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Общо описание
1 Изскачаща приставка за подстригване
2 Плъзгач за освобождаване на машинката за
подстригване
3 Бръснещ блок
4 Бутон за освобождаване на бръснещия блок
5 Бутон за вкл./изкл.
6 Бутон MENU
7 Гнездо за малък жак
8 Зарядна поставка
9 Захранващо устройство
10 Малък жак
11 Предпазна капачка
12 Торбичка
13 Пълнител за бързо почистване на Philips
14 Поставка за бързо почистване
15 Четка за почистване
16 Настройки за дължина
17 Приставка с щракване за оформяне на брада
18 Гребен за приставката за оформяне на брада
19 Държач за приставки
20 Приставка с щракване: четка за почистване
Забележка: Включените в комплекта аксесоари може
да са различни за отделните продукти. Кутията
показва аксесоарите, които са доставени с вашия
уред.
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Въведение – идентифицирайте своята
самобръсначка
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome или чрез приложението.
Това ръководство за потребителя съдържа
информация за двете версии на самобръсначката
S9000. Фиг. A и фиг. Б ще ви помогнат да
идентифицирате коя версия притежавате.
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фиг. A
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фиг. Б
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Важна информация за безопасност
Използвайте продукта само по предназначение.
Преди да използвате продукта и батериите и
аксесоарите към него, прочетете внимателно тази
важна информация и я запазете за бъдеща справка.
Неправилната употреба може да доведе до опасности
или сериозни наранявания. Включените в комплекта
аксесоари може да са различни за различните
продукти.

Предупреждение
-

Пазете уреда и захранващото устройство сухи.

-

Тази самобръсначка е водоустойчива. Тя е
подходяща за употреба във ваната или под душа и
за почистване с течаща вода. Затова, от
съображения за безопасност, самобръсначката
може да се използва само без кабел.
Не променяйте захранващото устройство.
Този уред може да се използва от деца,
навършили 8 години, и от хора с намалени
физически, сетивни или умствени възможности
или без опит и познания, ако са под наблюдение
или са инструктирани за безопасна употреба на
уреда и разбират евентуалните опасности. Не
позволявайте на деца да си играят с уреда.
Почистването и потребителската поддръжка не
бива да се извършват от деца без надзор.
Изключвайте уреда от контакта, преди да го
почиствате с вода.
Не използвайте повреден уред. Заменете
повредените части с нови части на Philips.
За почистване на уреда използвайте само студена
или хладка вода.

-

-
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По хигиенни съображения уредът трябва да се
използва само от едно лице.
Никога не почиствайте уреда с въздух под
налягане, абразивни гъби, абразивни почистващи
препарати или агресивни течности.
Винаги поставяйте системата за почистване върху
стабилна, равна и хоризонтална повърхност, за да
предотвратите разливане.
Винаги проверявайте дали отделението за
пълнители е затворено, преди да използвате
системата за почистване.
Когато системата за почистване е готова за
употреба, не я местете, за да предотвратите
разливане на течността за почистване.
От гнездото отдолу на самобръсначката може да
капе вода, когато я изплаквате. Това е нормално и
не е опасно, тъй като цялата електроника е
затворена в капсулован силов блок вътре в
самобръсначката.
Не използвайте захранващото устройство във или
близо до контакти, в които има включен
електрически освежител за въздух, за да
предотвратите непоправима повреда на
захранващото устройство.
Не използвайте четката за почистване върху
увредена кожа или кожа, засегната от заболяване
или тежка форма на възпаление.
Не използвайте почистващата четка, ако приемате
стероидни медикаменти.
Свалете пиърсинги, бижута, очила и др., преди да
използвате уреда.
Бъдете внимателни при работата с вашия
смартфон близо до вода и във влажни среди.
Радиовълните може да повлияят негативно на
работата на пейсмейкърите и други медицински
устройства. Консултирайте се със своя лекар и
дръжте уреда на разстояние поне 20 см.
Максимално ниво на шума: Lc = 69 dB(A)
Използвайте само оригинални аксесоари и
консумативи на Philips. Използвайте само
разглобяем захранващ модул HQ8505.
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Зареждайте, използвайте и съхранявайте продукта
при температура между 5 °C и 35 °C.
Пазете продукта и батериите далече от огън и не
ги излагайте на пряка слънчева светлина или
високи температури.
Ако продуктът стане необичайно горещ или
изпуска миризма, смени цвета си или зареждането
му отнема повече от обикновено, прекратете
употребата и зареждането му и се свържете с
Philips.
Не поставяйте продуктите и батериите им в
микровълнови фурни или върху индукционни
котлони.
Не отваряйте, не променяйте, не пробивайте, не
повреждайте, нито разглобявайте продукта или
батерията, за да не предизвикате нагряване на
батериите или отделяне на токсични или опасни
вещества. Батериите да не се свързват на късо, да
не се зареждат прекомерно, нито да се зареждат
обратно.
Ако батериите са повредени или текат, избягвайте
контакт с кожата или очите. В случай на такъв
контакт незабавно изплакнете обилно с вода и
потърсете медицинска помощ.

Течност за пълнител за бързо почистване
на Philips
-

Да се съхранява извън обсега на деца.
Не поглъщайте.

Електромагнитни полета (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с нормативната
уредба и всички действащи стандарти, свързани с
излагането на електромагнитни излъчвания.

Директива за радио оборудване
-

Уредите от серия S9000 разполагат с Bluetooth
клас 2.
Честотната лента, в която работи Bluetooth на
уредите от серия S9000, е 2,4 GHz.

Български
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Максималната радиочестотна мощност, излъчена
в честотната лента, при която работят уредите от
серия S9000, е по-малко от 20 dBm.
Това оборудване е конструирано по такъв начин,
че продуктът да отговаря на изискването на член
10, параграф 2, тъй като може да работи в поне
една държава членка на ЕС, както е разгледано, и
продуктът е в съответствие с член 10, параграф 10,
тъй като няма ограничения за въвеждане в
експлоатация във всички държави членки на ЕС.
С настоящото Philips декларира, че уредите от
серия S9000 са в съответствие с основните
изисквания и другите приложими разпоредби на
Директива 2014/53/ЕС. Можете да се консултирате
с декларацията за съответствие на адрес
www.philips.com/support.
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Какво означават иконите на дисплея? (фиг. A)
-

Главно меню (когато самобръсначката е изключена)
Можете да превключвате през елементите от менюто, като
натискате бутона за меню.
Можете също да активирате или дезактивирате някои
функции с продължително натискане.

