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

Descriere generală
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dispozitiv de tuns extensibil
Glisor pentru decuplarea dispozitivului de tuns
Unitatea de bărbierit
Buton decuplare unitate de bărbierit
Buton de pornire/oprire
Mâner
Mufă pentru conector mic
Suport de încărcare
Unitate de alimentare
Conector mic
Capac de protecţie
Husă
Cartuş Philips Quick Clean Pod
Quick Clean Pod
Perie de curăţat
Setări pentru lungime
Accesoriu de aranjare a bărbii cu ataşare printrun clic
18 Pieptene pentru accesoriul de aranjare a bărbii
19 Suport pentru accesoriu
20 Accesoriu perie de curăţare cu clic
21 Accesoriu pentru tunderea părului din nas, cu
ataşare printr-un clic
Notă: Accesoriile furnizate pot varia pentru
produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au
fost furnizate împreună cu aparatul dvs.
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Ce înseamnă pictogramele de pe mânerul
aparatului meu?
Picto
gramă

Comporta
ment

Semnificație

Se aprinde
intermitent
rar când
scoateţi
aparatul de
bărbierit din
Quick Clean
Pod în
timpul
programului
de curăţare.a

Programul de curăţare a fost întrerupt.
Dacă puneţi aparatul de bărbierit înapoi
în Quick Clean Pod în decurs de patru
secunde, programul de curăţare se reia
automat.

Clipire

Curăţaţi aparatul de bărbierit în sistemul
Quick Clean Pod. Curăţaţi accesoriile la
robinet.

Se aprinde
continuu

Programul de curăţare este în curs.

Se aprinde
intermitent
rapid când
scoateţi
aparatul de
bărbierit din
Quick Clean
Pod sau
apăsaţi
butonul
pornit-oprit
în timpul
programului
de curăţare.

Programul de curăţare a fost oprit. Dacă
doriţi să continuaţi, trebuie să reporniţi
ciclul de curăţare aşezând aparatul de
bărbierit în Quick Clean Pod şi apăsând
butonul pornit/oprit.

Română

Picto
gramă

Comporta
ment

Semnificație

Se aprinde
Mecanismul de blocare este activat.
intermitent
când apăsaţi
butonul
pornit/oprit
Se aprinde
când ridicaţi
aparatul

Numărul de bare aprinse arată
capacitatea rămasă a bateriei.

Ledul
butonului se
aprinde
intermitent
în culoarea
portocalie

Bateria este aproape goală.

Ledurile se
aprind
intermitent
unul după
celălalt

Aparatul se încarcă.

Se aprinde
continuu

Aparatul este complet încărcat.

Clipire

Aparatul trebuie să fie deconectat de la
priza de perete înainte de a-l putea
porni.

Ce înseamnă pictogramele de pe sistemul
meu Quick Clean Pod?
Picto
gram
ă

Comportament

Semnificaţie
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Devine vizibil pe Quick
Clean Pod

Cartuşul Quick Clean Pod
trebuie să fie înlocuit.

Cum îmi încarc aparatul?
Încărcaţi aparatul înainte de a-l utiliza pentru
prima dată şi atunci când ledul de jos al
indicatorului de stare al bateriei luminează
intermitent în culoarea portocalie, indicând faptul
că bateria este aproape goală.
Încărcarea durează cca. 1 oră.
Încărcare rapidă: După aprox. 5 minute de
încărcare, bateria conţine suficientă energie pentru
o bărbierire.
Când aparatul este încărcat complet, dispune de
un timp de funcţionare fără fir de până la 60 de
minute.
Notă: Nu puteţi utiliza aparatul în timp ce acesta se
încarcă.

Încărcarea cu unitatea de alimentare
1 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
2 Introduceţi ştecherul mic în aparat şi adaptorul
în priză.
- În timp ce aparatul este în modul de
încărcare rapidă, ledurile indicatorului de
stare a bateriei se aprind unul după celălalt.
După aproximativ 5 minute, ledul de jos al
indicatorului de stare a bateriei începe să
lumineze intermitent. Bateria conţine în
acest moment suficientă energie pentru o
sesiune de bărbierire.

