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הקדמה
ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת !Philips
כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה ש Philips-מציעה,
רשום את המוצר בכתובת  www.philips.com/welcomeאו
דרך האפליקציה.
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קוצץ
מחוון הסטה לקוצץ
יחידת גילוח
לחצן השחרור של יחידת הגילוח
לחצן הפעלה/כיבוי
ידית
שקע לתקע קטן
תושבת טעינה
ספק כוח
תקע קטן
כיסוי הגנה
נרתיק
מחסנית המכל לניקוי מהיר של Philips
מכל לניקוי מהיר
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 15מברשת ניקוי
 16הגדרות אורך
 17אביזר נצמד למעצב זקן
 18מסרק לאביזר מעצב זקן
 19מחזיק אביזר
 20אביזר נצמד של מברשת ניקוי
 21אביזר נצמד לקוצץ שערות אף
הערה :האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר.
התיבה מציגה את האביזרים שסופקו עם האביזר.

מה המשמעות של הסמלים בידית המכשיר?
סמל

התנהגות

משמעות

פועם

תוכנית הניקוי מתבצעת.

מהבהב לאט כאשר
מסירים את מכונת
הגילוח מהמכל
לניקוי מהיר במהלך
תוכנית הניקוי

תוכנית הניקוי הופסקה באמצע .אם תחזיר את
מכונת הגילוח למכל לניקוי מהיר תוך ארבע שניות,
תוכנית הניקוי תחזור לפעול אוטומטית.

מהבהב כאשר
מכבים את המכשיר

יש לנקות את מכונת הגילוח במכל לניקוי מהיר .יש
לנקות את האביזרים במים זורמים.

מאיר באופן קבוע

תוכנית הניקוי מתבצעת.

מהבהב מהר כאשר
מסירים את מכונת
הגילוח מהמכל
לניקוי מהיר או
לוחצים על לחצן
ההפעלה/כיבוי
במהלך תוכנית
הניקוי

תוכנית הניקוי הופסקה .אם ברצונך להמשיך ,עליך
להפעיל מחדש את מחזור הניקוי על ידי הנחת
מכונת הגילוח במכל לניקוי מהיר ולחיצה על הלחצן
הפעלה/ניקוי.

נדלק

ה SkinIQ-מזהה באופן פעיל את התנהגות הגילוח.

עברית

סמל

התנהגות

משמעות

נדלק בירוק

נעשה שימוש בתנועת הגילוח הנכונה )תנועות
סיבוביות(.

נדלק בכתום

אפשר לשפר את תנועת הגילוח .ראה פרטים
וטיפים באפליקציה.

נדלק

פתח את האפליקציה .יש הודעה שממתינה לך ,או
שעליך לסנכרן את הגילוח כדי למנוע אובדן נתונים.

מהבהב לאט

לא נוצר קשר בין מכונת הגילוח לבין הסמארטפון.

מהבהב מהר

אירעה שגיאה )למשל המנוע חסום( .בדוק את
האפליקציה לפרטים נוספים.

מהבהב

יש לנתק את המכשיר משקע החשמל שבקיר לפני
שמפעילים אותו.

מהבהב כאשר
לוחצים על לחצן
ההפעלה/כיבוי

מנעול הנסיעות מופעל.

נדלק כשמרימים את
המכשיר

מספר הקווים המוארים מציין את רמת הטעינה של
הסוללה.

נורה תחתונה
מהבהבת בכתום

הסוללה כמעט התרוקנה.

אור מהבהב ברצף

המכשיר בטעינה.

מאיר באופן קבוע

המכשיר טעון לגמרי.

מה המשמעות של הסמל במכל לניקוי מהיר?
סמל

8

התנהגות

משמעות
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עברית
מופיע במכל לניקוי מהיר

יש להחליף את המחסנית של המכל
לניקוי מהיר.

איך אפשר לטעון את המכשיר?
יש לטעון את המכשיר לפני השימוש הראשון בו ,וכאשר האור
למטה של מחוון סטטוס הסוללה מהבהב בכתום ,מה שמסמן
שהסוללה עומדת להתרוקן.
תהליך הטענה נמשך כשעה.
טעינה מהירה :לאחר כ 5-דקות של טעינה ,הסוללה מכילה
מספיק אנרגיה לשימוש של גילוח אחד.
כאשר המכשיר טעון במלואו ,הוא יכול לפעול באופן אלחוטי
במשך עד  60דקות.
הערה :לא ניתן להשתמש במכשיר תוך כדי הטעינה.

