
apačioje esantis šviesos žiedas ir greitai sukasi.
- Po maždaug 5 minučių šviesos žiedas sukasi lėčiau.
Dabar akumuliatoriuje yra pakankamai energijos
vienam skutimuisi.
- Kai prietaisas kraunamas, šviesos žiedas tampa
ryškesnis ir sukasi lėčiau.
- Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, šviesos žiedas
visiškai įsižiebia ir nustoja suktis.

Kaip naudoti prietaisą ir priedus?
Įspėjimas. Prieš naudodami visada patikrinkite
skustuvą ir visus priedus. Nenaudokite prietaiso ar
bet kokio priedo, jei jie apgadinti, nes dėl to
galimas sužalojimas. Visada pakeiskite apgadintą
dalį originalia dalimi.
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Skutimasis
Šį prietaisą galite naudoti sausą ar sudrėkintą, netgi duše.
Drėgnam skutimuisi užtepkite ant odos vandens ir
skutimosi putų arba gelio ir nuplaukite skutimosi galvutes
po vandeniu iš čiaupo, prieš atlikdami toliau nurodytus
veiksmus.
1 Įjunkite prietaisą.
2 Judinkite skutimo galvutes ant odos apskritiminiais
judesiais, kad pakliūtų visi plaukeliai, augantys
skirtingomis kryptimis. Įsitikinkite, kad visos skutimosi
galvutės visiškai prigludusios prie odos. Kad skutimas
būtų glotnus ir komfortabilus, šiek tiek spauskite.
Pastaba. Nespauskite per stipriai, nes tai gali lemti
odos sudirginimą.
Pastaba. Jeigu skutatės su geliu ar putomis, reguliariai
skalaukite skutimosi įtaisą, kad jis ir toliau sklandžiai
slystų per jūsų odą.

3 Sunkiai pasiekiamas veido sritis, pavyzdžiui, palei
žandikaulio liniją ir po nosimi, skuskite naudodami
siaurąsias skutimosi įtaiso puses.
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4 Kaskart panaudoję išjunkite ir išvalykite prietaisą.
Pastaba. Pasirūpinkite nuo prietaiso nuplauti visą putą
arba skutimosi gelį.

Odos prisitaikymo laikotarpis
Pradžioje skutimosi rezultatai gali būti ne tokie, kokių
tikėjotės, ir oda net gali šiek tiek sudirgti. Tai normalu.
Jūsų odai reikia laiko prisitaikyti prie bet kurios naujos
skutimosi sistemos.
Pasinaudokite programėlės teikiamu patarimu ir
reguliariai skuskitės (mažiausiai 3 kartus per savaitę) šiuo
skustuvu 3–4 savaites, kad oda priprastų prie naujo
skustuvo.

Valymo priminimas
Išjungus prietaisą ekrane rodomas pranešimas, kuriuo
primenama apie būtinybę išplauti prietaisą.
- Kaskart panaudoję išvalykite prietaisą ir priedus, kad
jis neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.
- Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes kartą per
mėnesį arba kai prietaisu nesiskutate bei kai jis
naudojamas.

Kirpimas
Kirptuvą galite naudoti norėdami padailinti žandenas ir
ūsus.
1 Norėdami atidaryti kirptuvą, pastumkite kirptuvo
atleidimo slankiklį žemyn.
2 Įjunkite prietaisą.

3 Kirptuvą laikykite statmenai odai ir prietaisą leiskite
žemyn švelniai spausdami.
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4 Taip pat kirptuvą galite naudoti panosei.
5 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite
kirptuvą, kad jis neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.
6 Uždarykite kirptuvą.

„Click-on“ priedų naudojimas
Pastaba. Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti
skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie pridedami
prie jūsų prietaiso.
Pastaba. Skustuvas spaudimo jėgos ir judesių ataskaitą
pateikia, tik kai prie rankenos prijungtos skutimosi
galvutės.