Икона

Значение
Главното меню показва състоянието на батерията в
проценти.
Иконите на менюто на датчика за движение показват дали
движението по време на последното бръснене е било
подходящо, или може да се подобри.
Можете да активирате заключването при пътуване в това
меню.
Тук дисплеят показва, че самобръсначката не е сдвоена със
смартфона.
Дисплеят показва, че самобръсначката е сдвоена със
смартфона.

-

Включване на самобръсначката
Натиснете бутона вкл./изкл., за да включите
самобръсначката.

Икона

Значение
Когато включите самобръсначката, кратка анимация с тези
икони показва коя настройка за обратна връзка за натиска е
активирана. Можете да превключвате през настройките за
обратната връзка за натиска, като натискате бутона за меню.

Български
-
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Предупреждения и известия

Икона

Значение
Батерията е почти изтощена и трябва да заредите
самобръсначката.
Когато мястото за съхранение на данни е почти пълно,
получавате известие, напомнящо ви да синхронизирате
данните за бръсненето си. За да предотвратите загуба на
данни, синхронизирайте самобръсначката с приложението.
Бръснещият блок е замърсен или повреден до такава степен,
че моторът не може да работи. Почистете основно
бръснещите глави.

Използвате неправилното захранващо устройство.
Използвайте само захранващото устройство (HQ8505),
получено със самобръсначката.
-

Почистване на самобръсначката

Икона

Значение
Напомняне: почиствайте самобръсначката в поставката за
бързо почистване.
Напомняне: почиствайте самобръсначката.

Процесът на почистване е в ход и дисплеят показва
оставащото време за почистване като часовник или в
секунди, ако натиснете бутона за меню.
Процесът на почистване е прекъснат.
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Изключване от контакта преди употреба

Икона

Значение
Изключете самобръсначката от контакта, преди да я
използвате.

Какво означават иконите на дисплея? (фиг. Б)
-

Главно меню
Можете да превключвате през елементите от менюто, като
натискате бутона за меню.
Можете също да активирате или дезактивирате някои
функции с продължително натискане.

Икона

Значение
Това меню показва състоянието на батерията в проценти.

В това меню можете да активирате или дезактивирате
заключването при пътуване.
В това меню можете да дезактивирате или активирате отново
обратната връзка от светлинния пръстен.

-

Включване на самобръсначката
Натиснете бутона вкл./изкл., за да включите
самобръсначката.

-

Bluetooth

Икона

Значение
Тази икона показва, че самобръсначката е сдвоена с вашия
смартфон.

Български
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Тази икона ще се показва, след като прекратите сдвояването
на смартфона и самобръсначката.

-

Предупреждения и известия

Икона

Значение
Батерията е почти изтощена и трябва да заредите
самобръсначката.
Когато мястото за съхранение на данни е почти пълно,
получавате известие, напомнящо ви да синхронизирате
данните за бръсненето си. За да предотвратите загуба на
данни, синхронизирайте самобръсначката с приложението.
Бръснещият блок е замърсен или повреден до такава степен,
че моторът не може да работи. Почистете старателно
бръснещите глави.

Използвате неправилен захранващ кабел. Използвайте само
захранващия кабел, доставен заедно със самобръсначката.

-

Почистване на самобръсначката

Икона

Значение
Напомняне: почиствайте самобръсначката в поставката за
бързо почистване.
Напомняне: почистете самобръсначката.

Процесът на почистване е в ход и дисплеят показва
оставащото време за почистване като часовник или в
секунди, ако натиснете бутона за меню.
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Процесът на почистване е прекъснат.

-

Изключване от контакта преди употреба

Икона

Значение
Изключете самобръсначката от контакта, преди да я
използвате.

Главно меню (фиг. А)
Докато самобръсначката е изключена, можете да
превключвате между четирите функции в менюто,
като натискате бутона за меню.
- Оставащ заряд на батерията
Този елемент от менюто показва оставащия заряд
на батерията.

-

Датчик за движението
Този елемент от менюто показва обратната връзка
за движението от последното ви бръснене.

-

Заключване при пътуване
От този елемент на менюто можете да заключвате
и отключвате самобръсначката си, като натиснете
и задържите бутона за меню за 3 секунди. Когато
ще пътувате, можете да заключите
самобръсначката, за да предотвратите случайното
ѝ включване. Когато заключването при пътуване е
активирано, Bluetooth ще се изключи автоматично
и самобръсначката ви ще бъде в енергоспестяващ
режим.

Български
-
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Bluetooth
От този елемент на менюто можете да премахнете
сдвояването на смартфона и самобръсначката.
За информация относно предимствата от
сдвояването на самобръсначката и смартфона
вижте „Предимства от свързването на
самобръсначката към приложението“.
Забележка: Уверете се, че вашият смартфон
разполага с Bluetooth® 4.2 или по-нова версия.
Тази самобръсначка е оборудвана с Bluetooth® 4.2
и по-нова версия за свързване към приложението.
Когато сте сдвоили своите самобръсначка и
смартфон, Bluetooth на самобръсначката се
включва автоматично дори когато
самобръсначката е изключена. Това позволява
вашите данни за бръснене да се синхронизират
по-късно, така че няма нужда да носите смартфона
си със себе си, когато се бръснете.
Забележка: Можете да изключите Bluetooth на
самобръсначката, като активирате заключването
при пътуване.

Главно меню (фиг. Б)
Можете да превключвате функциите в менюто, като
натискате бутона на менюто.

Оставащ заряд на батерията
Този елемент от менюто показва оставащия заряд на
батерията.
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Обратна връзка след бръснене
Забележка: Това меню се показва само след като
активирате тази функция чрез настройките на
приложението.
Можете да оптимизирате опита си при бръснене, като
прилагате правилното движение и сила на натиск.
Този елемент показва звезди за оценка на
последното ви бръснене. Те дават информация за
това дали натискът и движението, които сте
приложили по време на бръснене, са били добри, или
биха могли да се подобрят.

Заключващ механизъм
Когато ще пътувате, можете да заключите
самобръсначката, за да предотвратите случайното ѝ
включване. В това меню натиснете и задръжте бутона
на менюто за 3 секунди за заключване или
отключване на самобръсначката. Когато
заключването при пътуване е активирано, Bluetooth
ще се изключи автоматично и самобръсначката ви ще
бъде в енергоспестяващ режим.

