Register your product and get support at

ENGLISH

www.philips.com/welcome

Introduction

HQ853, HQ852, HQ851

Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
-

-
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Danger
Keep the appliance dry.
This symbol means: Forbidden to clean under a
running tap (Fig. 1).
Warning
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with
the appliance.
Caution
Use and store the appliance at a
temperature between 5°C and 35°C.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and
according to the instructions in this user manual, the
appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Charging

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

When you charge the shaver for the first time or after
a long period of disuse, let it charge continuously for 12
hours. Charging normally takes approx. 8 hours.
Charge the appliance when the motor stops or starts
running slower.
When the shaver is fully charged, it has a shaving time of
up to 30 minutes.
Do not leave the appliance connected to the mains for
more than 24 hours.
1 Switch off the shaver before you start charging it.
2 Fold out the foldable plug (‘click’) (Fig. 2).
3 Insert the foldable plug into the wall socket (Fig. 3).

,

The charging light goes on to indicate that the
appliance is charging (Fig. 4).

4 After charging, remove the shaver from the wall
socket
5 Press the release button (1) and
fold the foldable plug back into the appliance (2)
(‘click’) (Fig. 5).
Using the appliance
1 Remove the protection cap.
2 Push the on/off slide upwards to switch on the
shaver (Fig. 6).
3 Move the shaving heads quickly over your skin.
Make both straight and circular movements (Fig. 7).
Note: Shaving on a dry face gives the best results.
Note:Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed
to the Philips shaving system.
4 Push the on/off slide downwards to switch off the
shaver.
5 Put the protection cap on the shaver to prevent
damage to the shaving heads (Fig. 8).
Cleaning and maintenance
Regular cleaning guarantees better shaving performance.
This shaver is not waterproof and cannot be cleaned
under the tap. Keep the shaver dry.
For the best cleaning results, we advise you to use the
Philips Cleaning spray (HQ110).
Every week: shaving unit and hair chamber
1 Switch off the shaver.
2 Brush the outside of the shaving unit with the
brush supplied (Fig. 9).
3 Pull the shaving unit off the shaver (Fig. 10).
4 Brush the inside of the shaving unit (Fig. 11).
5 Brush the hair chamber (Fig. 12).
6 Put the shaving unit back onto the shaver.
Every two months: shaving heads
Note: Do not use cleaning agents or alcohol to clean the
shaving heads. Only use the HQ110 Shaving Head Cleaning
Spray.
1 Switch off the shaver.
2 Pull the shaving unit off the shaver (Fig. 10).
3 Turn the wheel anticlockwise (1) and remove the
retaining frame (2) (Fig. 13).

4 Remove the shaving heads from the shaving unit
one by one (Fig. 14).
Note: Do not clean more than one cutter and guard at a
time, since they are all matching sets. If you accidentally mix
up the cutters and guards, it may take several weeks before
optimal shaving performance is restored.

-

-

7 Brush the guard (Fig. 17).
8 Put the shaving heads back into the shaving unit.
9 Put the retaining frame back into the shaving unit
and turn the wheel clockwise.
10 Put the shaving unit back onto the shaver.
Tip: For optimal shaving performance, we
advise you to lubricate the shaving heads with a drop of
sewing machine oil every six months.

-

Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 19).
Batteries contain substances that may pollute
the environment. Do not throw away empty
batteries with the normal household waste, but
dispose of them at an official collection point for
batteries. Always remove the rechargeable batteries
before you discard and hand in the appliance at an
official collection point.

Put the protection cap on the shaver after use to
prevent damage to the shaving heads (Fig. 8).

2 Let the shaver run until it stops, undo the screw on
the back of the shaver (1) and lift the back panel off
the shaver (2) (Fig. 20).

1 Switch off the shaver.
2 Pull the shaving unit off the shaver
(Fig. 10).
3 Turn the wheel anticlockwise (1) and remove the
retaining frame (2) (Fig. 13).
4 Remove the shaving heads from the shaving unit
and replace them with new ones (Fig. 14).
5 Put the retaining frame back into the shaving unit
and turn the wheel clockwise.
6 Put the shaving unit back onto the shaver.
Accessories
To retain the top performance of your shaver, make sure
you clean it regularly
and replace its shaving heads at the
recommended time.
Shaving heads
We advise you to replace your shaving heads every
two years. Always replace with HQ4+ Philips Micro+
Lift & Cut Shaving Heads (Fig. 18)

The batteries may be
running low. Recharge
the shaver (see chapter ‘Charging’).
The
shaver does
not switch on
when I push
the on/off slide
upwards.