Română
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- În timp ce aparatul se încarcă, mai întâi ledul
de jos al indicatorului de stare a bateriei
luminează intermitent şi apoi continuu. După
aceea, al doilea led luminează intermitent şi
apoi continuu şi aşa mai departe, până când
aparatul este complet încărcat.
- Atunci când bateria este încărcată
complet, toate cele trei leduri ale
indicatorului de stare a bateriei luminează
continuu. Lumina se stinge automat după
aproximativ 30 de minute.
3 După încărcare, scoateţi unitatea de alimentare
din priza de perete şi scoateţi conectorul mic
din aparat.

Încărcarea pe suportul de încărcare (numai anumite
modele)
1 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
2 Introduceţi conectorul mic în suportul de
încărcare şi conectaţi unitatea de alimentare la
priza de perete.
3 Aşază aparatul în suportul de încărcare.
Numai la anumite modele: Inelul luminos din
partea de jos a suportului de încărcare se
aprinde şi se roteşte rapid.
- Inelul luminos se roteşte mai lent după
aproximativ 5 de minute. Bateria conţine în
acest moment suficientă energie pentru o
sesiune de bărbierire.
- Pe măsură ce aparatul continuă să se
încarce, inelul luminos devine mai intens şi
se roteşte mai lent.
- Atunci când aparatul este complet
încărcat, inelul luminos se aprinde complet şi
nu se mai roteşte.
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4 După încărcare, scoateţi unitatea de alimentare
din priza de perete şi scoateţi conectorul mic
din suportul de încărcare.

Simbol „Deconectaţi pentru a utiliza”
Simbolul „deconectaţi pentru a utiliza” luminează
intermitent pentru a vă reaminti să deconectaţi
aparatul de la priză şi să scoateţi conectorul mic
din aparat înainte de a-l putea porni.

Cum îmi folosesc aparatul şi ataşamentele?
Avertisment: Verificați întotdeauna
aparatul și toate accesoriile înainte de
utilizare. Nu utilizați aparatul sau orice alt
accesoriu dacă prezintă urme de
deteriorare, întrucât acest lucru poate
cauza accidentări. Înlocuiți întotdeauna
componenta deteriorată cu una originală.
Notă: Acest aparat este rezistent la apă. Este
adecvat pentru utilizarea în cadă sau duş şi pentru
curăţarea sub jet de apă. Din motive de securitate,
aparatul poate fi, prin urmare, utilizat numai fără
fir.

Radere
Puteţi utiliza acest aparat fie uscat, fie umezit sau
chiar la duş. Pentru un bărbierit umed, aplicaţi pe
piele puţină apă şi spumă sau gel de bărbierire şi
clătiţi capetele de bărbierire la robinet, cu apă
caldă, înainte de a urma paşii de mai jos.
1 Porneşte aparatul.
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2 Deplasaţi capetele de bărbierit pe piele cu
mişcări circulare pentru a prinde toate firele de
păr care cresc în direcţii diferite. Exercitaţi o
presiune delicată, pentru o bărbierire netedă şi
confortabilă.
Notă: Nu apăsaţi prea puternic, deoarece acest
lucru poate provoca iritarea pielii.
Notă: Dacă vă bărbieriţi cu gel sau spumă, clătiţi
unitatea de bărbierit în mod regulat în timpul
bărbieririi pentru a vă asigura că aceasta
alunecă lin pe pielea dvs.

3 Folosiţi laturile mai înguste ale unităţii de
bărbierire pentru a bărbieri zonele greu
accesibile, cum ar fi de-a lungul mandibulei şi
sub nas.
4 Opriți și curățați aparatul după fiecare utilizare.
Notă: Asiguraţi-vă că îndepărtaţi prin clătire
toată spuma sau gelul de bărbierit de pe
aparat.

