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Introduktion
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For
at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome eller ved hjælp af
appen.

Generel beskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pop-up trimmer
Udløser til trimmer
Skærenhed
Knap til at frigøre skærenhed
On/off-knap
Håndgreb
Lille strømstik
Opladeenhed
Forsyningsenhed
Lille stik
Beskyttelseshætte
Etui
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13 Philips Quick Clean Pod cartridge
14 Quick Clean Pod
15 Rensebørste
16 Længdeindstillinger
17 Skægstylertilbehør til at klikke på
18 Kam til skægstylertilbehør
19 Holder til tilbehør
20 Rensebørstetilbehør til at klikke på
21 Klik-på-tilbehør til næsehårstrimmer
Bemærk: Det medfølgende tilbehør kan variere for
forskellige produkter. Boksen viser det tilbehør, der
leveres sammen med apparatet.

Hvad betyder ikonerne på apparatets
håndtag?
Ikon Visning

Betydning

Pulserende

Rengøringsprogrammet er i gang.

Blinker langsomt,
hvis du fjerner
shaveren fra
Quick Clean Pod
under
rengøringsprogra
mmet.

Rengøringsprogrammet blev afbrudt. Hvis
du sætter shaveren tilbage i Quick Clean
Pod inden for fire sekunder, genoptages
rengøringsprogrammet automatisk.

Blinker, når du
slukker for
apparatet

Rengør shaveren i Quick Clean Pod.
Rengør tilbehøret under vandhanen.

Lyser konstant

Rengøringsprogrammet er i gang.
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Ikon Visning

Betydning

Blinker hurtigt,
når du tager
shaveren ud af
Quick Clean Pod
eller trykker på
tænd/slukknappen under
rengøringsprogra
mmet.

Rengøringsprogrammet blev stoppet. Hvis
du vil fortsætte, skal du genstarte
rengøringscyklussen ved at placere
shaveren tilbage i Quick Clean Pod og
trykke på tænd/sluk-knappen.

Lyser

SkinIQ registrerer aktivt dine
barberingsvaner.

Lyser grønt

Den korrekte barberingsbevægelse
(cirkulære bevægelser) blev anvendt.

Lyser orange

Din barberingsbevægelse kan forbedres.
Se appen for at få detaljer og gode råd.

Lyser

Åbn appen. Enten er der en meddelelse til
dig, eller du skal synkronisere dine
barberinger for at forhindre datatab.

Blinker langsomt

Der er ingen forbindelse mellem shaveren
og din smartphone.

Blinker hurtigt

Der opstod en fejl (motoren er f.eks.
blokeret). Kontrollér appen for at få flere
oplysninger.

Blinker

Apparatet skal frakobles fra stikkontakten,
før du kan tænde det.

Blinker, når du
trykker på
on/off-knappen

Rejselåsen er aktiveret.

Lyser, når du
Antallet af lysende streger viser derefter
samler apparatet den resterende batteriopladning.
op
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Betydning

Nederste lys
blinker orange

Batteriet er næsten afladet.

Lysene blinker i
rækkefølge

Apparatet oplades.

Lyser konstant

Apparatet er fuldt opladet.

Hvad betyder ikonet på min Quick Clean
Pod?
Ikon

Visning

Betydning

Bliver synligt på Quick
Clean Pod

Quick Clean Pod Cartridge skal
udskiftes.

Hvordan oplader jeg apparatet?
Oplad apparatet, før du bruger det første gang, og
når det nederste lys på batteristatusindikatoren
blinker orange for at vise, at batteriet næsten er
tomt.
En fuld opladning tager ca. 1 time.
Lynopladning: Efter ca. 5 minutters opladning,
indeholder batteriet strøm nok til én barbering.
Når apparatet er fuldt opladet, har det en
ledningsfri brugstid på op til 60 minutter.
Bemærk: Du kan ikke bruge apparatet, mens det
oplader.

