empty page before TOC

Slovensky 6

6

Slovensky

Obsah
Opis zariadenia_____________________________________________
Úvod – identifikácia holiaceho strojčeka _______________________
Obr. A_____________________________________________________
Obr. B _____________________________________________________
Dôležité bezpečnostné informácie ____________________________
Čo znamenajú ikony na displeji? (obr. A)_______________________
Čo znamenajú ikony na displeji? (obr. B) _______________________
Hlavná ponuka (obr. A) ______________________________________
Hlavná ponuka (obr. B) ______________________________________
Ako prepojiť holiaci strojček so smartfónom? (obr. A) ___________
Ako prepojiť holiaci strojček so smartfónom? (obr. B)____________
O čom ma holiaci strojček informuje? (obr. A) __________________
O čom ma holiaci strojček informuje? (obr. B) __________________
Ako si nabijem svoje zariadenie?______________________________
Ako mám používať svoje zariadenie a nástavce? ________________
Ako mám čistiť svoje zariadenie a nástavce?____________________
Skladovanie________________________________________________
Ako vymením holiace hlavy? _________________________________
Objednávanie príslušenstva __________________________________
Riešenie problémov _________________________________________
Ďalšie pokyny ______________________________________________
Recyklácia _________________________________________________
Ochranné známky __________________________________________

Slovensky

7
9
10
11
12
16
18
20
21
23
26
28
31
32
34
39
47
47
49
49
53
53
54

Slovensky

Opis zariadenia
1 Výklopný zastrihovač
2 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača
3 Holiaca jednotka
4 Uvoľňovacie tlačidlo holiacej jednotky
5 Vypínač
6 Tlačidlo ponuky
7 Konektor pre malú koncovku
8 Nabíjací podstavec
9 Napájacia jednotka
10 Malá koncovka
11 Ochranný kryt
12 Puzdro
13 Kazeta čistiaceho systému Philips Quick Clean Pod
14 Quick Clean Pod
15 Čistiaca kefka
16 Nastavenia dĺžky
17 Nasúvateľný nástavec na tvarovanie brady
18 Hrebeň nástavca na tvarovanie brady
19 Nosič nástavcov
20 Nasúvací kefkový nástavec na čistenie pokožky
Poznámka: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne
výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky
zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.
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Úvod – identifikácia holiaceho strojčeka
Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi
zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky
výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips,
zaregistrujte svoj výrobok na adrese
www.philips.com/welcome alebo prostredníctvom
aplikácie.
Tento návod na používanie obsahuje informácie
o dvoch verziách holiaceho strojčeka S9000. Obrázky
A a B vám pomôžu určiť, ktorú verziu vlastníte.
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Dôležité bezpečnostné informácie
Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred
použitím zariadenia, jeho batérií a príslušenstva si
pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte
si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť
nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu
zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne
výrobky líšiť.

Varovanie
-

Napájaciu jednotku a nabíjací podstavec udržujte v
suchu.

-

Tento holiaci strojček je vodotesný. Je vhodný na
používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod
tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete
preto holiaci strojček používať len bez kábla.
Napájaciu jednotku neupravujte.
Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8
rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom
alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným
rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti
nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto
zariadenia.
Pred čistením vodou zariadenie odpojte zo siete.
Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené diely
nahraďte novými dielmi Philips.
Na čistenie zariadenia používajte len studenú alebo
vlažnú vodu.
Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať
len jedna osoba.

-

-
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Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený
vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani
agresívne tekutiny.
Čistiaci systém vždy umiestnite na stabilný hladký a
vodorovný povrch, aby ste predišli úniku kvapaliny.
Pred použitím čistiaceho systému holiaceho strojčeka
sa vždy uistite, že je priečinok na kazetu zatvorený.
Keď je čistiaci systém pripravený na použitie, už ho
nepresúvajte, aby ste predišli úniku čistiacej kvapaliny.
Ak holiaci strojček opláchnete vodou, z otvoru v
spodnej časti zariadenia môže kvapkať voda. Je to
bežný jav, ktorý nie je nebezpečný, pretože všetky
elektronické súčiastky sú uložené v uzavretej
napájacej jednotke vo vnútri holiaceho strojčeka.
Napájaciu jednotku nepoužívajte v sieťových
zásuvkách, ku ktorým je pripojený elektrický
osviežovač vzduchu, ani v ich blízkosti, aby ste predišli
neopraviteľnému poškodeniu napájacej jednotky.
Kefkový nástavec na čistenie pokožky nepoužívajte na
poranenú pokožku ani na pokožku s prejavom
ochorenia či závažného podráždenia.
Kefkový nástavec na čistenie pokožky nepoužívajte, ak
užívate lieky na báze steroidov.
Pred použitím zariadenia si vyberte piercingy, odložte
šperky, okuliare atď.
Pri manipulácii so smartfónom v blízkosti vody a vo
vlhkom prostredí postupujte opatrne.
Rádiové vlny môžu narušiť fungovanie
kardiostimulátorov a iných medicínskych zariadení.
Poraďte sa so svojím lekárom a udržujte zariadenie
aspoň 20 cm od nich.
Maximálna úroveň hluku: Lc = 69 dB(A)
Používajte len originálne príslušenstvo alebo
spotrebný materiál od spoločnosti Philips. Používajte
len odpojiteľnú napájaciu jednotku HQ8505.
Produkt nabíjajte, používajte a skladujte pri teplote od
5 °C do 35 °C.
Výrobok a batérie chráňte pred ohňom a nevystavujte
ich priamemu slnečnému svetlu ani vysokým
teplotám.
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Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení
farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne,
prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa na
spoločnosť Philips.
Výrobky a ich batérie neklaďte do mikrovlnnej rúry ani
na indukčný varič.
Zariadenie ani batériu neotvárajte, neupravujte,
neprepichujte, nepoškodzujte ani nerozoberajte, aby
ste predišli zohrievaniu batérií a úniku toxických alebo
nebezpečných látok. Batérie neskratujte, nadmerne
nenabíjajte ani ich nenabíjajte s opačnou polaritou.
Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina,
zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom
prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a
vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Čistiaca tekutina Philips Quick Clean Pod Cartridge
-

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Neprehĺtať.

Elektromagnetické polia (EMF)
Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.

Smernica o rádiových zariadeniach
-

-

Zariadenia radu S9000 sú vybavené rozhraním
Bluetooth triedy 2.
Funkcia Bluetooth zariadení radu S9000 využíva
frekvenčné pásmo 2,4 GHz.
Maximálny vyžarovaný rádiofrekvenčný výkon vo
frekvenčnom pásme, ktoré využívajú zariadenia radu
S9000, je menší než 20 dBm.
Toto zariadenie bolo skonštruované tak, aby spĺňalo
požiadavky článku 10(2), podľa ktorého sa môže v
skontrolovanom stave prevádzkovať aspoň v jednom
členskom štáte EÚ, a je v súlade s článkom 10(10),
podľa ktorého neexistujú žiadne obmedzenia pre jeho
uvedenie do prevádzky vo všetkých členských štátoch
EÚ.