טעינה באמצעות ספק הכוח
1
2

3

יש לוודא שהמכשיר כבוי.
יש להכניס את התקע הקטן למכשיר ולחבר את המתאם
לשקע חשמל.
כאשר המכשיר במצב טעינה מהירה ,הנוריות של
מחוון סטטוס הטעינה נדלקות ברציפות בזו אחר זו.
לאחר כ 5-דקות ,האור למטה של מחוון סטטוס
הסוללה מהבהב .כעת הסוללה מכילה מספיק
אנרגיה לגילוח אחד.
כאשר המכשיר בטעינה ,קודם הנורית התחתונה
של מחוון סטטוס הסוללה מהבהבת ,ולאחר מכן
היא דולקת באופן רציף .לאחר מכן ,הנורית
השנייה מהבהבת ובהמשך דולקת באופן רציף ,וכן
הלאה ,עד שהמכשיר נטען במלואו.
כאשר המכשיר טעון במלואו ,כל הנוריות במחוון
סטטוס הסוללה דולקות יחד ברציפות .אחרי כ30-
דקות ,הנורית נכבית אוטומטית.
לאחר הטעינה ,יש לנתק את המתאם משקע החשמל
ולמשוך את התקע הקטן מחוץ למכשיר.

עברית

טעינה באמצעות תושבת הטעינה )דגמים מסוימים בלבד(
1
2
3

יש לוודא שהמכשיר כבוי.
יש להכניס את התקע הקטן לתושבת הטעינה ולחבר את
ספק הכוח לשקע חשמל בקיר.
יש להניח את המכשיר בתושבת הטעינה.
בדגמים מסוימים בלבד :הנורית שבתחתית תושבת
הטעינה נדלקת ומסתובבת במהירות.
אחרי כ 5-דקות ,הנורית מסתובבת לאט יותר .כעת

4

הסוללה מכילה מספיק אנרגיה לגילוח אחד.
כשהמכשיר ממשיך להיטען ,הנורית נעשית בהירה
יותר והיא מסתובבת לאט יותר.
כאשר המכשיר טעון במלואו ,הנורית מאירה באור
בהיר ומפסיקה להסתובב.
לאחר הטעינה ,יש לנתק את ספק הכוח משקע החשמל
ולמשוך את התקע הקטן מחוץ לתושבת הטעינה.

סמל 'ניתוק לצורך שימוש'
סמל 'ניתוק לצורך שימוש' מהבהב כדי להזכיר לך שעליך
לנתק את המכשיר מהשקע שבקיר ולהסיר את התקע הקטן
מהמכשיר לפני שתפעיל אותו.

איך משתמשים במכשיר ובאביזרים?
אזהרה :תמיד יש לבדוק את המכשיר ואת כל האביזרים
לפני תחילת השימוש בהם .אין להשתמש במכשיר או
באביזרים אם הם פגומים ,כיוון שקיימת סכנת פציעה.
תמיד יש להחליף חלק פגום ברכיב חלופי מקורי.
הערה :מכשיר זה עמיד במים .הוא מתאים לשימוש באמבטיה
או במקלחת ,ולניקוי מתחת מים זורמים .מטעמי בטיחות ,ניתן
להשתמש במכשיר זה באופן אלחוטי בלבד.
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SkinIQ
המכשיר מצויד בטכנולוגיית  SkinIQשמזהה בצורה חכמה את
צפיפות השיער ואת טכניקת הגילוח שלך .לשיפור הטכניקה,
אפשר לקבל מהאפליקציה עצות לגילוח מותאם אישית.
אפשר לקבל טיפים בשתי דרכים :גילוח מודרך בזמן אמת או
גילוח סנכרוני .אנחנו ממליצים להתחיל עם גילוח מודרך כדי
לשפר את חווית הגילוח.
טיפול נכון במכשיר יעזור בהשגת התוצאות הטובות
ביותר מהגילוח.
מלא אחר ההנחיות של תוכניות הגילוח הסנכרוני ושל
התוכניות המותאמות אישית.

גילוח
ניתן להשתמש במכשיר על שיער יבש או רטוב ,אפילו
במקלחת .לצורך גילוח רטוב ,יש לשים מים וקצף או משחת
גילוח על העור ולשטוף את ראשי הגילוח מתחת למים זורמים
חמים לפני ביצוע השלבים הבאים.
יש להפעיל את המכשיר.
1
העבר את ראשי הגילוח על גבי העור בתנועות
2
סיבוביות.
הערה :אין ללחוץ חזק מדי ,שכן זה עלול לגרום לפציעה
של העור.

הערה :אם אתה מתגלח עם קצף או משחת גילוח ,שטוף
את יחידת הגילוח באופן קבוע במהלך הגילוח כדי לוודא
שהיא מחליקה בצורה טובה על העור.

עברית

3

4

ניתן להשתמש בצדדים הצרים של יחידת הגילוח כדי
לגלח אזורים שקשה להגיע אליהם ,למשל לאורך הלסת
או מתחת לאף.
לאחר כל שימוש יש לכבות את המכשיר.
הערה :יש לזכור לשטוף את כל הקצף או משחת הגילוח
מהמכשיר.
הדרכת תנועה של  :SkinIQבסיום הגילוח ,תקבל משוב
דרך הידית .סמל משוב התנועה מואר צבעים שונים
ומעניק משוב על הגילוח.
בזמן הגילוח ,אם משתמשים בתנועה הנכונה
-

)תנועה מעגלית( ,סמל משוב התנועה מואר בירוק.
אם אפשר לשפר את התנועה ,סמל משוב התנועה
מואר בכתום .ראה פרטים וטיפים באפליקציה.

