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Descriere generală
1 Dispozitiv de tuns extensibil
2 Glisor pentru decuplarea dispozitivului de tuns
3 Unitatea de bărbierit
4 Buton decuplare unitate de bărbierit
5 Buton de pornire/oprire
6 Buton pentru meniu
7 Mufă pentru conector mic
8 Suport de încărcare
9 Unitate de alimentare
10 Conector mic
11 Capac de protecţie
12 Husă
13 Cartuş Philips Quick Clean Pod
14 Quick Clean Pod
15 Perie de curăţat
16 Setări pentru lungime
17 Accesoriu de aranjare a bărbii cu ataşare printr-un clic
18 Pieptene pentru accesoriul de aranjare a bărbii
19 Suport pentru accesoriu
20 Accesoriu perie de curăţare cu clic
Notă: Accesoriile furnizate pot varia pentru produse
diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate
împreună cu aparatul dvs.
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Introducere – Identificarea aparatului dvs. de bărbierit
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a
beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome
sau prin intermediul aplicaţiei.
Acest manual de utilizare conține informații despre
două versiuni ale aparatului de bărbierit S9000. Fig. A
și Fig. B vă ajută să identificați versiunea pe care o
dețineți.
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Informații importante privind siguranța
Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost creat.
Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a
utiliza produsul împreună cu bateriile și accesoriile sale și
păstrați-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită
poate genera pericole sau provoca vătămări grave.
Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.

Avertisment
-

Mențineți unitatea de alimentare și suportul de
încărcare uscate.

-

Acest aparat de bărbierit este rezistent la apă. Este
adecvat pentru utilizarea în cadă sau duş şi pentru
curăţarea sub jet de apă. Din motive de siguranţă,
aparatul de bărbierit poate fi utilizat, prin urmare,
doar fără cablu.
Nu modificați unitatea de alimentare.
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel
puţin 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc
experienţa şi cunoştinţele necesare, cu condiţia să fie
supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a aparatului şi să înţeleagă pericolele
implicate. Nu permiteţi copiilor să se joace cu
aparatul. Procesele de curăţare şi întreţinere de către
utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi
supravegheaţi.
Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța cu
apă.
Nu folosiți un aparat deteriorat. Înlocuiți piesele
deteriorate cu piese Philips noi.
Pentru a curăța aparatul, folosiți numai apă rece sau
călduță.

-

-
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Din motive de igienă, aparatul trebuie folosit de o
singură persoană.
Nu folosi niciodată aer comprimat, bureți de sârmă,
agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive pentru
a curăța aparatul.
Aşezaţi întotdeauna sistemul de curăţare pe o
suprafaţă stabilă, netedă şi orizontală, pentru a evita
scurgerile.
Asiguraţi-vă întotdeauna că este închis
compartimentul cartuşului înainte de a utiliza sistemul
de curățare.
Când sistemul de curăţare este gata de utilizare, nu îl
mutaţi, pentru a evita scurgerile de lichid de curăţare.
Poate picura apă din mufa de la baza aparatului de
bărbierit, atunci când îl clătiţi. Acest lucru este normal
şi nu este periculos, deoarece toate componentele
electronice sunt închise într-o unitate de alimentare
etanşă din interiorul aparatului.
Nu utilizaţi unitatea de alimentare electrică în sau
lângă prize de perete care sunt conectate la un aparat
electric de împrospătare a aerului, pentru a
preîntâmpina deteriorarea ireparabilă a unităţii de
alimentare electrică.
Nu utilizați peria de curățare pe piele deteriorată sau
pe piele afectată de boli sau de iritații severe ale pielii.
Nu utilizați peria de curățare dacă luați medicamente
pe bază de steroizi.
Înainte de a utiliza aparatul, îndepărtați piercingurile,
bijuteriile, ochelarii etc.
Fiți atenți atunci când manipulați smartphone-ul în
apropierea apei și în mediile umede.
Undele radio pot afecta funcționarea stimulatoarelor
cardiace și a altor dispozitive medicale. Consultați
medicul pentru sfaturi și păstrați aparatul la o distanță
de cel puțin 20 cm.
Nivel maxim de zgomot: Lc = 69 dB(A)
Utilizați numai accesorii sau consumabile Philips
originale. Utilizați doar unitatea de alimentare
detașabilă HQ8505.
Încărcați, utilizați și depozitați produsul la o
temperatură cuprinsă între 5 °C și 35 °C.
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Păstrați produsul și bateriile la distanță de foc și nu le
expuneți la lumina directă a soarelui sau la
temperaturi ridicate.
Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emană
un miros anormal, își schimbă culoarea sau dacă
încărcarea sa durează mai mult decât de obicei,
încetați utilizarea și încărcarea produsului și contactați
Philips.
Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare
cu microunde sau pe mașinile de gătit cu inducție.
Pentru a preveni încălzirea bateriilor sau eliberarea de
substanțe toxice sau periculoase, nu deschideți, nu
modificați, nu perforați, nu deteriorați și nu
dezasamblați produsul sau bateria. Nu scurtcircuitați,
nu supraîncărcați și nu încărcați invers bateriile.
Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri,
evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se
întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și
solicitați asistență medicală.

Lichid Philips Quick Clean Pod Cartridge
-

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu înghițiți.

Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele și
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
electromagnetice.

Directiva privind echipamente radio
-

-

Aparatele din seria S9000 sunt dotate cu Bluetooth
clasa 2.
Banda de frecvență în care funcționează caracteristica
Bluetooth la aparatele din seria S9000 este de
2,4 GHz.
Puterea maximă de radiofrecvență radiată în banda
de frecvență în care funcționează aparatele din seria
S9000 este mai mică de 20 dBm.

Română
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Acest echipament a fost construit astfel încât
produsul să respecte cerința articolului 10 paragraful
(2), deoarece poate fi exploatat în cel puțin un stat
membru al UE, conform examinării, iar produsul este
conform cu articolul 10 paragraful (10), deoarece nu
are restricții punere în funcțiune în niciunul dintre
statele membre ale UE.
Philips declară prin prezentul document că aceste
aparate din seria S9000 sunt în conformitate cu
cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale
Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate
poate să fie consultată la adresa
www.philips.com/support.
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Ce înseamnă pictogramele de pe afișaj? (Fig. A)
-

Meniu principal (când aparatul de bărbierit este oprit)
Puteți să comutați între elementele meniului apăsând butonul
pentru meniu.
Puteți, de asemenea, activa sau dezactiva anumite caracteristici
apăsând lung.

Picto
gramă

Semnificație
Meniul principal afișează starea bateriei în procente.