Slovensky
-
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Spoločnosť Philips týmto vyhlasuje, že zariadenia radu
S9000 spĺňajú základné požiadavky a ostatné
príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.
Vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na stránke
www.philips.com/support.
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Čo znamenajú ikony na displeji? (obr. A)
-

Hlavná ponuka (keď je holiaci strojček vypnutý)
Položkami ponuky môžete prechádzať stláčaním tlačidla
ponuky.
Niektoré funkcie môžete navyše zapnúť alebo vypnúť dlhým
stlačením.

Ikona

Význam
Hlavná ponuka zobrazuje stav batérie v percentách.

Ikony ponuky snímača kontroly pohybu vás upozornia na to, či
bol pohyb počas posledného holenia dobrý, alebo ho možno
zlepšiť.
V tejto ponuke môžete aktivovať cestovný zámok.

Tu sa zobrazí informácia o tom, že holiaci strojček nie je
spárovaný so smartfónom.
Na displeji sa zobrazí potvrdenie spárovania holiaceho strojčeka
so smartfónom.

-

Zapnutie holiaceho strojčeka
Stlačením vypínača zapnite holiaci strojček.

Ikona

Význam
Keď zapnete holiaci strojček, zobrazí sa krátka animácia, ktorá
vám pomocou týchto symbolov ukáže, aké nastavenie spätnej
väzby na tlak ste aktivovali. Stláčaním tlačidla ponuky môžete
prepínať medzi možnosťami spätnej väzby na tlak.

Slovensky
-
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Varovania a oznámenia

Ikona

Význam
Batéria je takmer vybitá a holiaci strojček treba nabiť.

Keď bude úložisko údajov takmer plné, dostanete oznámenie,
ktoré vás upozorní na synchronizáciu údajov o holení. Ak chcete
zabrániť strate údajov, synchronizujte holiaci strojček s aplikáciou.
Holiaca jednotka je znečistená alebo poškodená v takom rozsahu,
že motorček sa nedokáže spustiť. Holiace hlavy dôkladne vyčistite.

Používate nesprávnu napájaciu jednotku. Používajte iba napájaciu
jednotku (HQ8505), ktorá sa dodáva spolu s holiacim strojčekom.

-

Čistenie holiaceho strojčeka

Ikona

Význam
Upozornenie: holiaci strojček vyčistite pomocou systému na rýchle
čistenie.
Upozornenie: vyčistite holiaci strojček.

Prebieha proces čistenia a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
čistenia vo forme hodín alebo v sekundách – ak stlačíte tlačidlo
ponuky.
Proces čistenia sa prerušil.

-

Odpojenie pred používaním
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Ikona

Význam
Pred použitím odpojte holiaci strojček zo siete.

Čo znamenajú ikony na displeji? (obr. B)
-

Hlavná ponuka
Položkami ponuky môžete prechádzať stláčaním tlačidla
ponuky.
Niektoré funkcie môžete navyše zapnúť alebo vypnúť dlhým
stlačením.

Ikona

Význam
Táto ponuka zobrazuje stav batérie v percentách.

V tejto ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť cestovný zámok.

V tejto ponuke môžete vypnúť alebo znova zapnúť spätnú väzbu
pomocou svetelného krúžka.

-

Zapnutie holiaceho strojčeka
Stlačením vypínača zapnite holiaci strojček.

-

Bluetooth

Ikona

Význam
Zobrazenie tohto symbolu potvrdí spárovanie holiaceho strojčeka
so smartfónom.

Slovensky
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Tento symbol sa zobrazí po zrušení spárovania holiaceho
strojčeka so smartfónom.

-

Varovania a oznámenia

Ikona

Význam
Batéria je takmer vybitá a holiaci strojček treba nabiť.

Keď bude úložisko údajov takmer plné, dostanete oznámenie,
ktoré vás upozorní na synchronizáciu údajov o holení. Ak chcete
zabrániť strate údajov, synchronizujte holiaci strojček s aplikáciou.
Holiaca jednotka je znečistená alebo poškodená v takom rozsahu,
že motorček sa nedokáže spustiť. Holiace hlavy dôkladne vyčistite.

Používate nesprávny napájací kábel. Používajte iba napájací kábel,
ktorý sa dodáva spolu s holiacim strojčekom.

-

Čistenie holiaceho strojčeka

Ikona

Význam
Upozornenie: holiaci strojček vyčistite pomocou systému na rýchle
čistenie.
Upozornenie: vyčistite holiaci strojček.

Prebieha proces čistenia a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
čistenia vo forme hodín alebo v sekundách – ak stlačíte tlačidlo
ponuky.
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Proces čistenia sa prerušil.

-

Odpojenie pred používaním

Ikona

Význam
Pred použitím odpojte holiaci strojček zo siete.

Hlavná ponuka (obr. A)
Keď je holiaci strojček vypnutý, stláčaním tlačidla ponuky
môžete prepínať medzi štyrmi funkciami ponuky.
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie
Táto položka ponuky zobrazuje zostávajúcu kapacitu
batérie.

-

Snímač kontroly pohybu
Táto položka ponuky zobrazuje spätnú väzbu na
pohyb podľa vášho posledného holenia.

-

Cestovný zámok
Pomocou tejto položky ponuky môžete holiaci
strojček zamknúť a odomknúť stlačením a podržaním
tlačidla ponuky na 3 sekundy. Keď sa chystáte
cestovať, môžete holiaci strojček zamknúť, aby
nedošlo k jeho náhodnému zapnutiu. Keď sa aktivuje
cestovný zámok, funkcia Bluetooth sa automaticky
vypne a váš holiaci strojček bude v režime úspory
energie.

Slovensky
-
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Bluetooth
Pomocou tejto položky ponuky môžete zrušiť
spárovanie holiaceho strojčeka a smartfónu.
Informácie o výhodách spárovania holiaceho strojčeka
a smartfónu nájdete v časti „Výhody pripojenia
holiaceho strojčeka k aplikácii“.
Poznámka: Smartfón musí byť vybavený funkciou
Bluetooth® vo verzii 4.2 alebo vyššej.
Tento holiaci strojček je vybavený funkciou
Bluetooth® vo verzii 4.2 alebo vyššej, ktorá slúži na
pripojenie k aplikácii. Po spárovaní holiaceho strojčeka
a smartfónu sa funkcia Bluetooth v holiacom strojčeku
zapne automaticky aj v prípade, keď je holiaci strojček
vypnutý. To umožňuje neskôr synchronizovať údaje o
holení, preto pri holení so sebou nemusíte mať
smartfón.
Poznámka: Funkciu Bluetooth v holiacom strojčeku
môžete vypnúť zapnutím cestovného zámku.