תקופת הסתגלות של העור
ייתכן שהגילוחים הראשונים לא יביאו לתוצאה הצפויה,
וייתכן אף שהעור יהיה מגורה מעט .זה תקין .העור צריך קצת
זמן להתרגל למערכת הגילוח.
פעל לפי ההנחיות שבאפליקציה והתגלח באופן קבוע )לפחות
 3פעמים בשבוע( עם מכונת הגילוח למשך  3-4שבועות כדי
שהעור יתרגל למכונת הגילוח החדשה.

תזכורת לניקוי
כאשר מכבים את המכשיר ,תזכורת לניקוי מהבהבת כדי
להזכיר לך לנקות את המכשיר.
יש לנקות את המכשיר ואת האביזרים לאחר כל שימוש
כדי למנוע הצטברות לכלוך או נזק.
יש לנקות את ראשי הגילוח ביסודיות פעם בחודש או אם
המכשיר לא מגלח בצורה טובה מספיק.
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סנכרון הגילוח
מכונת הגילוח הזו מאחסנת את נתוני הגילוח כך שאין צורך
להשתמש בסמארטפון שלך תוך כדי הגילוח.
כשאחסון הנתונים כמעט מלא ,סמל ההתראה יהבהב .כדי
למנוע אובדן נתונים ,יש לסנכרן את מכונת הגילוח באמצעות
האפליקציה.
יש לסגור את מכונת הגילוח ולפתוח את האפליקציה.
1
האפליקציה מתחברת אוטומטית ומבצעת סנכרון של
2
הגילוחים האחרונים שלך.

קיצוץ
ניתן להשתמש בקוצץ לצורך עיצוב פאות הלחיים והשפם.
דחף את מחוון ההסטה של הקוצץ כלפי מטה כדי לפתוח
1
את הקוצץ.
יש להפעיל את המכשיר.
2

3

החזק את הקוצץ בצורה אנכית לעור והזז את המכשיר
כלפי מטה תוך הפעלת לחץ עדין.

4
5

ניתן גם להשתמש בקוצץ באזור שמתחת לאף.
יש לכבות את המכשיר ולנקות את הקוצץ לאחר כל
שימוש כדי למנוע הצטברות לכלוך או נזק.
סגור את הקוצץ.

6

שימוש באביזרים הנצמדים
הערה :האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר.
התיבה מציגה את האביזרים שסופקו עם המוצר.

עברית

שימוש באביזר לעיצוב זקן עם מסרק
ניתן להשתמש באביזר לעיצוב הזקן יחד עם המסרק כדי
לעצב את הזקן בהגדרה אחת של אורך שיער או בכמה
הגדרות לאורכים שונים .כמו כן ניתן להשתמש בו כדי לבצע
קיצוץ מוקדם של שיער ארוך לפני הגילוח ,להשגת גילוח נוח
יותר.
הגדרות אורך השיער באביזר של מעצב הזקן מתאימות לאורך
השיער הנותר לאחר החיתוך והטווח הוא בין  1ל 5 -מ"מ.
סובב את ראש מכונת הגילוח או את האביזר כדי להסיר
1
אותו מהידית ולחץ את האביזר של מעצב הזקן לתוך
הידית.

2

החלק את המסרק ישירות לתוך החריצים שבשני
הצדדים של מעצב הזקן.

3

יש ללחוץ על בורר האורך ולדחוף אותו שמאלה או ימינה
כדי לבחור את ההגדרה הרצויה של אורך השיער הרצוי.
יש להפעיל את המכשיר.

5

הזז את המכשיר כלפי מעלה תוך כדי הפעלת לחץ עדין.
יש להקפיד שהחלק הקדמי של המסרק נמצא במגע מלא
עם העור.
יש לכבות את המכשיר ולנקות את האביזר לאחר כל
שימוש.

4

6

14

15

עברית

שימוש באביזר לעיצוב זקן ללא מסרק
ניתן להשתמש באביזר לעיצוב הזקן יחד ללא המסרק כדי
לעצב את הזקן ,השפם ,הפאות וקו הצוואר באורך של
 0.5מ"מ.
ניתן להשתמש באביזר לעיצוב הזקן יחד עם המסרק כדי
לעצב את הזקן בהגדרה אחת של אורך שיער או בכמה
הגדרות לאורכים שונים .כמו כן ניתן להשתמש בו כדי לבצע
קיצוץ מוקדם של שיער ארוך לפני הגילוח ,להשגת גילוח נוח
יותר.
1

משוך את המסרק מהאביזר לעיצוב הזקן.
הערה :יש לאחוז את המסרק בחלקו האמצעי ולמשוך
אותו מהאביזר לעיצוב הזקן .אל תמשוך בצדדים של
המסרק.

2

יש להפעיל את המכשיר.

3

החזק את מעצב הזקן בצורה אנכית לעור והזז את
המכשיר כלפי מטה תוך הפעלת לחץ עדין.
יש לכבות את המכשיר ולנקות את האביזר לאחר כל
שימוש.

4

שימוש באביזר של קוצץ שערות אף/אוזניים
ניתן להשתמש בקוצץ לקיצוץ שערות האף ו/או האוזניים.