Opladning med oplader
1

Kontrollér, at apparatet er slukket.
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2 Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren i
stikkontakten.
- Når apparatet er under lynopladning, lyser
batteristatusindikatorens lys konstant det
ene efter det andet. Efter ca. 5 minutter
begynder det nederste lys på
batteristatusindikatoren at blinke. Batteriet
har nu nok strøm til én barbering.
- Mens apparatet oplader, blinker det
nederste lys på batteristatusindikatoren først
hvidt og lyser derefter konstant hvidt.
Derefter blinker det næste lys og lyser
derefter konstant og så videre, indtil
apparatet er fuldt opladet.
- Når apparatet er fuldt opladet, lyser alle tre
batteristatusindikatorlys konstant. Lyset
slukker automatisk efter ca. 30 minutter.
3 Efter opladning skal du tage forsyningsenheden
ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af
apparatet.

Opladning i opladeenheden (kun bestemte modeller)
1 Kontroller, at apparatet er slukket.
2 Sæt det lille stik i opladeren, og sæt
forsyningsenheden i stikkontakten.
3 Anbring apparatet i opladeenheden.
Kun visse modeller: Lysringen nederst på
opladeren lyser og roterer hurtigt.
- Efter ca. 5 minutter roterer lysringen
langsommere. Batteriet har nu nok strøm til
én barbering.
- Mens apparatet fortsætter med at oplade,
lyser lysringen kraftigere og roterer
langsommere.
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- Når apparatet er fuldt opladet, lyser
lysringen med fuld styrke og holder op med
at rotere.
4 Efter opladning skal du tage opladeren ud af
stikkontakten og det lille stik ud af opladeren.

"Afbryd strømmen"-symbol
"Afbryd strømmen"-symbolet blinker for at minde
dig om, at du skal frakoble apparatet fra
stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet,
før du kan bruge det.

Hvordan bruger jeg apparatet og tilbehøret?
Advarsel: Kontroller altid apparatet og alt
udstyr før brug. Brug ikke apparatet eller
eventuelt tilbehør, hvis de er beskadigede,
da dette kan forårsage personskade.
Udskift altid en beskadiget del med en
tilsvarende af original type.
Bemærk: Dette apparat er vandtæt. Apparatet er
velegnet til brug i badet eller under bruseren og
kan rengøres under vandhanen. Af
sikkerhedsmæssige årsager kan apparatet kun
betjenes trådløst.

SkinIQ
Dette apparat er udstyret med SkinIQ-teknologi,
der intelligent registrerer din hårtæthed og
barberingsteknik. For at få en bedre teknik, kan du
få personligt tilpassede gode råd til barbering i
appen.
Du får gode råd på 2 måder: guidede barberinger i
realtid og synkroniserede barberinger. Vi anbefaler

12

Dansk
at starte med den guidede barbering for at
forbedre barberingsoplevelsen.
- Korrekt håndtering af apparatet vil give det
bedste barberingsresultat.
- Følg de gode råd, der er indhentet fra de
synkroniserede barberinger og de personligt
tilpassede programmer.

Barbering
Du kan bruge apparatet på et tørt eller vådt ansigt
samt under bruseren. For en barbering med vand
skal du påføre noget vand og barberskum eller gel på huden og skylle skærhovederne under
varmt vand, før du følger trinnene nedenfor.
1 Tænd for apparatet.
2 Bevæg skærhovederne hen over huden i
cirkulære bevægelser for at få alle hår i
forskellige retninger med. Anvend et let tryk for
at få en behagelig, tæt barbering.
Bemærk: Undgå at trykke for hårdt, da det kan
medføre hudirritation.
Bemærk: Hvis du barberer med gel eller skum,
skal du skylle skærhovedet jævnligt under
barberingen for at sikre, at det fortsat glider
jævnt hen over huden.

Dansk
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3 Brug skærenheden smalle sider til at barbere
svært tilgængelige områder såsom langs
kæbelinjen og under næsen.
4 Sluk og rengør apparatet efter hver brug.
Bemærk: Sørg for at rense apparatet for al skum
eller gel.
SkinIQ-bevægelsesvejledning: Når du er færdig
med at sætte barbere dig modtager du
feedback på håndtaget. Ikonet for
bevægelsesfeedback lyser i forskellige farver og
giver dig feedback om din barbering.
- Når du barberer dig i den rigtige bevægelse
(cirkulære bevægelser), lyser ikonet for
bevægelsesfeedback grønt.
- Hvis dine barberbevægelser kan blive bedre,
lyser ikonet for bevægelsesfeedback orange.
Se appen for at få detaljer og gode råd.