Hlavná ponuka (obr. B)
Funkciami ponuky môžete prechádzať stláčaním tlačidla
ponuky.

Zostávajúca úroveň nabitia batérie
Táto položka ponuky zobrazuje zostávajúcu kapacitu
batérie.

Spätná väzba po holení
Poznámka: Ponuka sa zobrazuje, len keď aktivujete túto
funkciu v nastaveniach aplikácie.
Holenie môžete optimalizovať vykonávaním správnych
pohybov a používaním správnej miery tlaku. Táto položka
zobrazuje hodnotenie hviezdičkami pre posledné
holenie. Informuje vás o tom, či ste pri holení použili
správny tlak a pohyb alebo či ho treba zlepšiť.

22

Slovensky

Cestovný zámok
Keď sa chystáte cestovať, môžete holiaci strojček
zamknúť, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutiu.
V tejto ponuke možno vykonať zamknutie alebo
odomknutie holiaceho strojčeka stlačením a podržaním
tlačidla ponuky na 3 sekundy. Keď sa aktivuje cestovný
zámok, funkcia Bluetooth sa automaticky vypne a váš
holiaci strojček bude v režime úspory energie.

Zapnutie/vypnutie svetelného krúžka
Počas holenia dostávate pomocou svetelného krúžku v
hornej časti rukoväti holiaceho strojčeka spätnú väzbu o
tom, aký veľký tlak vyvíjate.
Svetelný krúžok je predvolene zapnutý. Môžete ho
vypnúť alebo znova zapnúť.
Ak chcete vypnúť spätnú väzbu pomocou svetelného
krúžka,
1 prepínajte medzi položkami ponuky stláčaním tlačidla
ponuky, kým sa nedostanete do ponuky „Zapnuté
svetlo“.
2 V ponuke „Zapnuté svetlo“ na 3 sekundy podržte
stlačené tlačidlo ponuky, kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie „Vypnuté svetlo“.
Ak chcete znova zapnúť spätnú väzbu pomocou
svetelného krúžka,
1 prepínajte medzi položkami ponuky stláčaním tlačidla
ponuky, kým sa nedostanete do ponuky „Vypnuté
svetlo“.
2 V ponuke „Vypnuté svetlo“ na 3 sekundy podržte
stlačené tlačidlo ponuky, kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie „Zapnuté svetlo“.
Poznámka: Spätná väzba pomocou svetelného krúžka je
k dispozícii iba vtedy, keď je holiaca jednotka pripojená k
rukoväti.

Slovensky
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Bluetooth
Poznámka: Ponuka Bluetooth sa zobrazí len v prípade
spárovania holiaceho strojčeka so smartfónom.
Tu môžete zrušiť spárovanie holiaceho strojčeka so
smartfónom. Informácie o výhodách spárovania
holiaceho strojčeka so smartfónom nájdete v časti
„Výhody pripojenia holiaceho strojčeka k aplikácii“.
Poznámka: Smartfón musí byť vybavený funkciou
Bluetooth® vo verzii 4.2 alebo vyššej.
Tento holiaci strojček je vybavený funkciou
Bluetooth® vo verzii 4.2 alebo vyššej, ktorá slúži na
pripojenie k aplikácii. Po spárovaní holiaceho strojčeka
a smartfónu sa funkcia Bluetooth v holiacom strojčeku
zapne automaticky aj v prípade, keď je holiaci strojček
vypnutý. To umožňuje neskôr synchronizovať údaje o
holení, preto pri holení so sebou nemusíte mať
smartfón.
Poznámka: Funkciu Bluetooth v holiacom strojčeku
môžete vypnúť zapnutím cestovného zámku.

Ako prepojiť holiaci strojček so smartfónom? (obr. A)
Výhody pripojenia holiaceho strojčeka k aplikácii
Aplikáciu môžete použiť na tieto účely:
- dostávanie rád a spätnej väzby na pohyb a tlak v
reálnom čase,
- aktivácia a prispôsobenie spätnej väzby po holení,
- synchronizácia údajov o holení a sledovanie histórie
holenia,
- zlepšenie postupu pri holení a zníženie výskytu
kožných problémov spojených s holením,
- príjem prispôsobených rád a odporúčaní týkajúcich sa
štýlu.
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Spárovanie holiaceho strojčeka a smartfónu
Aplikácia je kompatibilná so širokou škálou zariadení
iPhone a smartfónov so systémom Android™.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Stiahnite si aplikáciu.
2 Uistite sa, že v smartfóne máte zapnutú funkciu
Bluetooth.

3 Zapnite holiaci strojček a aktivujte funkciu Bluetooth.
4 Spustite aplikáciu a podľa pokynov začnite proces
párovania.

5 Po spárovaní sa holiaci strojček a aplikácia spoja
automaticky po spustení aplikácie a zapnutí funkcie
Bluetooth v telefóne.

Synchronizácia údajov o holení
Tento holiaci strojček ukladá údaje o holení, preto keď sa
holíte alebo si neskôr chcete skontrolovať údaje o holení,
nemusíte mať pri sebe smartfón.
Keď bude úložisko údajov takmer plné, dostanete
oznámenie, ktoré vás upozorní na synchronizáciu údajov
o holení. Ak chcete zabrániť strate údajov, synchronizujte
holiaci strojček s aplikáciou.
1 Keď otvoríte aplikáciu, smartfón majte v blízkosti
holiaceho strojčeka.
2 Aplikácia sa pripojí automaticky a zosynchronizuje
údaje o posledných holeniach.

Slovensky
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Zrušiť spárovanie holiaceho strojčeka a smartfónu
Holiaci strojček môžete v jednej chvíli spárovať iba s
jedným smartfónom. Pokiaľ chcete zrušiť spárovanie
holiaceho strojčeka a smartfónu (napr. pri kúpe nového
telefónu), postupujte podľa týchto krokov:
- Najprv zrušte spárovanie holiaceho strojčeka.
1 Prepínajte medzi položkami ponuky stláčaním tlačidla
ponuky, kým sa nedostanete do ponuky funkcie
Bluetooth.

2 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ponuky, kým sa
nezobrazí výber krížika a značky začiarknutia.