Вкл./изкл. на светлинния пръстен
По време на бръсненето получавате обратна връзка
за силата на прилагания натиск чрез светлинния
пръстен в горната част на дръжката на
самобръсначката.
Светлинният пръстен е активен по подразбиране.
Можете да го дезактивирате или активирате отново.
За да дезактивирате обратната връзка от светлинния
пръстен:
1 Превключвайте елементите от менюто, като
натискате бутона на менюто, докато стигнете до
менюто Вкл. светлина.
2 Докато сте в менюто Вкл. светлина, натиснете и
задръжте бутона на менюто за 3 секунди, докато
видите Изкл. светлина на дисплея.
За да активирате отново обратната връзка от
светлинния пръстен:

Български
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1 Превключвайте елементите от менюто, като
натискате бутона на менюто, докато стигнете до
менюто Изкл. светлина.
2 Докато сте в менюто Изкл. светлина, натиснете и
задръжте бутона на менюто за 3 секунди, докато
видите Вкл. светлина на дисплея.
Забележка: Обратната връзка от светлинния пръстен
е налична само когато бръснещият блок е прикрепен
към дръжката.

Bluetooth
Забележка: Менюто Bluetooth се показва само когато
самобръсначката е сдвоена с вашия смартфон.
Тук можете да прекратите сдвояването между
самобръсначката и смартфона. За да научите повече
за предимствата на сдвояването между
самобръсначката и смартфона, вижте „Предимства на
свързването между самобръсначката и
приложението“.
Забележка: Уверете се, че вашият смартфон
разполага с Bluetooth® 4.2 или по-нова версия.
Тази самобръсначка е оборудвана с Bluetooth® 4.2
и по-нова версия за свързване към приложението.
Когато сте сдвоили своите самобръсначка и
смартфон, Bluetooth на самобръсначката се
включва автоматично дори когато
самобръсначката е изключена. Това позволява
вашите данни за бръснене да се синхронизират
по-късно, така че няма нужда да носите смартфона
си със себе си, когато се бръснете.
Забележка: Можете да изключите Bluetooth на
самобръсначката, като активирате заключването
при пътуване.

Как да свържа самобръсначката и смартфона си?
(фиг. A)
Предимства на свързването между самобръсначката и
приложението
Може да използвате приложението за:
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получаване на обратна връзка и насоки в реално
време за движението и натиска;
активиране и персонализиране на обратната
връзка след бръснене;
синхронизиране на данните и проследяване на
историята на бръсненията;
подобряване на навиците си за бръснене и
намаляване на кожните проблеми, свързани с
него;
получаване на персонализирани съвети и
препоръки за стила.

Сдвоете самобръсначката и смартфона
Приложението е съвместимо с широка гама от
смартфони iPhone и Android™.
Повече информация можете да намерите на
www.philips.com/MyShaver9000-app.
1 Изтеглете приложението.
2 Проверете дали функцията за Bluetooth на
смартфона е включена.

3 Включете самобръсначката, за да активирате
Bluetooth.
4 Отворете приложението и следвайте
инструкциите, за да започнете процеса на
сдвояване.
5 След като са сдвоени, самобръсначката и
приложението се свързват автоматично, когато
приложението е отворено и Bluetooth на
телефона е включен.
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Синхронизирайте своите бръснения
Тази самобръсначка съхранява вашите данни за
бръснене, така че няма нужда да носите смартфона си
със себе си, когато се бръснете или искате да
проверите данните на по-късен етап.
Когато мястото за съхранение на данни е почти
пълно, получавате известие, напомнящо ви да
синхронизирате данните за бръсненето си. За да
предотвратите загуба на данни, синхронизирайте
самобръсначката с приложението.
1 Уверете се, че телефонът ви е близо до
самобръсначката и отворете приложението.
2 Приложението ще се свърже автоматично и ще
синхронизира вашите последни бръснения.

Премахване на сдвояването между самобръсначката и
смартфона
Можете да сдвоите самобръсначката само с един
смартфон в даден момент. За да премахнете
сдвояването на самобръсначката и смартфона
(например, когато си купите нов смартфон),
изпълнете следните стъпки:
- Най-напред прекратете сдвояването на
самобръсначката.
1 Превключвайте между елементите от менюто, като
натискате бутона за меню, докато не стигнете до
менюто за Bluetooth.

2 Натиснете и задръжте бутона за меню, докато не
се покаже избор между кръстче и отметка.
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3 Изберете отметката, като натиснете отново бутона
за меню, за да премахнете сдвояването.
Забележка: Когато премахването на сдвояването е
извършено успешно, виждате иконата за Bluetooth
върху дръжката на самобръсначката вляво.
Забележка: Когато искате да сдвоите
самобръсначката и смартфона отново, първо се
уверете, че двете устройства не са сдвоени.
- След това прекратете сдвояването на
смартфона.
1 Отидете в настройките на своя смартфон и
изберете Bluetooth.
2 Докоснете името на самобръсначката.
3 Докоснете „забравяне“ или „премахване на
сдвояване“.
Забележка: Процедурата за премахване на
сдвояване може да варира в зависимост от
смартфона. Проверете ръководството на своя
смартфон за повече информация.

Как да свържа самобръсначката и смартфона си?
(фиг. Б)
Предимства на свързването между самобръсначката и
приложението
Може да използвате приложението за:
- получаване на обратна връзка и насоки в реално
време за движението и натиска;
- активиране и персонализиране на обратната
връзка след бръснене;
- синхронизиране на данните и проследяване на
историята на бръсненията;
- подобряване на навиците си за бръснене и
намаляване на кожните проблеми, свързани с
него;
- получаване на персонализирани съвети и
препоръки за стила.
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Сдвоете самобръсначката и смартфона
Приложението е съвместимо с широка гама от
смартфони iPhone и Android™.
Повече информация можете да намерите на
www.philips.com/MyShaver9000-app.
1 Изтеглете приложението.
2 Проверете дали функцията за Bluetooth на
смартфона е включена.

3 Включете самобръсначката, за да активирате
Bluetooth.
4 Отворете приложението и следвайте
инструкциите, за да започнете процеса на
сдвояване.
5 След като са сдвоени, самобръсначката и
приложението се свързват автоматично, когато
приложението е отворено и Bluetooth на
телефона е включен.
Забележка: Когато самобръсначката се сдвои със
смартфон, менюто Bluetooth се показва като нов
елемент.

