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Γενική περιγραφή
1 Αναδυόμενο τρίμερ
2 Διακόπτης απασφάλισης τρίμερ
3 Μονάδα ξυρίσματος
4 Κουμπί απασφάλισης μονάδας ξυρίσματος
5 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
6 Κουμπί μενού
7 Υποδοχή για μικρό βύσμα
8 Βάση φόρτισης
9 Τροφοδοτικό
10 Μικρό βύσμα
11 Προστατευτικό κάλυμμα
12 Θήκη
13 Κασέτα γρήγορου καθαρισμού της Philips
14 Quick Clean Pod
15 Βουρτσάκι καθαρισμού
16 Ρυθμίσεις μήκους
17 Κουμπωτό εξάρτημα περιποίησης γενιών
18 Χτένα για το εξάρτημα περιποίησης γενιών
19 Στήριγμα εξαρτημάτων
20 Κουμπωτή βούρτσα καθαρισμού
Σημείωση: Τα παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να
διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα. Η συσκευασία
δείχνει τα εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή
σας.
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Εισαγωγή - Προσδιορίστε την ξυριστική μηχανή σας
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη
Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν
σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome ή μέσω
της εφαρμογής.
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει πληροφορίες
σχετικά με δύο εκδόσεις της ξυριστικής μηχανής
S9000. Η Εικόνα Α και η Εικόνα Β θα σας βοηθήσουν
να βρείτε μια έκδοση έχετε αγοράσει.
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Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που
προορίζεται. Διαβάστε αυτές τις σημαντικές
πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το
προϊόν, τις μπαταρίες και τα παρελκόμενά του και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση
μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρό
τραυματισμό. Τα παρεχόμενα παρελκόμενα μπορεί να
διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

Προειδοποίηση
-

Διατηρείτε το τροφοδοτικό και τη βάση φόρτισης
στεγνά.

-

Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι αδιάβροχη. Είναι
κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή το ντους και για
καθαρισμό κάτω από τη βρύση. Για λόγους
ασφαλείας, η ξυριστική μηχανή μπορεί επομένως να
χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς καλώδιο.
Μην κάνετε τροποποιήσεις στο τροφοδοτικό.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό
επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή της χρήση και ότι κατανοούν τους
ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν
εποπτεύονται.
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την
καθαρίσετε με νερό.

-

-
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Μη χρησιμοποιείτε συσκευή που έχει υποστεί βλάβη.
Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα με νέα
εξαρτήματα της Philips.
Να καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με κρύο ή χλιαρό
νερό.
Για λόγους υγιεινής, μόνο ένα άτομο θα πρέπει να
χρησιμοποιεί τη συσκευή.
Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με πεπιεσμένο
αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά
ή υγρά.
Τοποθετείτε πάντα το σύστημα καθαρισμού σε
σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια για να
αποφύγετε τις διαρροές.
Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η θήκη της κασέτας είναι
κλειστή πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα
καθαρισμού.
Όταν το σύστημα καθαρισμού είναι έτοιμο για χρήση,
μην το μετακινείτε, ώστε να μην προκληθεί διαρροή
του υγρού καθαρισμού.
Μπορεί να στάξει νερό από την υποδοχή στο κάτω
μέρος της ξυριστικής συσκευής, όταν την ξεπλένετε.
Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο, καθώς όλα τα
ηλεκτρονικά κυκλώματα περικλείονται σε
σφραγισμένη μονάδα τροφοδοσίας μέσα στην
ξυριστική μηχανή.
Μην συνδέετε το τροφοδοτικό σε επιτοίχιες πρίζες
στις οποίες έχει τοποθετηθεί αποσμητικό χώρου και
μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε τέτοιες πρίζες, για να
αποτρέψετε την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης
στο τροφοδοτικό.
Μη χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού σε
τραυματισμένο δέρμα ή δέρμα που έχει προσβληθεί
από ασθένεια ή σοβαρό ερεθισμό.
Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού, αν
λαμβάνετε φάρμακα που βασίζονται σε στεροειδή.
Αφαιρέστε τα σκουλαρίκια, τα κοσμήματα, τα γυαλιά
κ.λπ. πριν τη χρήση της συσκευής.
Χειρίζεστε με προσοχή το smartphone σας κοντά σε
νερό και σε υγρά περιβάλλοντα.
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Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη
λειτουργία βηματοδοτών και άλλων ιατρικών
συσκευών. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για
συμβουλές και κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση
τουλάχιστον 20 εκατοστών.
Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 69 dB(A)
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ ή αναλώσιμα
της Philips. Να χρησιμοποιείτε μόνο αποσπώμενο
τροφοδοτικό HQ8505.
Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το
προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C.
Διατηρήστε το προϊόν και τις μπαταρίες μακριά από
τη φωτιά και μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στο άμεσο
ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα ή
αναδίδει οσμή, αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρτιση
διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο,
σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος
και επικοινωνήστε με τη Philips.
Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους
σε φούρνους μικροκυμάτων ή σε επαγωγικού τύπου
φούρνους.
Μην ανοίγετε, μην κάνετε μετατροπές, μην τρυπάτε,
μην προκαλείτε ζημιές ή αποσυναρμολογείτε το
προϊόν ή την μπαταρία για να αποτρέψετε οι
μπαταρίες να ζεσταθούν ή να εκλύσουν τοξικές ή
επικίνδυνες ουσίες. Μην βραχυκυκλώνετε,
υπερφορτώνετε ή αλλάζετε την πολικότητα των
μπαταριών.
Εάν οι μπαταρίες έχουν πάθει βλάβη ή παρουσιάζουν
διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα
μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως με
νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Υγρό κασέτας γρήγορου καθαρισμού της Philips
-

Μακριά από παιδιά.
Μην το καταπίνετε.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ελληνικά
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Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό
-

-

-

Οι συσκευές της σειράς S9000 διαθέτουν τεχνολογία
Bluetooth κλάσης 2.
Η ζώνη ραδιοσυχνοτήτων στην οποία λειτουργεί το
Bluetooth της σειράς S9000 είναι τα 2,4 GHz.
Η μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται
στη ζώνη στην οποία λειτουργούν οι συσκευές της
σειράς S9000 είναι χαμηλότερη των 20 dBm.
Ο παρών εξοπλισμός έχει κατασκευαστεί με τέτοιο
τρόπο, ώστε το προϊόν να συμμορφώνεται με το
Άρθρο 10(2) καθώς μπορεί να λειτουργεί σε
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ όπως έχει
ελεγχθεί και το προϊόν συμμορφώνεται με το Άρθρο
10(10) καθώς δεν υφίστανται περιορισμοί σχετικά με
τη θέση σε λειτουργία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
της ΕΕ.
Με το παρόν η Philips δηλώνει ότι οι συσκευές της
σειράς S9000 συμμορφώνονται με τις βασικές
απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις
της Οδηγίας 2014/53/EE. Η δήλωση συμμόρφωσης
είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
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Τι σημαίνουν τα εικονίδια στην οθόνη; (Εικ. Α)
-

Κύριο μενού (όταν η ξυριστική μηχανή σας έχει απενεργοποιηθεί)
Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή στα στοιχεία μενού πατώντας το
κουμπί μενού.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
ορισμένα χαρακτηριστικά πατώντας παρατεταμένα.

Εικο
νίδιο

Ερμηνεία
Το κύριο μενού δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας σε
ποσοστά.
Τα εικονίδια του μενού του αισθητήρα Ελέγχου Κίνησης σάς
ενημερώνουν εάν η κίνηση κατά τη διάρκεια του τελευταίου
ξυρίσματος ήταν καλή ή εάν μπορεί να βελτιωθεί..
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού σε αυτό το
μενού.
Εδώ η οθόνη δείχνει ότι η ξυριστική μηχανή σας δεν είναι σε
σύζευξη με το smartphone σας.
Η οθόνη δείχνει ότι η ξυριστική μηχανή σας είναι σε σύζευξη με
το smartphone σας.

-

Ενεργοποίηση της ξυριστικής μηχανής
Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε την ξυριστική
μηχανή.

Εικο
νίδιο

Ερμηνεία

Ελληνικά
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Όταν ενεργοποιείτε την ξυριστική μηχανή, μια σύντομη
κινούμενη εικόνα με αυτά τα εικονίδια δείχνει ποια ρύθμιση
ενημέρωσης πίεσης ενεργοποιήσατε. Μπορείτε να κάνετε
εναλλαγή μέσα από τις ρυθμίσεις ενημέρωσης πίεσης πατώντας
το κουμπί μενού.
-

Προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις

Εικο
νίδιο

Ερμηνεία
Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια και θα πρέπει να φορτίσετε την
ξυριστική μηχανή σας.
Όταν ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι σχεδόν πλήρης,
λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας υπενθυμίζει να συγχρονίσετε
τα ξυρίσματά σας. Για να αποφευχθεί τυχόν απώλεια δεδομένων,
να συγχρονίζετε τη μηχανή ξυρίσματος με την εφαρμογή.
Η μονάδα ξυρίσματος είναι βρόμικη ή έχει υποστεί βλάβη σε
τέτοιο βαθμό που δεν είναι δυνατή η λειτουργία του μοτέρ.
Καθαρίστε τις ξυριστικές κεφαλές σχολαστικά.