3 Opätovným stlačením tlačidla ponuky vyberte značku
začiarknutia na zrušenie spárovania holiaceho
strojčeka.
Poznámka: Keď sa spárovanie holiaceho strojčeka
úspešne zruší, na ľavej strane rukoväti sa zobrazí ikona
funkcie Bluetooth.
Poznámka: Ak chcete spárovať holiaci strojček so
smartfónom, najprv sa presvedčte, či je spárovanie
v obidvoch zariadeniach zrušené.
- Potom zrušte spárovanie smartfónu.
1 Prejdite do ponuky nastavení v smartfóne a vyberte
položku Bluetooth.
2 Ťuknite na názov holiaceho strojčeka.
3 Ťuknite na možnosť „zabudnúť“ alebo „zrušiť
spárovanie“.
Poznámka: Postup zrušenia spárovania sa môže líšiť v
závislosti od smartfónu. Ďalšie informácie získate v
návode na používanie smartfónu.
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Ako prepojiť holiaci strojček so smartfónom? (obr. B)
Výhody pripojenia holiaceho strojčeka k aplikácii
Aplikáciu môžete použiť na tieto účely:
- dostávanie rád a spätnej väzby na pohyb a tlak v
reálnom čase,
- aktivácia a prispôsobenie spätnej väzby po holení,
- synchronizácia údajov o holení a sledovanie histórie
holenia,
- zlepšenie postupu pri holení a zníženie výskytu
kožných problémov spojených s holením,
- príjem prispôsobených rád a odporúčaní týkajúcich sa
štýlu.

Spárovanie holiaceho strojčeka a smartfónu
Aplikácia je kompatibilná so širokou škálou zariadení
iPhone a smartfónov so systémom Android™.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Stiahnite si aplikáciu.
2 Uistite sa, že v smartfóne máte zapnutú funkciu
Bluetooth.

3 Zapnite holiaci strojček a aktivujte funkciu Bluetooth.
4 Spustite aplikáciu a podľa pokynov začnite proces
párovania.

Slovensky

27

5 Po spárovaní sa holiaci strojček a aplikácia spoja
automaticky po spustení aplikácie a zapnutí funkcie
Bluetooth v telefóne.
Poznámka: Hneď ako sa holiaci strojček spáruje so
smartfónom, zobrazí sa nová položka ponuky
„Bluetooth“.

Synchronizácia údajov o holení
Tento holiaci strojček ukladá údaje o holení, preto keď sa
holíte alebo si neskôr chcete skontrolovať údaje o holení,
nemusíte mať pri sebe smartfón.
Keď bude úložisko údajov takmer plné, dostanete
oznámenie, ktoré vás upozorní na synchronizáciu údajov
o holení. Ak chcete zabrániť strate údajov, synchronizujte
holiaci strojček s aplikáciou.
1 Keď otvoríte aplikáciu, smartfón majte v blízkosti
holiaceho strojčeka.
2 Aplikácia sa pripojí automaticky a zosynchronizuje
údaje o posledných holeniach.

Zrušiť spárovanie holiaceho strojčeka a smartfónu
Holiaci strojček môžete v jednej chvíli spárovať iba s
jedným smartfónom. Pokiaľ chcete zrušiť spárovanie
holiaceho strojčeka a smartfónu (napr. pri kúpe nového
telefónu), postupujte podľa týchto krokov:
- Najprv zrušte spárovanie holiaceho strojčeka.
1 Prepínajte medzi položkami ponuky stláčaním tlačidla
ponuky, kým sa nedostanete do ponuky funkcie
Bluetooth.

2 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ponuky, kým sa
nezobrazí výber krížika a značky začiarknutia.
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3 Opätovným stlačením tlačidla ponuky vyberte značku
začiarknutia na zrušenie spárovania holiaceho
strojčeka.
Poznámka: Hneď ako sa holiaci strojček spáruje so
smartfónom, zobrazí sa nová položka ponuky
„Bluetooth“. Po zrušení spárovania sa táto ponuka
prestane zobrazovať.
Poznámka: Keď sa spárovanie holiaceho strojčeka
úspešne zruší, na displeji holiaceho strojčeka sa na krátky
čas zobrazí symbol funkcie Bluetooth.
Poznámka: Ak chcete spárovať holiaci strojček so
smartfónom, najprv sa presvedčte, či je spárovanie
v obidvoch zariadeniach zrušené.
- Potom zrušte spárovanie smartfónu.
1 Prejdite do ponuky nastavení v smartfóne a vyberte
položku Bluetooth.
2 Ťuknite na názov holiaceho strojčeka.
3 Ťuknite na možnosť „zabudnúť“ alebo „zrušiť
spárovanie“.
Poznámka: Postup zrušenia spárovania sa môže líšiť v
závislosti od smartfónu. Ďalšie informácie získate v
návode na používanie smartfónu.

O čom ma holiaci strojček informuje? (obr. A)
Spätná väzba pomocou svetelného krúžka
Počas holenia dostávate pomocou svetelného krúžku v
hornej časti rukoväti holiaceho strojčeka spätnú väzbu o
tom, aký veľký tlak vyvíjate.
Svetelný krúžok na rukoväti sa počas holenia rozsvecuje
rôznymi farbami, aby vám poskytol spätnú väzbu o
veľkosti tlaku, ktorý vyvíjate. Toto sú predvolené
nastavenia:
- Keď nevyviniete dostatočný tlak, svetelný krúžok sa
rozsvieti namodro.

Slovensky
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Pri správnom tlaku sa svetelný krúžok rozsvieti
nazeleno.

-

Keď vyvíjate príliš veľký tlak, svetelný krúžok sa
rozsvieti naoranžovo.
Keď je holiaci strojček zapnutý, môžete prispôsobiť typ
spätnej väzby na tlak, ktorú dostávate.
1 Zapnite holiaci strojček.

2 Stlačením tlačidla ponuky môžete prepínať medzi
možnosťami spätnej väzby na tlak. V nasledujúcej
tabuľke sa uvádza, akú spätnú väzbu na tlak
dostanete pri jednotlivých možnostiach nastavenia.

Vyvíjate príliš
malý tlak

Vyvíjate
správny tlak

Vyvíjate príliš
veľký tlak

modrá

zelená

oranžová

Žiadna spätná
väzba

Žiadna spätná
väzba

Plná spätná väzba na
tlak

Čiastočná spätná väzba
na tlak

oranžová
Žiadna spätná väzba na
tlak

Žiadna spätná
väzba

Žiadna spätná
väzba

Žiadna spätná
väzba
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Poznámka: Poznámka: Spätná väzba pomocou
svetelného krúžka je k dispozícii iba vtedy, keď je
holiaca jednotka pripojená k rukoväti.
Keď je k rukoväti pripevnený nadstavec na tvarovanie
brady alebo kefkový nadstavec na čistenie pokožky,
spätná väzba na pohyb a tlak sa automaticky vypne.

Spätná väzba po holení
Poznámka: Túto funkciu možno aktivovať v nastaveniach
aplikácie.
Holenie môžete optimalizovať vykonávaním správnych
pohybov a používaním správnej miery tlaku. Keď túto
funkciu zapnete, holiaci strojček vám poskytne spätnú
väzbu bezprostredne po vypnutí po ukončení holenia.
Spätná väzba ochranného snímača tlaku
Keď možno tlak pri holení zlepšiť, zobrazí sa ikona
ochranného snímača tlaku s výkričníkom.
- Tlak, ktorý ste vyvíjali pri holení, bol príliš vysoký.