Pictogramele meniului senzorului de Control al mișcării vă spune
dacă mișcarea în timpul ultimului bărbierit a fost bună sau poate
fi îmbunătățită..
Puteți să activați blocarea pentru transport în acest meniu.

Aici afișajul arată că aparatul dvs. de bărbierit nu este asociat cu
smartphone-ul dvs.
Afișajul arată că aparatul de bărbierit este asociat cu smartphoneul dvs.

-

Pornirea aparatului de bărbierit
Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul de
bărbierit.

Picto
gramă

Semnificație
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Când porniți aparatul de bărbierit, o animație scurtă cu aceste
pictograme arată care dintre setările de feedback pentru presiune
este activată. Puteți comuta prin setările de feedback pentru
presiune apăsând butonul pentru meniu.
-

Avertismente și notificări

Picto
gramă

Semnificație
Bateria este aproape goală și trebuie să încărcați aparatul de
bărbierit.
Când spațiul de stocare a datelor este aproape plin, primiți o
notificare reamintindu-vă să sincronizați bărbieririle. Pentru a
preveni pierderea datelor, sincronizaţi aparatul de bărbierit cu
aplicaţia.
Unitatea de bărbierit este murdară sau deteriorată într-o măsură
care nu permite funcţionarea motorului. Curățați capetele de
bărbierit temeinic.

Utilizați unitatea de alimentare greșită. Utilizați numai unitatea de
alimentare (HQ8505) care este furnizată împreună cu aparatul de
bărbierit.
-

Curățarea aparatului de bărbierit

Picto
gramă

Semnificație
Memento: curățați aparatul de bărbierit în sistemul pentru
curățare rapidă.
Memento: curățați aparatul de bărbierit.
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Procesul de curățare este în curs de desfășurare, iar afișajul indică
timpul de curățare rămas sub formă de ceas sau în secunde, dacă
apăsați butonul pentru meniu.
Procesul de curățare a fost întrerupt.

-

Deconectați pentru a utiliza

Picto
gramă

Semnificație
Scoateți din priză aparatul de bărbierit înainte de a-l utiliza.

Ce înseamnă pictogramele de pe afișaj? (Fig. B)
-

Meniu principal
Puteți să comutați între elementele meniului apăsând butonul
pentru meniu.
Puteți, de asemenea, activa sau dezactiva anumite caracteristici
apăsând lung.

Picto
gramă

Semnificație
Acest meniu afișează starea bateriei în procente.

Puteți activa sau dezactiva blocarea pentru transport din acest
meniu.
Puteți dezactiva sau reactiva feedbackul cu inel luminos din acest
meniu.

-

Pornirea aparatului de bărbierit
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Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul de
bărbierit.

-

Bluetooth

Picto
gramă

Semnificație
Această pictogramă arată că aparatul de bărbierit este asociat cu
smartphone-ul dvs.
Această pictogramă va apărea după ce anulați asocierea dintre
aparatul de bărbierit și smartphone.

-

Avertismente și notificări

Picto
gramă

Semnificație
Bateria este aproape goală și trebuie să încărcați aparatul de
bărbierit.
Când spațiul de stocare a datelor este aproape plin, primiți o
notificare reamintindu-vă să sincronizați bărbieririle. Pentru a
preveni pierderea datelor, sincronizați aparatul de bărbierit cu
aplicația.
Unitatea de bărbierit este murdară sau deteriorată într-o măsură
care nu permite funcţionarea motorului. Curățați temeinic
capetele de bărbierit.

Utilizați cablul de alimentare greșit. Utilizați numai cablul de
alimentare furnizat împreună cu aparatul de bărbierit.

-

Curățarea aparatului de bărbierit
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Picto
gramă

Semnificație
Memento: curățați aparatul de bărbierit în sistemul pentru
curățare rapidă.
Memento: curățați aparatul de bărbierit.

Procesul de curățare este în curs de desfășurare, iar afișajul indică
timpul de curățare rămas sub formă de ceas sau în secunde, dacă
apăsați butonul pentru meniu.
Procesul de curățare a fost întrerupt.

-

Deconectați pentru a utiliza

Picto
gramă

Semnificație
Scoateți din priză aparatul de bărbierit înainte de a-l utiliza.

Meniu principal (Fig. A)
Când aparatul de bărbierit este oprit, puteți comuta, de
asemenea, între cele patru funcții apăsând butonul
pentru meniu.
- Încărcarea disponibilă a bateriei
Acest element de meniu afișează capacitatea rămasă
a bateriei.

Română
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-

Senzor de Control al mișcării
Acest element de meniu afișează feedbackul pentru
mișcare de la ultimul bărbierit.

-

Blocarea pentru transport
Din acest element de meniu, puteți bloca și debloca
aparatul de bărbierit apăsând și ținând apăsat
butonul pentru meniu timp de 3 secunde. Când
urmează să călătoriți, puteți bloca aparatul de
bărbierit pentru a preveni pornirea accidentală a
acestuia. Când blocarea pentru transport este
activată, Bluetooth va fi oprit automat, iar aparatul de
bărbierit va fi în modul de economisire a energiei.
Bluetooth
Din acest element de meniu, puteți anula asocierea
aparatului de bărbierit și a smartphone-ului.
Pentru informații despre beneficiile asocierii
aparatului de bărbierit și a smartphone-ului,
consultați „Beneficiile conectării aparatului de
bărbierit la aplicație”.
Notă: Asiguraţi-vă că smartphone-ul dvs. este echipat
cu Bluetooth® 4.2 sau mai recent.
Acest aparat de bărbierit este dotat cu Bluetooth® 4.2
sau mai recent, pentru a-l conecta la aplicație. După
ce asociaţi aparatul de bărbierit şi smartphone-ul,
Bluetooth este activat automat pe aparatul dvs. de
bărbierit, chiar şi când aparatul de bărbierit este oprit.
Acest lucru permite sincronizarea ulterioară a datelor
dvs. de bărbierit, astfel încât să nu trebuiască să luaţi
smartphone-ul cu dvs. când vă bărbieriţi.
Notă: Puteţi dezactiva Bluetooth pe aparatul de
bărbierit activând blocarea pentru transport.

-

Meniu principal (Fig. B)
Puteți să comutați între funcțiile meniului apăsând
butonul pentru meniu.
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Încărcarea disponibilă a bateriei
Acest element de meniu afișează capacitatea rămasă a
bateriei.

Feedback post-bărbierit
Notă: Acest meniu se afișează doar după ce activați
caracteristica respectivă din setările aplicației.
Vă puteți optimiza experiența bărbieritului aplicând
mișcarea și presiunea potrivite. Acest element afișează o
evaluare exprimată în stele a ultimului dvs. bărbierit.
Aceasta arată dacă presiunea și mișcarea în timpul
bărbieritului au fost bune sau dacă ar putea fi
îmbunătățite.