Синхронизирайте своите бръснения
Тази самобръсначка съхранява вашите данни за
бръснене, така че няма нужда да носите смартфона си
със себе си, когато се бръснете или искате да
проверите данните на по-късен етап.
Когато мястото за съхранение на данни е почти
пълно, получавате известие, напомнящо ви да
синхронизирате данните за бръсненето си. За да
предотвратите загуба на данни, синхронизирайте
самобръсначката с приложението.
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1 Уверете се, че телефонът ви е близо до
самобръсначката и отворете приложението.
2 Приложението ще се свърже автоматично и ще
синхронизира вашите последни бръснения.

Премахване на сдвояването между самобръсначката и
смартфона
Можете да сдвоите самобръсначката само с един
смартфон в даден момент. За да премахнете
сдвояването на самобръсначката и смартфона
(например, когато си купите нов смартфон),
изпълнете следните стъпки:
- Най-напред прекратете сдвояването на
самобръсначката.
1 Превключвайте елементите от менюто, като
натискате бутона на менюто, докато стигнете до
менюто Bluetooth.

2 Натиснете и задръжте бутона за меню, докато не
се покаже избор между кръстче и отметка.

3 Изберете отметката, като натиснете отново бутона
за меню, за да премахнете сдвояването.
Забележка: Когато самобръсначката се сдвои със
смартфон, менюто Bluetooth се показва като нов
елемент. Когато сдвояването й се прекрати, това
меню ще изчезне.
Забележка: Когато сдвояването на самобръсначката е
прекратено успешно, на дисплея й ще се покаже за
кратко иконата на Bluetooth.
Забележка: Когато искате да сдвоите
самобръсначката и смартфона отново, първо се
уверете, че двете устройства не са сдвоени.
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След това прекратете сдвояването на
смартфона.
1 Отидете в настройките на своя смартфон и
изберете Bluetooth.
2 Докоснете името на самобръсначката.
3 Докоснете „забравяне“ или „премахване на
сдвояване“.
Забележка: Процедурата за премахване на
сдвояване може да варира в зависимост от
смартфона. Проверете ръководството на своя
смартфон за повече информация.

Каква информация ми дава самобръсначката? (фиг.
A)
Обратна връзка от светлинния пръстен
По време на бръсненето получавате обратна връзка
за силата на прилагания натиск чрез светлинния
пръстен в горната част на дръжката на
самобръсначката.
Светлинният пръстен на дръжката свети в различни
цветове по време на бръсненето, за да ви даде
обратна връзка за силата на натиска, който оказвате.
Това са настройките по подразбиране:
- Когато не прилагате достатъчно натиск,
пръстенът свети в синьо.
-

-

Когато прилагате правилен натиск, пръстенът
свети в зелено.

Когато прилагате твърде силен натиск,
пръстенът свети в оранжево.
Когато самобръсначката е включена, можете да
персонализирате вида на обратната връзка за
натиска, която получавате.
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1 Включете самобръсначката.

2 Натиснете бутона за меню, за да превключвате
между опциите за обратната връзка за натиска.
Таблицата по-долу показва каква обратна връзка
за натиска получавате с всяка опция.

Прилага се
твърде слаб
натиск

Прилага се
подходящият
натиск

Прилага се
твърде силен
натиск

синьо

зелено

оранжево

Няма обратна
връзка

Няма обратна
връзка

Пълна обратна връзка
за натиска

Частична обратна
връзка за натиска

оранжево
Без обратна връзка за
натиска

Няма обратна
връзка

Няма обратна
връзка

Няма обратна
връзка

Забележка: Забележка: Обратната връзка от
светлинния пръстен е налична само когато
бръснещият блок е прикрепен към дръжката.
Когато към дръжката са прикрепени приставката
за оформяне на брада или четката за почистване,
обратната връзка за движението и натиска се
изключва автоматично.
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Обратна връзка след бръснене
Забележка: Тази функция се активира чрез
настройките в приложението.
Можете да оптимизирате опита си при бръснене, като
прилагате правилното движение и сила на натиск.
Когато тази функция е активирана, самобръсначката
ви дава обратна връзка непосредствено след
бръснене и се изключва.
Обратна връзка от датчика за натиск
Когато натискът по време на бръснене може да се
подобри, иконата на датчика за натиска се показва с
удивителен знак.
- Натискът, който сте упражнили по време на
бръсненето, е бил твърде голям.

-

Натискът, който сте упражнили по време на
бръсненето, е бил твърде малък.

Обратна връзка от датчика за движението
- Когато движението по време на бръснене може
да се подобри, иконата на датчика за
движението се показва с удивителен знак.
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-

Когато натискът и движението, прилагани по
време на бръсненето, са идеални, и двете
икони се показват с отметка.

Каква информация ми дава самобръсначката? (фиг.
Б)
Обратна връзка от светлинния пръстен
По време на бръсненето получавате обратна връзка
за силата на прилагания натиск чрез светлинния
пръстен в горната част на дръжката на
самобръсначката.
Светлинният пръстен на дръжката свети в различни
цветове по време на бръсненето, за да ви дава
обратна връзка за силата на натиска, който прилагате.
Тази функция е активна по подразбиране.
- Когато не прилагате достатъчно натиск,
пръстенът свети в синьо.
-

Когато прилагате правилен натиск, пръстенът
свети в зелено.

-

Когато прилагате твърде силен натиск,
пръстенът свети в оранжево.

В менюто Вкл. светлина/Изкл. светлина за светлинния
пръстен можете да дезактивирате или активирате
отново тази функция.
Забележка: Обратната връзка от светлинния пръстен
е налична само когато бръснещият блок е прикрепен
към дръжката.
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Обратна връзка след бръснене
Забележка: Тази функция се активира чрез
настройките в приложението.
Можете да оптимизирате опита си при бръснене, като
прилагате правилното движение и сила на натиск.
Вашата самобръсначка ви дава звезди за оценка на
движението и натиска, приложени по време на
последното ви бръснене. Когато тази функция е
активирана:
- На самобръсначката се показва нов елемент от
менюто за обратна връзка след бръснене.
- Когато изключвате самобръсначката след всяко
бръснене, ще виждате незабавна обратна връзка
по три различни начина.
- Самобръсначката може да дава обратна връзка за
натиска, приложен по време последното
бръснене.
-

Самобръсначката може да дава обратна връзка за
движението.

-

Или самобръсначката може да дава обратна
връзка както за натиска, така и за движението.