Barzdos formavimo prietaiso naudojimas su
šukomis
Barzdos formavimo priedu su pridėtomis šukomis galite
barzdą modeliuoti, pasirinkdami vieną fiksuotą
nustatymą arba skirtingus kirpimo ilgio nustatymus. Jį
taip pat galite naudoti ilgiems plaukams patrumpinti, kad
būtų patogiau skustis.
Barzdos formavimo priedo plaukų ilgio nustatymai
atitinka likusį po kirpimo plaukų ilgį, diapazonas nuo 1 iki
5 mm.
1 Pasukite skutimosi galvutę ar kitą priedą, kad jį
nuimtumėte nuo rankenos, ir paspauskite barzdos
formavimo priedą ant rankenos.

2 Įstumkite šukas tiesiai į griovelius, esančius abiejose
barzdos formavimo prietaiso priedo pusėse.
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3 Paspauskite ilgio reguliatorių, tada pastumkite jį į
kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte norimą plaukų
ilgio nustatymą.
4 Įjunkite prietaisą.

5 Prietaisu braukite aukštyn jį švelniai spausdami.
Užtikrinkite, kad šukų priekis visada liestųsi su oda.
6 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite
priedą.

Barzdos formavimo prietaiso naudojimas be šukų
Barzdos formavimo prietaiso priedą be šukų galite
naudoti barzdai, ūsams ir žandenoms ar kaklo linijai
formuoti (0,5 mm ilgio).
1 Nuimkite šukas nuo barzdos formavimo prietaiso.
Pastaba. Paimkite šukas per vidurį ir nuimkite jas nuo
barzdos formavimo priedo. Netraukite šukų už kraštų.
2 Įjunkite prietaisą.

3 Barzdos formavimo priedą laikykite statmenai odai ir
prietaisą leiskite žemyn švelniai spausdami.
4 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite
priedą.

Valymo šepečio priedo naudojimas
Naudokite valymo šepetėlį su jūsų dieniniu valymo
kremu, kad pašalintumėte aliejų ir nešvarumus.
Mes patariame jums naudoti jį ne dažniau, kaip kartą per
savaitę.
Atsargiai! Nenaudokite prietaiso, jei oda sužalota,
sudirginta ar žaizdota.
1 Pasukite skutimosi galvutę ar kitą priedą, kad jį
nuimtumėte nuo rankenos, ir užspauskite valymo
šepetėlio priedą ant rankenos.
2 Sudrėkinkite valymo šepetėlį vandeniu.
Nenaudokite sauso valymo šepetėlio, nes taip gali būti
sudirginta oda.
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3 Sudrėkinkite veidą vandeniu ir patepkite veidą valikliu.
4 Priglauskite valymo šepetėlį prie skruosto.
5 Įjunkite prietaisą.
6 Švelniai judinkite šepetėlį odos paviršiumi nuo nosies
ausies link. Nespauskite per stipriai. Užtikrinkite, kad
procedūra būtų patogi.
Nevalykite jautrios srities apie savo akis.

7 Po maždaug 20 sekundžių perkelkite prietaisą ant kito
skruosto ir pradėkite valyti šią jūsų veido dalį.

8 Po maždaug 20 sekundžių perkelkite prietaisą ant
savo smakro ir pradėkite valyti šią jūsų veido dalį.
Švelniai slinkite šepetėlio galvutę iš kairės į dešinę.
Neužtęskite procedūrų ir nevalykite vienos srities
ilgiau nei 20 sekundžių.
9 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite
priedą.
10 Po procedūros veidą nuskalaukite ir nusausinkite.
Dabar jūsų veidas paruoštas kitam kasdienės odos
priežiūros etapui.

Kaip valyti prietaisą ir priedus?
Kaskart panaudoję išvalykite prietaisą ir priedus, kad jie
optimaliai veiktų.