Blocarea pentru transport
Când urmează să călătoriți, puteți bloca aparatul de
bărbierit pentru a preveni pornirea accidentală a
acestuia. În acest meniu, apăsați și țineți apăsat butonul
pentru meniu timp de 3 secunde pentru a bloca sau
debloca aparatul de bărbierit. Când blocarea pentru
transport este activată, Bluetooth va fi oprit automat, iar
aparatul de bărbierit va fi în modul de economisire a
energiei.

Pornire/oprire inel luminos
În timpul bărbieritului, primiți feedback cu privire la
presiunea pe care o aplicați prin inelul luminos din partea
superioară a mânerului aparatului de bărbierit.
Inelul luminos este activ în mod implicit. Îl puteți
dezactiva sau reactiva.
Pentru a dezactiva feedbackul cu inel luminos,
1 comutați între elementele de meniu apăsând butonul
pentru meniu până când ajungeți la meniul „Pornire
lumină”.

Română
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2 Când vă aflați în meniul „Pornire lumină”, apăsați și
mențineți apăsat butonul de meniu timp de 3
secunde, până când pe ecran apare mesajul „Oprire
lumină”.
Pentru a reactiva feedbackul cu inel luminos,
1 comutați între elementele de meniu apăsând butonul
pentru meniu până când ajungeți la meniul „Oprire
lumină”.
2 Când vă aflați în meniul „Oprire lumină”, apăsați și
mențineți apăsat butonul de meniu timp de 3
secunde, până când pe ecran apare mesajul „Pornire
lumină”.
Notă: Feedbackul cu inel luminos este disponibil numai
atunci când unitatea de bărbierit este atașată la mâner.

Bluetooth
Notă: Meniul Bluetooth este afișat doar când aparatul de
bărbierit este asociat cu smartphone-ul dvs.
Din acesta, puteți anula asocierea dintre aparatul de
bărbierit şi smartphone. Pentru a afla care sunt beneficiile
asocierii aparatului de bărbierit cu smartphone-ul,
consultați „Beneficiile conectării aparatului de bărbierit la
aplicație”.
Notă: Asiguraţi-vă că smartphone-ul dvs. este echipat
cu Bluetooth® 4.2 sau mai recent.
Acest aparat de bărbierit este dotat cu Bluetooth® 4.2
sau mai recent, pentru a-l conecta la aplicație. După
ce asociaţi aparatul de bărbierit şi smartphone-ul,
Bluetooth este activat automat pe aparatul dvs. de
bărbierit, chiar şi când aparatul de bărbierit este oprit.
Acest lucru permite sincronizarea ulterioară a datelor
dvs. de bărbierit, astfel încât să nu trebuiască să luaţi
smartphone-ul cu dvs. când vă bărbieriţi.
Notă: Puteţi dezactiva Bluetooth pe aparatul de
bărbierit activând blocarea pentru transport.
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Cum îmi conectez aparatul de bărbierit şi smartphoneul? (Fig. A)
Beneficiile conectării aparatului de bărbierit la aplicație
Puteți utiliza aplicația pentru:
- a primi feedback și îndrumare în timp real pentru
mișcare și presiune,
- a activa și a personaliza feedbackul post-bărbierit,
- a sincroniza datele privind bărbieritul și a vă urmări
istoricului bărbieritului,
- a vă îmbunătăți rutina de bărbierit și a reduce
problemele la nivelul pielii legate de bărbierit,
- a primi sfaturi și recomandări personalizate legate de
stil.

Împerecheați aparatul de bărbierit cu smartphone-ul
Aplicaţia este compatibilă cu o gamă largă de
smartphone-uri iPhone şi Android™.
Mai multe informații sunt disponibile la
www.philips.com/MyShaver9000-app.
1 Descărcaţi aplicaţia.
2 Asigurați-vă că sistemul Bluetooth este activat pe
smartphone-ul dvs.

3 Porniți aparatul de bărbierit pentru a activa Bluetooth.
4 Deschideţi aplicaţia şi urmaţi instrucţiunile pentru a
porni procesul de asociere.
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5 Odată asociat, aparatul de bărbierit şi aplicaţia se
conectează automat când deschideţi aplicaţia şi
activaţi Bluetooth pe telefon.

Sincronizaţi-vă bărbieririle.
Acest aparat de bărbierit stochează datele privind
bărbieritul, astfel încât să nu fie nevoie să luați
smartphone-ul cu dvs. atunci când vă bărbieriți sau dacă
doriți să verificați ulterior datele privind bărbieritul.
Când spațiul de stocare a datelor este aproape plin,
primiți o notificare reamintindu-vă să sincronizați
bărbieririle. Pentru a preveni pierderea datelor,
sincronizaţi aparatul de bărbierit cu aplicaţia.
1 Asigurați-vă că telefonul dvs. este în apropierea
aparatului de bărbierit și deschideți aplicația.
2 Aplicaţia se conectează automat şi sincronizează
ultimele bărbieriri.

Dezasociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul
Puteţi asocia aparatul de bărbierit doar cu un singur
smartphone o dată. Pentru a anula asocierea aparatului
dvs. de bărbierit cu smartphone-ul (de ex., atunci când
aveţi un smartphone nou), urmaţi aceşti paşi:
- Mai întîi, anulați asocierea aparatului de bărbierit.
1 Comutați între elementele de meniu apăsând butonul
pentru meniu până când ajungeți la meniul
Bluetooth.

2 Apăsați și țineți apăsat butonul pentru meniu până
când apare o cruce și selecția marcajului de selectare.

26

Română
3 Selectați marcajul de selectare apăsând din nou
butonul pentru meniu pentru a anula asocierea
aparatului de bărbierit.
Notă: Când asocierea aparatului de bărbierit este anulată
cu succes, vedeți pictograma Bluetooth pe mânerul
aparatului de bărbierit afișată în stânga.
Notă: Dacă doriți să asociați din nou aparatul de bărbierit
și smartphone-ul, asigurați-vă mai întâi că cele două au
asocierea anulată.
- După aceea, anulați asocierea smartphone-ului.
1 Accesaţi setările de pe smartphone-ul dvs. şi selectaţi
Bluetooth.
2 Atingeţi denumirea aparatului de bărbierit.
3 Atingeţi „forget” (uită) sau „unpair” (anulează
asocierea).
Notă: Procedura de anulare a asocierii poate varia în
funcţie de smartphone. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul smartphone-ului.