-

Когато навигирате в менюто по-късно, ще виждате
както оценката за движението, така и оценката за
натиска при последното си бръснене в новия
елемент от менюто.
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Как да заредя своя уред?
Забележка: Този уред е водоустойчив. Той е
подходящ за употреба във ваната или под душа и за
почистване под течаща вода. Затова, от съображения
за безопасност, уредът може да се използва само без
кабел.
- Заредете устройството, преди да го използвате за
първи път, и след това го зареждайте, когато
оставащият заряд в батерията покаже, че е почти
изтощена.
- Зареждането отнема около 1 час.
- Бързо зареждане: След зареждане в продължение
на около 5 минути батерията има достатъчен
капацитет за едно пълно бръснене. Когато
батерията се зареди до 10 %, можете да
извършите едно пълно бръснене.
- Когато уредът е зареден напълно, той може да
осигури до 60 минути работа без кабел.
Забележка: Не можете да използвате уреда по
време на зареждане.

Зареждане със захранващото устройство
1 Проверете дали уредът е изключен.
2 Пъхнете малкия жак в уреда и включете адаптера
в контакта.
- Докато уредът се зарежда, на дисплея се
появява анимация, показваща напредъка.
- Когато уредът е напълно зареден, процентът на
батерията показва 100 %, а иконата на
батерията показва, че батерията е пълна.
3 След зареждане изключете захранващото
устройство от контакта и извадете малкия жак от
уреда.
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Символ за изключване от контакта преди употреба
Показва се символът за изключване от контакта
преди употреба, за да ви напомни да изключите
уреда от контакта и да извадите малкия жак от уреда,
преди да го включите.

Зареждане в зарядната поставка (само за определени
модели)
1 Уверете се, че уредът е изключен.
2 Поставете малкия жак в зарядната поставка и
включете захранващото устройство в контакта.
3 Сложете уреда в зарядната поставка.
Само за определени модели: Светлинният
пръстен в долната част на зарядната поставка
светва и се завърта бързо.
- След приблизително 5 минути светлинният
пръстен се върти по-бавно. Сега батерията
разполага с достатъчно заряд за едно пълно
бръснене.
- Докато уредът продължава да се зарежда,
светлинният пръстен става по-ярък и се върти
по-бавно.
- Когато уредът е напълно зареден, светлинният
пръстен светва напълно и спира да се върти.

Как да използвам моя уред и приставките?
Предупреждение: Винаги проверявайте уреда и
всички аксесоари преди употреба. Не
използвайте уреда или който и да е аксесоар,
ако е повреден, тъй като това може да доведе
до нараняване. Винаги сменяйте повредена
част с оригинална такава.

Бръснене
Можете да използвате този уред мокър или сух, или
дори под душа. За мокро бръснене нанесете малко
вода и пяна или гел за бръснене върху кожата си и
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изплакнете бръснещите глави под топла течаща вода,
преди да следвате стъпките по-долу.
1 Включете уреда.
2 Движете бръснещите глави по кожата си с кръгови
движения, за да хванете всички косми, растящи в
различни посоки. Постарайте се всяка бръснеща
глава да е напълно в контакт с кожата. Прилагайте
лек натиск за гладко, комфортно бръснене.
Забележка: Не натискайте твърде силно, тъй като
това може да доведе до раздразнение на кожата.
Забележка: Ако се бръснете с гел или пяна,
изплаквайте редовно бръснещия блок по време на
бръсненето, за да сте сигурни, че продължава да се
плъзга плавно по кожата ви.

3 Използвайте тесните страни на бръснещия блок,
за да бръснете труднодостъпни места, като
например по протежение на челюстта и под носа.

4 След всяка употреба изключвайте и почиствайте
уреда.
Забележка: Уверете се, че сте изплакнали всичката
пяна или гел за бръснене от уреда.

Период за адаптиране
Първите бръснения може да не дадат резултатите,
които очаквате, и дори може кожата ви леко да се
раздразни. Това е нормално. Кожата ви се нуждае от

Български

37

известно време, за да свикне с новата система за
бръснене.
Следвайте съветите, предложени в приложението, и
се бръснете редовно (най-малко 3 пъти в седмицата) с
тази самобръсначка в продължение на 3 – 4 седмици,
за да може кожата да се приспособи към новата
самобръсначка.

Напомняне за почистване
Когато изключите уреда, се показва напомнянето за
почистване на уреда.
- След всяка употреба почиствайте уреда и
приставките, за да предотвратите запушване и
повреда.
- Почиствайте внимателно бръснещите глави
веднъж месечно или когато уредът не бръсне така
както преди.

Подстригване
Можете да ползвате приставката за подстригване, за
да оформите бакенбардите и мустаците.
1 Избутайте надолу плъзгача за освобождаване на
приставката за подстригване, за да я отворите.
2 Включете уреда.

3 Дръжте приставката за подстригване
перпендикулярно на кожата и движете уреда
надолу с лек натиск.

4 Можете също да използвате приставката за
подстригване под носа си.
5 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката за подстригване, за да
предотвратите запушване и повреда.
6 Затворете приставката за подстригване.
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Използване на приставките с щракване
Забележка: Включените в комплекта аксесоари може
да са различни за отделните продукти. Кутията
показва аксесоарите, които са доставени с вашия
уред.
Забележка: Вашата самобръсначка ви дава обратна
връзка за натиска и движението само когато
бръснещият блок е прикрепен към дръжката.

Използване на приставката за оформяне на
брада с гребен
Можете да използвате приставката за оформяне на
брада с поставен гребен, за да оформите брадата си с
точно определена дължина или с различни настройки
за дължина. Можете също така да я използвате за
предварително подстригване на дългите косми за поудобно бръснене след това.
Настройките за дължина на косъма на приставката за
оформяне на брада отговарят на дължина на космите
след отрязване и варират от 1 до 5 мм.
1 Завъртете бръснещата глава или друга приставка,
за да я извадите от дръжката, и натиснете
приставката за оформяне на брада върху
дръжката.

2 Плъзнете гребена направо в направляващите
жлебове от двете страни на приставката за
оформяне на брада.

3 Натиснете селектора за дължина, след което го
преместете наляво или надясно, за да изберете
желаната настройка за дължина на косъма.
4 Включете уреда.
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5 Движете уреда нагоре с лек натиск. Внимавайте
предната част на гребена да се допира плътно до
кожата.
6 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката.

Използване на приставката за оформяне на
брада без гребен
Можете да използвате приставката за оформяне на
брада без гребена, за да оформите контура на
брадата, мустаците, бакенбардите или врата до
дължина 0,5 мм.
1 Издърпайте гребена от приставката за оформяне
на брада.
Забележка: Хванете гребена по средата, за да го
издърпате от приставката за оформяне на брада.
Не дърпайте гребена отстрани.
2 Включете уреда.
3 Дръжте приставката за оформяне на брада
перпендикулярно на кожата и движете уреда
надолу с лек натиск.
4 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката.