קיצוץ שערות אף
לפני ביצוע הפעולה ,ודא שגם הקוצץ וגם מערות האף שלך
נקיות.
1

2
3

סובב את ראש מכונת הגילוח או את האביזר כדי להסיר
אותו מהידית ולחץ את קוצץ שערות האף/האוזניים לתוך
הידית.
יש להפעיל את המכשיר.
הכנס בזהירות את ראש הקוצץ לתוך הנחיר.
אל תכניס את האביזר לעומק של יותר מ 0.5-ס"מ בתוך
הנחיר.

עברית
4

5

הזז באטיות את ראש הקוצץ מסביב לכל נחיר ,וודא
שהקצה נוגע בעור .כך אפשר להפחית את אפקט
הדגדוג.
יש לכבות את המכשיר ולנקות את האביזר לאחר כל
שימוש.

רירית אף יבשה עלולה לחסום את אלמנט החיתוך ולמנוע את
הפעלת המכשיר .אם אלמנט החיתוך נחסם ,נקה את האביזר.

קיצוץ שערות אוזניים
יש לוודא שהחלק החיצוני של האוזניים נקי וללא שעווה.
יש להפעיל את המכשיר.
1
הזז באטיות את ראש הקוצץ לאורך קצה האוזן כדי
2
להסיר שערות שבולטות החוצה.
הכנס בזהירות את ראש הקוצץ לתוך האוזן.
3
אל תכניס את ראש הקוצץ לעומק של יותר מ 0.5-ס"מ
בתוך האוזן ,שכן זה עלול לגרום נזק לעור התוף.
4
5

סובב באיטיות את ראש הקוצץ כדי להסיר את השערות
המיותרות מהאוזן החיצונית.
יש לכבות את המכשיר ולנקות את האביזר לאחר כל
שימוש.

שימוש באביזר נצמד של מברשת ניקוי
יש להשתמש במברשת הניקוי יחד עם קרם ניקוי כדי להסיר
שמן ולכלוך .אנחנו ממליצים להשתמש בה לא יותר מפעם
בשבוע.
זהירות :אין להשתמש במכשיר אם העור פגום או מגורה או
שיש בו פצעים.
1

סובב את ראש מכונת הגילוח או את האביזר כדי להסיר
אותו מהידית ולחץ את מברשת הניקוי לתוך הידית.
יש להרטיב את מברשת הניקוי במעט מים.
אין להשתמש במברשת הניקוי כשהיא יבשה ,שכן זה
עלול לגרום לגירוי של העור.

3

יש להרטיב את הפנים במים ולהשתמש בחומר ניקוי
לפנים.
יש להניח את מברשת הניקוי על הלחי.

2

4

16

17

עברית

5

יש להפעיל את המכשיר.

6

העבר בעדינות את המברשת על העור מהאף לכיוון
האוזן .אל תלחץ חזק מדי .ודא שהטיפול נשאר נוח.
אין לנקות אזורים רגישים מסביב לעיניים.

7

לאחר כ 20 -שניות ,יש להזיז את המכשיר ללחי השנייה
ולהתחיל לנקות את החלק הזה של הפנים.

8

לאחר כ 20 -שניות ,יש להזיז את המכשיר למצח
ולהתחיל לנקות את החלק הזה של הפנים .יש להעביר
בעדינות את ראש המברשת מצד שמאל לצד ימין.
אנחנו ממליצים שלא להשתמש יותר מדי בניקוי ,ולא
לנקות כל אזור יותר מ 20-שניות.

9

יש לכבות את המכשיר ולנקות את האביזר לאחר כל
שימוש.
לאחר הטיפול יש לשטוף ולייבש את הפנים .עכשיו
הפנים שלך מוכנות לשלב הבא של שגרת הטיפוח היומי.

20 sec.

20 sec.

10

אחסון ונסיעות
הערה :מומלץ להניח למכשיר ולאביזרים להתייבש לפני
אחסונם לקראת השימוש הבא.
הרכב את כיסוי ההגנה )אם יש( על מכונת הגילוח כדי
להגן עליה מפני הצטברות לכלוך.
יש לאחסן את המכשיר בנרתיק )אם יש(.
לחלופין ,אחסן את המכשיר בתושבת הטעינה )אם יש(
או במכל של  Philipsלניקוי מהיר )אם יש(.

מנעול נסיעות
ניתן לנעול את מכונת הגילוח כשאתה בנסיעות ,כדי למנוע את
הפעלתה בטעות.

הפעלת מנעול הנסיעות

20 sec.

עברית
יש ללחוץ על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך  3שניות כדי
להשתמש במצב מנעול הנסיעות.
כשמנעול הנסיעות מופעל ,סמל מנעול הנסיעות מהבהב.
הערה Bluetooth :כבוי כשמנעול הנסיעות מופעל.

ביטול של מנעול הנסיעות
יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך  3שניות.
לאחר שמכבים את מנעול הנסיעות ,המכשיר מופעל
אוטומטית.
הערה :הנעילה של מכונת הגילוח מבוטלת אוטומטית כאשר
מחברים את המכשיר לשקע החשמל שבקיר.