Cum îmi conectez aparatul de bărbierit şi smartphoneul? (Fig. B)
Beneficiile conectării aparatului de bărbierit la aplicație
Puteți utiliza aplicația pentru:
- a primi feedback și îndrumare în timp real pentru
mișcare și presiune,
- a activa și a personaliza feedbackul post-bărbierit,
- a sincroniza datele privind bărbieritul și a vă urmări
istoricului bărbieritului,
- a vă îmbunătăți rutina de bărbierit și a reduce
problemele la nivelul pielii legate de bărbierit,
- a primi sfaturi și recomandări personalizate legate de
stil.
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Împerecheați aparatul de bărbierit cu smartphone-ul
Aplicaţia este compatibilă cu o gamă largă de
smartphone-uri iPhone şi Android™.
Mai multe informații sunt disponibile la
www.philips.com/MyShaver9000-app.
1 Descărcaţi aplicaţia.
2 Asigurați-vă că sistemul Bluetooth este activat pe
smartphone-ul dvs.

3 Porniți aparatul de bărbierit pentru a activa Bluetooth.
4 Deschideţi aplicaţia şi urmaţi instrucţiunile pentru a
porni procesul de asociere.

5 Odată asociat, aparatul de bărbierit şi aplicaţia se
conectează automat când deschideţi aplicaţia şi
activaţi Bluetooth pe telefon.
Notă: Când aparatul de bărbierit este asociat cu un
smartphone, meniul Bluetooth apare ca element nou.

Sincronizaţi-vă bărbieririle.
Acest aparat de bărbierit stochează datele privind
bărbieritul, astfel încât să nu fie nevoie să luați
smartphone-ul cu dvs. atunci când vă bărbieriți sau dacă
doriți să verificați ulterior datele privind bărbieritul.
Când spațiul de stocare a datelor este aproape plin,
primiți o notificare reamintindu-vă să sincronizați
bărbieririle. Pentru a preveni pierderea datelor,
sincronizați aparatul de bărbierit cu aplicația.
1 Asigurați-vă că telefonul dvs. este în apropierea
aparatului de bărbierit și deschideți aplicația.
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2 Aplicaţia se conectează automat şi sincronizează
ultimele bărbieriri.

Dezasociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul
Puteţi asocia aparatul de bărbierit doar cu un singur
smartphone o dată. Pentru a anula asocierea aparatului
dvs. de bărbierit cu smartphone-ul (de ex., atunci când
aveţi un smartphone nou), urmaţi aceşti paşi:
- Mai întîi, anulați asocierea aparatului de bărbierit.
1 Comutați între elementele de meniu apăsând butonul
pentru meniu până când ajungeți la meniul
Bluetooth.

2 Apăsați și țineți apăsat butonul pentru meniu până
când apare o cruce și selecția marcajului de selectare.

3 Selectați marcajul de selectare apăsând din nou
butonul pentru meniu pentru a anula asocierea
aparatului de bărbierit.
Notă: Când aparatul de bărbierit este asociat cu un
smartphone, meniul Bluetooth apare ca element nou.
Când asocierea este anulată, acest meniu dispare.
Notă: Când asocierea aparatului de bărbierit este anulată
cu succes, pictograma Bluetooth apare scurt timp pe
afișajul aparatului de bărbierit.
Notă: Dacă doriți să asociați din nou aparatul de bărbierit
și smartphone-ul, asigurați-vă mai întâi că cele două au
asocierea anulată.
- După aceea, anulați asocierea smartphone-ului.
1 Accesaţi setările de pe smartphone-ul dvs. şi selectaţi
Bluetooth.
2 Atingeţi denumirea aparatului de bărbierit.

Română

29

3 Atingeţi „forget” (uită) sau „unpair” (anulează
asocierea).
Notă: Procedura de anulare a asocierii poate varia în
funcţie de smartphone. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul smartphone-ului.

Ce îmi spune aparatul meu de bărbierit? (Fig. A)
Inel luminos pentru feedback
În timpul bărbieritului, primiți feedback cu privire la
presiunea pe care o aplicați prin inelul luminos din partea
superioară a mânerului aparatului de bărbierit.
Inelul luminos de pe mâner se aprinde în diferite culori în
timpul bărbieritului pentru a vă oferi feedback cu privire
la presiunea pe care o exercitați. Acestea sunt setările
implicite:
- Când nu aplicați suficientă presiune, inelul luminos
se aprinde albastru.
-

Când aplicați un nivel de presiune corect, inelul
luminos se aprinde verde.

-

Când aplicați o presiune prea mare, inelul luminos
se aprinde portocaliu.
Când aparatul de bărbierit este pornit, puteți personaliza
tipul de feedback pentru presiune pe care îl primiți.
1 Porniţi aparatul de bărbierit.

2 Apăsați butonul pentru meniu pentru a comuta între
opțiunile de feedback pentru presiune. Tabelul de mai
jos arată ce feedback pentru presiune primiți cu
fiecare opțiune.
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Se aplică o
presiune prea
mică

Se aplică
presiunea
corectă

Se aplică o
presiune prea
mare

albastru

verde

portocaliu

Fără feedback

Fără feedback

Feedback pentru
presiune completă

Feedback pentru
presiune parțială

portocaliu
Fără feedback pentru
presiune

Fără feedback

Fără feedback

Fără feedback

Notă: Notă: Feedbackul cu inel luminos este disponibil
numai atunci când unitatea de bărbierit este atașată
la mâner.
Când accesoriul de aranjare a bărbii sau peria de
curățare este atașat(ă) la mâner, feedbackul pentru
mișcare și presiune este oprit automat.

Feedback post-bărbierit
Notă: Această caracteristică poate fi activată prin
intermediul setărilor aplicației.
Vă puteți optimiza experiența bărbieritului aplicând
mișcarea și presiunea potrivite. Odată activată această
caracteristică, aparatul de bărbierit vă oferă feedback
imediat după ce v-ați bărbierit și ați oprit aparatul.
Feedback senzor de protecție la presiune
Când presiunea de bărbierit poate fi îmbunătățită,
pictograma senzorului de Protecție la presiune este
afișată cu un semn de exclamare.
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-

Presiunea pe care ați aplicat-o în timpul
bărbieritului a fost prea mare.

-

Presiunea pe care ați aplicat-o în timpul
bărbieritului a fost prea mică.
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Feedback senzor de control al mișcării
- Când mișcarea de bărbierit poate fi îmbunătățită,
pictograma senzorului de control al mișcării este
afișată cu un semn de exclamare.

-

Atunci când atât presiunea, cât și mișcarea aplicate
în timpul bărbieritului sunt perfecte, ambele
pictograme sunt afișate cu un marcaj de selectare.