-

Tlak, ktorý ste vyvíjali pri holení, bol príliš nízky.

Spätná väzba snímača kontroly pohybu
- Keď možno pohyb holenia zlepšiť, zobrazí sa ikona
snímača kontroly pohybu s výkričníkom.
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Keď je tlak aj pohyb používaný pri holení dokonalý,
oba symboly sa zobrazujú so začiarknutím.

O čom ma holiaci strojček informuje? (obr. B)
Spätná väzba pomocou svetelného krúžka
Počas holenia dostávate pomocou svetelného krúžku v
hornej časti rukoväti holiaceho strojčeka spätnú väzbu o
tom, aký veľký tlak vyvíjate.
Svetelný krúžok na rukoväti sa počas holenia rozsvecuje
rôznymi farbami, aby vám poskytol spätnú väzbu o
veľkosti tlaku, ktorý vyvíjate. Táto funkcia je predvolene
zapnutá.
- Keď nevyviniete dostatočný tlak, svetelný krúžok sa
rozsvieti namodro.
-

Pri správnom tlaku sa svetelný krúžok rozsvieti
nazeleno.

-

Keď vyvíjate príliš veľký tlak, svetelný krúžok sa
rozsvieti naoranžovo.

Túto funkciu môžete vypnúť a znova zapnúť v ponuke
Zapnutie/vypnutie svetelného krúžka.
Poznámka: Spätná väzba pomocou svetelného krúžka je
k dispozícii iba vtedy, keď je holiaca jednotka pripojená k
rukoväti.

Spätná väzba po holení
Poznámka: Túto funkciu možno aktivovať v nastaveniach
aplikácie.
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Holenie môžete optimalizovať vykonávaním správnych
pohybov a používaním správnej miery tlaku. Holiaci
strojček hviezdičkami ohodnotí pohyb a tlak použité pri
poslednom holení. Keď je táto funkcia zapnutá,
- v holiacom strojčeku sa zobrazí nová položka ponuky
pre spätnú väzbu po holení.
- Vždy, keď po holení holiaci strojček vypnete, zobrazí
sa okamžitá spätná väzba, ktorá môže mať tri rôzne
podoby.
- Holiaci strojček môže poskytovať spätnú väzbu
týkajúcu sa tlaku použitého pri poslednom holení.
-

Holiaci strojček môže navyše poskytovať spätnú väzbu
zameranú na pohyb.

-

Holiaci strojček môže prípadne poskytovať spätnú
väzbu týkajúcu sa tlaku a aj pohybu.

-

Ak budete neskôr prechádzať ponukou, v novej
položke ponuky sa zobrazí hodnotenie pohybu aj
tlaku pri poslednom holení.

Ako si nabijem svoje zariadenie?
Poznámka: Toto zariadenie je vodotesné. Je vhodné na
používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod
tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto
zariadenie používať len bez kábla.

Slovensky
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Zariadenie nabite pred prvým použitím a vždy, keď sa
na indikátore nabitia batérie zobrazí, že batéria je
takmer vybitá.
Nabíjanie trvá približne 1 hodinu.
Rýchle nabíjanie: Po približne 5-minútovom nabíjaní
obsahuje batéria dostatok energie na jedno úplné
oholenie. Keď je batéria nabitá na 10 %, môžete
vykonať jedno úplné oholenie.
Keď je zariadenie úplne nabité, môžete ho používať až
60 minút bez pripojenia do siete.
Poznámka: Počas nabíjania nemožno zariadenie
používať.

Nabíjanie s napájacou jednotkou
1 Uistite sa, že ste zariadenie vypli.
2 Malú koncovku pripojte k zariadeniu a adaptér
zapojte do elektrickej zásuvky.
- Počas nabíjania zariadenia sa na displeji zobrazuje
animácia znázorňujúca priebeh nabíjania.
- Keď je zariadenie úplne nabité, percento batérie
ukazuje hodnotu 100 % a ikona batérie
signalizuje, že batéria je plná.
3 Po ukončení nabíjania odpojte napájaciu jednotku od
siete a malú koncovku odpojte od zariadenia.

Symbol odpojenia pred používaním
Symbol „odpojte pred používaním“ sa zobrazí, aby vám
pripomenul, že pred zapnutím zariadenia je potrebné
odpojiť ho od elektrickej zásuvky a odpojiť od neho malú
koncovku.

Nabíjanie v stojane na nabíjanie (len niektoré modely)
1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
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2 Malú koncovku zasuňte do stojana na nabíjanie a
napájaciu jednotku pripojte do elektrickej zásuvky.
3 Zariadenie uložte do nabíjacieho stojana.
Len niektoré modely: Svetelný krúžok na spodnej
strane stojana na nabíjanie sa rozsvieti a začne sa
rýchlo otáčať.
- Približne po 5 minútach sa otáčanie svetelného
krúžka spomalí. Batéria teraz obsahuje dosť
energie na jedno úplné oholenie.
- Počas nabíjania svieti svetelný krúžok čoraz
jasnejšie a otáča sa čoraz pomalšie.
- Keď je zariadenie úplne nabité, svetelný krúžok sa
úplne rozsvieti a prestane sa otáčať.

Ako mám používať svoje zariadenie a nástavce?
Varovanie: Pred použitím zariadenie a všetko
príslušenstvo vždy skontrolujte. Zariadenie ani
príslušenstvo nepoužívajte, ak je poškodené,
pretože by to mohlo viesť k zraneniu. Vždy
vymeňte poškodenú súčiastku za originálny
náhradný diel.

Holenie
Toto zariadenie môžete používať na mokro aj na sucho,
dokonca aj v sprche. Pri holení na mokro naneste pred
vykonaním nasledujúcich krokov na pokožku trochu vody
a holiacej peny alebo gélu a opláchnite holiacej hlavy pod
tečúcou teplou vodou.
1 Zapnite zariadenie.
2 Holiacimi hlavami prechádzajte po povrchu pokožky
krúživými pohybmi, aby ste zachytili všetky chĺpky
rastúce v rôznych smeroch. Zaistite, aby bola každá
holiaca hlava úplne v kontakte s pokožkou. Ak chcete
dosiahnuť hladké, pohodlné oholenie, zariadenie
jemne pritlačte na pokožku.
Poznámka: Netlačte príliš silno, pretože to môže
spôsobiť podráždenie pokožky.
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Poznámka: Ak sa holíte s gélom alebo penou, počas
holenia pravidelne oplachujte holiacu jednotku, aby
sa vám neustále hladko kĺzala po pokožke.

3 Pri holení ťažko prístupných partií, napríklad brady a
oblasti pod nosom, použite úzke strany holiacej
jednotky.

4 Po každom použití zariadenie vypnite a vyčistite.
Poznámka: Dbajte na to, aby ste zo zariadenia
opláchli všetku holiacu penu alebo gél.