Hudtilpasningsperiode
Dine første barberinger bliver måske ikke helt, som
du havde forventet, og din hud kan endda blive en
smule irriteret. Dette er normalt. Din hud behøver
tid til at vænne sig til det nye barberingssystem.
Følg rådene i appen og barberer dig regelmæssigt
(mindst 3 gange om ugen) med denne shaver i en
periode på 3-4 uger for at give din hud mulighed
for at tilpasse sig til den nye shaver.

Rengøringspåmindelse
Når du slukker for apparatet, blinker
rengøringspåmindelsen for at minde dig om at
rengøre apparatet.
- Rengør apparatet og tilbehøret efter hver brug
for at forhindre, at det stopper til og bliver
beskadiget.
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- Rengør skærhovederne grundigt en gang om
måneden, eller når apparatet ikke barberer så
godt, som det gjorde i starten.

Synkroniser dine barberinger
Denne shaver gemmer dine barberingsdata, så du
ikke behøver at tage din smartphone med dig, når
du barberer dig.
Når datalageret er næsten fuldt, blinker
meddelelsessymbolet. For at forhindre datatab
skal du synkronisere shaveren med appen.
1 Sørg for at være i nærheden af shaveren, og
åbn derefter appen.
2 Appen opretter automatisk forbindelse og
synkroniserer dine seneste barberinger.

Trimning
Trimmeren kan bruges til at style bakkenbarter og
moustache.
1 Skub skyderen til frigørelse af trimmeren nedad
for at åbne trimmeren.
2 Tænd for apparatet.

3 Hold trimmeren vinkelret på huden, og bevæg
apparatet nedad, mens du anvender et let tryk.
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4 Du kan også bruge trimmeren under næsen.
5 Sluk for apparatet og rengør trimmeren efter
hver brug for at forhindre, at den stopper til og
bliver beskadiget.
6 Luk trimmeren.

Brug af tilbehør til at klikke på
Bemærk: Det medfølgende tilbehør kan variere for
forskellige produkter. Boksen viser det tilbehør, der
leveres sammen med apparatet.

Brug af skægstylertilbehøret med kam
Du kan bruge skægstylertilbehøret med kammen
påsat for at trimme dit skæg med en fast indstilling
eller med forskellige længdeindstillinger. Du kan
også bruge den til at trimme langt hår inden
barbering, så barberingen bliver nemmere.
Hårlængdeindstillingerne på skægstylertilbehøret
passer til den resterende hårlængde efter
klipningen og går fra 1 til 5 mm.
1 Drej shaverhovedet eller andet tilbehør for at
tage det af håndtaget, og sæt
skægstylertilbehøret på håndtaget.

2 Skub kammen lige ind i styrerillerne på begge
sider af skægstylertilbehøret.
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3 Tryk på længdevælgeren, og skub den derefter
til højre eller venstre for at vælge den ønskede
hårlængdeindstilling.
4 Tænd for apparatet.

5 Bevæg apparatet opad, mens du anvender et
let tryk. Sørg for at kammens forside er helt i
kontakt med huden.
6 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.

Brug af skægstylertilbehøret uden kam
Du kan bruge skægstylertilbehøret uden kam til at
klippe skæg, moustache, bakkenbarter eller nakke i
en længde på 0,5 mm.
Du kan bruge skægstylertilbehøret med kammen
påsat for at trimme dit skæg med en fast indstilling
eller med forskellige længdeindstillinger. Du kan
også bruge den til at trimme langt hår inden
barbering, så barberingen bliver nemmere.
1

Træk kammen af skægstylertilbehøret.
Bemærk: Grib midt på kammen for at trække
den af skægstylertilbehøret. Træk ikke i
kammens sider.

2 Tænd for apparatet.
3 Hold skærstylertilbehøret vinkelret på huden,
og bevæg apparatet nedad, mens du anvender
et let tryk.
4 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.

Brug af næse-/øretrimmertilbehøret
Du kan bruge næse-/øretrimmertilbehøret til at
trimme hår i næse og/eller øre.