Ce îmi spune aparatul meu de bărbierit? (Fig. B)
Inel luminos pentru feedback
În timpul bărbieritului, primiți feedback cu privire la
presiunea pe care o aplicați prin inelul luminos din partea
superioară a mânerului aparatului de bărbierit.
În timpul bărbieritului, inelul luminos de pe mâner se
aprinde în diferite culori pentru a vă oferi feedback cu
privire la presiunea pe care o exercitați. Această
caracteristică este activă în mod implicit.
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-

Când nu aplicați suficientă presiune, inelul luminos
se aprinde albastru.

-

Când aplicați un nivel de presiune corect, inelul
luminos se aprinde verde.

-

Când aplicați o presiune prea mare, inelul luminos
se aprinde portocaliu.

Puteți dezactiva sau reactiva această caracteristică din
meniul „Pornire/oprire inel luminos”.
Notă: Feedbackul cu inel luminos este disponibil numai
atunci când unitatea de bărbierit este atașată la mâner.

Feedback post-bărbierit
Notă: Această caracteristică poate fi activată prin
intermediul setărilor aplicației.
Vă puteți optimiza experiența bărbieritului aplicând
mișcarea și presiunea potrivite. Aparatul de bărbierit vă
oferă o evaluare exprimată în stele a mișcării și presiunii
aplicate pe parcursul ultimului bărbierit. Odată activată
această caracteristică,
- pe aparatul de bărbierit apare un nou element de
meniu pentru feedbackul post-bărbierit.
- După fiecare bărbierit, odată oprit aparatul de
bărbierit, veți vedea feedbackul instantaneu, în trei
moduri diferite.
- Aparatul de bărbierit vă poate oferi feedback despre
presiunea aplicată în timpul ultimului bărbierit.
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-

Aparatul de bărbierit vă poate, de asemenea, oferi
feedback despre mișcare.

-

Ca alternativă, aparatul de bărbierit vă poate oferi
feedback atât despre presiune, cât și despre
mișcare.

-

Atunci când navigați prin meniu, mai târziu, veți vedea
atât evaluarea mișcării, cât și evaluarea presiunii din
timpul ultimului bărbierit în noul element de meniu.

Cum îmi încarc aparatul?
Notă: Acest aparat este rezistent la apă. Este adecvat
pentru utilizarea în cadă sau duş şi pentru curăţarea sub
jet de apă. Din motive de securitate, aparatul poate fi,
prin urmare, utilizat numai fără fir.
- Încărcați aparatul înainte de a-l utiliza pentru prima
dată și atunci când indicatorul capacității rămase a
bateriei semnalează faptul că bateria este aproape
goală.
- Încărcarea durează cca. 1 oră.
- Încărcare rapidă: După aprox. 5 minute de încărcare,
bateria conține suficientă energie pentru o bărbierire
completă. Când bateria este încărcată la 10 %, puteți
finaliza un bărbierit complet.
- Când aparatul este încărcat complet, dispune de un
timp de funcţionare fără fir de până la 60 de minute.
Notă: Nu puteţi utiliza aparatul în timp ce acesta se
încarcă.
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Încărcarea cu unitatea de alimentare
1 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
2 Introduceţi ştecherul mic în aparat şi adaptorul în
priză.
- În timp ce aparatul se încarcă, pe afișaj apare o
animație care afișează progresul.
- Când aparatul este încărcat complet, procentul
bateriei arată 100 %, iar pictograma bateriei arată
că bateria este plină.
3 După încărcare, scoateţi unitatea de alimentare din
priza de perete şi scoateţi conectorul mic din aparat.

Simbol Deconectați pentru a utiliza
Simbolul „deconectați pentru a utiliza” este afișat, pentru
a vă reaminti să deconectați aparatul de la priză și să
scoateți conectorul mic din aparat înainte de a-l putea
porni.

Încărcarea pe suportul de încărcare (numai anumite modele)
1 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
2 Introduceţi conectorul mic în suportul de încărcare şi
conectaţi unitatea de alimentare la priza de perete.
3 Aşază aparatul în suportul de încărcare.
Numai la anumite modele: Inelul luminos din partea
de jos a suportului de încărcare se aprinde şi se roteşte
rapid.
- Inelul luminos se roteşte mai lent după
aproximativ 5 de minute. Bateria conține în acest
moment suficientă energie pentru o sesiune de
bărbierire completă.
- Pe măsură ce aparatul continuă să se încarce,
inelul luminos devine mai intens şi se roteşte mai
lent.
- Atunci când aparatul este complet încărcat, inelul
luminos se aprinde complet şi nu se mai roteşte.
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Cum îmi folosesc aparatul şi ataşamentele?
Avertisment: Verificați întotdeauna aparatul și
toate accesoriile înainte de utilizare. Nu utilizați
aparatul sau orice alt accesoriu dacă prezintă urme
de deteriorare, întrucât acest lucru poate cauza
accidentări. Înlocuiți întotdeauna componenta
deteriorată cu una originală.

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

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

Perioadă de adaptare a pielii
Este posibil ca primele sesiuni de bărbierire să nu vă ofere
rezultatul aşteptat şi este posibil chiar ca pielea dvs. să fie
chiar uşor iritată. Acest lucru este normal. Pielea are
nevoie de timp pentru a se adapta la orice sistem nou de
bărbierire.
Urmaţi sfaturile oferite de aplicaţie, bărbieriţi-vă în mod
regulat (de cel puţin 3 ori pe săptămână) cu acest aparat
de bărbierit pentru o perioadă de 3-4 săptămâni, pentru
a-i permite pielii să se adapteze la noul aparat de
bărbierit.

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

Tunderea
Puteţi utiliza dispozitivul de tuns pentru a ajusta perciunii
şi mustaţa.
1 Împingeţi în jos glisiera de decuplare a dispozitivului
de tuns pentru a deschide dispozitivul de tuns.
2 Porneşte aparatul.
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3 Menţineţi dispozitivul de tuns perpendicular pe piele
şi deplasaţi aparatul în jos, exercitând în acelaşi timp o
uşoară presiune.

4 Puteţi, de asemenea, să utilizaţi dispozitivul de tuns
sub nas.
5 Opriţi aparatul şi curăţaţi dispozitivul de tuns după
fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea şi
deteriorarea sa.
6 Închideţi dispozitivul de tuns.

Utilizarea accesoriilor cu ataşare printr-un clic
Notă: Accesoriile furnizate pot varia pentru produse
diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate
împreună cu aparatul dvs.
Notă: Aparatul de bărbierit vă oferă feedback referitor la
presiune și mișcare doar atunci când unitatea de bărbierit
este atașată la mâner.