Only remove the rechargeable battery when it is
completely empty.
1 Disconnect the shaver from the mains.

Replace the shaving heads every two years for optimal
shaving results.
Replace damaged or worn shaving heads with HQ4+
Philips Micro+ Lift & Cut
Shaving Heads.

The shaving heads may be damaged
or worn. Replace the shaving heads
(see chapter ‘Replacement’).

Disposal of the rechargeable battery

Storage

Replacement

-

-

3 Remove the rechargeable
battery (Fig. 21).

Guarantee and service

Guarantee restrictions
The shaving heads (cutters and guards) are not covered
by the terms of the international guarantee because they
are subject to wear.
Troubleshooting
Problem
The shaver
does not shave
as well as it
used to.

Solution
You may not have cleaned the
appliance properly. Clean the shaving
heads thoroughly (see chapter
‘Cleaning and maintenance’).

The batteries may be empty.
Recharge the shaver (see chapter
‘Charging’).

เมื่อชารจไฟจนเต็มเรียบรอยแลว สามารถใชงานเครื่องโกนหนวดแบบไรสายไดนาน
ถึง 30 นาที
คําเตือน: หามเชื่อมตอเครื่องโกนหนวดเขากับสายไฟหลักนานเกิน 24 ชั่วโมง
1

ปดการใชงานเครื่องโกนหนวดกอนเริ่มตนชารจไฟ

2

ดึงขาเสียบออกมา (เสียงดัง ‘คลิก’) (รูปที่ 2)

3
,

เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนัง (รูปที่ 3)
สัญญาณไฟจะสวางขึ้น เพื่อแสดงใหทราบวาเครื่องกําลังชารจไฟ
อยู (รูปที่ 4)

4

ถอดเครื่องโกนหนวดออกจากเตาเสียบ หลังจากชารจเสร็จแลว

5

กดปุมปลดล็อค (1) แลวพับขาเสียบกลับเขาไปในตัวเครื่อง (2) (เสียง
ดัง ‘คลิก’) (รูปที่ 5)
การใชงาน

1

ถอดฝาครอบปองกันออก

2

เลื่อนสวิตชเปด/ปดไปดานหนาเพื่อเปดใชงาน
(รูปที่ 6)

3

เคลื่อนหัวโกนไปตามผิวหนัง ทั้งในแนวตรงและวนไปมาอยาง
รวดเร็ว (รูปที่ 7)

ภาษาไทย

หมายเหตุ: ใชโกนหนวดขณะผิวแหงจะไดผลดีที่สุด

ขอมูลเบื้องตน

หมายเหตุ: อาจตองใชเวลาประมาณ 2 หรือ 3 สัปดาหเพื่อใหผิวของคุณปรับ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสูผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณได
รับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่
www.philips.com/welcome

Do not connect the shaver to the mains again after the
battery has been removed.

If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at www.philips.
com or contact the Philips Consumer Care Centre
in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer
Care Centre in your country, go to your local Philips
dealer.

Solution
Long hairs may be obstructing the
shaving heads. Clean the cutters
and guards properly with the brush
supplied (see chapter ‘Cleaning and
maintenance’).

Environment

5 Remove the cutter from the guard (Fig. 15).
6 Clean the cutter with the short-bristled side of the
brush (Fig. 16).

Problem

Cleaning
Use Cleaning Spray (HQ110, not
available in some countries) to clean the shaving
heads thoroughly.

สภาพใหเหมาะสมกับเครื่องโกนหนวด Philips
4

เลื่อนสวิตชเปด/ปดไปดานหลังเพื่อปดการทํางาน

5

ปดฝาครอบหัวโกนลงบนเครื่องโกนหนวดทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหหัว
โกนชํารุด (รูปที่ 8)

ขอสําคัญ
ควรอานคูมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป
อันตราย
-

ควรเช็ดเครื่องใหแหงสนิท

-

เครื่องหมายนี้แสดงวา: หามทําความสะอาดเครื่องโดยเปดนํ้ากอกใหไหลผาน
เครื่อง
คําเตือน

-

การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
ควรทําความสะอาดเปนประจํา เพื่อใหการใชงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คําเตือน: ควรใชงานและเก็บในที่แหง เนื่องจากเครื่องโกนหนวดรุนนี้ไม
สามารถกันนํ้าและลางทําความสะอาดดวยนํ้าประปาได
เพื่อใหไดผลลัพธการทําความสะอาดที่ดีที่สุด ขอแนะนําใหใชสเปรยทําความสะอาด
ของ Philips (HQ110)