Χρησιμοποιείτε λάθος τροφοδοτικό. Να χρησιμοποιείτε μόνο το
τροφοδοτικό (HQ8505) που παρέχεται με την ξυριστική μηχανή.

-

Καθαρισμός ξυριστικής μηχανής

Εικο
νίδιο

Ερμηνεία
Μια υπενθύμιση: καθαρίζετε την ξυριστική μηχανή σας
στηνκασέταγρήγορου καθαρισμού .
Μια υπενθύμιση: καθαρίζετε την ξυριστική μηχανή σας.
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Η διαδικασία καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και η οθόνη
εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο καθαρισμού σε μορφή
ρολογιού ή σε δευτερόλεπτα, εάν πατήσετε το κουμπί του μενού.
Η διαδικασία καθαρισμού έχει διακοπεί.

-

Aποσυνδέστε για χρήση

Εικο
νίδιο

Ερμηνεία
Αποσυνδέστε την ξυριστική μηχανή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Τι σημαίνουν τα εικονίδια στην οθόνη; (Εικ. Β)
-

Κύριο μενού
Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή στα στοιχεία μενού πατώντας το
κουμπί μενού.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
ορισμένα χαρακτηριστικά πατώντας παρατεταμένα.

Εικο
νίδιο

Ερμηνεία
Αυτό το κύριο μενού δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας σε
ποσοστά.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
κλείδωμα ταξιδιού σε αυτό το μενού.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την
ενημέρωση του φωτεινού δακτυλίου σε αυτό το μενού.

-

Ενεργοποίηση της ξυριστικής μηχανής

Ελληνικά
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Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε την ξυριστική
μηχανή.

-

Bluetooth

Εικο
νίδιο

Ερμηνεία
Αυτό το εικονίδιο δείχνει ότι η ξυριστική μηχανή σας είναι σε
σύζευξη με το smartphone σας.
Αυτό το εικονίδιο θα εμφανιστεί αφού αποσυζεύξετε την
ξυριστική μηχανή από το smartphone σας.

-

Προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις

Εικο
νίδιο

Ερμηνεία
Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια και θα πρέπει να φορτίσετε την
ξυριστική μηχανή σας.
Όταν ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι σχεδόν πλήρης,
λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας υπενθυμίζει να συγχρονίσετε
τα ξυρίσματά σας. Για να αποφευχθεί τυχόν απώλεια δεδομένων,
να συγχρονίζετε την ξυριστική μηχανή με την εφαρμογή.
Η μονάδα ξυρίσματος είναι βρόμικη ή έχει υποστεί βλάβη σε
τέτοιο βαθμό που δεν είναι δυνατή η λειτουργία του μοτέρ.
Καθαρίστε τις ξυριστικές κεφαλές σχολαστικά.

Χρησιμοποιείτε εσφαλμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Να
χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με
την ξυριστική μηχανή.
-

Καθαρισμός ξυριστικής μηχανής
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Εικο
νίδιο

Ερμηνεία
Μια υπενθύμιση: καθαρίζετε την ξυριστική μηχανή σας
στηνκασέταγρήγορου καθαρισμού .
Μια υπενθύμιση: να καθαρίζετε την ξυριστική μηχανή σας.

Η διαδικασία καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και η οθόνη
εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο καθαρισμού σε μορφή
ρολογιού ή σε δευτερόλεπτα, εάν πατήσετε το κουμπί του μενού.
Η διαδικασία καθαρισμού έχει διακοπεί.

-

Aποσυνδέστε για χρήση

Εικο
νίδιο

Ερμηνεία
Αποσυνδέστε την ξυριστική μηχανή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Κύριο μενού (Εικ. Α)
Όταν η ξυριστική μηχανή σας είναι απενεργοποιημένη,
μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων
λειτουργιών του μενού πατώντας το κουμπί μενού.
- Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας
Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζει την υπολειπόμενη
ισχύ της μπαταρίας.

Ελληνικά
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-

Αισθητήρας Ελέγχου Κίνησης
Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζει την ενημέρωση
κίνησης από το τελευταίο ξύρισμα.

-

Κλείδωμα ταξιδίου
Από αυτό το στοιχείο μενού, μπορείτε να κλειδώσετε
και να ξεκλειδώσετε την ξυριστική μηχανή σας
πατώντας παρατεταμένα το κουμπί μενού για 3
δευτερόλεπτα. Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε,
μπορείτε να κλειδώσετε την ξυριστική μηχανή για να
την αποτρέψετε από ακούσια ενεργοποίηση. Όταν
ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ταξιδιού, το Bluetooth θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ξυριστική μηχανή
σας θα βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Bluetooth
Από αυτό το στοιχείο μενού, μπορείτε να
αποσυζεύξετε την ξυριστική μηχανή και το
smartphone σας.
Για πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της
σύζευξης της ξυριστικής μηχανής και του smartphone
σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πλεονεκτήματα από τη
σύνδεση της ξυριστικής μηχανής στην εφαρμογή".
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας
υποστηρίζει Bluetooth® 4.2 ή ανώτερη έκδοση.
Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι εφοδιασμένη με
Bluetooth® 4.2 ή νεότερες εκδόσεις για σύνδεση στην
εφαρμογή. Όταν επιτύχετε τη σύζευξη μεταξύ της
ξυριστικής μηχανής και του smartphone, το Bluetooth
της ξυριστικής μηχανής σας σβήνει αυτόματα, ακόμα
και όταν η ξυριστική μηχανή είναι σβηστή. Αυτό σας
επιτρέπει να γίνει αργότερα ο συγχρονισμός των
δεδομένων ξυρίσματος ώστε να μην χρειάζεται να
έχετε μαζί σας το smartphone όταν ξυρίζεστε.
Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το
Bluetooth στην ξυριστική μηχανή σας
ενεργοποιώντας το κλείδωμα ταξιδιού.

-
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Κύριο μενού (Εικ. Β)
Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή στις λειτουργίες μενού
πατώντας το κουμπί μενού.

Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας
Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζει την υπολειπόμενη ισχύ
της μπαταρίας.

Ενημέρωση μετά το ξύρισμα
Σημείωση: Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αφού
ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα μέσω των
ρυθμίσεων της εφαρμογής.
Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία ξυρίσματος
εφαρμόζοντας τη σωστή κίνηση και ασκώντας τη σωστή
πίεση. Αυτό το στοιχείο εμφανίζει την αξιολόγηση του
τελευταίου ξυρίσματος. Ενημερώνει εάν η πίεση και η
κίνηση κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος ήταν καλή ή αν
θα μπορούσε να βελτιωθεί.

Κλείδωμα ταξιδίου
Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε, μπορείτε να κλειδώσετε
την ξυριστική μηχανή για να την αποτρέψετε από
ακούσια ενεργοποίηση. Σε αυτό το μενού, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί μενού για 3 δευτερόλεπτα για
να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την ξυριστική μηχανή
σας. Όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ταξιδιού, το
Bluetooth θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ξυριστική
μηχανή σας θα βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
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Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτεινού δακτυλίου
Κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος σας, λαμβάνετε
ενημέρωση σχετικά με την πίεση που ασκείτε μέσω του
φωτεινού δακτυλίου στην κορυφή της λαβής της
ξυριστικής μηχανής σας.
Ο φωτεινός δακτύλιος είναι αναμμένος από προεπιλογή.
Μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε ή να τον
ενεργοποιήσετε ξανά.
Για να απενεργοποιήσετε την ενημέρωση φωτεινού
δακτυλίου,
1 Κινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία μενού πατώντας το
κουμπί μενού μέχρι να φτάσετε στο μενού Light on
(Άναμμα φωτός).
2 Όταν βρίσκεστε στο μενού Light on (Άναμμα φωτός),
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού για 3
δευτερόλεπτα μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η
ένδειξη Light off (Σβήσιμο φωτός).
Για να ενεργοποιήσετε ξανά την ενημέρωση φωτεινού
δακτυλίου,
1 Κινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία μενού πατώντας το
κουμπί μενού μέχρι να φτάσετε στο μενού Light off
(Σβήσιμο φωτός).
2 Όταν βρίσκεστε στο μενού Light off (Σβήσιμο φωτός),
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού για 3
δευτερόλεπτα μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η
ένδειξη Light on (Άναμμα φωτός).
Σημείωση: Η ενημέρωση φωτεινού δακτυλίου είναι
διαθέσιμη μόνο όταν η μονάδα ξυρίσματος είναι
προσαρτημένη στη λαβή.