Barzdaskutės plovimas po čiaupu
Kaskart panaudoję, išvalykite skustuvą, kad neužsikimštų
ir nebūtų pažeistas.
Niekada nesausinkite skutimo įtaiso rankšluosčiu arba
servetėle, nes tai gali pakenkti skutimo galvutėms.
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Skalaujant skutimo įtaisą vanduo gali lašėti iš skustuvo
pagrindo. Tai normalu.
1 Įjunkite skustuvą.
2 Skutimo įtaisą skalaukite po šiltu vandeniu iš čiaupo.

3 Išjunkite barzdaskutę. Paspauskite atlaisvinimo
mygtuką, kad atidarytumėte skutimo įtaisą.

4 Skalaukite plaukų kamerą po šiltu vandentiekio
vandeniu.

5 Skutimo galvutės laikiklį praskalaukite po šiltu
vandeniu iš čiaupo.
6 Kruopščiai nukratykite vandens perteklių ir leiskite
skutimo galvutės laikikliui visiškai išdžiūti ore.

7 Uždarykite skutimo įtaisą.

Kruopštus valymas
Rekomenduojame kruopščiai išvalyti skutimosi galvutes
kartą per mėnesį arba kai skustuvu nesiskutate bei kai jis
naudojamas.
1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjunkite nuo
sieninio elektros lizdo.
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2 Paspauskite atleidimo mygtuką ant skustuvo ir
atskirkite skutimosi galvutės laikiklį nuo skustuvo.

3 Plaukų kamerą ir skutimosi galvutės laikiklį skalaukite
po vandeniu iš čiaupo.
4 Nuimkite skutimosi galvutes. Detalius nurodymus
rasite skyrelyje „Kaip pakeisti skutimosi galvutes?“.
Pastaba. Vienu metu nevalykite daugiau kaip vieno
skutiklio ir apsaugo, nes jie visi vienas su kitu suderinti.
Jei netyčia įdėsite skutiklį į netinkamą skutimo
apsaugą, gali prireikti kelių savaičių, kol bus atkurtas
optimalus skutimas.
5 Išplaukite peiliuką ir apsaugą po vandeniu iš čiaupo.
6 Nupurtykite likusį vandenį.
7 Skutimo galvutes įstatykite atgal į skutimo įtaisą.
Detalius nurodymus rasite skyrelyje „Kaip pakeisti
skutimosi galvutes?“.
8 Įkiškite skutimosi galvutės laikiklio lankstą į angą
skutimosi įtaiso viršuje ir uždarykite skutimosi įtaisą.

Spyruoklinio kirpimo peiliuko valymas
Kaskart panaudoję išvalykite kirptuvą, kad neužsikimštų ir
nebūtų pažeistas.
Niekada nedžiovinkite kirptuvo dantų rankšluosčiu
arba servetėle, nes taip galima apgadinti kirptuvo
dantis.
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1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjunkite nuo
sieninio elektros lizdo.
2 Norėdami atidaryti spyruoklinį kirpimo peiliuką,
pastumkite kirptuvo atleidimo slankiklį žemyn.

3 Įjunkite prietaisą ir drungnu vandeniu išskalaukite
spyruoklinį kirpimo peiliuką.
4 Prietaisą išvalę, jį išjunkite.
5 Atsargiai nukratykite vandens perteklių ir leiskite
spyruokliniam kirpimo peiliukui išdžiūti.
6 Uždarykite kirptuvą.
Patarimas. Kad kirpimas būtų optimalus, kas šešis
mėnesius sutepkite spyruoklinį kirpimo peiliuką lašu
mineralinės alyvos (alyva nepateikiama).

Užspaudžiamų priedų valymas
Kirptuvo arba barzdos formavimo priedo niekada
nešluostykite rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galima
apgadinti kirpimo dantis.
Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti skirtingi.
Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie pridedami prie jūsų
prietaiso.

Barzdos formavimo prietaiso valymas
Išplaukite barzdos formavimo antgalį po kiekvieno
naudojimo.
1 Nuimkite šukas nuo barzdos formavimo prietaiso.
Pastaba. Paimkite šukas per vidurį ir nuimkite jas nuo
barzdos formavimo priedo. Netraukite šukų už kraštų.
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2 Drungnu vandeniu nuplaukite nukirptus plaukus nuo
kirptuvo.
3 Nuplaukite nukirptus plaukus nuo šukų.