Perioadă de adaptare a pielii
Este posibil ca primele sesiuni de bărbierire să nu
vă ofere rezultatul aşteptat şi este posibil chiar ca
pielea dvs. să fie chiar uşor iritată. Acest lucru este
normal. Pielea şi barba dvs. au nevoie de timp
pentru a se adapta la orice sistem nou de
bărbierire. Pentru a permite pielii dvs. să se
adapteze la acest aparat nou, vă sfătuim să vă
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bărbieriţi în mod regulat (de cel puţin 3 ori pe
săptămână), exclusiv cu acest aparat, timp de 3
săptămâni.

Memento pentru curăţare
Atunci când opriţi aparatul, memento-ul pentru
curăţare luminează intermitent pentru a vă
reaminti să curăţaţi aparatul.
- Curăţaţi aparatul şi accesoriile după fiecare
utilizare, pentru a preveni înfundarea şi
deteriorarea sa.
- Curăţaţi capetele de bărbierit temeinic, o dată
pe lună sau când aparatul nu mai bărbiereşte la
fel de bine ca înainte.

Tunderea
Puteţi utiliza dispozitivul de tuns pentru a ajusta
perciunii şi mustaţa.
1

Împingeţi în jos glisiera de decuplare a
dispozitivului de tuns pentru a deschide
dispozitivul de tuns.
2 Porneşte aparatul.

3 Menţineţi dispozitivul de tuns perpendicular pe
piele şi deplasaţi aparatul în jos, exercitând în
acelaşi timp o uşoară presiune.

4 Puteţi, de asemenea, să utilizaţi dispozitivul de
tuns sub nas.
5 Opriţi aparatul şi curăţaţi dispozitivul de tuns
după fiecare utilizare, pentru a preveni
înfundarea şi deteriorarea sa.
6 Închideţi dispozitivul de tuns.
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Utilizarea accesoriilor cu ataşare printr-un
clic
Notă: Accesoriile furnizate pot varia pentru
produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au
fost furnizate împreună cu aparatul dvs.

Utilizarea accesoriul de aranjare a bărbii cu pieptene
Puteţi utiliza accesoriul de aranjare a bărbii cu
pieptenele ataşat pentru a vă aranja barba la o
setare fixă sau la diferite setări de lungime. De
asemenea, puteţi să îl utilizaţi pentru pre-tunderea
oricăror fire lungi înainte de bărbierire, pentru o
bărbierire mai confortabilă.
Setările de lungime a părului fixate pe accesoriul
de aranjare a bărbii corespund lungimii rămase a
părului după tăiere şi au valori din intervalul de la 1
la 5 mm.
1

Răsuciţi capul de bărbierit sau orice alt
ataşament pentru a-l scoate de pe mâner şi
apăsaţi pe mâner accesoriul de aranjare a
bărbii.

2 Glisaţi pieptenele drept în fantele de ghidare de
pe ambele părţi ale accesoriului de aranjare a
bărbii.

3 Apăsaţi selectorul de lungime şi apoi împingeţil spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta
setarea de lungime a părului dorită.
4 Porneşte aparatul.
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5 Deplasaţi aparatul în sus exercitând în acelaşi
timp o uşoară presiune. Asiguraţi-vă că partea
frontală a pieptenelui se află în contact complet
cu pielea.
6 Opriţi aparatul şi curăţaţi accesoriul după
fiecare utilizare.