Bluetooth
Σημείωση: Το μενού Bluetooth εμφανίζεται μόνο όταν η
ξυριστική μηχανή σας είναι σε σύζευξη με το smartphone
σας.
Εδώ μπορείτε να αναιρέσετε τη σύζευξη ανάμεσα στην
ξυριστική μηχανή και το smartphone. Για να μάθετε
σχετικά με τα πλεονεκτήματα της σύζευξης της
ξυριστικής μηχανής και του smartphone σας, ανατρέξτε
στην ενότητα "Πλεονεκτήματα από τη σύνδεση της
ξυριστικής μηχανής στην εφαρμογή".
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Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας
υποστηρίζει Bluetooth® 4.2 ή ανώτερη έκδοση.
Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι εφοδιασμένη με
Bluetooth® 4.2 ή νεότερες εκδόσεις για σύνδεση στην
εφαρμογή. Όταν επιτύχετε τη σύζευξη μεταξύ της
ξυριστικής μηχανής και του smartphone, το Bluetooth
της ξυριστικής μηχανής σας σβήνει αυτόματα, ακόμα
και όταν η ξυριστική μηχανή είναι σβηστή. Αυτό σας
επιτρέπει να γίνει αργότερα ο συγχρονισμός των
δεδομένων ξυρίσματος ώστε να μην χρειάζεται να
έχετε μαζί σας το smartphone όταν ξυρίζεστε.
Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το
Bluetooth στην ξυριστική μηχανή σας
ενεργοποιώντας το κλείδωμα ταξιδιού.

Πώς συνδέω την ξυριστική μηχανή με το smartphone
μου; (Εικ. Α)
Τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης της ξυριστικής μηχανής σας
στην εφαρμογή
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να:
- Λαμβάνετε ενημέρωση και καθοδήγηση για την
κίνηση και την πίεση σε πραγματικό χρόνο,
- Ενεργοποιείτε και να προσαρμόζετε την ενημέρωση
μετά το ξύρισμα,
- Να συγχρονίζετε τα δεδομένα ξυρίσματος και να
παρακολουθείτε το ιστορικό ξυρίσματος,
- Βελτιώνετε τις συνήθειες ξυρίσματος και να μειώνετε
τις δερματικών ενοχλήσεις από το ξύρισμα,
- Λαμβάνετε εξατομικευμένες συμβουλές και
συστάσεις για το στυλ.

Σύζευξη της ξυριστικής μηχανής με το smartphone
Η εφαρμογή είναι συμβατή με μια μεγάλη ποικιλία
iPhone και smartphone Android™.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Κατεβάστε την εφαρμογή.
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2 Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο smartphone σας
είναι ενεργοποιημένο.

3 Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή για να
ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
4 Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες
για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης.

5 Εφόσον πραγματοποιηθεί η σύζευξη, η ξυριστική
μηχανή και η εφαρμογή συνδέονται αυτόματα όταν η
εφαρμογή είναι ανοικτή και το Bluetooth είναι
ενεργοποιημένο στο τηλέφωνο σας.

Συγχρονίστε τα ξυρίσμάτα σας
Αυτή η ξυριστική μηχανή αποθηκεύει τα δεδομένα
ξυρίσματος, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πάρετε μαζί
σας το smartphone σας όταν ξυρίζεστε ή θέλετε να
ελέγξετε τα δεδομένα ξυρίσματος σας σε μεταγενέστερη
στιγμή.
Όταν ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι σχεδόν
πλήρης, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας υπενθυμίζει
να συγχρονίσετε τα ξυρίσματά σας. Για να αποφευχθεί
τυχόν απώλεια δεδομένων, να συγχρονίζετε τη μηχανή
ξυρίσματος με την εφαρμογή.
1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας βρίσκεται κοντά
στην ξυριστική μηχανή και ανοίξτε την εφαρμογή.
2 Η εφαρμογή συνδέεται αυτόματα και συγχρονίζει τα
τελευταία σας ξυρίσματα.

Κατάργηση της σύζευξης της ξυριστικής μηχανής με το
smartphone
Μόνο ένα smartphone μπορεί να συνδέεται στην
ξυριστική μηχανή σας σε κάθε δεδομένη δοκιμή. Για να
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καταργήσετε τη σύνδεση της ξυριστικής μηχανής με το
smartphone σας (π.χ. αν αποκτήσετε καινούργιο
smartphone), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
- Αρχικά, καταργήστε τη σύζευξη της ξυριστικής
μηχανής.
1 Κινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία μενού πατώντας το
κουμπί μενού μέχρι να φτάσετε στο μενού Bluetooth.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού μέχρι να
παρουσιαστεί μια επιλογή με σταυρό και σημάδι
συμφωνίας.

3 Επιλέξτε το σημάδι συμφωνίας πατώντας ξανά το
κουμπί μενού για να καταργήσετε τη σύζευξη με την
ξυριστική μηχανή σας.
Σημείωση: Όταν καταργηθεί με επιτυχία η σύζευξη με την
ξυριστική μηχανή σας, εμφανίζεται το εικονίδιο
Bluetooth στη λαβή της ξυριστικής μηχανής στα
αριστερά.
Σημείωση: Όταν θέλετε να συζεύξετε ξανά την ξυριστική
μηχανή με το smartphone σας, βεβαιωθείτε πρώτα ότι
και τα δύο δεν είναι συζευγμένα.
- Στη συνέχεια, καταργήστε τη σύζευξη του
smartphone.
1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις στο smartphone και
επιλέξτε Bluetooth.
2 Πατήστε στο όνομα της ξυριστικής μηχανής.
3 Πατήστε "διαγραφή από τη μνήμη" ή "κατάργηση
σύζευξης".
Σημείωση: Η διαδικασία της κατάργησης σύζευξης
μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το smartphone σας.
Ελέγξτε το εγχειρίδιο του δικού σας smartphone για
περισσότερες πληροφορίες.
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Πώς συνδέω την ξυριστική μηχανή με το smartphone
μου; (Εικ. Β)
Τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης της ξυριστικής μηχανής σας
στην εφαρμογή
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να:
- Λαμβάνετε ενημέρωση και καθοδήγηση για την
κίνηση και την πίεση σε πραγματικό χρόνο,
- Ενεργοποιείτε και να προσαρμόζετε την ενημέρωση
μετά το ξύρισμα,
- Να συγχρονίζετε τα δεδομένα ξυρίσματος και να
παρακολουθείτε το ιστορικό ξυρίσματος,
- Βελτιώνετε τις συνήθειες ξυρίσματος και να μειώνετε
τις δερματικών ενοχλήσεις από το ξύρισμα,
- Λαμβάνετε εξατομικευμένες συμβουλές και
συστάσεις για το στυλ.

Σύζευξη της ξυριστικής μηχανής με το smartphone
Η εφαρμογή είναι συμβατή με μια μεγάλη ποικιλία
iPhone και smartphone Android™.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Κατεβάστε την εφαρμογή.
2 Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο smartphone σας
είναι ενεργοποιημένο.

3 Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή για να
ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
4 Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες
για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης.
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5 Εφόσον πραγματοποιηθεί η σύζευξη, η ξυριστική
μηχανή και η εφαρμογή συνδέονται αυτόματα όταν η
εφαρμογή είναι ανοικτή και το Bluetooth είναι
ενεργοποιημένο στο τηλέφωνο σας.
Σημείωση: Όταν η ξυριστική μηχανή σας είναι σε σύζευξη
με το smartphone σας, το μενού Bluetooth εμφανίζεται
ως νέο στοιχείο.

Συγχρονίστε τα ξυρίσμάτα σας
Αυτή η ξυριστική μηχανή αποθηκεύει τα δεδομένα
ξυρίσματος, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πάρετε μαζί
σας το smartphone σας όταν ξυρίζεστε ή θέλετε να
ελέγξετε τα δεδομένα ξυρίσματος σας σε μεταγενέστερη
στιγμή.
Όταν ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι σχεδόν
πλήρης, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας υπενθυμίζει
να συγχρονίσετε τα ξυρίσματά σας. Για να αποφευχθεί
τυχόν απώλεια δεδομένων, να συγχρονίζετε την
ξυριστική μηχανή με την εφαρμογή.
1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας βρίσκεται κοντά
στην ξυριστική μηχανή και ανοίξτε την εφαρμογή.
2 Η εφαρμογή συνδέεται αυτόματα και συγχρονίζει τα
τελευταία σας ξυρίσματα.

Κατάργηση της σύζευξης της ξυριστικής μηχανής με το
smartphone
Μόνο ένα smartphone μπορεί να συνδέεται στην
ξυριστική μηχανή σας σε κάθε δεδομένη δοκιμή. Για να
καταργήσετε τη σύνδεση της ξυριστικής μηχανής με το
smartphone σας (π.χ. αν αποκτήσετε καινούργιο
smartphone), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
- Αρχικά, καταργήστε τη σύζευξη της ξυριστικής
μηχανής.
1 Κινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία μενού πατώντας το
κουμπί μενού μέχρι να φτάσετε στο μενού Bluetooth.
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2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού μέχρι να
παρουσιαστεί μια επιλογή με σταυρό και σημάδι
συμφωνίας.