איך מנקים את המכשיר והאביזרים?
יש לנקות את המכשיר ואת האביזרים לאחר כל שימוש כדי
ליהנות מביצועים אופטימליים.

ניקוי מכונת הגילוח במים זורמים
יש לנקות את מכונת הגילוח לאחר כל שימוש כדי למנוע
הצטברות לכלוך או נזק.
אסור לייבש את יחידת הגילוח ואת תא השיער בעזרת מגבת
או מגבון נייר ,הדבר עלול להזיק לראשי הגילוח.
בעת שטיפת יחידת הגילוח ,ייתכן טפטוף של מים מהחלק
התחתון של מכונת הגילוח .זה תקין.
1
2

יש להפעיל את מכונת הגילוח.
שטיפת יחידת הגילוח במים זורמים חמים.

3 sec.

18

19

עברית

3

יש לכבות את מכונת הגילוח .לחץ על לחצן השחרור כדי
לפתוח את יחידת הגילוח.

4

שטיפת תא השיער במים זורמים חמים.

5
6

שטיפת המחזיק של יחידת הגילוח במים זורמים חמים.
יש לנער את המים המיותרים ולהניח את ראש הגילוח כך
שיתייבש לחלוטין באוויר החופשי.

7

סגור את יחידת הגילוח.

ניקוי קפדני
אנחנו ממליצים לנקות את ראשי הגילוח ביסודיות פעם
בחודש או אם המכשיר לא מגלח בצורה טובה מספיק.
ודא שהאביזר כבוי ומנותק משקע החשמל שבקיר.
1
לחץ על לחצן השחרור של יחידת הגילוח ומשוך את
2
המחזיק של ראש הגילוח מהיחידה.

עברית
3

שטיפת תא השיער והמחזיק של יחידת הגילוח במים
זורמים.
הסר את ראשי הגילוח .להנחיות מפורטות ,יש לעיין
בפרק 'איך מחליפים את ראשי הגילוח?'.
הערה :אין לנקות יותר מלהב ומגן אחד בזמן נתון ,מכיוון
שהם מהווים זוגות תואמים .אם מכניסים במקרה להב
מסוים לתוך מגן שאינו המגן המקורי שלו ,עלולים לחלוף
מספר שבועות עד שמכונת הגילוח תחזור לביצועים
האופטימליים הרגילים שלה.

5
6
7

יש לנקות את הסכין ואת המגן במים זורמים.
נער את המים המיותרים.
החזר את ראשי הגילוח לתוך יחידת הגילוח .להנחיות
מפורטות ,יש לעיין בפרק 'איך מחליפים את ראשי
הגילוח?'.

8

הכנס את הציר של מחזיק ראשי הגילוח לתוך החריץ
שבראש יחידת הגילוח וסגור את יחידת הגילוח.

4

ניקוי הקוצץ
יש לנקות את הקוצץ לאחר כל שימוש כדי למנוע הצטברות
לכלוך או נזק.
אסור לייבש את שיני הקוצץ בעזרת מגבת או מגבון נייר,
הדבר עלול להזיק לקוצץ.
1
2

ודא שהאביזר כבוי ומנותק משקע החשמל שבקיר.
דחף את מחוון ההסטה של הקוצץ כלפי מטה כדי לפתוח
את הקוצץ.

20

21
3
4
5
6

עברית
הפעל את המכשיר ושטוף את הקוצץ במים חמים.
לאחר הניקוי ,כבה את המכשיר.
יש לנער את המים המיותרים ולהניח את הקוצץ כך
שיתייבש לחלוטין באוויר החופשי.
סגור את הקוצץ.

עצה :לביצועים אופטימליים ,שמן את שיני הקוצץ בטיפת שמן
מינרלי פעם בשישה חודשים )השמן לא כלול(.

ניקוי האביזרים הנצמדים
אסור לייבש את הקוצץ או את האביזרים של עיצוב הזקן
בעזרת מגבת או מגבון נייר ,הדבר עלול להזיק להם.
האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר .התיבה
מציגה את האביזרים שסופקו עם המוצר.
יש לנקות את האביזרים לאחר כל שימוש כדי ליהנות
מביצועים אופטימליים.
יש לוודא שהמכשיר כבוי.
1
סובב את האביזר והסר אותו מהידית.
2
משוך את ראש מברשת הניקוי והסר אותה ממחזיק
האביזר.
3

יש לנקות ביסודיות את החלקים במים זורמים חמים.
השתמש בסבון בלבד לניקוי המברשת.
עצה :אם שטיפת קוצץ שערות האף/האוזניים במים אינה
מספיקה ,לחץ את האביזר לתוך הידית וטבול את ראש
הקוצץ בכוס עם מים חמים למשך מספר דקות .לאחר
מכן הפעל את המכשיר ושטוף אותו במים זורמים.

4

יש לנער את המים המיותרים ממעצב הזקן ,המסרקים
והקוצץ ,ולהניח אותם כך שיתייבשו לחלוטין באוויר
החופשי.
ייבש את המברשת באמצעות מגבת.