Utilizarea accesoriul de aranjare a bărbii fără pieptene
Puteţi utiliza accesoriul de aranjare a bărbii fără
pieptene pentru a vă contura barba, mustaţa,
perciunii sau linia gâtului la o lungime de 0,5 mm.
Puteţi utiliza accesoriul de aranjare a bărbii cu
pieptenele ataşat pentru a vă aranja barba la o
setare fixă sau la diferite setări de lungime. De
asemenea, puteţi să îl utilizaţi pentru pre-tunderea
oricăror fire lungi înainte de bărbierire, pentru o
bărbierire mai confortabilă.
1

Scoateţi pieptenele din accesoriul de aranjare a
bărbii.
Notă: Prindeţi pieptenele de partea centrală
pentru a-l trage de pe accesoriul de aranjare a
bărbii. Nu trageţi de părţile laterale ale
pieptenelui.

2 Porneşte aparatul.
3 Menţineţi accesoriul de aranjare a bărbii
perpendicular pe piele şi deplasaţi aparatul în
jos exercitând în acelaşi timp o uşoară presiune.
4 Opriţi aparatul şi curăţaţi accesoriul după
fiecare utilizare.

Utilizarea accesoriului pentru tuns părul din nas/urechi
Puteţi utiliza accesoriului pentru tuns părul din
nas/urechi pentru a vă tunde părul din nas şi/sau
urechi.

Română
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Tunderea părului din nas
Asiguraţi-vă că accesoriul pentru tuns părul din
nas/urechi şi nările sunt curate înainte de a începe
tunsul.
1

Răsuciţi capul de bărbierit sau orice alt
ataşament pentru a-l scoate de pe mâner şi
apăsaţi pe mâner accesoriul pentru tuns părul
din nas/urechi.
2 Porneşte aparatul.
3 Introduceţi cu grijă capul de tundere în una din
nări.
Nu introduceţi accesoriul mai mult de 0,5 cm în
nări.
4 Mişcaţi uşor capul de tundere în interiorul
fiecărei nări, asigurându-vă că partea laterală a
vârfului este menţinută ferm pe piele. Acest
lucru reduce senzaţia de gâdilare care poate fi
resimţită.
5 Opriţi aparatul şi curăţaţi accesoriul după
fiecare utilizare.
Mucusul nazal uscat poate bloca elementul de
tăiere, prevenind pornirea aparatului. Dacă
elementul de tăiere este blocat, curăţaţi accesoriul.

Tunderea părului din urechi
Asiguraţi-vă că urechea externă este curată şi fără
ceară.
1 Porneşte aparatul.
2 Mişcaţi lent capul de tundere de-a lungul zonei
exterioare a urechii pentru a îndepărta firele de
păr care ies în afară.
3 Introduceţi cu grijă capul de tundere în canalul
extern al urechii.
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Nu introduceţi capul de tundere mai mult de
0,5 cm în canalul urechii, pentru a nu afecta
timpanul.
4 Rotiţi aparatul încet de jur împrejur pentru a
îndepărta toate firele de păr nedorite din
canalul extern al urechii.
5 Opriţi aparatul şi curăţaţi accesoriul după
fiecare utilizare.

Curăţarea şi depozitarea
Notă: Vă recomandăm să lăsaţi aparatul şi
accesoriile acestuia să se usuce înainte de a le
depozita pentru următoarea utilizare.
- Puneţi capacul de protecţie (dacă este furnizat)
pe aparatul de bărbierit pentru a preveni
acumularea murdăriei.
- Depozitaţi aparatul în husă (dacă este
furnizată).
- Alternativ, depozitaţi aparatul pe suportul de
încărcare (dacă este furnizat) sau în Philips
Quick Clean Pod (dacă este furnizat).

Blocarea pentru transport
Puteți bloca aparatul de bărbierit atunci când
urmează să călătoriți. Mecanismul de blocare
pentru transport previne ca aparatul de bărbierit
să fie pornit în mod accidental.

3 sec.

Menţineţi apăsat butonul de pornire/oprire timp
de 3 secunde, pentru a utiliza modul de blocare
pentru transport.
Atunci când este activat mecanismul de blocare
pentru transport, simbolul asociat clipeşte.
Ţineţi apăsat butonul Pornit/Oprit timp de 3
secunde.