3 Επιλέξτε το σημάδι συμφωνίας πατώντας ξανά το
κουμπί μενού για να καταργήσετε τη σύζευξη με την
ξυριστική μηχανή σας.
Σημείωση: Όταν η ξυριστική μηχανή σας είναι σε σύζευξη
με το smartphone σας, το μενού Bluetooth εμφανίζεται
ως νέο στοιχείο. Όταν καταργηθεί η σύζευξη, αυτό το
μενού εξαφανίζεται.
Σημείωση: Όταν καταργηθεί με επιτυχία η σύζευξη με την
ξυριστική μηχανή σας, το εικονίδιο Bluetooth
εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη της ξυριστικής μηχανής.
Σημείωση: Όταν θέλετε να συζεύξετε ξανά την ξυριστική
μηχανή με το smartphone σας, βεβαιωθείτε πρώτα ότι
και τα δύο δεν είναι συζευγμένα.
- Στη συνέχεια, καταργήστε τη σύζευξη του
smartphone.
1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις στο smartphone και
επιλέξτε Bluetooth.
2 Πατήστε στο όνομα της ξυριστικής μηχανής.
3 Πατήστε "διαγραφή από τη μνήμη" ή "κατάργηση
σύζευξης".
Σημείωση: Η διαδικασία της κατάργησης σύζευξης
μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το smartphone σας.
Ελέγξτε το εγχειρίδιο του δικού σας smartphone για
περισσότερες πληροφορίες.

Τι μου λέει η ξυριστική μηχανή μου; (Εικ. Α)
Ενημέρωση φωτεινού δακτυλίου
Κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος σας, λαμβάνετε
ενημέρωση σχετικά με την πίεση που ασκείτε μέσω του
φωτεινού δακτυλίου στην κορυφή της λαβής της
ξυριστικής μηχανής σας.
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Ο φωτεινός δακτύλιος στη λαβή ανάβει με διάφορα
χρώματα κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος σας για να
σας ενημερώσει σχετικά με την πίεση που ασκείτε. Αυτές
είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:
- Όταν δεν ασκείτε αρκετή πίεση, ο φωτεινός
δακτύλιος ανάβει με μπλε χρώμα.
-

Όταν ασκείτε τη σωστή πίεση, ο φωτεινός
δακτύλιος ανάβει με πράσινο χρώμα.

-

Όταν ασκείτε υπερβολική πίεση, ανάβει ο
φωτεινός δακτύλιος ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
Όταν η ξυριστική μηχανή είναι ενεργοποιημένη,
μπορείτε να προσαρμόσετε τον τύπο ενημέρωσης
πίεσης που λαμβάνετε.
1 Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή.

2 Πατήστε το κουμπί μενού για εναλλαγή ανάμεσα στις
επιλογές ενημέρωσης πίεσης. Ο παρακάτω πίνακας
δείχνει ποια ενημέρωση πίεσης λαμβάνετε με κάθε
επιλογή.

Ασκείται πολύ
λίγη πίεση

Εφαρμόζεται η
σωστή πίεση

Ασκείται
υπερβολικά
υψηλή πίεση

μπλε

πράσινη

πορτοκαλί

Πλήρης ενημέρωση
πίεσης

Ελληνικά
Μερική ενημέρωση
πίεσης

Καθόλου
ενημέρωση
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Καθόλου
ενημέρωση
πορτοκαλί

Καθόλου ενημέρωση
πίεσης

Καθόλου
ενημέρωση

Καθόλου
ενημέρωση

Καθόλου
ενημέρωση

Σημείωση: Σημείωση: Η ενημέρωση φωτεινού
δακτυλίου είναι διαθέσιμη μόνο όταν η μονάδα
ξυρίσματος είναι προσαρτημένη στη λαβή.
Όταν το εξάρτημα περιποίησης γενιών ή το πινέλο
καθαρισμού είναι προσαρτημένο στη λαβή, η
ενημέρωση κίνησης και πίεσης απενεργοποιείται
αυτόματα.

Ενημέρωση μετά το ξύρισμα
Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται μέσω των
ρυθμίσεων της εφαρμογής.
Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία ξυρίσματος
εφαρμόζοντας τη σωστή κίνηση και ασκώντας τη σωστή
πίεση. Μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, η ξυριστική
μηχανή σάς ενημερώνει αμέσως μετά το ξύρισμα και την
απενεργοποίηση της ξυριστικής μηχανής.
Ενημέρωση αισθητήρα Προστασίας Πίεσης
Όταν η πίεση ξυρίσματος μπορεί να βελτιωθεί, το
εικονίδιο του αισθητήρα Προστασίας Πίεσης εμφανίζεται
με ένα θαυμαστικό.
- Η πίεση που ασκήσατε κατά τη διάρκεια του
ξυρίσματος ήταν υπερβολικά υψηλή.
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-

Η πίεση που ασκήσατε κατά τη διάρκεια του
ξυρίσματος ήταν υπερβολικά χαμηλή.

Ενημέρωση αισθητήρα Ελέγχου Κίνησης
- Όταν η κίνηση ξυρίσματος μπορεί να βελτιωθεί, το
εικονίδιο του αισθητήρα Ελέγχου κίνησης
εμφανίζεται με ένα θαυμαστικό.

-

Όταν τόσο η πίεση όσο και η κίνηση που
εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος
είναι τέλειες, και τα δύο εικονίδια εμφανίζονται με
ένα σημάδι συμφωνίας.

Τι μου λέει η ξυριστική μηχανή μου; (Εικ. Β)
Ενημέρωση φωτεινού δακτυλίου
Κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος σας, λαμβάνετε
ενημέρωση σχετικά με την πίεση που ασκείτε μέσω του
φωτεινού δακτυλίου στην κορυφή της λαβής της
ξυριστικής μηχανής σας.
Ο φωτεινός δακτύλιος στη λαβή ανάβει με διάφορα
χρώματα κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος σας για να
σας ενημερώσει σχετικά με την πίεση που ασκείτε. Αυτή
η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
- Όταν δεν ασκείτε αρκετή πίεση, ο φωτεινός
δακτύλιος ανάβει με μπλε χρώμα.
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-

Όταν ασκείτε τη σωστή πίεση, ο φωτεινός
δακτύλιος ανάβει με πράσινο χρώμα.

-

Όταν ασκείτε υπερβολική πίεση, ανάβει ο
φωτεινός δακτύλιος ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να
επανενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα στο μενού
Άναμμα/σβήσιμο φωτεινού δακτυλίου.
Σημείωση: Η ενημέρωση φωτεινού δακτυλίου είναι
διαθέσιμη μόνο όταν η μονάδα ξυρίσματος είναι
προσαρτημένη στη λαβή.

Ενημέρωση μετά το ξύρισμα
Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται μέσω των
ρυθμίσεων της εφαρμογής.
Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία ξυρίσματος
εφαρμόζοντας τη σωστή κίνηση και ασκώντας τη σωστή
πίεση. Η ξυριστική μηχανή σάς δίνει μια αξιολόγηση της
κίνησης και της πίεσης που ασκούνται κατά τη διάρκεια
του τελευταίου ξυρίσματος. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η
δυνατότητα,
- Στην ξυριστική μηχανή εμφανίζεται ένα νέο στοιχείο
μενού για ενημέρωση μετά το ξύρισμα.
- Μετά από κάθε ξύρισμα, αφού απενεργοποιήσετε την
ξυριστική μηχανή, θα δείτε αμέσως την ενημέρωση
με τρεις τρόπους.
- Η ξυριστική μηχανή μπορεί να σας ενημερώσει για
την πίεση που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια του
τελευταίου ξυρίσματος.
-

Η ξυριστική μηχανή μπορεί επίσης να ενημερώσει για
την κίνηση.
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-

Εναλλακτικά, η ξυριστική μηχανή μπορεί επίσης να
ενημερώσει για την πίεση και την κίνηση μαζί.

-

Αν πλοηγηθείτε στο μενού αργότερα, θα δείτε τόσο
την αξιολόγηση της κίνησης όσο και την αξιολόγηση
της πίεσης του τελευταίου σας ξυρίσματος στο νέο
στοιχείο μενού.

Πώς μπορώ να φορτίσω τη συσκευή μου;
Σημείωση: Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη. Είναι
κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή το ντους και για
καθαρισμό κάτω από τη βρύση. Για λόγους ασφαλείας, η
συσκευή μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί μόνο
χωρίς καλώδιο.
- Φορτίστε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά και κάθε φορά που η ένδειξη
υπολειπόμενης ισχύος μπαταρίας δείχνει ότι η
μπαταρία είναι σχεδόν άδεια.
- Η φόρτιση διαρκεί περίπου 1 ώρα.
- Γρήγορη φόρτιση: Μετά από φόρτιση περίπου 5
λεπτών, η μπαταρία περιέχει αρκετή ισχύ για ένα
πλήρες ξύρισμα. Όταν η μπαταρία φορτιστεί στο 10
%, μπορείτε να ολοκληρώσετε ένα πλήρες ξύρισμα.
- Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη διαθέτει
αυτονομία λειτουργίας έως και 60 λεπτά.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Φόρτιση με το τροφοδοτικό
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
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2 Συνδέστε το μικρό βύσμα στη συσκευή και το
μετασχηματιστή στην πρίζα.
- Ενώ η συσκευή φορτίζεται, εμφανίζεται μια
κινούμενη εικόνα στην οθόνη που δείχνει την
πρόοδο της φόρτισης.
- Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, το
ποσοστό μπαταρίας εμφανίζεται να είναι 100 %
και το εικονίδιο της μπαταρίας δείχνει την
μπαταρία να είναι γεμάτη.
3 Μετά τη φόρτιση, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την
πρίζα και το μικρό βύσμα από τη συσκευή.