Dansk
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Trimning af næsehår
Sørg for, at næse-/øretrimmertilbehøret og
næseborene er rene før trimning.
1

Drej shaverhovedet eller andet tilbehør for at
tage det af håndtaget, og sæt næse/ørehårstrimmeren på håndtaget.
2 Tænd for apparatet.
3 Før forsigtigt trimmerhovedet ind i det ene
næsebor.
Stik aldrig tilbehøret længere end 0,5 cm ind i
næseborene.
4 Bevæg langsomt trimmerhovedet rundt i hvert
næsebor, og sørg for, at siden af spidsen holdes
tæt mod huden. Dette reducerer den kildrende
fornemmelse, der kan forekomme.
5 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.
Tørret slim fra næsen kan blokere skæreenheden,
så apparatet ikke kan tændes. Hvis skæreenheden
er blokeret, skal du rengøre tilbehørsdelen.

Trimning af ørehår
Sørg for, at den ydre øregang er ren og fri for voks.
1 Tænd for apparatet.
2 Bevæg langsomt trimmerhovedet langs kanten
af øret for at fjerne hår, der stikker ud over
kanten.
3 Indfør forsigtigt trimmerhovedet i den ydre
øregang.
Stik aldrig trimmerhovedet længere ind i
øregangen end 0,5 cm, da du ellers risikerer at
beskadige trommehinden.
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4 Drej langsomt trimmerhovedet rundt for at
fjerne al uønsket hårvækst i den ydre øregang.
5 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.

Brug af rensebørstetilbehøret
Brug rensebørsten sammen med din daglige
rensecreme for at fjerne olie og snavs. Vi anbefaler,
at du ikke bruger apparatet mere end en gang om
ugen.
Forsigtig: Brug ikke apparatet på beskadiget eller
irriteret hud eller på sår.
1

Drej shaverhovedet eller andet tilbehør for at
tage det af håndtaget, og sæt
rensebørstetilbehøret på håndtaget.
2 Fugt rensebørsten med vand.
Brug ikke en tør rensebørste, da dette kan
irritere huden.
3 Fugt ansigtet med vand, og påfør et
rensemiddel i ansigtet.
4 Anbring rensebørsten på kinden.
5 Tænd for apparatet.

20 sec.

6 Bevæg børstehovedet blidt hen over din hud
fra næsen mod øret. Tryk ikke for hårdt. Sørg
for, at behandlingen forbliver behagelig.
Rens ikke det følsomme område omkring
øjnene.
7 Efter ca. 20 sekunder flytter du apparatet over
på den anden kind, og gå derefter i gang med at
rense denne del af ansigtet.

20 sec.
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8 Efter ca. 20 sekunder skal du flytte apparatet til
panden og begynde at rense denne del af
ansigtet. Bevæg forsigtigt børstehovedet fra
venstre mod højre.
Vi anbefaler, at du ikke overdriver rensningen,
og at du ikke renser noget område i mere end
20 sekunder.

20 sec.

9 Sluk apparatet, og rengør tilbehøret efter brug.
10 Efter behandlingen skal du skylle og tørre
ansigtet. Ansigtet er nu klar til næste fase af din
daglige hudpleje.

Opbevaring og rejser
Bemærk: Vi anbefaler, at du lader apparatet og
tilbehørsdelene tørre, før du opbevarer dem til
næste brug.
- Sæt beskyttelseshætten (hvis den medfølger)
på shaveren for at beskytte den mod
ophobning af snavs.
- Opbevar apparatet i etuiet (hvis det medfølger).
- Du kan også opbevar apparatet på
opladestanderen (hvis den medfølger) eller i
Philips Quick Clean Pod (hvis den medfølger).

Rejselås
Du kan låse shaveren, når du skal ud at rejse.
Rejselåsen forhindrer, at shaveren tændes
utilsigtet.

Aktivering af rejselåsen
Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at
aktivere rejselås-funktionen.
3 sec.

Når rejselåsen er aktiveret, blinker
rejselåssymbolet.
Bemærk: Bluetooth deaktiveret, når rejselåsen er
aktiveret.
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Deaktivering af rejselåsen
Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.
Når rejselåsen er deaktiveret, tænder apparatet
automatisk.
Bemærk: Shaveren låses automatisk op, når den
tilsluttes en stikkontakt.