Obdobie adaptácie pokožky
Vaše prvé holenie nemusí priniesť požadované výsledky a
vaša pokožka môže byť dokonca mierne podráždená. Je
to bežný jav. Vaša pokožka potrebuje čas, aby sa
prispôsobila akémukoľvek novému systému holenia.
Riaďte sa odporúčaniami poskytovanými aplikáciou a
holili sa týmto strojčekom pravidelne (minimálne 3-krát
do týždňa) po dobu 3 až 4 týždňov, aby si vaša pokožka
zvykla na nový holiaci strojček.
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Pripomenutie čistenia
Keď zariadenie vypnete, zobrazí sa symbol pripomenutia,
ktorý vás upozorní, že zariadenie treba vyčistiť.
- Po každom použití zariadenie spolu s nástavcami
vyčistite, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.
- Holiace hlavy dôkladne vyčistite raz za mesiac alebo
ak strojček neholí tak dobre ako kedysi.

Zastrihávanie
Na strihanie bokombrád a fúzov môžete použiť
zastrihávač.
1 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača zatlačte nadol,
čím vyklopíte zastrihávač.
2 Zapnite zariadenie.

3 Zastrihávač držte kolmo na pokožku a zariadením
pohybujte smerom nadol, pričom ho jemne
pritláčajte.

4 Zastrihávač môžete použiť aj na oblasť pod nosom.
5 Po každom použití vypnite zariadenie a vyčistite
zastrihávač, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.
6 Zatvorte zastrihávač.

Používanie nasúvateľných nástavcov
Poznámka: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne
výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky
zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.
Poznámka: Holiaci strojček poskytuje spätnú väzbu
týkajúcu sa pohybu a tlaku iba vtedy, ak je holiaca
jednotka pripojená k rukoväti.
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Používanie nástavca na tvarovanie brady
s hrebeňom
Na tvarovanie brady pomocou nástavca na tvarovanie
brady s nasadeným hrebeňom môžete použiť fixné
nastavenie alebo rozličné nastavenia dĺžky. Tento
nástavec môžete použiť aj na zastrihnutie dlhých vlasov
pred holením, aby bolo holenie pohodlnejšie.
Nastavenia dĺžky chĺpkov na nástavci na tvarovanie brady
zodpovedajú zostávajúcej dĺžke chĺpkov po zastrihávaní a
rozsah nastavení sa pohybuje od 1 do 5 mm.
1 Otočením oddeľte holiacu hlavu alebo iný nástavec od
rukoväte a na rukoväť pritlačte nástavec na tvarovanie
brady.

2 Hrebeňový nástavec zasuňte priamo do vodiacich
drážok po oboch stranách nástavca na tvarovanie
brady.

3 Stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky a jeho posunutím
doľava alebo doprava zvoľte požadovanú dĺžku strihu.
4 Zapnite zariadenie.

5 Zariadením pohybujte nahor, pričom ho jemne
pritláčajte. Uistite sa, že predná strana hrebeňa sa
úplne dotýka povrchu pokožky.
6 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

Používanie nadstavca na tvarovanie brady bez
hrebeňa
Nástavec na tvarovanie brady bez hrebeňa môžete
používať na tvarovanie kontúr brady, fúzov, bokombrád
alebo oblasti krku na dĺžku 0,5 mm.
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1 Potiahnutím zložte hrebeň z nástavca na tvarovanie
brady.
Poznámka: Hrebeňový nástavec uchopte za stred a
potiahnutím ho odpojte od nástavca na tvarovanie
brady. Hrebeňový nástavec neťahajte uchopením za
bočné strany.
2 Zapnite zariadenie.
3 Nástavec na tvarovanie brady držte kolmo na pokožku
a zariadením pohybujte nadol, pričom ho jemne
pritláčajte.
4 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

Používanie kefkového nadstavca na čistenie
pokožky
Používajte kefkový nadstavec na čistenie pokožky s
krémom na každodenné čistenie pokožky a
odstraňovanie mastnoty a nečistôt.
Odporúčame vám, aby ste ho nepoužívali častejšie než
raz týždenne.
Výstraha: Zariadenie nepoužívajte na poškodenej
alebo podráždenej pokožke, či na ranách.
1 Otočením oddeľte holiacu hlavu alebo iný nástavec od
rukoväte a na rukoväť pritlačte kefkový nástavec na
čistenie pokožky.
2 Kefkový nástavec na čistenie pokožky navlhčite
vodou.
Nepoužívajte suchý kefkový nástavec na čistenie
pokožky, pretože to môže spôsobiť podráždenie
pokožky.
3 Navlhčite si tvár vodou a na tvár naneste čistiaci
prípravok.
4 Kefkový nástavec na čistenie pokožky si priložte na
líce.
5 Zapnite zariadenie.
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6 Kefkovým nástavcom jemne pohybujte po pokožke
od nosa k uchu. Nepritláčajte príliš silno. Uistite sa, aby
bolo ošetrenie stále príjemné.
Nečistite si citlivú pokožku okolo očí.

7 Približne po 20 sekundách presuňte zariadenie na
druhé líce a začnite si čistiť túto časť tváre.

8 Približne po 20 sekundách presuňte zariadenie na
čelo a začnite si čistiť túto časť tváre. Kefkovým
nástavcom pohybujte jemne zľava doprava.
Odporúčame vám, aby ste nečistili pridlho a
neprekračovali 20 sekúnd v jednej zóne.
9 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.
10 Po ošetrení si opláchnite a osušte tvár. Vaša tvár je
teraz pripravená na ďalší krok vašej každodennej
starostlivosti o pokožku.

Ako mám čistiť svoje zariadenie a nástavce?
Zariadenie a nástavce čistite po každom použití, aby ste
zaistili optimálne výsledky.

Čistenie holiaceho strojčeka tečúcou vodou
Holiaci strojček vyčistite po každom použití, aby ste
predišli upchatiu a poškodeniu.
Holiacu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka ani
inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť holiace
hlavy.
Pri oplachovaní holiacej jednotky môže zo spodnej
časti holiaceho strojčeka kvapkať voda. Ide o bežný
jav.
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1 Zapnite holiaci strojček.
2 Holiacu jednotku opláchnite pod teplou tečúcou
vodou.

3 Vypnite holiaci strojček. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo
a otvorte holiacu jednotku.

4 Opláchnite priestor na chĺpky teplou tečúcou vodou.

5 Nosič holiacich hláv opláchnite pod teplou tečúcou
vodou.
6 Dôkladne otraste prebytočnú vodu a nechajte nosič
holiacich hláv úplne vyschnúť na vzduchu.

7 Zatvorte holiacu jednotku.

Dôkladné čistenie
Odporúčame, aby ste holiace hlavy dôkladne vyčistili raz
za mesiac alebo ak strojček neholí tak dobre ako kedysi.
1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od
sieťovej zásuvky.