Română
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Odată ce blocarea pentru transport este
dezactivată, aparatul porneşte automat.
Notă: Aparatul de bărbierit se deblochează
automat atunci când este conectat la o priză de
perete.

Cum îmi curăţ aparatul şi accesoriile?
Curăţaţi aparatul şi accesoriile după fiecare
utilizare, pentru performanţă optimă.

Curăţarea aparatului de bărbierit sub jet de apă
Curăţaţi aparatul de bărbierit după fiecare utilizare,
pentru a preveni înfundarea şi deteriorarea sa.
Nu ştergeţi niciodată unitatea de bărbierit cu un
prosop sau un şerveţel, deoarece aţi putea
deteriora capetele.
În timp ce clătiţi unitatea de bărbierit, din baza
acesteia se poate scurge apă. Acesta lucru este
normal.
1 Porniţi aparatul de bărbierit.
2 Clătiţi unitatea de bărbierit sub jet de apă caldă
de la robinet.

3 Opriţi aparatul de ras. Apăsaţi butonul de
decuplare pentru a deschide unitatea de
bărbierit.
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4 Clătiţi compartimentul pentru păr sub jet de
apă caldă de la robinet.

5 Clătiţi suportul capului de bărbierit sub jet de
apă caldă de la robinet.
6 Scuturaţi cu grijă apa în exces şi lăsaţi suportul
capului de bărbierit să se usuce complet.

7 Închideţi unitatea de bărbierit.

Curăţare temeinică
Vă sfătuim să curăţaţi capetele de bărbierit
temeinic, o dată pe lună sau când aparatul de
bărbierit nu mai bărbiereşte la fel de bine ca
înainte.
1 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat
de la priza de perete.
2 Apăsaţi butoanele de deblocare de pe unitatea
de bărbierire şi scoateţi suportul capului din
unitatea de bărbierire.
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3 Clătiţi compartimentul pentru păr şi suportul
capului de bărbierit la robinet.
4 Îndepărtaţi capetele de bărbierit. Pentru
instrucţiuni detaliate, consultaţi „Cum înlocuiesc
capetele de bărbierit?”.
Notă: Nu curăţaţi mai mult de un cuţit şi o sită în
acelaşi timp, deoarece acestea sunt toate
perechi. Dacă puneţi din greşeală un cuţit în sita
de protecţie pentru bărbierire greşită, s-ar
putea să dureze câteva săptămâni până ce
aparatul va bărbieri din nou la performanţa
optimă.
5 Curăţaţi dispozitivul de tăiere şi apărătoarea la
robinet.
6 Scuturaţi apa în exces.
7 Montaţi la loc capetele de bărbierire în unitatea
de bărbierire. Pentru instrucţiuni detaliate,
consultaţi „Cum înlocuiesc capetele de
bărbierit?”.
8 Introduceţi balamaua suportului capului de
bărbierit în fanta din partea superioară a unităţii
de bărbierit şi închideţi unitatea de bărbierit.

Curăţarea dispozitivului de tuns extensibil
Curăţaţi dispozitivul de tuns după fiecare utilizare,
pentru a preveni înfundarea şi deteriorarea sa.
Nu ştergeţi niciodată dinţii de tuns cu un prosop
sau un şerveţel, deoarece aţi putea deteriora
dinţii de tuns.
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1

Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat
de la priza de perete.
2 Împingeţi în jos glisiera de decuplare a
dispozitivului de tuns pentru a deschide
dispozitivul de tuns extensibil.
3 Porniţi aparatul şi clătiţi dispozitivul de tuns
extensibil cu apă caldă.
4 După curăţare, opriţi aparatul.
5 Scuturaţi cu grijă apa şi lăsaţi dispozitivul de
tuns extensibil să se usuce la aer.
6 Închideţi dispozitivul de tuns.
Sugestie: Pentru performanţe optime de tundere,
ungeţi dinţii dispozitivului de tuns extensibil cu o
picătură de ulei mineral o dată la şase luni (uleiul
nu este inclus).