ไมควรใหบค
ุ คล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจ

ทุกสัปดาห: อุปกรณในการโกนหนวดและชองเก็บเศษหนวด

ไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรูความเขาใจ นําเครื่องนี้ไปใชงาน เวน
1

ปดสวิตซเครื่องโกนหนวด

2

ทําความสะอาดดานนอกของหัวโกนดวยแปรงที่จัดมาให (รูปที่ 9)

3

ดึงชุดหัวโกนออกจากเครื่องโกนหนวด (รูปที่ 10)

ใชและจัดเก็บเครื่องโกนหนวดไวที่อุณหภูมิระหวาง 5°C และ 35°C

4

ทําความสะอาดภายในชุดหัวโกน (รูปที่ 11)

Electromagnetic ﬁelds (EMF)

5

ทําความสะอาดชองเก็บเศษหนวด (รูปที่ 12)

6

ประกอบชุดอุปกรณโกนหนวดกลับเขาที่เดิม

แตจะอยูในการควบคุมดูแลหรือไดรบ
ั คําแนะนําในการใชงานโดยผูที่รับผิดชอบ
ในดานความปลอดภัย
-

เด็กเล็กควรไดรบ
ั การดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนําผลิตภัณฑนี้ไปเลน
ขอควรระวัง

-

-

ผลิตภัณฑของ Philips ไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการ
ใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคูมอ
ื นี้ คุณสามารถใช

ทุกๆ 2 เดือน: หัวโกน

ผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
การชารจแบตเตอรี่
ในการชารจไฟครั้งแรกหรือหลังจากที่ไมไดใชงานเครื่องโกนหนวดเปนเวลานาน ควร
ชารจไฟทิ้งไวตอเนื่องนาน 12 ชั่วโมง ปกติเวลาชารจไฟจะใชเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง
ชารจเครื่องโกนหนวดเมื่อมอเตอรหยุดทํางานหรือเริ่มทํางานชาลง

หมายเหตุ: ไมควรใชนํ้ายาหรือแอลกอฮอลทําความสะอาดหัวโกน ควรใชส
เปรยนํ้ายาทําความสะอาดหัวโกนรุน HQ110 เทานั้น
1

ปดเครื่องโกนหนวด

2

ดึงชุดหัวโกนออกจากเครื่องโกนหนวด (รูปที่ 10)

3

หมุนเฟองทวนเข็มนาฬกา (1) และเลื่อนโครงยึด (2) ออก (รูปที่ 13)

4

ถอดหัวโกนออกจากชุดหัวโกนทีละชุด (รูปที่ 14)

ทิ้งแลวของทางการ โดยถอดแบตเตอรี่ที่ชารจไดออกกอนทิ้ง แลวสงเครื่องใหกับ
ศูนยรวบรวมของทางการ
การทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจใหมได

หมายเหตุ: หามลางใบมีดและฝาครอบมากกวาหนึ่งชุดในเวลาเดียวกัน เพราะ
แตละชุดจัดเตรียมมาใหเขาชุดกัน ในกรณีที่เกิดการสับเปลี่ยนโดยบังเอิญ

คําเตือน: ควรถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดออก เมื่อประจุไฟฟาหมดแลว

อาจตองใชเวลา 2-3 สัปดาห เพื่อใหเครื่องโกนหนวดปรับสภาพการทํางานให

เทานั้น

เขากับชุดใบมีดนั้นๆ ไดดีดังเดิม
5

ถอดใบมีดออกจากฝาครอบ (รูปที่ 15)

6

ใชแปรงดานที่สั้นปดทําความสะอาดใบมีด (รูปที่ 16)

7

ใชแปรงปดทําความสะอาดฝาครอบ (รูปที่ 17)

8

ประกอบหัวโกนเขากับชุดหัวโกนตามเดิม

9

ประกอบโครงยึดกลับเขาไปในชุดหัวโกนแลวหมุนเฟองตามเข็ม
นาฬกา

10 ประกอบชุดอุปกรณโกนหนวดกลับเขาที่เดิม
เคล็ดลับ: เพื่อประสิทธิภาพการโกนหนวดที่ดี ควรหยดนํ้ามันจักรลงบนหัวโก
นทุกๆ หกเดือน
การจัดเก็บ
-