4 Kirptuvo nuėmimas nuo barzdos formavimo antgalio.
Barzdos formavimo antgalyje susikaupusius plaukus
galite pašalinti kirptuvą traukdami nuo barzdos
formavimo antgalio. Taip pat galite nuplauti galinę
kirptuvo dalį.
5 Išplaukite nukirptus plaukus iš barzdos formavimo
antgalio.
6 Atsargiai išpurtykite likusį vandenį ir palikite šukas,
kirptuvą bei barzdos formavimo antgalį išdžiūti iki kito
naudojimo..
Niekada nedžiovinkite pjovimo įtaiso rankšluosčiu
arba servetėle, nes taip galima apgadinti kirpimo
dantis.
7 Kai kirptuvas bus sausas, prijunkite jį prie barzdos
formavimo antgalio.

8 Kai kirptuvas bus sausas, prijunkite jį prie barzdos
formavimo antgalio.
Patarimas. Kad barzdos formavimo priedas gerai veiktų,
reguliariai sutepkite priedo dantelius lašu siuvimo mašinų
alyvos.

Valymo šepečio priedo valymas
Nuvalykite valymo šepečio priedą kiekvieną kartą
panaudoję.
1 Išjunkite prietaisą.
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2 Atjunkite antgalį nuo antgalio laikiklio.
3 Kruopščiai nuplaukite dalis šiltu vandeniu ir muilu.
4 Nusausinkite antgalį rankšluosčiu.

Kaip naudoti „Quick Clean Pod“?
„Quick Clean Pod“ paruošimas naudoti
1 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ viršų.

2 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ kasetės
dangtelį.

3 Pakelkite sandariklio auselę ir patraukite ją už kampo,
kad nuo „Quick Clean Pod“ nuimtumėte sandariklį.

4 Paspauskite mažą apskritą dalį ant „Quick Clean Pod“
kasetės rankenos, kad nulaužtumėte ant rankenos
esančius kabliukus.
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5 Įdėkite „Quick Clean Pod“ kasetę į „Quick Clean Pod“.

6 Uždėkite „Quick Clean Pod“ viršų atgal ant pagrindo ir
sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite
spragtelėjimą.

Nepakreipkite „Quick Clean Pod“, kad neištekėtų.

„Quick Clean Pod“ naudojimas
Pastaba. Jei skustuvą naudojate su skutimosi putomis,
geliu arba prieš skutimą naudojamais gaminiais, prieš
naudodami „Quick Clean Pod“ kruopščiai nuplaukite
skutimosi galvutes.
Prieš dėdami skustuvą į „Quick Clean Pod“, visada nuo
jo nukratykite vandens perteklių.
1 Įdėkite apverstą skustuvą į „Quick Clean Pod“. Kai
skustuvas įjungtas, jis automatiškai atpažįsta, kad jis
yra „Quick Clean Pod“.
2 Įjunkite skustuvą, kad pradėtumėte valymo programą.
Kiekviena valymo programa trunka maždaug
vieną minutę. Įjungus plovimo programą ant
rankenos rodomas atbuline tvarka skaičiuojamas likęs
plovimo laikas.
3 Visada leiskite skustuvui visiškai išdžiūti „Quick Clean
Pod“, prieš dėdami jį saugoti.

Ką reiškia paveikslėlis ant mano „Quick Clean
Pod“?
Pikto Poveikis
grama
Pasimato „Quick Clean Pod“

Reikšmė
Reikia pakeisti „Quick Clean Pod“
kasetę.

44

Lietuviškai

„Quick Clean Pod“ kasetės keitimas
Nedelsdami pakeiskite „Quick Clean Pod“ kasetę, kai ant
„Quick Clean Pod“ atsiranda kasetės keitimo piktograma,
arba laikykitės toliau pateiktų nurodymų lentelėje.