Curăţarea accesoriilor cu ataşare printr-un clic
Nu ştergeţi niciodată accesoriile de tuns sau de
aranjare a bărbii cu un prosop sau un şerveţel,
deoarece aţi putea deteriora dinţii de tuns.
Accesoriile furnizate pot varia pentru produse
diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost
furnizate împreună cu aparatul dvs.
Curăţaţi accesoriile cu ataşare printr-un clic după
fiecare utilizare, pentru performanţă optimă.
1 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
2 Răsuciţi accesoriul pentru a-l scoate din mâner.
Trageţi capul periei de curăţare direct de pe
suportul accesoriului.
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3 Curăţaţi temeinic toate piesele cu apă caldă.
Utilizaţi săpun doar pe accesoriul perie de
curăţare.
Sugestie: Dacă nu este suficient să clătiţi la
robinet accesoriul pentru tuns părul din
nas/urechi, apăsaţi accesoriul pe mâner şi
introduceţi capul de tundere într-un pahar cu
apă caldă timp de câteva minute. Apoi porniţi
aparatul şi clătiţi-l sub jetul robinetului.
4 Scuturaţi cu grijă apa în exces de pe accesoriile
de aranjare a bărbii, piepteni şi accesoriul
pentru tuns părul din nas/urechi şi lăsaţi-le să
se usuce complet.
Uscaţi accesoriul perie de curăţare cu un
prosop.
Nu ștergeți niciodată unitatea de tăiere cu un
prosop sau un șervețel, deoarece ați putea
deteriora dinții de tuns.
Sugestie: Pentru performanţe optime, ungeţi
regulat dinţii accesoriului de aranjare a bărbii cu
o picătură de ulei pentru maşina de cusut.

Cum folosesc Quick Clean Pod?
Pregătirea sistemului Quick Clean Pod pentru utilizare
1

Răsuciţi şi îndepărtaţi partea superioară a
sistemului Quick Clean Pod.
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2

2 Răsuciţi şi îndepărtaţi capacul cartuşului Quick
Clean Pod.

1

3 Ridicaţi clapeta de pe sigiliu şi trageţi-l de colţ
pentru a îndepărta sigiliul de pe cartuşul Quick
Clean Pod.

4 Apăsaţi piesa mică circulară pe mânerul
cartuşului Quick Clean Pod, pentru a rupe
cârligul de fixare de pe mâner.

5 Aşezaţi cartuşului Quick Clean Pod în sistemul
Quick Clean Pod.

6 Aşezaţi partea superioară a Quick Clean Pod
înapoi pe bază şi rotiţi-o în sens orar până când
auziţi un clic.
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Nu înclinaţi Quick Clean Pod pentru a evita
scurgerile.

Folosirea Quick Clean Pod
Notă: Dacă folosiţi aparatul de bărbierit cu spumă,
gel de bărbierit sau produse înainte de bărbierit,
clătiţi temeinic capetele de bărbierit înainte de a
utiliza Quick Clean Pod.
Scuturaţi întotdeauna apa în exces de pe
aparatul de bărbierit înainte de a-l aşeza în Quick
Clean Pod.
1

Aşezaţi aparatul de bărbierit invers în Quick
Clean Pod. Aparatul de bărbierit detectează
automat faptul că este aşezat în Quick Clean
Pod.
2 Porniţi aparatul de bărbierit pentru a începe
programul de curăţare.
Fiecare program de curăţare durează
aproximativ un minut. În timpul programului de
curăţare, simbolul de curăţare se aprinde
continuu, iar pictograma albastră emite
impulsuri.
Mânerul aparatului de bărbierit vibrează de
două ori la finalizarea programului de curăţare.
3 Lăsaţi aparatul de bărbierit să se usuce complet
la aer în Quick Clean Pod înainte de a-l
depozita.
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Înlocuirea cartuşului Quick Clean Pod
Înlocuiţi cartuşul Quick Clean Pod imediat după ce
pictograma de înlocuirea a cartuşului apare pe
Quick Clean Pod sau urmaţi tabelul de mai jos.