ปดฝาครอบหัวโกนลงบนเครื่องโกนหนวดหลังเลิกใชงานทุกครั้ง เพื่อปองกันไม
ใหหวั โกนชํารุด (รูปที่ 8)

1

ปลดเครื่องโกนหนวดออกจากเตาเสียบสายเมน

2

เปดเครื่องโกนหนวดใหทํางานจนกวาเครื่องจะหยุด ไขสกรูที่ดานหลัง
เครื่อง (1) แลวถอดแผงดานหลังเครื่องออก (2) (รูปที่ 20)

3

ถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดออก (รูปที่ 21)

คําเตือน: หลังจากที่ถอดแบตเตอรี่ออกแลว ไมควรตอสายไฟเขากับเครื่อง
โกนหนวดอีก
การรับประกันและบริการ
หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูล โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips
ไดท่ี www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของบริษัท Philips ในประเทศ
ของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยูในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับ
ประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑของบริษัท Philips ในประเทศ
ขอจํากัดในการรับประกัน
หัวโกน (ใบมีดและฝาครอบ) ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกันทั่วโลก เนื่องจากเปน
สินคาที่ตองสึกหรอตามปกติเนื่องจากการใชงาน

การเปลี่ยนอะไหล
ควรเปลี่ยนชุดหัวโกนทุกๆ 2 ป เพื่อการโกนหนวดอยางมีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนชุดหัวโกนที่ชํารุดหรือสึกหรอดวยชุดหัวโกน Philips รุน HQ4+ หัวโกนระบบ
Lift & Cut รุน Micro+

การแกปญหา
ปญหา

การแกปญหา

เครื่องโกนหนวดทํางาน

คุณอาจทําความสะอาดไมดีพอ ควรทําความสะอาด

ไดไมดเี ทาเดิม

หัวโกนใหทั่วถึง (ดูไดจากบท ‘การทําความสะอาดและ

1

ปดเครื่องโกนหนวด

2

ดึงชุดหัวโกนออกจากเครื่องโกนหนวด (รูปที่ 10)

3

หมุนเฟองทวนเข็มนาฬกา (1) และเลื่อนโครงยึด (2) ออก (รูปที่ 13)

4

ถอดหัวโกนออกจากชุดหัวโกนแลวแทนที่ดวยอันใหม (รูปที่ 14)

จากบท ‘การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา’)

5

ประกอบโครงยึดกลับเขาไปในชุดหัวโกนแลวหมุนเฟองตามเข็ม

หัวโกนอาจชํารุดหรือเสียหาย ใหเปลี่ยนหัวโกน (ดูได

นาฬกา

จากบท ‘การเปลี่ยนอะไหล’)

6

การบํารุงรักษา’)
อาจมีเศษหนวดขนาดยาวติดอยูในหัวโกน ทําความ
สะอาดใบมีดและฝาครอบดวยแปรงที่จัดมาให (ดูได

ประกอบชุดอุปกรณโกนหนวดกลับเขาที่เดิม

แบตเตอรี่ใกลหมด ใหชารจเครื่องโกนหนวดใหม (ดูได
จากบท ‘การชารจแบตเตอรี่)

อุปกรณเสริม
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องโกนหนวด โปรดทําความสะอาดเครื่อง

เครื่องโกนหนวดไม

แบตเตอรี่หมด ใหชารจเครื่องโกนหนวดใหม (ดูไดจาก

อยางสมํ่าเสมอและเปลี่ยนหัวโกนตามระยะเวลาที่แนะนํา

ทํางาน เมื่อเลื่อนปุม

บท ‘การชารจแบตเตอรี่)

หัวโกน
-

เปด/ปดไปดานหนา

เราขอแนะนําใหคณ
ุ เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ สองป โดยใชหัวโกน Philips รุน
HQ4+ Micro+ Lift & Cut Shaving Heads (รูปที่ 18)
การทําความสะอาด

-

ใชสเปรยทาํ ความสะอาด (HQ110 มีจําหนายในบางประเทศเทานั้น) เพื่อ
ทําความสะอาดหัวโกนใหสะอาดอยางทั่วถึง
สิ่งแวดลอม

-

หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อหมดอายุการใชงานแลว
ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะ
สิ่งแวดลอมที่ดี

-

ภายในแบตเตอรี่อาจประกอบดวยสารที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม หามทิ้งแบตเตอรี่
ที่หมดแลวรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไป ควรสงไปยังศูนยรวบรวมแบตเตอรี่ที่
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y
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