עברית

22

אסור לייבש את יחידת החיתוך בעזרת מגבת או מגבון
נייר ,הדבר עלול להזיק לה.
עצה :לביצועים אופטימליים ,מומלץ לשמן את השיניים
של מעצב הזקן בטיפת שמן מכונות תפירה פעם באופן
קבוע.

איך משתמשים במכל לניקוי מהיר?
הכנת המכל לניקוי מהיר לשימוש
1

סובב והסר את החלק העליון של המכל לניקוי מהיר.

2

סובב את הכיסוי של מחסנית המכל לניקוי מהיר.

3

הרם את לשונית האטימה ומשוך אותה מהפינה כדי
להסיר את האטימה ממחסנית המכל לניקוי מהיר.

4

לחץ על החלק המעגלי הקטן שעל הידית של מחסנית
המכל לניקוי מהיר כדי לשבור את הוו הנסגר שעל
הידית.

2

1

23

עברית

5

הנח את מחסנית המכל לניקוי מהיר בתוך המכל לניקוי
מהיר.

6

הנח את החלק העליון של המכל לניקוי מהיר בחזרה על
הבסיס וסובב אותו עם כיוון השעון עד שתשמע קליק.

אל תטה את המכל לניקוי מהיר כדי למנוע דליפה.

שימוש במכל לניקוי מהיר
הערה :אם אתה משתמש במכונת הגילוח עם קצף גילוח ,ג'ל
גילוח או מוצרים לפני הגילוח ,שטוף ביסודיות את ראשי
הגילוח לפני השימוש במכל לניקוי מהיר.
נער תמיד את עודפי המים ממכונת הגילוח לפני שתניח אותה
במכל לניקוי מהיר.
1
2

הנח את מכונת הגילוח בתוך המכל לניקוי מהיר .מכונת
הגילוח מזהה אוטומטית שהיא בתוך המכל לניקוי מהיר.
הפעל את מכונת הגילוח כדי להתחיל את תוכנית הניקוי.
כל תוכנית ניקוי לוקחת בערך כדקה .במהלך תוכנית
הניקוי ,סמל הניקוי נדלק ומופיע עם אור רצוף ,והסמל
הכחול מהבהב.
הידית של מכונת הגילוח רוטטת פעמיים במהירות
כאשר תוכנית הניקוי הסתיימה.

3

לפני האחסון ,הנח למכונת הגילוח להתייבש לחלוטין
באוויר החופשי כשהיא בתוך המכל לניקוי מהיר.

עברית

24

החלפת מחסנית של המכל לניקוי מהיר
החלף את המחסנית של המכל לניקוי מהיר מיד כאשר סמל
המחסנית מופיע או בהתאם לטבלה שבהמשך.

תדירות השימוש

מחזורים

מתי להחליף מחסנית
של המכל לניקוי מהיר

כל יום

כ30-

כל חודש

כמה פעמים בשבוע

כ20-

כל חודשיים

כל שבוע

כ13-

כל  3חודשים

כל חודש

כ3-

כל  3חודשים

1

סובב והסר את החלק העליון של המכל לניקוי מהיר.

2

הרם את מחסנית המכל לניקוי מהיר מתוך המכל לניקוי
מהיר מהידית.

3

יש לרוקן את המחסנית מנוזלים ולמחזר את המחסנית
הריקה בהתאם להנחיות המיחזור המקומיות.

25
4

עברית
הנח מחסנית חדשה בתוך המכל לניקוי מהיר.
סרוק את קוד ה QR-שמשמאל או היכנס אל
 www.philips.com/cleaning-cartridgeכדי להזמין
מחסניות של המכל לניקוי מהיר.

איך מחברים את מכונת הגילוח לסמארטפון?
הערה :ודא שהסמארטפון שלך מצויד בBluetooth® 4.1-
ומעלה.
מכונת הגילוח הזו תואמת ל Bluetooth® 4.1-ומעלה כדי
להתחבר לאפליקציה .לאחר התיאום בין מכונת הגילוח לבין
הסמארטפון Bluetooth ,במכונת הגילוח יידלק אוטומטית,
אפילו אם המכונה לא פועלת .כך יכולים הנתונים ממכונת
הגילוח להסתנכרן מאוחר יותר ,כך שאין צורך להשתמש
בסמארטפון שלך תוך כדי הגילוח.
בפעמים הראשונות שתפעיל את מכונת הגילוח ,סמל
ההתראה יהבהב אם אין חיבור לסמארטפון.

אפשר לכבות  Bluetoothבמכונת הגילוח על ידי הפעלה של
מנעול הנסיעות.
3 sec.

תיאום בין מכונת הגילוח לסמארטפון
ניתן להשתמש באפליקציה לסנכרון של נתוני הגילוח ,לשנות
הגדרות אישיות ולקבל הדרכה המבוססת על רוטינות.

עברית
האפליקציה תואמת למגוון גדול של מכשירי  iPhoneו-
™.Android
מידע נוסף זמין ב.www.philips.com -
הורד את האפליקציה.
1

2

ודא ש Bluetooth-פועל בסמארטפון.