Hvordan rengør jeg apparatet og tilbehøret?
Rengør apparatet og tilbehøret efter hver brug for
at få optimal ydeevne.

Rengøring af shaveren under vandhanen
Rengør shaveren efter hver brug for at forhindre, at
den tilstoppes og beskadiges.
Skærenheden må ikke tørres med et håndklæde
eller køkkenrulle, da dette kan beskadige
skærhovederne
Der kan dryppe vand ud af shaveren, når du
skyller skærhovedet. Dette er normalt.
1 Tænd for shaveren.
2 Skyl skærhovedet under den varme hane.

3 Sluk for shaveren. Tryk på udløserknappen for
at åbne skærenheden.

Dansk
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4 Skyl hårkammeret under den varme hane.

5 Skyl skærholderen under den varme hane.
6 Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad
skærholderen lufttørre, til den er helt tør.

7 Luk skærenheden.

Grundig rengøring
Vi anbefaler at rengøre skærhovederne grundigt
en gang om måneden, eller når shaveren ikke
barberer så godt, som den gjorde i starten.
1 Sørg for, at apparatet er slukket og frakoblet fra
stikkontakten.
2 Tryk på udløserknapperne på shaverenheden,
og træk skærholderen af shaverenheden.
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3 Skyl hårkammeret og shaverhovedet under
vandhanen.
4 Tag skærhovederne af. Se "Hvordan udskifter
jeg skærhovederne?" for at få detaljerede
instruktioner.
Bemærk: Rens kun ét skær ad gangen, da knive
og lamelkapper er slebet parvis. Kommer man
ved en fejltagelse til placere et skær i en forkert
skærkappe, kan det tage flere uger, før
shaveren igen barberer optimalt.
5 Rengør kniven og lamelkappen under
vandhanen.
6 Ryst overskydende vand af.
7 Sæt skærene tilbage i skærhovedet. Se
"Hvordan udskifter jeg skærhovederne?" for at
få detaljerede instruktioner.
8 Isæt skærhovedets hængsel i hullet øverst på
skærenheden, og luk skærenheden.

Rengøring af pop-up-trimmeren
Rengør trimmeren efter hver brug for at forhindre,
at den tilstoppes og beskadiges.
Trimmerens tænder må aldrig tørres med et
håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan
beskadige tænderne.
1

Sørg for, at apparatet er slukket og frakoblet fra
stikkontakten.
2 Skub skyderen til frigørelse af trimmeren nedad
for at åbne pop-up-trimmeren.

Dansk
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3 Tænd for apparatet, og skyl pop-up-trimmeren
med varmt vand.
4 Efter rengøring skal apparatet slukkes.
5 Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad
pop-up-trimmeren lufttørre helt.
6 Luk trimmeren.
Tip: Smør pop-up-trimmerens tænder med en
dråbe mineralsk olie hver 6. måned for at
opretholde optimal funktion (olie medfølger ikke).

Rengøring af tilbehør til at klikke på
Trimmeren eller skægstylertilbehøret må aldrig
tørres med et håndklæde eller en køkkenrulle, da
dette kan beskadige trimmerens tænder.
Det medfølgende tilbehør kan variere for
forskellige produkter. Boksen viser det tilbehør, der
leveres sammen med apparatet.
Rengør klik-på-tilbehøret efter hver brug for at få
optimal ydeevne.
1 Kontrollér, at apparatet er slukket.
2 Drej tilbehøret for at fjerne det fra håndtaget.
Træk rensebørstehovedet lige af
tilbehørsholderen.
3 Rengør delene grundigt med varmt vand. Brug
kun sæbe på rensebørstetilbehøret.
Tip: Hvis skylningen af næse/ørehårstrimmertilbehøret under vandhanen
ikke er tilstrækkeligt, skal du sætte tilbehøret på
håndtaget og nedsænke trimmerhovedet i et
glas med varmt vand i et par minutter. Tænd
derefter for apparatet, og skyl det under
vandhanen.
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4 Ryst forsigtigt overskydende vand af
skægstyleren, kammen og næse/øretrimmeren, og lad tilbehøret lufttørre, til de
er helt tørre.
Tør rensebørstetilbehøret med et håndklæde.
Skæreenheden må aldrig tørres med et
håndklæde eller en køkkenrulle, da dette kan
beskadige trimmerens tænder.
Tip: Smør jævnligt skægstylerens tænder med
en dråbe symaskineolie for at få det bedste
resultat.