Използване на четката за почистване
Използвайте четката за почистване с вашия
ежедневен почистващ крем, за да отстраните
омазняването и нечистотиите.
Съветваме ви да я използвате не повече от веднъж
седмично.
Внимание: Не използвайте уреда върху наранена
или раздразнена кожа или върху рани.
1 Завъртете бръснещата главата или друга
приставка, за да я извадите от дръжката, и
натиснете четката за почистване върху дръжката.
2 Навлажнете четката за почистване с вода.
Не използвайте суха четка за почистване, тъй като
това може да раздразни кожата.
3 Овлажнете лицето си с вода и приложете
почистващо средство върху лицето.

40

Български
4 Поставете четката за почистване върху бузата си.
5 Включете уреда.
6 Внимателно придвижвайте четката по кожата от
носа към ухото. Не натискайте много силно.
Уверете се, че третирането е комфортно.
Не почиствайте чувствителната зона около очите.

7 След приблизително 20 секунди преместете уреда
на другата си буза и започнете да почиствате тази
част от лицето.

8 След приблизително 20 секунди преместете уреда
на челото си и започнете да почиствате тази част
от лицето. Нежно движете главата на четката от
ляво надясно.
Съветваме ви да не прекалявате с почистването и
да не почиствате която и да е зона повече от 20
секунди.
9 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката.
10 След третиране изплакнете и подсушете лицето
си. Лицето ви вече е готово за следващата стъпка
от ежедневната ви грижа за лицето.

Как да почиствам моя уред и приставките?
След всяка употреба почиствайте уреда и приставките
за оптимална работа.

Почистване на самобръсначката с течаща вода
След всяка употреба почиствайте самобръсначката,
за да предотвратите запушване и повреда.
Никога не подсушавайте бръснещия блок с кърпа
или хартиени салфетки, защото това може да
повреди бръснещите глави.

Български

41

Докато изплаквате бръснещия блок, от основата на
самобръсначката може да капе вода. Това е
нормално.
1 Включете самобръсначката.
2 Изплакнете бръснещия блок с топла течаща вода.
3 Изключете самобръсначката. Натиснете бутона за
освобождаване, за да отворите бръснещия блок.

4 Изплакнете отделението за косми под топла
течаща вода.

5 Изплакнете държача на бръснещите глави с топла
течаща вода.
6 Внимателно изтръскайте излишната вода и
оставете държача на бръснещата глава да изсъхне
напълно на въздух.
7 Затворете бръснещия блок.

Основно почистване
Съветваме ви да почиствате внимателно бръснещите
глави веднъж месечно или когато самобръсначката
не бръсне така както преди.
1 Уверете се, че уредът е изключен и не е включен в
контакта.
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2 Натиснете бутона за освобождаване върху
бръснещия модул и издърпайте държача на
бръснещата глава от бръснещия модул.

3 Изплакнете отделението за косми и държача на
бръснещата глава под течаща вода.
4 Свалете бръснещите глави. За подробни
инструкции вижте „Как да подменя бръснещите
глави?“
Забележка: Не почиствайте повече от едно ножче
и един предпазител едновременно, тъй като те са
в комплект. Ако случайно поставите ножче в
грешния предпазител, може да минат няколко
седмици, докато се възстанови оптималната
работа при бръснене.
5 Изплакнете ножовете и предпазителите под
течаща вода.
6 Изтръскайте излишната вода.
7 Върнете бръснещите глави на мястото им в
бръснещия блок. За подробни инструкции вижте
„Как да подменя бръснещите глави?“
8 Поставете пантата на държача на бръснещата
глава в жлеба от горната страна на бръснещия
блок и затворете бръснещия блок.

Почистване на изскачащата приставка за подстригване
След всяка употреба почиствайте приставката за
подстригване, за да предотвратите запушване и
повреда.
Никога не подсушавайте зъбците на приставката с
кърпа или салфетки, защото това може да ги
повреди.
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1 Уверете се, че уредът е изключен и не е включен в
контакта.
2 Избутайте надолу плъзгача за освобождаване на
изскачащата приставка за подстригване, за да я
отворите.
3 Включете уреда и изплакнете изскачащата
приставка за подстригване с топла вода.
4 След почистване изключете уреда.
5 Внимателно изтръскайте излишната вода и
оставете изскачащата приставка за подстригване
да изсъхне на въздух.
6 Затворете приставката за подстригване.
Съвет: За най-добри резултати на всеки шест месеца
смазвайте зъбците на изскачащата приставката за
подстригване с капка минерално масло (маслото не е
включено).

Почистване на приставките с щракване
Никога не подсушавайте приставките за подстригване
и за оформяне на брада с кърпа или хартиени
салфетки, защото това може да повреди режещите
зъби.
Включените в комплекта аксесоари може да са
различни за отделните продукти. Кутията показва
аксесоарите, които са доставени с вашия уред.

Почистване на приставката за оформяне на
брада
Почиствайте приставката за оформяне на брада след
всяка употреба.
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1 Издърпайте гребена от приставката за оформяне
на брада.
Забележка: Хванете гребена по средата, за да го
издърпате от приставката за оформяне на брада.
Не дърпайте гребена отстрани.
2 Изплакнете отрязаните косми от подстригващия
елемент с хладка вода.
3 Изплакнете отрязаните косми от гребена.

4 Свалете подстригващия елемент от приставката за
оформяне на брада. Като избутате подстригващия
елемент от приставката за оформяне на брада,
можете да премахнете всички косми, които са се
натрупали вътре в нея. Можете да изплакнете и
задната част на подстригващия елемент.
5 Изплакнете отрязаните косми от приставката за
оформяне на брада.
6 Внимателно изтръскайте излишната вода и
оставете гребена, подстригващия елемент и
приставката за оформяне на брада да изсъхнат
преди следващата употреба.
Никога не подсушавайте подстригващия
елемент с хавлиена кърпа или хартиени
салфетки, защото това може да повреди
режещите зъби.
7 Когато режещият блок е вече сух, прикрепете го
към приставката за оформяне на брада.
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8 Когато гребенът е сух, прикрепете го отново към
приставката за оформяне на брада.
Съвет: За оптимална работа смазвайте редовно
зъбите на приставката за оформяне на брада с капка
фино машинно масло.

Почистване на четката за почистване
Почиствайте четката за почистване след всяка
употреба.
1 Изключете уреда.
2 Свалете приставката от държача за приставки.
3 Измийте старателно частите с топла вода и сапун.
4 Подсушете приставката с кърпа.