3
4

יש להפעיל את מכונת הגילוח.
פתח את האפליקציה ובצע את ההנחיות להפעלת תהליך
התיאום.
לאחר התיאום ,מכונת הגילוח והאפליקציה מתחברות
אוטומטית כאשר האפליקציה פועלת ו Bluetooth-פועל
בסמארטפון.

S7920

5

סמל ההתראה
במכונת הגילוח יש סמל התראה .סמל ההתראה נדלק כאשר
יש הודעה חשובה באפליקציה עבורך .כשהוא נדלק ,פשוט
פתח את האפליקציה בסמארטפון ופעל לפי הטיפים
שמופיעים .לקבלת תמיכה נוספת ,מומלץ לבקר באתר
.www.philips.com/support

ביטול התיאום בין מכונת הגילוח לסמארטפון
ניתן ליצור תיאום של מכונת הגילוח עם סמארטפון אחד בלבד
בכל פעם .כדי לבטל תיאום של מכונת הגילוח עם הסמארטפון
)למשל אם יש לך סמארטפון חדש( ,בצע את הפעולות הבאות:
לביטול התיאום של מכונת הגילוח :לחץ על לחצן
ההפעלה/כיבוי שבידית במשך כ 10-שניות כדי להסיר את
הקשר בין מכונת הגילוח לבין האפליקציה.

26
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עברית
הערה :ביטול התיאום בוצע בהצלחה כאשר סמל
ההתראה נדלק ומהבהב  4פעמים.

ביטול התיאום עם הסמארטפון:
עבור להגדרות בסמארטפון ובחר .Bluetooth
1
הקש על שם מכונת הגילוח.
2
הקש על ' 'forgetאו על '.'unpair
3
הערה :התהליך לביטול התיאום עשוי להשתנות בין
טלפונים שונים .בדוק את המדריך של הסמארטפון
למידע נוסף.

איך מחליפים את ראשי הגילוח?
לביצועי גילוח מעולים ,מומלץ להחליף את ראשי הגילוח כל
שנתיים.
החלף מיד את ראשי הגילוח הפגומים .הקפד תמיד להחליף
את ראשי הגילוח בראשי גילוח מקוריים של .Philips

החלפת ראשי הגילוח
1
2

יש לכבות את מכונת הגילוח.
לחץ על לחצן השחרור של יחידת הגילוח ומשוך את
המחזיק של ראש הגילוח מהיחידה.

3

סובב את טבעות האחיזה נגד כיוון השעון והסר אותן.
הנח אותן במקום בטוח.

2
1

עברית
4

הסר את ראשי הגילוח מהמחזיק.
סלק את ראשי הגילוח המשומשים מיד כדי למנוע בלבול
ביניהם לבין ראשי הגילוח החדשים.

5

הרכב ראשי גילוח חדשים במחזיק.

6

הנח את טבעות האחיזה חזרה על ראשי הגילוח וסובב
אותן עם כיוון השעון כדי לחבר את הטבעת מחדש.

-

לכל טבעת אחיזה יש שני שקעים שמתאימים במיוחד
למחזיק של ראשי הגילוח .סובב את הטבעת עם כיוון
השעון עד שתשמע קליק המציין שהטבעת מהודקת.

1

2

הערה :החזק את מחזיק ראשי הגילוח ביד והכנס את
ראשי הגילוח ,וחבר מחדש את טבעות האחיזה .אין
להניח את מחזיק ראשי הגילוח על משטח ,משום שעלול
להיגרם נזק לראשי הגילוח.

28

29
7

עברית
הכנס את הציר של מחזיק ראשי הגילוח לתוך החריץ
שבראש יחידת הגילוח וסגור את יחידת הגילוח.

הזמנת אביזרים
כדי לקנות אביזרים או חלקי חילוף ,בקר בדף
 www.philips.com/parts-and-accessoriesאו פנה אל
משווק  .Philipsכמו כן ,תוכל לפנות למרכז שירות הלקוחות
המקומי של ) Philipsלפרטי התקשרות ,עיין בעלון בנושא
האחריות הבינלאומית(.
האביזרים והחלפים הבאים זמינים:
חלק חלופי לראשי גילוח  SH71של Philips
 2מחסניות למכל לניקוי מהיר של Philips CC12
 3מחסניות למכל לניקוי מהיר של Philips CC13
 6מחסניות למכל לניקוי מהיר של Philips CC16
הערה :זמינות האביזרים יכולה להיות שונה מארץ לארץ.

איתור ופתירת בעיות
פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר שניתן להיתקל בהן
בקשר למכשיר .אם לא ניתן לפתור את הבעיה בעזרת המידע
שלהלן ,מומלץ לבקר באתר www.philips.com/support
לעיון ברשימת השאלות הנפוצות ,או לפנות למרכז שירות
לקוחות מקומי.

מכונת גילוח
בעיה

סיבה אפשרית

פתרון

אני לא מצליח
לחבר את מכונת
הגילוח.

לא הורדת את
האפליקציה.

הורד את האפליקציה.

מכונת הגילוח
והסמארטפון עדיין
אינם מתואמים.