Hvordan bruges Quick Clean Pod?
Klargøring af Quick Clean Pod til brug
1

Drej og fjern toppen af Quick Clean Pod.

2 Drej og fjern låget til Quick Clean Pod Cartridge.
2

1

3 Løft i fligen på forseglingen, og træk fra hjørnet
for at fjerne forseglingen fra Quick Clean Pod
Cartridge.

Dansk
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4 Tryk på det lille cirkelrunde stykke på håndtaget
af Quick Clean Pod Cartridge for at knække
klikkrogen på håndtaget

5 Placer Quick Clean Pod Cartridge i Quick Clean
Pod.

6 Sæt toppen af Quick Clean Pod tilbage på
basisenheden, og drej den i urets retning, indtil
du hører et klik.

Vip ikke Quick Clean Pod for at undgå lækage.

Brug af Quick Clean Pod
Bemærk: Hvis du bruger shaveren med
barberskum -gel eller andre produkter, skal du
skylle skærhovederne grundigt, før du brugerQuick
Clean Pod.
Sørg altid for at ryste overskydende vand af
shaveren, inden du placerer den i Quick Clean
Pod.
1

Placér shaveren på hovedet i Quick Clean Pod.
Shaveren registrerer automatisk, at den er i
Quick Clean Pod.
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2 Tænd shaveren for at starte
rengøringsprogrammet.
Hvert rengøringsprogram tager ca. et minut. I
løbet af rengøringsprogrammet, lyser
rengøringssymbolet konstant, og det blå ikon
pulserer.
Shaverens håndgreb vibrerer hurtigt to gange,
når rengøringsprogrammet er fuldført.
3 Lad altid shaveren lufttørre helt i Quick Clean
Pod, før du opbevarer den.

Udskiftning af Quick Clean Pod Cartridge
Udskift Quick Clean Pod Cartridge straks, når
ikonet for udskiftning af patron på Quick Clean
Pod bliver synligt, eller følg nedenstående tabel.

Hvor ofte den
bruges

Cyklusser

Hvornår Quick
Clean Pod
Cartridge skal
udskiftes

Hver dag

Ca. 30

Hver måned

Et par gange om
ugen

Ca. 20

Hver 2. måned

Hver uge

Ca. 13

Hver 3. måned

Ca. 3

Hver 3. måned

Hver måned
1

Drej og fjern toppen af Quick Clean Pod.

Dansk
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2 Løft Quick Clean Pod Cartridge ud af Quick
Clean Pod i håndtaget.

3 Hæld eventuel resterende væske ud i vasken,
og genbrug den tomme patron i henhold til den
lokale lovgivning for bortskaffelse af affald.

4 Placer en ny Quick Clean Pod Cartridge i Quick
Clean Pod.
Scan QR-koden til venstre, eller besøg
www.philips.com/cleaning-cartridge for at
bestille nye Quick Clean Pod Cartridges.

Hvordan opretter jeg forbindelse mellem
shaver og smartphone?
Bemærk: Sørg for, at din smartphone er udstyret
med Bluetooth® 4.1 eller nyere.
Denne shaver er kompatibel med Bluetooth® 4.1
og derover, så den kan forbindes med appen. Når
du har parret shaveren og smartphonen, aktiveres
Bluetooth automatisk på shaveren, selv når
shaveren er slukket. Dette gør, at dine
barberingsdata kan synkroniseres senere, så du
ikke behøver at tage din smartphone med dig, når
du barberer dig.
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De første par gange, du tænder for shaveren,
blinker meddelelsessymbolet, hvis der ikke er
oprettet forbindelse til en smartphone.

Du kan deaktivere Bluetooth på shaveren ved at
slå rejselåsen til.
3 sec.