Как да използвам поставката за бързо почистване?
Подготовка на поставката за бързо почистване
за употреба
1 Завъртете и отстранете горната част на поставката
за бързо почистване.

2 Завъртете капака и го свалете от пълнителя за
бързо почистване.

3 Повдигнете езичето на запечатващото фолио и го
издърпайте от ъгъла, за да премахнете
запечатващото фолио от пълнителя за бързо
почистване.
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4 Натиснете малката кръгла част на дръжката на
пълнителя за бързо почистване, за да отчупите
куката на дръжката.

5 Поставете пълнителя за бързо почистване в
поставката за бързо почистване.

6 Поставете горната част на поставката за бързо
почистване обратно върху основата и завъртете по
посока на часовниковата стрелка, докато чуете
щракване.

Не накланяйте поставката за бързо почистване, за
да избегнете изтичане.

Използване на поставката за бързо почистване
Забележка: Ако използвате самобръсначката с пяна
за бръснене, гел за бръснене или продукти за преди
бръснене, старателно изплакнете бръснещите
главите, преди да използвате поставката за бързо
почистване.
Винаги изтръсквайте излишната вода от
самобръсначката, преди да я поставите в
поставката за бързо почистване.
1 Поставете самобръсначката наобратно в
поставката за бързо почистване. Докато е
изключена, самобръсначката автоматично
открива, че се намира в поставката за бързо
почистване.
2 Включете самобръсначката, за да стартирате
програмата за почистване.
Всяка програма за почистване отнема
приблизително една минута. По време на
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програмата за почистване оставащото време се
показва върху дръжката като часовник с обратно
броене.
3 Оставете самобръсначката да изсъхне напълно на
въздух в поставката за бързо почистване, преди да
я приберете за съхранение.

Какво означава иконата на поставката за бързо
почистване?
Икона Поведение

Значение

Вижда се на поставката за
бързо почистване

Пълнителят за бързо почистване
трябва да се подмени.

Подмяна на пълнителя за бързо почистване
Подменете пълнителя за бързо почистване веднага,
когато иконата за подмяна на пълнителя за бързо
почистване стане видима, или следвайте таблицата
по-долу.

Честота на
използване

Цикли

Кога да подмените
пълнителя за бързо
почистване

Всеки ден

На около 30

Всеки месец

Няколко пъти
седмично

На около 20

На всеки 2 месеца

Всяка седмица

На около 13

На всеки 3 месеца

На около 3

На всеки 3 месеца

Всеки месец

1 Завъртете и отстранете горната част на поставката
за бързо почистване.
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2 Вдигнете пълнителя за бързо почистване от
поставката за бързо почистване чрез дръжката.

3 Изсипете остатъка от течността в канализацията и
рециклирайте празния пълнител в съответствие с
местните разпоредби за отпадъците.

4 Поставете нов пълнител за бързо почистване в
поставката за бързо почистване.
Сканирайте QR кода отляво или посетете
www.philips.com/cleaning-cartridge, за да
поръчате резервни пълнители за бързо
почистване.

Съхранение
Забележка: Препоръчваме ви да оставите уреда и
приставките му да изсъхнат, преди да ги приберете за
следваща употреба.
- Съхранявайте уреда в калъфа (ако е включен в
комплекта).
- Поставяйте предпазната капачка (ако е включена в
комплекта) на самобръсначката, за да я
предпазите от замърсяване.
- Друга възможност е да съхранявате уреда върху
зарядната поставка (ако е включена в комплекта)
или в поставката за бързо почистване на Philips
(ако е включено в комплекта).

Как да подменя бръснещите глави?
За да постигнете оптимална работа на уреда при
бръснене, препоръчваме ви да сменяте бръснещите
глави на всеки две години.
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Ако бръснещите глави са повредени, сменете ги
незабавно. Винаги сменяйте бръснещите глави с
оригинални глави на Philips.

Смяна на бръснещите глави
1 Изключете самобръсначката.
2 Натиснете бутона за освобождаване върху
бръснещия модул и издърпайте държача на
бръснещата глава от бръснещия модул.

3 Завъртете придържащите пръстени по посока
обратна на часовниковата стрелка и ги свалете.
Сложете ги настрана, на безопасно място.

4 Извадете бръснещите глави от държача на
бръснещите глави.
Веднага изхвърлете използваните бръснещи
глави, за да не ги объркате с новите бръснещи
глави.
5 Поставете нови бръснещи глави в държача.

6 Върнете придържащите пръстени обратно на
бръснещите глави и ги завъртете по посока на
часовниковата стрелка, за да прикачите обратно
придържащия пръстен.
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Всеки от придържащите пръстени има по два
жлеба, които пасват точно в издатините на
държача на бръснещите глави. Завъртете пръстена
по посока на часовниковата стрелка, докато чуете
щракване, което означава, че пръстенът се е
фиксирал.

7 Поставете пантата на държача на бръснещата
глава в жлеба от горната страна на бръснещия
блок и затворете бръснещия блок.

Поръчване на аксесоари
За да закупите аксесоари или резервни части,
посетете www.philips.com/parts-and-accessories или
се обърнете към вашия търговец на Philips. Можете
също така да се свържете с центъра за обслужване на
потребители на Philips във вашата държава (за данни
за контакт вижте листовката за международната
гаранция).
Предлагат се следните принадлежности и резервни
части:
- Бръснещи глави SH91 Philips
- Почистваща касета CC12, комплект по 2 бр.
- Почистваща касета CC13, комплект по 3 бр.
- Почистваща касета CC16, комплект по 6 бр.
Забележка: Наличността на аксесоарите може да се
различава в зависимост от държавата.

Отстраняване на неизправности
В тази глава са обобщени най-честите проблеми,
които може да срещнете при използване на уреда.
Ако не можете да разрешите проблема с помощта на
информацията по-долу, вижте списъка с често
задавани въпроси на адрес
www.philips.com/support или се свържете с центъра
за обслужване на потребители във вашата държава.
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Самобръсначка
Проблем

Възможна
причина

Не мога да свържа Не сте изтеглили
самобръсначката. приложението.

Решение
Изтеглете приложението.

Вашата
Сдвоете самобръсначката и
самобръсначка и
смартфона, като следвате
смартфон все още инструкциите в приложението.
не са сдвоени.
Първият опит за
сдвояване е
неуспешен.

Премахнете сдвояването на
смартфона и самобръсначката
и се опитайте да ги сдвоите
отново.