Σύμβολο "αποσυνδέστε για χρήση"
Το σύμβολο "αποσυνδέστε για χρήση" εμφανίζεται για να
σας υπενθυμίσει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την
πρίζα και να αφαιρέσετε το μικρό βύσμα από τη συσκευή
προτού την ενεργοποιήσετε.

Φόρτιση στη βάση φόρτισης (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2 Τοποθετήστε το μικρό βύσμα στη βάση φόρτισης και
συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
3 Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης.
Μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα: Ο φωτεινός
δακτύλιος στο κάτω άκρο της βάσης ανάβει και
γυρίζει κυκλικά.
- Ο φωτεινός δακτύλιος περιστρέφεται πιο αργά
μετά από περίπου 5 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι η
μπαταρία περιέχει πλέον αρκετή ενέργεια για ένα
πλήρες ξύρισμα.
- Όσο η συσκευή συνεχίζει να φορτίζεται, ο
φωτεινός δακτύλιος γίνεται φωτεινότερος και
περιστρέφεται πιο αργά.
- Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, ο φωτεινός
δακτύλιος ανάβει στη μέγιστη ένταση και σταματά
να περιστρέφεται.
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Πώς χρησιμοποιώ τη συσκευή μου και τα εξαρτήματά
της.
Προειδοποίηση: Ελέγχετε πάντα τη συσκευή και
όλα τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή άλλο εξάρτημα αν
έχουν κάποια βλάβη, καθώς μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός. Αντικαθιστάτε πάντα τα φθαρμένα
εξαρτήματα με γνήσια.

Ξύρισμα
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή είτε σε
βρεγμένο ή σε στεγνό δέρμα ή ακόμα και στο ντους. Για
ξύρισμα σε βρεγμένο δέρμα, ρίξτε λίγο νερό και αφρό ή
τζελ ξυρίσματος στο δέρμα σας και ξεβγάλετε τις
κεφαλές ξυρίσματος κάτω από τη βρύση με χλιαρό νερό.
Στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Μετακινήστε τις ξυριστικές κεφαλές πάνω στο δέρμα
σας με κυκλικές κινήσεις, για να πιάσετε όλες τις
τρίχες που μεγαλώνουν προς διαφορετικές
κατευθύνσεις. Βεβαιωθείτε ότι κάθε ξυριστική κεφαλή
ακουμπά εντελώς το δέρμα. Ασκήστε ελαφριά πίεση
για βαθύ, άνετο ξύρισμα.
Σημείωση: Μην ασκείτε μεγάλη πίεση, επειδή αυτό
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς του δέρματος.
Σημείωση: Εάν ξυρίζεστε με τζελ ή αφρό, να
ξεπλένετε τακτικά την ξυριστική μηχανή κατά το
ξύρισμα ώστε να συνεχίσει να γλιστρά ομαλά επάνω
στο δέρμα σας.

3 Χρησιμοποιήστε τις στενές πλευρές της μονάδας
ξυρίσματος για να ξυρίσετε δυσπρόσιτες περιοχές,
όπως κατά μήκος της γραμμής του σαγονιού σας και
κάτω από τη μύτη σας.
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4 Απενεργοποιείτε και καθαρίζετε τη συσκευή μετά
από κάθε χρήση.
Σημείωση: Φροντίστε να απομακρύνετε εντελώς με
άφθονο νερό τα υπολείμματα αφρού ή τζελ
ξυρίσματος από τη συσκευή.

Περίοδος προσαρμογής δέρματος
Τις πρώτες φορές που θα ξυριστείτε, ενδέχεται να μην
έχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να νιώθετε το
δέρμα σας ελαφρώς ερεθισμένο. Αυτό είναι
φυσιολογικό. Το δέρμα σας χρειάζεται χρόνο για να
προσαρμοστεί σε ένα καινούργιο σύστημα ξυρίσματος.
Ακολουθήστε τις συμβουλές που παρέχονται από την
εφαρμογή και να ξυρίζεστε τακτικά (τουλάχιστον 3
φορές την εβδομάδα) με αυτήν την ξυριστική μηχανή για
μια περίοδο 3-4 εβδομάδων, ώστε το δέρμα σας να
μπορέσει να προσαρμοστεί.

Υπενθύμιση καθαρισμού
Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, εμφανίζεται η
υπενθύμιση καθαρισμού για να σας υπενθυμίσει ότι
πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα μετά
από κάθε χρήση για να αποτρέψετε φραγή και
βλάβες.
- Καθαρίστε σχολαστικά τις ξυριστικές κεφαλές μία
φορά το μήνα ή όταν η συσκευή δεν ξυρίζει τόσο
καλά όσο πριν.

Τριμάρισμα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρίμερ, για να
περιποιηθείτε τις φαβορίτες και το μουστάκι σας.
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1 Πιέστε τον διακόπτη απασφάλισης του τρίμερ προς
τα κάτω, για να ανοίξετε το τρίμερ.
2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

3 Κρατήστε το τρίμερ κάθετα προς το δέρμα και
μετακινήστε τη συσκευή προς τα κάτω ενώ ασκείτε
ελαφριά πίεση.

4 Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τρίμερ κάτω
από τη μύτη σας.
5 Να κλείνετε τη συσκευή και να καθαρίζετε το τρίμερ
μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε φραγή και
βλάβες.
6 Κλείστε το τρίμερ.

Χρήση των κουμπωτών εξαρτημάτων
Σημείωση: Τα παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να
διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα. Η συσκευασία
δείχνει τα εξαρτήματα που παρέχονται με το προϊόν σας.
Σημείωση: Η ξυριστική μηχανή ενημερώνει για την πίεση
και την κίνηση μόνο όταν η μονάδα ξυρίσματος είναι
προσαρτημένη στη λαβή.

Χρήση του εξαρτήματος περιποίησης γενιών με
χτένα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα περιποίησης
γενιών με συνδεδεμένη τη χτένα, για να διαμορφώσετε
τα γένια σας με μία σταθερή ρύθμιση ή σε διαφορετικές
ρυθμίσεις μήκους. Μπορείτε επίσης να το
χρησιμοποιήσετε, για να τριμάρετε πρώτα τυχόν μακριές
τρίχες προτού ξυριστείτε, για πιο άνετο ξύρισμα.
Οι ρυθμίσεις μήκους των τριχών στο εξάρτημα
περιποίησης γενιών αντιστοιχούν στο μήκος που
απομένει μετά το κόψιμο των τριχών και κυμαίνονται
από 1 έως 5 χιλ.
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1 Περιστρέψτε την ξυριστική κεφαλή ή το εξάρτημα για
να το αφαιρέσετε από τη λαβή και πιέστε το
εξάρτημα περιποίησης γενιών επάνω στη λαβή.

2 Σύρετε τη χτένα μέσα στις εγκοπές-οδηγούς και στις
δύο πλευρές του εξαρτήματος περιποίησης γενιών.

3 Πατήστε τον επιλογέα μήκους και μετά τραβήξτε τον
προς τα δεξιά ή τα αριστερά, για να επιλέξετε τη
ρύθμιση μήκους που επιθυμείτε.
4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

5 Μετακινήστε τη συσκευή προς τα πάνω ενώ ασκείτε
ελαφριά πίεση. Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή πλευρά
της χτένας εφάπτεται πλήρως στο δέρμα.
6 Απενεργοποιείτε τη συσκευή και καθαρίζετε το
εξάρτημα μετά από τη χρήση.

Χρήση του εξαρτήματος περιποίησης γενιών
χωρίς χτένα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα περιποίησης
γενιών χωρίς τη χτένα, για να διαμορφώσετε το
περίγραμμα στα γένια, στο μουστάκι, στις φαβορίτες ή
στο λαιμό σας σε μήκος 0,5 χιλ.
1 Τραβήξτε και βγάλτε τη χτένα από το εξάρτημα
περιποίησης γενιών.
Σημείωση: Πιάστε τη χτένα από το κέντρο, για να την
αποσπάσετε από το εξάρτημα περιποίησης γενιών.
Μην τραβάτε τη χτένα από τα πλάγια.
2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
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3 Κρατήστε το εξάρτημα περιποίησης γενιών κάθετα
προς το δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς τα
κάτω ενώ ασκείτε ελαφριά πίεση.
4 Απενεργοποιείτε τη συσκευή και καθαρίζετε το
εξάρτημα μετά από τη χρήση.