Parring af shaver og smartphone
Du kan bruge appen til at synkronisere dine
barberingsdata, ændre dine personlige indstillinger
samt få rutinebaseret vejledning.
Appen er kompatibel mange forskellige iPhone- og
Android™-smartphones.
Du kan finde flere oplysninger på
www.philips.com.
1 Download appen.
2 Sørg for, at Bluetooth på smartphonen er
aktiveret.
S7920

3 Tænd for shaveren.
4 Åbn appen, og følg vejledningen for at starte
parringsproceduren.
5 Når parringen er fuldført, opretter shaveren og
appen automatisk forbindelse, når appen er
åben, og Bluetooth på telefonen er aktiveret.

Dansk
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Meddelelsessymbol
Shaveren er udstyret med et særligt
meddelelsessymbol. Meddelelsessymbolet lyser,
når der er en vigtig meddelelse til dig i appen. Når
symbolet lyser, skal du åbne appen på din
smartphone og følge de nemme tips, der bliver
vist. På www.philips.com/support kan du finde
yderligere support.

Ophævning af parring mellem shaver og smartphone
Du kan kun parre shaveren med én smartphone ad
gangen. Du kan ophæve parringen af shaveren fra
din smartphone (hvis du f.eks. får en ny
smartphone) ved at følge disse trin:
Ophæv parringen af shaveren: tryk på on/offknappen på håndtaget, og hold den inde i ca. 10
sekunder for at fjerne forbindelsen mellem shaver
og app.
Bemærk: Ophævningen af parringen er fuldført,
når meddelelsessymbolet lyser kortvarigt 4
gange.
Ophævning af parring på smartphone:
1 Gå til indstillingerne på din smartphone, og
vælg Bluetooth.
2 Tryk på shaverens navn.
3 Tryk på "Glem" eller "Ophæv parring".
Bemærk: Proceduren for ophævelse af
parringen kan variere efter smartphone. Du kan
finde flere oplysninger i brugervejledningen til
din smartphone.

Hvordan kan jeg udskifte skærhovederne?
For at bevare optimal barberingsevne anbefales
det at udskifte skærene hvert andet år.
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Udskift beskadigede skærhoveder med det
samme. Udskift altid skærhovederne med originale
Philips-skærhoveder.

Udskiftning af skærhoveder
1 Sluk for shaveren.
2 Tryk på udløserknapperne på shaverenheden,
og træk skærholderen af shaverenheden.

3 Drej samleringene mod uret, og tag dem af.
Læg dem til side til senere brug.

2
1

4 Tag skærhovederne af skærholderen.
Kassér de brugte skær med det samme for at
undgå, at de bliver blandet sammen med de
nye skærhoveder.

5 Sæt de nye skærhoveder i holderen.

6 Sæt samleringene på skærhovederne igen, og
drej den med uret for at sætte samleringen på
igen.

1

2
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- Hver samlering har to fordybninger, der passer
præcist i tapperne og fordybningerne på
skærholderen. Drej ringen med uret, indtil du
hører et klik, der betyder, at ringen er fastgjort.

Bemærk: Hold skærholderen i hånden, når du
sætter skærhovederne i igen og sætter
samleringene på igen. Anbring ikke
skærholderen på en overflade, når du gør dette,
da dette kan beskadige den.

7 Isæt skærhovedets hængsel i hullet øverst på
skærenheden, og luk skærenheden.

Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør og reservedele på
www.philips.com/parts-and-accessories eller hos
din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det
lokale Philips-kundecenter (du kan finde
kontaktoplysninger i den internationale
garantifolder).
Der findes følgende tilbehør og reservedele:
- SH71 ekstra Philips skærhoveder
- CC12 Philips Quick Clean Pod Cartridge pakke
med 2
- CC13 Philips Quick Clean Pod Cartridge pakke
med 3
- CC16 Philips Quick Clean Pod Cartridge pakke
med 6
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Bemærk: Muligheden for at købe tilbehøret kan
variere fra land til land.

Fejlfinding
Dette afsnit opsummerer de mest almindelige
problemer, der kan forekomme ved brug af
enheden. Har du brug for yderligere hjælp og
vejledning, så besøg www.philips.com/support for
at få en liste med ofte stillede spørgsmål, eller
kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Shaver
Problem

Mulig årsag

Løsning

Jeg kan ikke
etablere
forbindelse
med shaveren.