Utilizarea accesoriul de aranjare a bărbii cu
pieptene
Puteţi utiliza accesoriul de aranjare a bărbii cu pieptenele
ataşat pentru a vă aranja barba la o setare fixă sau la
diferite setări de lungime. De asemenea, puteţi să îl
utilizaţi pentru pre-tunderea oricăror fire lungi înainte de
bărbierire, pentru o bărbierire mai confortabilă.
Setările de lungime a părului fixate pe accesoriul de
aranjare a bărbii corespund lungimii rămase a părului
după tăiere şi au valori din intervalul de la 1 la 5 mm.
1 Răsuciţi capul de bărbierit sau orice alt ataşament
pentru a-l scoate de pe mâner şi apăsaţi pe mâner
accesoriul de aranjare a bărbii.
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2 Glisaţi pieptenele drept în fantele de ghidare de pe
ambele părţi ale accesoriului de aranjare a bărbii.

3 Apăsaţi selectorul de lungime şi apoi împingeţi-l spre
stânga sau spre dreapta pentru a selecta setarea de
lungime a părului dorită.
4 Porneşte aparatul.

5 Deplasaţi aparatul în sus exercitând în acelaşi timp o
uşoară presiune. Asiguraţi-vă că partea frontală a
pieptenelui se află în contact complet cu pielea.
6 Opriţi aparatul şi curăţaţi accesoriul după fiecare
utilizare.

Utilizarea accesoriul de aranjare a bărbii fără
pieptene
Puteţi utiliza accesoriul de aranjare a bărbii fără pieptene
pentru a vă contura barba, mustaţa, perciunii sau linia
gâtului la o lungime de 0,5 mm.
1 Scoateţi pieptenele din accesoriul de aranjare a bărbii.
Notă: Prindeţi pieptenele de partea centrală pentru a-l
trage de pe accesoriul de aranjare a bărbii. Nu trageţi
de părţile laterale ale pieptenelui.
2 Porneşte aparatul.
3 Menţineţi accesoriul de aranjare a bărbii
perpendicular pe piele şi deplasaţi aparatul în jos
exercitând în acelaşi timp o uşoară presiune.
4 Opriţi aparatul şi curăţaţi accesoriul după fiecare
utilizare.

Utilizarea accesoriului perie de curăţare
Folosiţi peria de curăţare împreună cu crema dvs. de
curăţare de zi cu zi, pentru a îndepărta uleiul şi murdăria.
Vă sfătuim să o folosiţi cel mult o dată pe săptămână.
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Atenţie: Nu folosiţi aparatul pe piele iritată sau pe
răni.
1 Răsuciţi capul de bărbierit sau orice alt ataşament
pentru a-l scoate de pe mâner şi apăsaţi pe mâner
accesoriul perie de curăţare.
2 Umeziţi peria de curăţare cu apă.
Nu utilizaţi peria de curăţare uscată, deoarece acest
lucru poate irita pielea.
3 Umeziţi faţa cu apă şi aplicaţi un produs de curăţare
pe faţă.
4 Aşezaţi peria de curăţare pe obraz.
5 Porneşte aparatul.
6 Deplasaţi uşor peria pe piele, de la nas spre ureche.
Nu apăsaţi prea tare. Asiguraţi-vă că tratamentul este
în continuare confortabil.
Nu curăţaţi zona sensibilă din jurul ochilor.

7 După aproximativ 20 de secunde, deplasaţi aparatul
la celălalt obraz şi începeţi să curăţaţi această parte a
feţei.

8 După aproximativ 20 de secunde, deplasaţi aparatul
la frunte şi începeţi să curăţaţi această parte a feţei.
Deplasaţi uşor capul de periere de la stânga la
dreapta.
Vă sfătuim să nu exageraţi cu procesul de curăţare şi
să nu curăţaţi nicio zonă mai mult de 20 secunde.
9 Opriţi aparatul şi curăţaţi accesoriul după fiecare
utilizare.
10 După tratament, clătiţi şi uscaţi-vă faţa. Faţa dvs. este
pregătită acum pentru pasul următor al rutinei dvs.
zilnice de îngrijire a pielii.
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Cum îmi curăţ aparatul şi accesoriile?
Curăţaţi aparatul şi accesoriile după fiecare utilizare,
pentru performanţă optimă.

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

4 Clătiţi compartimentul pentru păr sub jet de apă caldă
de la robinet.

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

Curăţare temeinică
Vă sfătuim să curăţaţi capetele de bărbierit temeinic, o
dată pe lună sau când aparatul de bărbierit nu mai
bărbiereşte la fel de bine ca înainte.
1 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat de la
priza de perete.
2 Apăsați butonul de deblocare de pe unitatea de
bărbierit și scoateți suportul capului de bărbierit din
unitatea de bărbierit.

3 Clătiţi compartimentul pentru păr şi suportul capului
de bărbierit la robinet.
4 Îndepărtaţi capetele de bărbierit. Pentru instrucţiuni
detaliate, consultaţi „Cum înlocuiesc capetele de
bărbierit?”.
Notă: Nu curăţaţi mai mult de un cuţit şi o sită în
acelaşi timp, deoarece acestea sunt toate perechi.
Dacă puneţi din greşeală un cuţit în sita de protecţie
pentru bărbierire greşită, s-ar putea să dureze câteva
săptămâni până ce aparatul va bărbieri din nou la
performanţa optimă.
5 Curăţaţi dispozitivul de tăiere şi apărătoarea la
robinet.
6 Scuturaţi apa în exces.
7 Montaţi la loc capetele de bărbierire în unitatea de
bărbierire. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi
„Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?”.
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8 Introduceţi balamaua suportului capului de bărbierit
în fanta din partea superioară a unităţii de bărbierit şi
închideţi unitatea de bărbierit.

Curăţarea dispozitivului de tuns extensibil
Curăţaţi dispozitivul de tuns după fiecare utilizare, pentru
a preveni înfundarea şi deteriorarea sa.
Nu ştergeţi niciodată dinţii de tuns cu un prosop sau
un şerveţel, deoarece aţi putea deteriora dinţii de
tuns.
1 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat de la
priza de perete.
2 Împingeţi în jos glisiera de decuplare a dispozitivului
de tuns pentru a deschide dispozitivul de tuns
extensibil.
3 Porniţi aparatul şi clătiţi dispozitivul de tuns extensibil
cu apă caldă.
4 După curăţare, opriţi aparatul.
5 Scuturaţi cu grijă apa şi lăsaţi dispozitivul de tuns
extensibil să se usuce la aer.
6 Închideţi dispozitivul de tuns.
Sugestie: Pentru performanţe optime de tundere, ungeţi
dinţii dispozitivului de tuns extensibil cu o picătură de ulei
mineral o dată la şase luni (uleiul nu este inclus).