Frecvenţa utilizării Cicluri

Când se
înlocuieşte
cartuşul Quick
Clean Pod

În fiecare zi

În jur de 30

Lunar

De câteva ori pe
săptămână

În jur de 20

O dată la 2 luni

În fiecare săptămână

În jur de 13

O dată la 3 luni

Lunar

În jur de 3

O dată la 3 luni

1

Răsuciţi şi îndepărtaţi partea superioară a
sistemului Quick Clean Pod.

2 Ridicaţi cartuşul Quick Clean Pod din sistemul
Quick Clean Pod de mâner.
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3 Scurgeţi orice lichid rămas la canalizare şi
reciclaţi cartuşul gol în conformitate cu
reglementările locale privind deşeurile.

4 Aşezaţi un cartuş Quick Clean Pod nou în
sistemul Quick Clean Pod.
Scanaţi codul QR la stânga sau vizitaţi
www.philips.com/cleaning-cartridge pentru a
comanda cartuşe de schimb Quick Clean Pod.

Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?
Pentru a garanta performanţe maxime de
bărbierire, recomandăm schimbarea capetelor de
bărbierire la fiecare doi ani.
Înlocuiţi imediat capetele de bărbierire deteriorate.
Înlocuiţi întotdeauna capetele de bărbierit cu
capete de bărbierit originale Philips.

Înlocuirea capetelor de bărbierit
1 Opriţi aparatul de ras.
2 Apăsaţi butoanele de deblocare de pe unitatea
de bărbierire şi scoateţi suportul capului din
unitatea de bărbierire.

2
1

3 Răsuciţi inelele de fixare în sens invers acelor
de ceasornic şi scoateţi-le. Puneţi-le într-un loc
sigur.
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4 Scoateţi capetele de bărbierit din suportul
capului de bărbierit.
Aruncaţi imediat capetele de bărbierit uzate
pentru a evita confundarea acestora cu
capetele de bărbierit noi.
5 Aşezaţi noile capete de bărbierire în suport.

6 Aşezaţi inelele de fixare la loc pe capetele de
bărbierit şi rotiţi-le în sensul acelor de ceasornic
pentru a-l reataşa.

1

2

- Fiecare inel de fixare are două orificii care se
potrivesc exact în denivelările suportului
capului de bărbierit. Învârtiţi inelul în sens orar
până când auziţi un clic care indică faptul că
inelul este fixat.
Notă: Ţineţi suportul capului de bărbierit în
mână la reintroducerea capetelor de bărbierit şi
reataşaţi inelele de fixare. Nu aşezaţi suportul
capului de bărbierit pe o suprafaţă, deoarece
aceasta ar putea produce deteriorarea
capetelor de bărbierit.
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7 Introduceţi balamaua suportului capului de
bărbierit în fanta din partea superioară a unităţii
de bărbierit şi închideţi unitatea de bărbierit.

Asistență
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb,
vizitați www.philips.com/parts-and-accessories
sau contactați distribuitorul dvs. Philips local.
Puteţi, de asemenea, contacta Centrul de asistenţă
pentru clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi
broşura de garanţie internaţională pentru detalii
de contact).
Sunt disponibile următoarele accesorii şi piese de
schimb:
- Capete de bărbierit de schimb SH71 Philips
- Pachet de 2 cartuşe Philips Quick Clean Pod
CC12
- Pachet de 3 cartuşe Philips Quick Clean Pod
CC13
- Pachet de 6 cartuşe Philips Quick Clean Pod
CC16
Notă: Disponibilitatea accesoriilor poate fi diferită
de la ţară la ţară.