Naudojimo
dažnumas

Ciklai

Kada reikia keisti
„Quick Clean Pod“
kasetę

Kasdien

Maždaug 30

Kas mėnesį

Kelis kartus per savaitę

Maždaug 20

Kas 2 mėnesius

Kas savaitę

Maždaug 13

Kas 3 mėnesius

Maždaug 3

Kas 3 mėnesius

Kas mėnesį

1 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ viršų.

2 Paėmę už rankenos, iškelkite „Quick Clean Pod“
kasetę iš „Quick Clean Pod“.

3 Išpilkite likusį skystį į kanalizaciją ir išmeskite tuščią
kasetę pagal vietines atliekų šalinimo taisykles.
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4 Įdėkite naują „Quick Clean Pod“ kasetę į „Quick Clean
Pod“.
Nuskaitykite kairėje pusėje esantį QR kodą arba
aplankykite www.philips.com/cleaning-cartridge,
kad užsisakytumėte pakeičiamąsias „Quick Clean Pod“
kasetes.

Laikymas
Pastaba. Patariame prieš padedant iki kito naudojimo
leisti prietaisui ir jo priedams išdžiūti.
- Prietaisą laikykite maišelyje (jei pateiktas).
- Uždėkite apsauginį gaubtą (jei pateiktas) ant
skustuvo, kad apsaugotumėte jį nuo nešvarumų
susikaupimo.
- Arba laikykite prietaisą ant įkrovimo stovo (jei
pateiktas) arba „Philips Quick Clean Pod“ (jei
pateiktas).

Kaip pakeisti skutimo galvutes?
Kad būtų užtikrintas geriausias skutimas, patariame
skutimo galvutes keisti kas dvejus metus.
Apgadintas skutimo galvutes pakeiskite nedelsdami.
Skutimo galvutes visada keiskite originaliomis „Philips“
skutimo galvutėmis.

Skutimo galvučių keitimas
1 Išjunkite barzdaskutę.
2 Paspauskite atleidimo mygtuką ant skustuvo ir
atskirkite skutimosi galvutės laikiklį nuo skustuvo.
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3 Pasukite laikymo žiedus prieš laikrodžio rodyklę ir juos
nuimkite. Padėkite juos į šalį saugioje vietoje.

4 Skutimo galvutes nuimkite nuo skutimo galvučių
laikiklio.
Panaudotas skutimo galvutes nedelsdami išmeskite,
kad jų nesumaišytumėte su naujomis skutimo
galvutėmis.
5 Įdėkite naujas skutimo galvutes į laikiklį.

6 Uždėkite laikančius žiedus atgal ant skutimo galvučių
ir pasukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kad vėl
pritvirtintumėte laikantį žiedą.

-

Kiekviename fiksavimo žiede yra du grioveliai, kurie
tiksliai atitinka skutimosi galvučių laikiklio iškyšas.
Žiedą pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite
spragtelėjimą, kuris rodo, kad žiedas pritvirtintas.

7 Įkiškite skutimosi galvutės laikiklio lankstą į angą
skutimosi įtaiso viršuje ir uždarykite skutimosi įtaisą.
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Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite
www.philips.com/parts-and-accessories arba
kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su
„Philips“ klientų aptarnavimo centru savo šalyje
(kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos
lankstinuke).
Tiekiami šie priedai ir atsarginės dalys:
- SH91 „Philips“ skutimo galvutės
- CC12 plovimo kasetė, 2 vnt.
- CC13 plovimo kasetė, 3 vnt.
- CC16 plovimo kasetė, 6 vnt.
Pastaba. Kai kurių priedų gali būti galima įsigyti ne visose
šalyse.

Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su
kuriomis galite susidurti naudodami prietaisą. Jei toliau
pateikta informacija nepadės išspręsti problemos,
apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite
dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo
šalies klientų aptarnavimo centrą.

Barzdaskutė
Problema

Galima priežastis Sprendimas

Negaliu prijungti
skustuvo.