Curăţarea accesoriilor cu ataşare printr-un clic
Nu ştergeţi niciodată accesoriile de tuns sau de aranjare a
bărbii cu un prosop sau un şerveţel, deoarece aţi putea
deteriora dinţii de tuns.
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Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.
Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună
cu aparatul dvs.

Curăţarea accesoriului de aranjare a bărbii
Curățați accesoriul de aranjare a bărbii după fiecare
utilizare.
1 Scoateţi pieptenele din accesoriul de aranjare a bărbii.
Notă: Prindeţi pieptenele de partea centrală pentru a-l
trage de pe accesoriul de aranjare a bărbii. Nu trageţi
de părţile laterale ale pieptenelui.

2 Clătiți firele de păr tăiate de pe unitatea de tăiere cu
apă călduță.
3 Clătiți firele de păr tăiate de pe pieptene.

4 Scoateți unitatea de tăiere din accesoriul de aranjare a
bărbii. Prin împingerea unității de tăiere de pe
accesoriul de tăiere a bărbii puteți îndepărta orice fire
de păr care s-au acumulat în interiorul accesoriului de
aranjare a bărbii. De asemenea, puteți clăti partea din
spate a unității de tăiere.
5 Clătiți firele de păr tăiate din accesoriul de aranjare a
bărbii.
6 Scuturați cu grijă excesul de apă și lăsați pieptenele,
unitatea de tăiere și accesoriul de aranjare a bărbii să
se usuce la aer înainte de următoarea utilizare.
Nu ștergeți niciodată unitatea de tăiere cu un
prosop sau un șervețel, deoarece ați putea
deteriora dinții de tuns.
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7 Când unitatea de tăiere este uscată, atașați-o la
accesoriul de aranjare a bărbii.

8 Când pieptenele este uscat, reatașați-l la accesoriul de
aranjare a bărbii.
Sugestie: Pentru performanţe optime, ungeţi regulat
dinţii accesoriului de aranjare a bărbii cu o picătură de
ulei pentru maşina de cusut.

Curăţarea accesoriului perie de curăţare
Curăţaţi accesoriul perie pentru curăţare de fiecare dată
după ce l-aţi folosit.
1 Opriţi aparatul.
2 Scoateți accesoriul din suportul pentru accesoriu.
3 Curățați temeinic toate piesele cu apă caldă și săpun.
4 Uscați accesoriul cu un prosop.

Cum folosesc Quick Clean Pod?
Pregătirea sistemului Quick Clean Pod pentru
utilizare
1 Răsuciţi şi îndepărtaţi partea superioară a sistemului
Quick Clean Pod.

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

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

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

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

Nu înclinaţi Quick Clean Pod pentru a evita scurgerile.

Folosirea Quick Clean Pod
Notă: Dacă folosiţi aparatul de bărbierit cu spumă, gel de
bărbierit sau produse înainte de bărbierit, clătiţi temeinic
capetele de bărbierit înainte de a utiliza Quick Clean Pod.
Scuturaţi întotdeauna apa în exces de pe aparatul de
bărbierit înainte de a-l aşeza în Quick Clean Pod.
1 Aşezaţi aparatul de bărbierit invers în Quick Clean
Pod. În timp ce este pornit, aparatul de bărbierit
detectează automat faptul că este așezat în Quick
Clean Pod.
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2 Porniţi aparatul de bărbierit pentru a începe
programul de curăţare.
Fiecare program de curăţare durează aproximativ un
minut. În timpul programului de curățare timpul
rămas este afișat pe mâner ca un cronometru.
3 Lăsaţi aparatul de bărbierit să se usuce complet la aer
în Quick Clean Pod înainte de a-l depozita.

Ce înseamnă pictogramele de pe sistemul meu
Quick Clean Pod?
Picto Comportament
gramă
Devine vizibil pe Quick Clean
Pod

Semnificaţie
Cartuşul Quick Clean Pod trebuie
să fie înlocuit.

Înlocuirea cartuşului Quick Clean Pod
Înlocuiţi cartuşul Quick Clean Pod imediat după ce
pictograma de înlocuirea a cartuşului apare pe Quick
Clean Pod sau urmaţi tabelul de mai jos.

Frecvenţa utilizării

Cicluri

Când se înlocuieşte
cartuşul Quick Clean
Pod

În fiecare zi

În jur de 30

Lunar

De câteva ori pe
săptămână

În jur de 20

O dată la 2 luni

În fiecare săptămână

În jur de 13

O dată la 3 luni

Lunar

În jur de 3

O dată la 3 luni
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1 Răsuciţi şi îndepărtaţi partea superioară a sistemului
Quick Clean Pod.

2 Ridicaţi cartuşul Quick Clean Pod din sistemul Quick
Clean Pod de mâner.

3 Scurgeţi orice lichid rămas la canalizare şi reciclaţi
cartuşul gol în conformitate cu reglementările locale
privind deşeurile.

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

Depozitare
Notă: Vă recomandăm să lăsaţi aparatul şi accesoriile
acestuia să se usuce înainte de a le depozita pentru
următoarea utilizare.
- Depozitaţi aparatul în husă (dacă este furnizată).
- Puneţi capacul de protecţie (dacă este furnizat) pe
aparatul de bărbierit pentru a preveni acumularea
murdăriei.
- Alternativ, depozitaţi aparatul pe suportul de
încărcare (dacă este furnizat) sau în Philips Quick
Clean Pod (dacă este furnizat).
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Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?
Pentru a garanta performanţe maxime de bărbierire,
recomandăm schimbarea capetelor de bărbierire la
fiecare doi ani.
Înlocuiţi imediat capetele de bărbierire deteriorate.
Înlocuiţi întotdeauna capetele de bărbierit cu capete de
bărbierit originale Philips.

Înlocuirea capetelor de bărbierit
1 Opriţi aparatul de ras.
2 Apăsați butonul de deblocare de pe unitatea de
bărbierit și scoateți suportul capului de bărbierit din
unitatea de bărbierit.

3 Răsuciţi inelele de fixare în sens invers acelor de
ceasornic şi scoateţi-le. Puneţi-le într-un loc sigur.

4 Scoateţi capetele de bărbierit din suportul capului de
bărbierit.
Aruncaţi imediat capetele de bărbierit uzate pentru a
evita confundarea acestora cu capetele de bărbierit
noi.
5 Aşezaţi noile capete de bărbierire în suport.
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6 Aşezaţi inelele de fixare la loc pe capetele de bărbierit
şi rotiţi-le în sensul acelor de ceasornic pentru a-l
reataşa.

-

Fiecare inel de fixare are două orificii care se potrivesc
exact în denivelările suportului capului de bărbierit.
Învârtiţi inelul în sens orar până când auziţi un clic care
indică faptul că inelul este fixat.