Χρήση της βούρτσας καθαρισμού
Χρησιμοποιήστε την περιστρεφόμενη βούρτσα
καθαρισμού με την κρέμα καθημερινού καθαρισμού σας
για να αφαιρέσετε λάδια και ακαθαρσίες.
Σας συμβουλεύουμε να μην τη χρησιμοποιείτε
συχνότερα από μία φορά την εβδομάδα.
Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
κατεστραμμένο ή ερεθισμένο δέρμα ή σε τραύματα.
1 Περιστρέψτε την ξυριστική κεφαλή ή το εξάρτημα για
να το αφαιρέσετε από τη λαβή και πιέστε το
εξάρτημα βούρτσας καθαρισμού επάνω στη λαβή.
2 Βρέξτε τη βούρτσα καθαρισμού με νερό.
Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού στεγνή,
καθώς μπορεί να προκληθεί ερεθισμός στο δέρμα.
3 Ρίξτε νερό και απλώστε ένα προϊόν καθαρισμού
προσώπου στο πρόσωπό σας.
4 Τοποθετήστε τη βούρτσα καθαρισμού στο μάγουλό
σας.
5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6 Μετακινήστε απαλά το εξάρτημα πάνω στο δέρμα
σας από τη μύτη προς το αφτί. Μην πιέζετε πολύ
δυνατά. Βεβαιωθείτε ότι η περιποίηση παραμένει
ευχάριστη.
Μην καθαρίζετε την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα
μάτια σας.
7 Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, μετακινήστε τη
συσκευή στο άλλο μάγουλο και αρχίστε να
καθαρίζετε αυτό το τμήμα του προσώπου σας.
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8 Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, μετακινήστε τη
συσκευή στο μέτωπο και αρχίστε να καθαρίζετε αυτό
το τμήμα του προσώπου σας. Μετακινήστε την
κεφαλή της βούρτσας από τα αριστερά προς τα δεξιά.
Σας συμβουλεύουμε να μην υπερβάλλετε με τη
διαδικασία του καθαρισμού και να μην καθαρίζετε
καμία ζώνη για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα.
9 Απενεργοποιείτε τη συσκευή και καθαρίζετε το
εξάρτημα μετά από τη χρήση.
10 Μετά τη θεραπεία, ξεπλύνετε και στεγνώστε το
πρόσωπό σας. Το πρόσωπό σας είναι τώρα έτοιμο για
το επόμενο βήμα της καθημερινής σας φροντίδας.

Πώς καθαρίζω τη συσκευή μου και τα εξαρτήματά της;
Για καλύτερη απόδοση, να καθαρίζετε τη συσκευή και τα
εξαρτήματα έπειτα από κάθε χρήση.

Καθαρισμός της ξυριστικής μηχανής με νερό βρύσης
Να καθαρίζετε την ξυριστική μηχανή μετά από κάθε
χρήση για να αποτρέψετε φραγή και βλάβες.
Μην στεγνώνετε ποτέ τη μονάδα ξυρίσματος με
πετσέτα ή χαρτομάντιλο, καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στις ξυριστικές κεφαλές.
Κατά το ξέπλυμα της μονάδας ξυρίσματος, μπορεί να
στάζει νερό από τη βάση της ξυριστικής μηχανής.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
1 Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή.
2 Ξεπλύνετε τη μονάδα ξυρίσματος με ζεστό νερό
βρύσης.
3 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή. Πιέστε το
κουμπί απασφάλισης, για να ανοίξετε τη μονάδα
ξυρίσματος.
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4 Ξεπλύνετε τον θάλαμο τριχών με ζεστό νερό βρύσης.

5 Ξεπλύνετε την υποδοχή των ξυριστικών κεφαλών με
ζεστό νερό βρύσης.
6 Τινάξτε προσεκτικά για να απομακρύνετε το νερό και
αφήστε την υποδοχή των ξυριστικών κεφαλών
να στεγνώσει εντελώς στον αέρα.
7 Κλείστε τη μονάδα ξυρίσματος.

Σχολαστικός καθαρισμός
Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε σχολαστικά τις
ξυριστικές κεφαλές μία φορά το μήνα ή όταν η ξυριστική
μηχανή δεν ξυρίζει τόσο καλά όσο πριν.
1 Φροντίστε η συσκευή να είναι απενεργοποιημένη και
αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
2 Πατήστε το κουμπί απασφάλισης στη μονάδα
ξυρίσματος και αφαιρέστε την υποδοχή των
ξυριστικών κεφαλών από τη μονάδα ξυρίσματος.

3 Ξεπλύνετε τον χώρο συλλογής τριχών και την
υποδοχή των ξυριστικών κεφαλών με νερό βρύσης.
4 Αφαιρέστε τις ξυριστικές κεφαλές. Για αναλυτικές
οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς αντικαθιστώ
τις ξυριστικές κεφαλές;".
Σημείωση: Μην καθαρίζετε πάνω από έναν κόπτη και
οδηγό τη φορά, καθώς είναι διαφορετικά σετ. Αν
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τοποθετήσετε κατά λάθος έναν κόπτη σε λάθος
οδηγό ξυρίσματος, μπορεί να χρειαστούν αρκετές
εβδομάδες μέχρι να αποκατασταθεί η άριστη
απόδοση στο ξύρισμα.
5 Καθαρίστε τον κόφτη και τον οδηγό κάτω από τη
βρύση.
6 Αφαιρέστε το περιττό νερό.
7 Τοποθετήστε ξανά τις ξυριστικές κεφαλές στη μονάδα
ξυρίσματος. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Πώς αντικαθιστώ τις ξυριστικές κεφαλές;".
8 Εισαγάγετε το εξάρτημα συγκράτησης της υποδοχής
ξυριστικής κεφαλής μέσα στην υποδοχή στο άνω
μέρος της μονάδας ξυρίσματος και κλείστε τη
μονάδα ξυρίσματος.

Καθαρισμός του αναδυόμενου τρίμερ
Να καθαρίζετε το τρίμερ μετά από κάθε χρήση για να
αποτρέψετε φραγή και βλάβες.
Ποτέ μη στεγνώνετε τα δόντια του κόπτη με πετσέτα ή
χαρτομάντηλο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στα δοντάκια του κόπτη.
1 Φροντίστε η συσκευή να είναι απενεργοποιημένη και
αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
2 Πιέστε τον διακόπτη απασφάλισης του τρίμερ προς
τα κάτω, για να ανοίξετε το αναδυόμενο τρίμερ.

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεπλύνετε το
αναδυόμενο τρίμερ με ζεστό νερό.
4 Μετά από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη
συσκευή.
5 Τινάξτε προσεκτικά για να απομακρύνετε το περιττό
νερό και αφήστε το αναδυόμενο τρίμερ να στεγνώσει
στον αέρα.
6 Κλείστε το τρίμερ.
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Συμβουλή: Για βέλτιστη απόδοση, να λιπαίνετε τα
δοντάκια του αναδυόμενου τρίμερ με μια σταγόνα
ορυκτέλαιο κάθε έξι μήνες (το λάδι δεν
συμπεριλαμβάνεται).

Καθαρισμός των κουμπωτών εξαρτημάτων
Μην στεγνώνετε ποτέ το τρίμερ ή το εξάρτημα
περιποίησης γενιών με πετσέτα ή χαρτομάντηλο, καθώς
αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα δοντάκια του
εξαρτήματος κοπής.
Τα παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν
για διαφορετικά προϊόντα. Η συσκευασία δείχνει τα
εξαρτήματα που παρέχονται με το προϊόν σας.

Καθαρισμός του εξαρτήματος περιποίησης γενιών
Καθαρίζετε το εξάρτημα περιποίησης γενιών μετά από
κάθε χρήση.
1 Τραβήξτε και βγάλτε τη χτένα από το εξάρτημα
περιποίησης γενιών.
Σημείωση: Πιάστε τη χτένα από το κέντρο, για να την
αποσπάσετε από το εξάρτημα περιποίησης γενιών.
Μην τραβάτε τη χτένα από τα πλάγια.
2 Ξεπλύνετε τις κομμένες τρίχες από τη μονάδα κοπής
με χλιαρό νερό.
3 Ξεπλύνετε τις κομμένες τρίχες από τη χτένα.

4 Αφαιρέστε τη μονάδα κοπής από το εξάρτημα
περιποίησης γενιών. Πιέζοντας τη μονάδα κοπής από
το εξάρτημα περιποίησης γενιών μπορείτε να
αφαιρέσετε τις τρίχες που έχουν συσσωρευτεί μέσα
στο εξάρτημα περιποίησης γενιών. Μπορείτε επίσης
να ξεπλύνετε το πίσω μέρος της μονάδας κοπής.
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5 Ξεπλύνετε και αφαιρέστε τις κομμένες τρίχες από το
εξάρτημα περιποίησης γενιών.
6 Τινάξτε προσεκτικά και απομακρύνετε την περίσσεια
νερού και αφήστε τη χτένα, τη μονάδα κοπής και το
εξάρτημα περιποίησης γενιών να στεγνώσουν στον
αέρα πριν από την επόμενη χρήση.
Ποτέ μη στεγνώνετε τον κόφτη με πετσέτα ή
χαρτομάντηλο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στα δοντάκια του εξαρτήματος κοπής.
7 Όταν η μονάδα κοπής είναι στεγνή, προσαρτήστε την
στο εξάρτημα περιποίησης γενιών.