יש לבצע את תהליך התיאום בין
מכונת הגילוח לסמארטפון לפי
ההנחיות שבאפליקציה.

עברית

בעיה
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סיבה אפשרית

פתרון

הניסיון הראשון של
התיאום נכשל.

בטל את התיאום בין מכונת הגילוח
לבין הסמארטפון ונסה לבצע שוב
את התיאום.

הסמארטפון לא מוצא
את מכונת הגילוח.

ודא שהסמארטפון שלך מצויד ב-
 Bluetooth 4.1ומעלה.
ודא ש Bluetooth-פועל בסמארטפון
וגם במכונת הגילוח.
ודא שהסמארטפון נמצא במרחק של
עד מטר אחד ממכונת הגילוח ,כדי
שה Bluetooth-יפעל.
ודא שמכונת הגילוח טעונה.

אני רוצה
להשתמש במכונת
הגילוח בלי
האפליקציה.

אין צורך לחבר את מכונת הגילוח אל
הסמארטפון שלך לפני כל גילוח .כדי
לקבל טיפים מותאמים אישית
לגילוח ,פשוט זכור לחבר את
המכונה לאפליקציה בערך פעם
ב 20-גילוחים ,כדי לסנכרן את
הנתונים של המכשיר.

המכשיר אינו פועל המכשיר עדיין מחובר
כאשר אני לוחץ על לשקע החשמל שבקיר.
מטעמי בטיחות ,ניתן
לחצן
להשתמש במכשיר זה
ההפעלה/כיבוי.
באופן אלחוטי בלבד.

נתק את המכשיר והקש על לחצן
ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל אותו.

הסוללה הנטענת
התרוקנה.

טען את הסוללה.

מנעול הנסיעות מופעל .יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי
למשך  3שניות כדי לבטל את
ההפעלה של מנעול הנסיעות.
יחידת הגילוח
מלוכלכת או פגומה
במידה כזו שהמנוע
שלה לא פועל.

ניקוי יסודי או החלפה של ראשי
הגילוח.
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עברית

בעיה

סיבה אפשרית

ראשי הגילוח פגומים
המכשיר אינו
מגלח בצורה טובה או שחוקים.
כמו קודם.

מים דולפים
מהחלק התחתון
של המכשיר.

פתרון
החלף את ראשי הגילוח.

שערות או לכלוך
חוסמים את ראשי
הגילוח.

ניקוי יסודי של ראשי הגילוח.

במהלך הניקוי ,מים
עשויים להצטבר בין
החלק הפנימי לבין
החלק החיצוני של
המכשיר.

זוהי תופעה נורמלית ואין בה סכנה,
מכיוון שכל הרכיבים האלקטרוניים
סגורים בספק הכוח שבתוך
המכשיר.

המכל לניקוי מהיר של Philips
בעיה

סיבה אפשרית

פתרון

מכונת הגילוח לא נקייה
אחרי השימוש במכל
לניקוי מהיר של .Philips

הסרת את מכונת הגילוח
לפני שתוכנית הניקוי
הסתיימה.

השאר את מכונת הגילוח
במכל לניקוי מהיר במהלך
כל תוכנית הניקוי .כל
תוכנית ניקוי לוקחת בערך
כדקה אחת .סמל הניקוי
כבה כאשר תוכנית הניקוי
הסתיימה.

יש להחליף את המחסנית החלף את המחסנית של
של המכל לניקוי מהיר של המכל לניקוי מהיר של
.Philips
.Philips

המכל לניקוי מהיר של
 Philipsלא נדלק.

מחסנית המכל לניקוי
מהיר של  Philipsנוטה
הצידה.

הנח את המחסנית של
המכל לניקוי מהיר של
 Philipsעל משטח יציב.

המכל לניקוי מהיר של
 Philipsמופעל על ידי
המנוע של מכונת הגילוח.

הנח את מכונת הגילוח
בתוך המכל לניקוי מהיר
של  .Philipsיש להפעיל
את מכונת הגילוח.

מכונת הגילוח מחוברת
לשקע החשמל שבקיר.

יש לנתק את המכשיר
מספק הכוח.

עברית

המכל לניקוי מהיר של
 Philipsמלא מדי.
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הסוללה של המכונה
התרוקנה.

טען את מכונת הגילוח
לפני השימוש במכל לניקוי
מהיר של .Philips

כנראה שאתה משתמש
במכל לניקוי מהיר של
 Philipsאחרי שטיפת
מכונת הגילוח אבל אינך
מנער את המכשיר כדי
להיפטר מעודפי מים.

אחרי כל שטיפה של
מכונת הגילוח נער את
המכשיר כדי להיפטר
מעודפי מים ,לפני
שתכניס את מכונת הגילוח
למכל לניקוי מהיר של
.Philips

שטוף את ראשי הגילוח
כנראה שאתה משתמש
בג'ל גילוח או בקצף גילוח ביסודיות לפני השימוש
במכל לניקוי מהיר של
ולא שטפת את מכונת
.Philips
הגילוח לפני השימוש
במכל לניקוי מהיר של
.Philips
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