Neatsisiuntėte
programėlės.

Atsisiųskite programėlę.

Jūsų skustuvas ir
Susiekite skustuvą ir išmanųjį
išmanusis telefonas telefoną laikydamiesi
dar nesusieti.
programėlės instrukcijų.
Pirmasis susiejimo
bandymas
nepavyko.

Atsiekite skustuvą ir išmanųjį
telefoną ir bandykite juo susieti
vėl.

Jūsų išmanusis
telefonas neranda
skustuvo.

Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis
telefonas aprūpintas „Bluetooth
4.2“ arba naujesne versija.
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Problema

Galima priežastis Sprendimas
Įsitikinkite, kad išmaniajame
telefone įjungta „Bluetooth“
funkcija ir išjungtas skustuvo
kelioninis užraktas.
Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis
telefonas yra vieno metro
atstumu nuo skustuvo, kad būtų
„Bluetooth“ ryšys.
Patikrinkite, ar skustuvas yra
įkrautas.
Jūsų skustuvas ir
išmanusis telefonas
jau kartą buvo
susieti. Jūs atsiejote
tik skustuvą.

Noriu naudoti
skustuvą be
programėlės.

Prietaisas neveikia,
kai paspaudžiu
įjungimo ir
išjungimo mygtuką.

Atverkite išmaniojo telefono
„Bluetooth“ nuostatas.
Įsitikinkite, kad išmanusis
telefonas taip pat atsietas. Tada
juos bandykite susieti dar kartą.
Skustuvo nereikia jungti prie
išmaniojo telefono prieš
kiekvieną skutimąsi. Skustuvas
puikiai veikia ir be programėlės,
tačiau be jos negalėsite naudotis
kai kuriomis naudingomis
funkcijomis. Norėdami gauti
asmeninių skutimosi patarimų,
būtinai prisijunkite bent kas 20
skutimųsi, kad
sinchronizuotumėte savo
skutimosi duomenis.

Prietaisas vis dar
prijungtas prie
sieninio lizdo.
Saugumo
sumetimais
prietaisą galima
naudoti tik be
laido.

Prietaisą atjunkite nuo lizdo ir
paspauskite įjungimo /
išjungimo mygtuką, kad jį
įjungtumėte.

Pakartotinai
įkraunama baterija
išeikvota.

Įkraukite bateriją.
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Galima priežastis Sprendimas
Kelioninis užraktas
suaktyvintas.

Norėdami išaktyvinti kelioninį
užraktą, 3 sekundes spauskite
meniu mygtuką.

Skutimo įtaisas yra Skutimosi galvutes kruopščiai
suteptas arba
išvalykite arba jas pakeiskite.
pažeistas tiek, kad
variklis negali veikti.
Prietaisas neskuta
taip gerai, kaip
anksčiau.

Iš prietaiso apačios
teka vanduo.

Skutimo galvutės
yra apgadintos
arba
nusidėvėjusios.

Pakeiskite skutimo galvutes.

Plaukai ir
nešvarumai
užblokavo skutimo
galvutes.

Kruopščiai išvalykite skutimosi
galvutes.

Plaunant vanduo
gali susikaupti tarp
vidinio korpuso ir
išorinio prietaiso
apvalko.

Tai normalu ir nepavojinga, nes
visa elektronika uždaryta
sandariame maitinimo bloke
prietaiso viduje.

„Philips Quick Clean Pod“
Problema

Galima priežastis

Sprendimas

Mano skustuvas nėra
švarus panaudojus
„Philips Quick Clean
Pod“.

Jūs išėmėte skustuvą,
nepasibaigus valymo
programai.

Palikite skustuvą „Philips
Quick Clean Pod“ visą
valymo programos
laikotarpį. Kiekviena
valymo programa
trunka maždaug
1 minutę. Pasibaigus
valymo programai,
valymo piktograma
užgęsta.

Reikia pakeisti „Philips
Quick Clean Pod“
kasetę.

Pakeiskite „Philips Quick
Clean Pod“ kasetę.