8 Όταν η χτένα είναι στεγνή, επανασυνδέστε τη στο
εξάρτημα περιποίησης γενιών.
Συμβουλή: Για βέλτιστη απόδοση, να λιπαίνετε τακτικά
τα δοντάκια του εξαρτήματος περιποίησης γενιών με μια
σταγόνα λάδι ραπτομηχανής.

Καθαρισμός της βούρτσας καθαρισμού
Να καθαρίζετε τη βούρτσα καθαρισμού κάθε φορά που
τη χρησιμοποιείτε.
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Αφαιρέστε το εξάρτημα από την υποδοχή
εξαρτήματος.
3 Καθαρίστε καλά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό
και σαπούνι.
4 Στεγνώστε το εξάρτημα με μια πετσέτα.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το Quick Clean Pod;
Προετοιμασία του Quick Clean Pod για χρήση
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1 Περιστρέψτε και αφαιρέστε το άνω μέρος του Quick
Clean Pod.

2 Περιστρέψτε και βγάλτε το καπάκι από την κασέτα
του Quick Clean Pod.

3 Ανυψώστε το πτερύγιο στο στεγανοποιητικό και
τραβήξτε το από τη γωνία για να αφαιρέσετε το
στεγανοποιητικό από το Quick Clean Pod.

4 Τοποθετήστε το μικρό κυκλικό τεμάχιο επάνω στη
λαβή του Quick Clean Pod για να σπάσετε το γαντζάκι
επάνω στη λαβή.

5 Τοποθετήστε την κασέτα του Quick Clean Pod μέσα
στο Quick Clean Pod.

6 Τοποθετήστε το επάνω μέρος του Quick Clean Pod
ξανά στη βάση και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να
ακούσετε ένα κλικ.
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Μην γέρνετε το Quick Clean Pod ώστε να αποφύγετε
τις διαρροές.

Χρήση του Quick Clean Pod
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή με
αφρό ξυρίσματος, τζελ ξυρίσματος ή προϊόντα preshave, ξεβγάλτε καλά τις ξυριστικές κεφαλές προτού
χρησιμοποιήσετε το Quick Clean Pod.
Πάντα να τινάζετε το νερό από την ξυριστική μηχανή
πριν την τοποθετήσετε στο Quick Clean Pod.
1 Τοποθετήστε την ξυριστική μηχανή ανάποδα μέσα
στο Quick Clean Pod. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η
ξυριστική μηχανή αντιλαμβάνεται αυτόματα ότι είναι
στο Quick Clean Pod.
2 Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή για να
ξεκινήσετε το πρόγραμμα καθαρισμού.
Κάθε πρόγραμμα καθαρισμού διαρκεί περίπου ένα
λεπτό. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
καθαρισμού, ο χρόνος που απομένει εμφανίζεται στη
λαβή ως ρολόι αντίστροφης μέτρησης.
3 Αφήστε την ξυριστική μηχανή να στεγνώσει πλήρως
στον αέρα στο Quick Clean Pod πριν την
αποθηκεύσετε.

Τι σημαίνει το εικονίδιο επάνω στην κασέτα
γρήγορου καθαρισμού μου;
Εικο
νίδιο

Συμπεριφορά

Ερμηνεία

Εμφανίζεται στο Quick Clean
Pod

Η κασέτα Quick Clean Pod
χρειάζεται αντικατάσταση.

Αντικατάσταση της κασέτας του Quick Clean Pod
Αντικαταστήστε την κασέτα Quick Clean Pod αμέσως
όταν εμφανιστεί το εικονίδιο αντικατάστασης κασέτας
στο Quick Clean Pod ή ακολουθήστε τον παρακάτω
πίνακα.
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Συχνότητα χρήσης

Κύκλοι

Πότε πρέπει να
αντικαθίσταται η
κασέτα του Quick
Clean Pod

Κάθε μέρα

Περίπου 30

Κάθε μήνα

Μερικές φορές την
εβδομάδα

Περίπου 20

Κάθε 2 μήνες

Κάθε εβδομάδα

Περίπου 13

Κάθε 3 μήνες

Κάθε μήνα

Περίπου 3

Κάθε 3 μήνες

1 Περιστρέψτε και αφαιρέστε το άνω μέρος του Quick
Clean Pod.

2 Ανασηκώστε και βγάλτε από τη λαβή την κασέτα του
Quick Clean Pod από το Quick Clean Pod.

3 Αδειάστε τυχόν υγρό που απομένει στην αποχέτευση
και ανακυκλώστε το άδειο στοιχείο σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς για τα απορρίμματα.

4 Τοποθετήστε μια νέα κασέτα Quick Clean Pod μέσα
στο Quick Clean Pod.
Σαρώστε τον κωδικό QR στα αριστερά ή επισκεφτείτε
τον ιστότοπο www.philips.com/cleaning-cartridge
για να παραγγείλετε ανταλλακτικές κασέτες Quick
Clean Pod.
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Αποθήκευση
Σημείωση: Σας συνιστούμε να αφήσετε τη συσκευή και τα
εξαρτήματά της να στεγνώσουν προτού τα
αποθηκεύσετε για την επόμενη χρήση.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή στη θήκη (εάν παρέχεται).
- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα (εάν
παρέχεται) στη μηχανή ξυρίσματος για να την
προστατέψετε από τυχόν συσσωρευμένη βρομιά.
- Εναλλακτικά, αποθηκεύστε τη συσκευή στη βάση
φόρτισης (εάν παρέχεται) ή μέσα στo Philips Quick
Clean Pod (εάν παρέχεται).

Πώς αντικαθιστώ τις ξυριστικές κεφαλές;
Για μέγιστη απόδοση κατά το ξύρισμα, σας
συμβουλεύουμε να αντικαθιστάτε τις κεφαλές
ξυρίσματος κάθε δύο χρόνια.
Αντικαταστήστε αμέσως τις φθαρμένες κεφαλές
ξυρίσματος. Να αντικαθιστάτε πάντα τις ξυριστικές
κεφαλές με γνήσιες ξυριστικές κεφαλές της Philips.

Αντικατάσταση των ξυριστικών κεφαλών
1 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή.
2 Πατήστε το κουμπί απασφάλισης στη μονάδα
ξυρίσματος και αφαιρέστε την υποδοχή των
ξυριστικών κεφαλών από τη μονάδα ξυρίσματος.

3 Γυρίστε τους δακτυλίους συγκράτησης
αριστερόστροφα και αφαιρέστε τους. Φυλάξτε τους
σε ένα ασφαλές μέρος.
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4 Αφαιρέστε τις ξυριστικές κεφαλές από τη υποδοχή
των ξυριστικών κεφαλών.
Απορρίπτετε αμέσως τις χρησιμοποιημένες
ξυριστικές κεφαλές, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση
να τις μπερδέψετε με καινούργιες κεφαλές.
5 Τοποθετήστε νέες ξυριστικές κεφαλές στην υποδοχή.

6 Επανατοποθετήστε τους δακτυλίους συγκράτησης
στις ξυριστικές κεφαλές και στρέψτε τους
δεξιόστροφα για να τους επανασυνδέσετε.

-

Κάθε δακτύλιος συγκράτησης έχει δύο εγκοπές που
εφαρμόζουν ακριβώς στις προεξοχές της υποδοχής
των ξυριστικών κεφαλών. Γυρίστε το δακτύλιο
δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ" που
υποδεικνύει ότι ο δακτύλιος έχει ασφαλίσει.

7 Εισαγάγετε το εξάρτημα συγκράτησης της υποδοχής
ξυριστικής κεφαλής μέσα στην υποδοχή στο άνω
μέρος της μονάδας ξυρίσματος και κλείστε τη
μονάδα ξυρίσματος.

Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/partsand-accessories ή επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπό σας
της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα
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σας (βλέπε το φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης για τα
στοιχεία επικοινωνίας).
Διατίθενται τα εξής αξεσουάρ και ανταλλακτικά:
- Ξυριστικές κεφαλές SH91 της Philips
- CC12 Κασέτα καθαρισμού συσκευασία των 2
- CC13 Κασέτα καθαρισμού συσκευασία των 3
- CC16 Κασέτα καθαρισμού συσκευασία των 6
Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα
προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη
συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με
τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών
ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας.

Ξυριστική μηχανή
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Δεν μπορώ να
συνδέσω την
ξυριστική μηχανή.

Δεν έχετε
κατεβάσει την
εφαρμογή.

Κατεβάστε την εφαρμογή.

Δεν έχει
δημιουργηθεί
ακόμα σύζευξη
ανάμεσα στην
ξυριστική μηχανή
και το smartphone.

Δημιουργήστε σύζευξη ανάμεσα
στην ξυριστική μηχανή και το
smartphone σας σύμφωνα με τις
οδηγίες της εφαρμογής.

Η πρώτη
προσπάθεια
σύζευξης απέτυχε.

Καταργήστε τη σύζευξη της
ξυριστικής μηχανής και του
smartphone και επαναλάβετε τη
διαδικασία σύζευξης.