Slovensky
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2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na holiacej jednotke
a vytiahnite nosič holiacej hlavy z holiacej jednotky.

3 Komôrku na chĺpky a holiacu hlavu opláchnite pod
tečúcou vodou.
4 Vyberte holiace hlavy. Podrobné pokyny nájdete v
časti „Ako vymením holiace hlavy?“.
Poznámka: Nečistite viac ako jednu strihaciu jednotku
a holiaci kryt súčasne, pretože tvoria jeden spoločný
celok. Ak omylom vložíte strihaciu jednotku do
nesprávneho holiaceho krytu, môže trvať niekoľko
týždňov, kým opäť dosiahnete optimálny výkon.
5 Strihaciu jednotku a kryt umyte pod tečúcou vodou.
6 Z holiacej jednotky otraste zostávajúcu vodu.
7 Holiace hlavy vložte späť do holiacej jednotky.
Podrobné pokyny nájdete v časti „Ako vymením
holiace hlavy?“.
8 Vložte záves držiaka holiacej hlavy do drážky v hornej
časti holiacej jednotky a holiacu jednotku zatvorte.

Čistenie výklopného zastrihávača
Zastrihávač vyčistite po každom použití, aby ste predišli
upchatiu a poškodeniu.
Zúbky zastrihávača nikdy nevysúšajte ručníkom ani
handričkou, pretože by sa zúbky zastrihávača mohli
poškodiť.
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1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od
sieťovej zásuvky.
2 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača zatlačte nadol,
čím vyklopíte výklopný zastrihávač.

3 Zapnite zariadenie a opláchnite výklopný zastrihávač
teplou vodou.
4 Po vyčistení holiaci strojček vypnite.
5 Opatrne otraste prebytočnú vodu a nechajte výklopný
zastrihávač vyschnúť voľne na vzduchu.
6 Zatvorte zastrihávač.
Tip: Pre optimálny výkon namažte každých šesť mesiacov
zúbky výklopného zastrihávača kvapkou minerálneho
oleja (olej sa nedodáva).

Čistenie nasúvateľných nástavcov
Zastrihávač ani nástavce na tvarovanie brady nesmiete
sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste
mohli poškodiť zastrihávacie zúbky.
Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.
Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je
zobrazené na škatuli výrobku.

Čistenie nadstavca na tvarovanie brady
Nadstavec na tvarovanie brady očistite po každom
použití.
1 Potiahnutím zložte hrebeň z nástavca na tvarovanie
brady.
Poznámka: Hrebeň uchopte za stred a potiahnutím ho
odpojte od nadstavca na tvarovanie brady. Hrebeň
neťahajte uchopením za bočné strany.

Slovensky
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2 Odstrihnuté chĺpky spláchnite z povrchu strihacej
jednotky vlažnou vodou.
3 Odstrihnuté chĺpky zmyte z hrebeňa.

4 Zložte strihaciu jednotku z nadstavca na tvarovanie
brady.. Po vytlačení strihacej jednotky z nadstavca na
tvarovanie brady môžete odstrániť všetky chĺpky,
ktoré sa vnútri nadstavca nahromadili. Navyše môžete
opláchnuť zadnú časť strihacej jednotky.
5 Zmyte odstrihnuté chĺpky z povrchu nadstavca na
tvarovanie brady.
6 Opatrne vytraste prebytočnú vodu a pred ďalším
použitím nechajte hrebeň, strihaciu jednotku a
nadstavec na tvarovanie brady obschnúť na vzduchu..
Strihaciu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka
ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť
strihacie zuby.
7 Keď je strihacia jednotka suchá, pripojte ju k
nadstavcu na tvarovanie brady.

8 Keď je hrebeň suchý, znova ho pripojte k nadstavcu na
tvarovanie brady.
Tip: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov zúbky
nástavca na tvarovanie brady pravidelne namažte
kvapkou oleja na šijacie stroje.

Čistenie kefkového nadstavca na čistenie pokožky
Kefkový nástavec na čistenie pokožky očistite po každom
použití.
1 Vypnite zariadenie.

44

Slovensky
2 Vyberte nadstavec z držiaka.
3 Súčasti dôkladne vyčistite teplou vodou a mydlom.
4 Nadstavec vysušte ručníkom.

Ako mám používať čistiaci systém Quick Clean Pod?
Príprava systému Quick Clean Pod na použitie
1 Otočením vyberte vrchnú časť systému Quick Clean
Pod.

2 Otočením vyberte viečko kazety systému Quick Clean
Pod.

3 Nadvihnite jazýček na tesnení a za rožok ho
vytiahnite, čím vyberiete tesnenie z kazety systému
Quick Clean Pod.

4 Stlačením malej kruhovej časti na rukoväti kazety
systému Quick Clean Pod zlomte zaisťovací háčik na
rukoväti.

Slovensky
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5 Vložte kazetu Quick Clean Pod do systému Quick
Clean Pod.

6 Vložte hornú časť systému Quick Clean Pod späť do
základne a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek,
kým sa neozve cvaknutie.

Systém Quick Clean Pod nenakláňajte, aby nedošlo
k vyliatiu kvapaliny.

Používanie čistiaceho systému Quick Clean Pod
Poznámka: Ak používate holiaci strojček s holiacou
penou, gélom alebo prípravkami používanými pred
holením, pred používaním čistiaceho systému Quick
Clean Pod dôkladne opláchnite holiace hlavy.
Pred vložením holiaceho strojčeka do systému Quick
Clean Pod nezabudnite zakaždým dôkladne otriasť
prebytočnú vodu z holiaceho strojčeka.
1 Holiaci strojček vložte do systému Quick Clean Pod
otočený naopak. Holiaci strojček pri zapnutí
automaticky zistí, že sa nachádza v čistiacom systéme
Quick Clean Pod.
2 Čistiaci program spustite zapnutím holiaceho
strojčeka.
Každý čistiaci program trvá približne jednu minútu.
Počas programu čistenia sa zostávajúci čas zobrazuje
na rukoväti vo forme hodín s odpočítavaním.
3 Holiaci strojček nechajte pred odložením úplne
uschnúť na vzduchu v systéme Quick Clean Pod.

Čo znamená symbol na systéme Quick Clean Pod?
Ikona

Správanie

Význam
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Za zobrazí na systéme Quick
Clean Pod

Kazetu čistiaceho systému Quick
Clean Pod treba vymeniť.

Výmena kazety Quick Clean Pod
Keď sa na systéme Quick Clean Pod zobrazí ikona
upozorňujúca na výmenu kazety, okamžite vymeňte
kazetu Quick Clean Pod. Tiež ju vymieňajte podľa
nasledujúcej tabuľky.