Du har ikke
downloadet
appen.

Download appen.

Din shaver og
smartphonen er
endnu ikke parret.

Par shaveren og smartphonen
ved at følge instruktionerne i
appen.

Det første
parringsforsøg
mislykkedes.

Ophæv parringen af shaveren
og smartphonen, og prøv at
parre dem igen.

Smartphonen kan
ikke finde
shaveren.

Sørg for, at din smartphone er
udstyret med Bluetooth 4.1
eller nyere.
Sørg for, at Bluetooth er
aktiveret på shaveren og
smartphonen.
Sørg for, at smartphonen er
inden for en meter fra
shaveren for at muliggøre
Bluetooth-forbindelse.
Sørg for, at shaveren er
opladet.
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Problem

Mulig årsag

Jeg vil bruge
shaveren uden
app.

Apparatet vir
ker ikke, når jeg
trykker på
tænd/slukknappen.
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Løsning
Du behøver ikke at forbinde
shaveren med din
smartphone før hver
barbering. For at få personligt
tilpassde barberingstip skal
du blot sørge for at forbinde
dem mindst hver 20.
barbering for at synkronisere
dine barberingsdata.

Apparatet er stadig Frakobl apparatet, og tryk
sluttet til
på on/off-knappen for at
stikkontakten. Af
tænde for apparatet.
sikkerhedsmæssi
ge årsager kan
apparatet kun
betjenes
ledningsfrit.
Det genopladelige
batteri er afladet.

Oplad batteriet.

Rejselåsen er
aktiveret.

Tryk på tænd/sluk-knappen,
og hold den inde i 3 sekunder
for at deaktivere rejselåsen.

Skærhovedet er
Rengør skærhovederne
snavset eller
grundigt, eller udskift dem.
beskadiget i et
omfang, der
forhindrer motoren
i at arbejde.
Apparatet bar Skærene er
berer ikke lige
beskadigede eller
så godt, som
slidte.
det gjorde til at
begynde med.

Udskiftning af
skærhovederne.

Der sidder hår eller Rengør skærhovederne
snavs i vejen for
grundigt.
skærhovederne.
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Problem

Mulig årsag

Løsning

Der siver vand
ud fra bunden
af apparatet.

Under rengøringen
kan der samle sig
vand mellem
apparatets indre
kabinet og den
udvendige skal.

Dette er helt normalt og
ganske ufarligt, da al
elektronikken er indkapslet i
en forseglet motorenhed inde
i apparatet.

Philips Quick Clean Pod
Problem

Mulig årsag

Løsning

Min shaver er ikke
ren efter brug af
Philips Quick Clean
Pod.

Du fjernede
shaveren, før
rengøringsprogram
met var fuldført.

Lad shaveren blive i
Philips Quick Clean
Pod i hele
rengøringsprogramm
et. Hvert
rengøringsprogram
tager ca. et minut.
Rengøringsikonet
slukker, når
rengøringsprogram
met er fuldført.

Philips Quick Clean
Pod Cartridge skal
udskiftes.

Udskift Philips Quick
Clean Pod Cartridge.

Philips Quick Clean
Pod er vippet.

Anbring Philips Quick
Clean Pod på et fladt
underlag.

Philips Quick Clean
Pod er drevet af
shaverens motor.

Placér shaveren i
Philips Quick Clean
Pod. Tænd for
shaveren.

Shaver er sluttet til
stikkontakten.

Frakobl shaveren fra
forsyningsenheden.

Shaverens batteri er
afladet.

Oplad batteriet før
brug af Philips Quick
Clean Pod.

Philips Quick Clean
Pod tænder ikke.

Dansk
Philips Quick Clean
Pod flyder over.
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Du bruger
regelmæssigt Philips
Quick Clean Pod
efter at have skyllet
shaveren, men du
ryster ikke det
overskydende vand
af.

Ryst overskydende
vand af, efter at have
skyllet
skærhovederne, før
du placerer shaveren
i Philips Quick Clean
Pod.

Du barberede dig
med barbergel eller
skum og skyllede ikke
barbermaskinen, før
du brugte Philips
Quick Clean Pod.

Skyl skærhovederne
grundigt, før du
bruger Philips Quick
Clean Pod.
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