Το smartphone σας Βεβαιωθείτε ότι το smartphone
δεν μπορεί να
σας υποστηρίζει Bluetooth 4.2 ή
εντοπίσει την
ανώτερη έκδοση.
ξυριστική μηχανή
σας.
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Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση
Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth
είναι ενεργοποιημένο στο
smartphone σας και ότι το
κλείδωμα ταξιδιού είναι
απενεργοποιημένο στην
ξυριστική μηχανή σας.
Βεβαιωθείτε ότι το smartphone
βρίσκεται σε απόσταση το πολύ
ενός μέτρου από την ξυριστική
μηχανή για να λειτουργεί η
σύνδεση Bluetooth.
Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική
μηχανή σας είναι φορτισμένη.

Η ξυριστική μηχανή
και το smartphone
σας είχαν
συζευχθεί.
Καταργήσατε τη
σύζευξη μόνο της
ξυριστικής
μηχανής.
Θέλω να
χρησιμοποιήσω
την ξυριστική
μηχανή χωρίς την
εφαρμογή.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις
Bluetooth στο smartphone σας.
Βεβαιωθείτε ότι καταργήθηκε και
η σύζευξη του smartphone σας.
Έπειτα δοκιμάστε ξανά να τα
συζεύξετε.

Δεν χρειάζεται να συνδέετε την
ξυριστική μηχανή σας στο
smartphone σας πριν από κάθε
ξύρισμα. Η ξυριστική μηχανή
λειτουργεί θαυμάσια χωρίς την
εφαρμογή, αν και δεν θα
απολαύσετε τα ίδια οφέλη. Για να
λάβετε εξατομικευμένες
υποδείξεις ξυρίσματος, απλά
φροντίστε να το συνδέετε
τουλάχιστον μία φορά ανά 20
ξυρίσματα για να συγχρονίζετε τα
δεδομένα ξυρίσματός σας.
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Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Η συσκευή δεν
λειτουργεί όταν
πιέζω το κουμπί
ενεργοποίησης/απ
ενεργοποίησης.

Η συσκευή
εξακολουθεί να
είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα. Για
λόγους ασφαλείας,
η συσκευή μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
μόνο χωρίς
καλώδιο.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από
την πρίζα και πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίη
σης για να την ενεργοποιήσετε.

Η
επαναφορτιζόμενη
μπαταρία είναι
άδεια.

Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Το κλείδωμα
ταξιδιού είναι
ενεργοποιημένο.

Πατήστε το κουμπί μενού για 3
δευτερόλεπτα για να
απενεργοποιήσετε το κλείδωμα
ταξιδιού.

Η μονάδα
ξυρίσματος είναι
βρόμικη ή έχει
υποστεί βλάβη σε
τέτοιο βαθμό που
δεν είναι δυνατή η
λειτουργία του
μοτέρ.

Καθαρίστε σχολαστικά τις
ξυριστικές κεφαλές ή
αντικαταστήστε τις.

Οι ξυριστικές
κεφαλές έχουν
υποστεί βλάβη ή
έχουν φθαρεί.

Αντικαταστήστε τις ξυριστικές
κεφαλές.

Οι ξυριστικές
κεφαλές
εμποδίζονται από
τρίχες και βρωμιά.

Καθαρίστε τις ξυριστικές κεφαλές
σχολαστικά.

Η συσκευή
δεν ξυρίζει τόσο
καλά όσο
παλιότερα.
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Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Υπάρχει διαρροή
νερού από το κάτω
μέρος της
συσκευής.

Κατά τη διάρκεια
του καθαρισμού,
μπορεί να
συγκεντρωθεί νερό
ανάμεσα στο σώμα
και το εξωτερικό
περίβλημα της
συσκευής.

Αυτό είναι φυσιολογικό και
ακίνδυνο, καθώς όλα τα
ηλεκτρονικά κυκλώματα είναι
ενσωματωμένα σε σφραγισμένη
μονάδα τροφοδοσίας μέσα στη
συσκευή.

Philips Quick Clean Pod
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Η ξυριστική μηχανή μου
δεν είναι καθαρή μετά
τη χρήση του Philips
Quick Clean Pod.

Έχετε αφαιρέσει την
ξυριστική μηχανή πριν
από την ολοκλήρωση
του προγράμματος
καθαρισμού.

Αφήστε την ξυριστική
μηχανή στο Philips
Quick Clean Pod για το
πλήρες πρόγραμμα
καθαρισμού. Κάθε
πρόγραμμα
καθαρισμού διαρκεί
περίπου 1 λεπτό. Το
εικονίδιο καθαρισμού
σβήνει μόλις
ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα
καθαρισμού.

Η κασέτα Quick Clean
Pod της Philips
χρειάζεται
αντικατάσταση.

Αντικαταστήστε την
κασέτα Philips Quick
Clean Pod.

Το Philips Quick Clean
Pod έχει γείρει.

Τοποθετήστε το Philips
Quick Clean Pod σε μια
επίπεδη επιφάνεια.

Το Philips Quick Clean
Pod παίρνει ισχύ από το
μοτέρ της ξυριστικής
μηχανής.

Τοποθετήστε την
ξυριστική μηχανή μέσα
στο Philips Quick Clean
Pod. Ενεργοποιήστε την
ξυριστική μηχανή.

Το Philips Quick Clean
Pod δεν ανάβει.
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Το Philips Quick Clean
Pod έχει ξεχειλίσει.
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Η ξυριστική μηχανή
είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα.

Αποσυνδέστε την
ξυριστική μηχανή από
το τροφοδοτικό.

Η μπαταρία της
ξυριστικής μηχανής
είναι άδεια.

Φορτίστε την ξυριστική
μηχανή προτού
χρησιμοποιήσετε την
κασέτα γρήγορου
καθαρισμού Philips.

Χρησιμοποιείτε τακτικά
το Philips Quick Clean
Pod μετά το ξέβγαλμα
της ξυριστικής μηχανής
αλλά δεν την τινάζετε
για να φύγει το πολύ
νερό.

Τινάζετε τη συσκευή για
να απομακρύνετε το
νερό μετά το ξέβγαλμα
των κεφαλών
ξυρίσματος κάθε φορά
που τοποθετείτε την
ξυριστική μηχανή μέσα
στο Philips Quick Clean
Pod.

Ξυριστήκατε με τζελ ή
αφρό ξυρίσματος και
δεν ξεβγάλατε την
ξυριστική μηχανή πριν
από τη χρήση του
Philips Quick Clean Pod.

Ξεβγάλτε καλά τις
ξυριστικές κεφαλές πριν
από τη χρήση του
Philips Quick Clean Pod.

Περαιτέρω καθοδήγηση
Για περισσότερες οδηγίες και βίντεο σχετικά με την
ξυριστική μηχανή S9000, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό
QR ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/myS9000shaver
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Ανακύκλωση
-

-

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα
και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί
με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και
μπαταριών.

Αφαίρεση ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει
να αφαιρείται μόνο από ειδικευμένο επαγγελματία όταν
απορρίπτεται η συσκευή. Προτού αφαιρέσετε την
μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί
από την πρίζα και ότι η μπαταρία είναι πλήρως
αποφορτισμένη.

Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ανοίξετε τη
συσκευή και όταν απορρίπτετε την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, να λαμβάνετε τις
απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.
Κατά το χειρισμό μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι τα
χέρια σας, το προϊόν και οι μπαταρίες είναι
στεγνά.
Για να αποφύγετε το τυχαίο βραχυκύκλωμα των
μπαταριών μετά την αφαίρεση, μην αφήνετε τους
ακροδέκτες της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή
με μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα,
τσιμπιδάκια, δακτυλίδια). Μην τυλίγετε τις
μπαταρίες σε αλουμινόχαρτο. Τυλίξτε τους
ακροδέκτες των μπαταριών με ταινία ή
τοποθετήστε τις μπαταρίες σε πλαστική σακούλα
πριν τις απορρίψετε.
1 Εάν είναι δυνατόν, τραβήξτε τη μονάδα ξυρίσματος ή
κοπής από τη συσκευή.
2 Εάν υπάρχουν βίδες στο περίβλημα της συσκευής,
αφαιρέστε τις με ένα κατσαβίδι.
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3 Αφαιρέστε τα εξωτερικά καλύμματα τοποθετώντας
ένα κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής μεταξύ των άκρων
και γυρίζοντάς το. Αφαιρέστε επίσης πρόσθετες βίδες
ή/και εξαρτήματα και σπάστε τυχόν κουμπωτές
συνδέσεις.
4 Εάν υπάρχει μονάδα τροφοδοσίας στο εσωτερικό της
συσκευής, αφαιρέστε την από τη συσκευή, κόψτε τα
καλώδια και ανοίξτε τη μονάδα τροφοδοσίας με
κατσαβίδι.
5 Λυγίστε στο πλάι τα ελάσματα των μπαταριών με ένα
κατσαβίδι και αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία.

Εμπορικά σήματα
Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple και οι επωνυμίες
iPad και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store
είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.
Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Το
Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά
σήματα της Google Inc.
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι
εμπορικά σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των
σημάτων από τη Philips Personal Care γίνεται κατόπιν
άδειας.
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