Depanare
Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme
care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu
puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de
mai jos, accesaţi www.philips.com/support pentru
o listă de întrebări frecvente sau contactaţi Centrul
de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs.
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Aparat de ras
Problemă

Cauză posibilă

Soluție

Aparatul nu
funcţionează
când apăs pe
butonul de
Pornire/Oprire.

Aparatul este în
continuare
conectat la priza
de perete. Din
motive de
siguranţă, aparatul
poate fi utilizat
numai fără fir.

Deconectaţi aparatul şi
apăsaţi butonul de
Pornire/Oprire pentru a porni
aparatul.

Bateria
reîncărcabilă este
goală.

Reîncărcaţi bateria.

Mecanismul de
blocare este
activat.

Menţineţi apăsat butonul de
Pornire/Oprire timp de 3
secunde, pentru a dezactiva
mecanismul de blocare
pentru transport.

Unitatea de
bărbierit este
murdară sau
deteriorată într-o
măsură care nu
permite
funcţionarea
motorului.

Curăţaţi temeinic capetele de
bărbierit sau înlocuiţi-le.

Capetele de
bărbierit sunt
deteriorate sau
uzate.

Înlocuiţi capetele de
bărbierire.

Firele de păr sau
murdăria
blochează
capetele de
bărbierit.

Curățați capetele de bărbierit
temeinic.

Aparatul nu
mai
bărbiereşte la
fel de bine cum
o făcea.
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Problemă

Cauză posibilă

Soluție

Există scurgeri
de apă din
partea
inferioară a
aparatului.

În timpul curăţării,
este posibil să se
colecteze apă între
corpul interior şi
învelişul exterior al
aparatul.

Acest lucru este normal şi nu
este periculos, deoarece
toate componentele
electronice sunt închise într-o
unitate de alimentare etanşă
din interiorul aparatului.

Philips Quick Clean Pod
Problemă

Cauză posibilă

Soluţie

Aparatul meu de
bărbierit nu este
curat după ce
folosesc Philips Quick
Clean Pod.

Aţi îndepărtat
aparatul de bărbierit
înainte de finalizarea
programului de
curăţare.

Lăsaţi aparatul de
bărbierit în Philips
Quick Clean Pod pe
durata întregului
program de curăţare.
Fiecare program de
curăţare durează
aproximativ 1 minut.
Pictograma de
curăţare se stinge la
finalizarea
programului de
curăţare.

Cartuşul Philips Quick Înlocuiţi cartuşul
Clean Pod trebuie să Philips Quick Clean
fie înlocuit.
Pod.

Sistemul meu Philips
Quick Clean Pod nu
se activează.

Philips Quick Clean
Pod este înclinat.

Aşezaţi Philips Quick
Clean Pod pe o
suprafaţă plată.

Philips Quick Clean
Pod este antrenat de
motorul aparatului
de bărbierit.

Aşezaţi aparatul de
bărbierit în Philips
Quick Clean Pod.
Porniţi aparatul de
bărbierit.

Aparatul de bărbierit
este conectat la
priză.

Deconectaţi aparatul
de bărbierit de la
unitatea de
alimentare.
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Sistemul meu Philips
Quick Clean Pod se
revarsă.

Bateria aparatului de
bărbierit este goală.

Încărcaţi aparatul de
bărbierit înainte de a
utiliza Philips Quick
Clean Pod.

Folosiţi regulat
Philips Quick Clean
Pod după ce clătiţi
aparatul de bărbierit,
dar nu scuturaţi apa
în exces.

Scuturaţi apa în
exces după ce clătiţi
capetele de bărbierit,
de fiecare dată
înainte de a aşeza
aparatul de bărbierit
în Philips Quick Clean
Pod.

V-aţi bărbierit cu gel
sau spumă de
bărbierit şi nu aţi
clătit aparatul de
bărbierit înainte de a
utiliza Philips Quick
Clean Pod.

Clătiţi capetele de
bărbierit temeinic
înainte de a utiliza
Philips Quick Clean
Pod.
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