50

Lietuviškai

Mano „Philips Quick
Clean Pod“ neįsijungia.

Mano „Philips Quick
Clean Pod“ yra
perpildyta.

„Philips Quick Clean
Pod“ yra pakreipta.

Padėkite „Philips Quick
Clean Pod“ ant lygaus
paviršiaus.

„Philips Quick Clean
Pod“ yra maitinama
skustuvo variklio.

Įdėkite skustuvą į
„Philips Quick Clean
Pod“. Įjunkite skustuvą.

Skustuvas prijungtas
prie sieninio elektros
lizdo.

Atjunkite skustuvą nuo
maitinimo įtaiso.

Skustuvo baterija
išeikvota.

Įkraukite skustuvą, prieš
naudodami „Philips
Quick Clean Pod“.

Reguliariai naudojate
„Philips Quick Clean
Pod“ nuskalavę
skustuvą, bet
neiškratote vandens
pertekliaus.

Iškratykite vandens
perteklių, nuskalavę
skutimosi galvutes,
kaskart prieš dėdami
skustuvą į „Philips Quick
Clean Pod“.

Skutotės su skutimosi
geliu arba putomis ir
nenuskalavote skustuvo
prieš naudodami
„Philips Quick Clean
Pod“.

Kruopščiai nuplaukite
skutimosi galvutes, prieš
naudodami „Philips
Quick Clean Pod“.

Tolesnės rekomendacijos
Norėdami gauti daugiau patarimų ir vaizdo įrašų apie
savo S9000 skustuvą, nuskaitykite toliau pateiktą QR
kodą arba apsilankykite
www.philips.com/myS9000shaver
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Perdirbimas
-

-

Šis simbolis reiškia, kad elektros produktai ir
akumuliatoriai negali būti išmetami su buitinėmis
atliekomis.
Laikykitės šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros
produktų ir akumuliatorių surinkimui.

Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas
Integruotą įkraunamą bateriją turi išimti tik kvalifikuotas
specialistas, kai prietaisas yra utilizuojamas. Prieš
išimdami bateriją, įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo
sieninio elektros lizdo ir kad baterija yra visiškai
išsikrovusi.

Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių, kai
naudojatės įrankiais, norėdami atidaryti prietaisą,
ir kai šalinate pakartotinai įkraunamą bateriją.
Prieš tvarkydami baterijas įsitikinkite, kad jūsų
rankos, produktas ir baterijos yra sausi.
Norėdami išvengti išimtų baterijų netyčinio
trumpojo jungimo, saugokite baterijų gnybtus
nuo sąlyčio su metaliniais objektais (pvz.,
monetomis, plaukų segtukais, žiedais).
Draudžiama vynioti baterijas į aliuminio foliją.
Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus
lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį
maišelį.
1 Jei įmanoma, nuimkite skutimosi ar kirpimo įtaisą nuo
prietaiso.
2 Jei prietaiso korpuse yra varžtų, atsukite juos
atsuktuvu.
3 Išimkite išorines plokšteles įkišdami plokščią atsuktuvą
tarp kraštų ir sukdami. Taip pat nuimkite papildomus
varžtus ir (arba) dalis bei atlaisvinkite visus fiksatorius.
4 Jei prietaiso viduje yra maitinimo blokas, išimkite jį iš
prietaiso, nupjaukite laidus ir atsukite maitinimo bloką
atsuktuvu.
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5 Atsukite atsuktuvu akumuliatoriaus laikiklius ir
nuimkite įkraunamą bateriją.

Prekių ženklai
„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPad“ ir „iPhone“ yra „Apple
Inc.“ prekių ženklai, užregistruoti JAV ir kitose šalyse.
„App Store“ yra „Apple Inc“ paslaugų ženklas.
„Android“ yra „Google Inc“ prekės ženklas. „Google Play“
ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc“ prekių ženklai.
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji
prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ ir
„Philips Personal Care“ tokius ženklus naudoja pagal
licenciją.
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