7 Introduceţi balamaua suportului capului de bărbierit
în fanta din partea superioară a unităţii de bărbierit şi
închideţi unitatea de bărbierit.

Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați
www.philips.com/parts-and-accessories sau contactați
distribuitorul dvs. Philips local. Puteţi, de asemenea,
contacta Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din
ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională
pentru detalii de contact).
Sunt disponibile următoarele accesorii şi piese de schimb:
- Capete de bărbierit Philips SH91
- CC12 Cartuș de curățare 2 bucăți
- CC13 Cartuș de curățare 3 bucăți
- CC16 Cartuș de curățare 6 bucăți
Notă: Disponibilitatea accesoriilor poate fi diferită de la
ţară la ţară.

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

Aparat de ras
Problemă

Cauză posibilă

Soluție

Nu pot conecta
aparatul de
bărbierit.

Nu aţi descărcat
aplicaţia.

Descărcaţi aplicaţia.

Aparatul de
bărbierit şi
smartphone-ul dvs.
nu sunt asociate
încă.

Asociaţi aparatul de bărbierit şi
smartphone-ul urmând
instrucţiunile din aplicaţie.

Prima încercare de
asociere a eşuat.

Anulaţi asocierea aparatului de
bărbierit cu smartphone-ul şi
încercaţi asocierea din nou.

Smartphone-ul dvs. Asiguraţi-vă că smartphone-ul
nu găseşte aparatul dvs. este echipat cu Bluetooth 4.2
de bărbierit.
sau mai recent.
Asigurați-vă că Bluetooth este
activat pe smartphone și că
blocarea pentru transport este
oprită pe aparatul de bărbierit.
Asiguraţi-vă că smartphone-ul
este la o distanţă de maximum
un metru de aparatul de
bărbierit, pentru a activa o
conexiune Bluetooth.
Asiguraţi-vă că aparatul de
bărbierit este încărcat.
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Problemă

Cauză posibilă

Soluție

Aparatul de
bărbierit și
smartphone-ul dvs.
au fost asociate la
un moment dat. Ați
anulat doar
asocierea
aparatului de
bărbierit.

Accesați setările Bluetooth de pe
smartphone-ul dvs. Asigurați-vă
că smartphone-ul are, și el,
asocierea anulată. Apoi, încercați
să le asociați din nou.

Doresc să utilizez
aparatul de
bărbierit fără
aplicaţie.

Aparatul nu
funcţionează când
apăs pe butonul de
Pornire/Oprire.
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Nu trebuie să vă conectați
aparatul de bărbierit la
smartphone înainte de fiecare
bărbierit. Aparatul de bărbierit
funcționează bine fără aplicație,
deși nu veți experimenta aceleași
beneficii. Pentru a beneficia de
sfaturi personalizate pentru
bărbierit, asiguraţi-vă că îl
conectaţi cel puţin o dată la 20 de
bărbieriri pentru a vă sincroniza
datele privind bărbieritul.
Aparatul este în
Deconectaţi aparatul şi apăsaţi
continuare
butonul de Pornire/Oprire pentru
conectat la priza de a porni aparatul.
perete. Din motive
de siguranţă,
aparatul poate fi
utilizat numai fără
fir.
Bateria
reîncărcabilă este
goală.

Reîncărcaţi bateria.

Mecanismul de
Apăsați butonul pentru meniu
blocare este activat. timp de 3 secunde pentru a
dezactiva blocarea pentru
transport.
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Problemă

Cauză posibilă

Soluție

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

Curăţaţi temeinic capetele de
bărbierit sau înlocuiţi-le.

Aparatul nu mai
Capetele de
bărbierește la fel de bărbierit sunt
bine cum o făcea.
deteriorate sau
uzate.

Există scurgeri de
apă din partea
inferioară a
aparatului.

Înlocuiţi capetele de bărbierire.

Firele de păr sau
murdăria
blochează capetele
de bărbierit.

Curățați capetele de bărbierit
temeinic.

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

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

Philips Quick Clean Pod
Problemă

Cauză posibilă

Soluţie

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

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

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

Sistemul meu Philips
Quick Clean Pod se
revarsă.

53

Cartuşul Philips Quick
Clean Pod trebuie să fie
înlocuit.

Înlocuiţi cartuşul Philips
Quick Clean Pod.

Philips Quick Clean Pod
este înclinat.

Aşezaţi Philips Quick
Clean Pod pe o
suprafaţă plată.

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

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

Aparatul de bărbierit
este conectat la priză.

Deconectaţi aparatul de
bărbierit de la unitatea
de alimentare.

Bateria aparatului de
bărbierit este goală.

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

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

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

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

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

Îndrumări suplimentare
Pentru mai multe îndrumări și videoclipuri despre
aparatul de bărbierit S9000, scanați codul QR de mai jos
sau vizitați www.philips.com/myS9000shaver
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Reciclarea
-

-

Acest simbol înseamnă că produsele electrice și
bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile
menajere obișnuite.
Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la
colectarea separată a produselor electrice și a
bateriilor.

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile încorporate
Atunci când aparatul este scos din uz, bateria
reîncărcabilă încorporată trebuie îndepărtată numai de
către un profesionist calificat. Înainte de a scoate bateria,
asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că
bateria este descărcată complet.

Luaţi toate măsurile de precauţie necesare atunci
când manipulaţi instrumente pentru a deschide
aparatul şi atunci când aruncaţi bateria
reîncărcabilă.
Atunci când manipulați baterii, asigurați-vă că
mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.
Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a
bateriilor după îndepărtare, nu permiteți fișelor
bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice
(de exemplu: monede, agrafe, inele). Nu înfășurați
bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă
adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile
într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.
1 Dacă este posibil, scoateți unitatea de bărbierit sau de
tăiere din aparat.
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2 Dacă există șuruburi în carcasa aparatului, scoateți-le
cu o șurubelniță.
3 Scoateți panourile exterioare introducând o
șurubelniță cu cap plat între margini și răsucind-o. De
asemenea, îndepărtați șuruburile și/sau piesele
suplimentare și rupeți conexiunile clemelor.
4 Dacă există o unitate de alimentare în interiorul
aparatului, scoateți-o din aparat, tăiați firele și
deschideți unitatea de alimentare cu o șurubelniță.
5 Îndoiți etichetele bateriei cu o șurubelniță și scoateți
bateria reîncărcabilă.

Mărci comerciale
Apple, sigla Apple, iPad, şi iPhone sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite şi în alte ţări.
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
Android este o marcă comercială a Google Inc. Google
Play şi sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google
Inc.
Marca şi siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate
deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor
mărci de Philips Personal Care este făcută sub licenţă.
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