Вашият смартфон Уверете се, че вашият
не може да открие смартфон разполага с
самобръсначката. Bluetooth 4.2 или по-нова
версия.
Уверете се, че функцията
Bluetooth на смартфона ви е
активирана и заключването
при пътуване на
самобръсначката е изключено.
Уверете се, че смартфонът е
рамките на един метър от
самобръсначката, за да
активирате Bluetooth връзка.
Уверете се, че самобръсначката
ви е заредена.
Самобръсначката
и смартфонът са
били сдвоявани
преди.
Прекратили сте
сдвояването само
на
самобръсначката.

Отидете в настройките за
Bluetooth на смартфона.
Проверете дали и неговото
сдвояване е прекратено. След
това се опитайте да ги сдвоите
отново.
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Проблем

Възможна
причина

Искам да
използвам
самобръсначката
без
приложението.

Уредът не работи,
когато натисна
бутона за
вкл./изкл.

Решение
Не е необходимо да свързвате
самобръсначката със
смартфона си преди всяко
бръснене. Самобръсначката
работи отлично и без
приложението, но няма да
можете да се възползвате от
същите предимства. За да
получите персонализирани
съвети за бръснене, само се
уверете, че осъществявате
връзка поне веднъж на всеки 20
бръснения, за да
синхронизирате данните за
бръсненето си.

Уредът все още е
включен в
контакта. От
съображения за
безопасност
уредът може да се
използва само без
кабел.

Извадете щепсела на уреда от
контакта и натиснете бутона за
вкл./изкл., за да включите
уреда.

Акумулаторната
батерия е
изтощена.

Заредете батерията.

Заключването при Натиснете и задръжте бутона за
пътуване е
меню 3 секунди, за да
активирано.
дезактивирате заключването за
пътуване.
Бръснещият блок
е замърсен или
повреден до
такава степен, че
моторът не може
да работи.

Почистете основно бръснещите
глави или ги сменете.

Български

Проблем

Възможна
причина

Уредът не бръсне
така добре, както
преди.

Бръснещите глави Сменете бръснещите глави.
са повредени или
износени.
Косми или
замърсявания
блокират
бръснещите
глави.

От долната част на По време на
уреда изтича вода. почистване може
да се събере вода
между вътрешния
корпус и
външната обвивка
на уреда.
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Решение

Почистете основно бръснещите
глави.

Това е нормално и не е опасно,
тъй като цялата електроника е
затворена в капсулован силов
блок вътре в уреда.

Поставка за бързо почистване на Philips
Проблем

Възможна причина

Решение

Самобръсначката ми
не е чиста след
използване на
поставката за бързо
почистване на Philips.

Извадили сте
самобръсначката,
преди да приключи
програмата за
почистване.

Оставете
самобръсначката в
поставката за бързо
почистване на Philips
за цялата програма за
почистване. Всяка
програма за
почистване отнема
приблизително 1
минута. Иконата за
почистване изгасва,
когато програмата за
почистване приключи.

Пълнителят за бързо
почистване на Philips
трябва да се подмени.

Подменете пълнителя
за бързо почистване
на Philips.
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Моята поставка за
бързо почистване
на Philips не се
включва.

Поставката за бързо
почистване на Philips
прелива.

Поставката за бързо
почистване на Philips е
наклонена.

Сложете поставката за
бързо почистване на
Philips върху равна
повърхност.

Поставката за бързо
почистване на Philips
се захранва от мотора
на самобръсначката.

Сложете
самобръсначката в
поставката за бързо
почистване на Philips.
Включете
самобръсначката.

Самобръсначката е
включена в контакта.

Извадете щепсела на
самобръсначката от
захранващото
устройство.

Батерията на
самобръсначката е
изтощена.

Заредете
самобръсначката,
преди да използвате
поставката за бързо
почистване на Philips.

Редовно използвате
поставката за бързо
почистване на Philips,
след като изплакнете
самобръсначката, но
не изтръсквате
излишната вода.

Изтръскайте
излишната вода след
изплакване на
бръснещите глави
всеки път, преди да
поставите
самобръсначката в
поставката за бързо
почистване на Philips.

Бръснали сте се с гел
или пяна за бръснене
и не сте изплаквали
самобръсначката,
преди да използвате
поставката за бързо
почистване на Philips.

Изплакнете
бръснещите глави
щателно, преди да
използвате поставката
за бързо почистване
на Philips.

Допълнителни насоки
За повече насоки и видеоклипове за вашата
самобръсначка S9000 сканирайте QR кода по-долу
или посетете www.philips.com/myS9000shaver

Български

55

Рециклиране
-

-

Този символ означава, че електрически продукт и
батерии не бива да се изхвърлят заедно с
обикновените битови отпадъци.
Следвайте правилата на вашата държава за
разделно събиране на електрически продукти и
батерии.

Изваждане на вградена акумулаторна батерия
Вградената акумулаторна батерия трябва да бъде
извадена само от квалифициран специалист, когато
уредът се изхвърля. Преди да извадите батерията, се
уверете, че уредът е изключен от контакта и
батерията е изтощена напълно.

Вземете всички необходими мерки за
безопасност, когато боравите с инструменти за
отваряне на уреда и когато изхвърляте
акумулаторната батерия.
Когато боравите с батериите, се погрижете
ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.
За да избегнете инцидентно късо съединение
на батериите след изваждане, не допускайте
клемите на батериите да влязат в контакт с
метални предмети (като например монети,
фиби, пръстени). Не увивайте батериите в
алуминиево фолио. Залепете клемите на
батериите или поставете батериите в
найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.
1 Ако е възможно, извадете бръснещия блок или
подстригващия елемент от уреда.
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2 Ако в корпуса на уреда има винтове, извадете ги с
отвертка.
3 Отстранете външните панели, като вкарате плоска
отвертка между краищата и я завъртите. Също така
премахнете допълнителните винтове и/или части
и счупете захващащите куки.
4 Ако вътре в уреда има захранващ блок, извадете
го, срежете проводниците и отворете
захранващия блок с отвертка.
5 Огънете встрани етикетите на батерията с
отвертка и извадете акумулаторната батерия.

Търговски марки
Apple, логото на Apple, iPad и iPhone са търговски
марки на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други
държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc.
Android е търговска марка на Google Inc. Google Play и
логото на Google Play са търговски марки на Google
Inc.
Словната марка на Bluetooth®, както и логата, са
регистрирани търговски марки, притежание на
Bluetooth SIG, Inc., и всякакъв вид употреба на такива
от Philips Personal Care е лицензирана.
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