Frekvencia
používania

Cykly

Kedy vymieňať
kazetu Quick Clean
Pod

Každý deň

Asi 30

Každý mesiac

Niekoľkokrát do týždňa

Asi 20

Každé 2 mesiace

Každý týždeň

Asi 13

Každé 3 mesiace

Asi 3

Každé 3 mesiace

Každý mesiac

1 Otočením vyberte vrchnú časť systému Quick Clean
Pod.

2 Pomocou rukoväte vytiahnite kazetu Quick Clean Pod
zo systému Quick Clean Pod.
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3 Všetku zvyšnú tekutinu vylejte do odpadu a prázdnu
kazetu recyklujte v súlade s miestnymi predpismi o
odpade.

4 Vložte novú kazetu Quick Clean Pod do systému Quick
Clean Pod.
Naskenujte kód QR vľavo alebo navštívte stránku
www.philips.com/cleaning-cartridge a objednajte
si náhradné kazety Quick Clean Pod.

Skladovanie
Poznámka: Pred odložením zariadenia a jeho nástavcov
pred ich ďalším použitím vám odporúčame, aby ste ich
nechali vyschnúť.
- Zariadenie odložte do puzdra (ak sa dodáva).
- Na holiaci strojček nasaďte ochranný kryt (ak sa
dodáva). Ochránite ho tým pred hromadením
nečistôt.
- Prípadne zariadenie uložte na stojan na nabíjanie (ak
sa dodáva) alebo do systému Philips Quick Clean Pod
(ak sa dodáva).

Ako vymením holiace hlavy?
Ak chcete pri holení dosiahnuť čo najlepšie výsledky,
odporúčame vám holiace hlavy meniť každé dva roky.
Ak sa holiace hlavy poškodia, okamžite ich vymeňte.
Holiace hlavy vždy vymieňajte za originálne holiace hlavy
Philips.

Výmena holiacich hláv
1 Vypnite holiaci strojček.
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2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na holiacej jednotke
a vytiahnite nosič holiacej hlavy z holiacej jednotky.

3 Poistné krúžky otočte proti smeru hodinových ručičiek
a vyberte ich. Odložte ich bokom na bezpečnom
mieste.

4 Holiace hlavy vyberte z nosiča holiacich hláv.
Použité holiace hlavy okamžite vyhoďte, aby sa
nepomiešali s novými holiacimi hlavami.

5 Do nosiča vložte nové holiace hlavy.

6 Poistné krúžky nasaďte späť tak, že ich položíte na
holiace hlavy a otočíte nimi v smere hodinových
ručičiek.

-

Každý poistný krúžok obsahuje dve priehlbiny, ktoré
presne zapadajú do výstupkov na nosiči holiacich hláv.
Krúžkom otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa
neozve cvaknutie, ktoré signalizuje, že krúžok je
nasadený.

Slovensky
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7 Vložte záves držiaka holiacej hlavy do drážky v hornej
časti holiacej jednotky a holiacu jednotku zatvorte.

Objednávanie príslušenstva
Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely,
prejdite na webovú stránku www.philips.com/partsand-accessories alebo sa obráťte na svojho predajcu
výrobkov značky Philips. Môžete tiež kontaktovať
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo
svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodne
platnom záručnom liste).
Dostupné je nasledujúce príslušenstvo a náhradné diely:
- Holiace hlavy Philips SH91
- Čistiaca kazeta CC12: balenie 2 ks
- Čistiaca kazeta CC13: balenie 3 ks
- Čistiaca kazeta CC16: balenie 6 ks
Poznámka: Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v
závislosti od krajiny.

Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov,
s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto
zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou
informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam
najčastejších otázok, alebo kontaktujte autorizované
servisné strediská vo svojej krajine.

Holiaci strojček
Problém

Možná príčina

Nedarí sa mi spojiť s Nestiahli ste si
holiacim
aplikáciu.
strojčekom.

Riešenie
Stiahnite si aplikáciu.
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Problém

Možná príčina

Riešenie

Holiaci strojček a
smartfón nie sú
zatiaľ spárované.

Spárujte holiaci strojček a
smartfón podľa pokynov v
aplikácii.

Prvý pokus o
spárovanie zlyhal.

Zrušte spárovanie holiaceho
strojčeka a smartfónu a skúste ich
spárovať znova.

Smartfón nedokáže Smartfón musí byť vybavený
nájsť holiaci
funkciou Bluetooth vo verzii 4.2
strojček.
alebo vyššej.
Skontrolujte, či máte v smartfóne
aktivovanú funkciu Bluetooth a či
je vypnutý cestovný zámok
holiaceho strojčeka.
Uistite sa, že sa smartfón
nachádza vo vzdialenosti do
jedného metra od holiaceho
strojčeka, aby sa nadviazalo
spojenie pomocou funkcie
Bluetooth.
Uistite sa, že je holiaci strojček
nabitý.
Holiaci strojček a
smartfón už boli
spárované. Zrušili
ste spárovanie iba v
prípade holiaceho
strojčeka.
Chcem používať
holiaci strojček bez
aplikácie.

Vo svojom telefóne prejdite do
nastavení funkcie Bluetooth.
Uistite sa, že spárovanie je
zrušené aj v prípade smartfónu.
Potom skúste spárovanie vykonať
znova.
Holiaci strojček nemusíte pred
každým holením pripájať k
smartfónu. Holiaci strojček
funguje dobre aj bez aplikácie,
hoci nebudete môcť využívať
rovnaké výhody. Ak chcete
dostávať prispôsobené tipy na
holenie, prepojte ich na
synchronizáciu údajov o holení
aspoň raz za 20 holení.
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Problém

Možná príčina

Keď stlačím
vypínač, zariadenie
nefunguje.

Zariadenie je stále
Zariadenie odpojte a stlačením
zapojené do
vypínača ho zapnite.
sieťovej zásuvky.
Z bezpečnostných
dôvodov môžete
zariadenie používať
len bez kábla.
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Nabíjateľná batéria
je vybitá.

Nabite batériu.

Cestovný zámok je
aktivovaný.

Približne na 3 sekundy stlačte
tlačidlo ponuky, čím deaktivujete
cestovný zámok.

Holiaca jednotka je Holiace hlavy dôkladne vyčistite
znečistená alebo
alebo ich vymeňte.
poškodená v takom
rozsahu, že
motorček sa
nedokáže spustiť.
Zariadenie už
neholí tak dobre
ako kedysi.

Zo spodnej časti
zariadenia vyteká
voda.

Holiace hlavy sú
poškodené alebo
opotrebované.

Vymeňte holiace hlavy.

Chĺpky a nečistoty
bránia holiacim
hlavám v pohybe.

Holiace hlavy dôkladne vyčistite.

Počas čistenia sa
môže medzi
vnútornou časťou a
vonkajším plášťom
zariadenia
nahromadiť voda.

Je to bežný jav, ktorý nie je
nebezpečný, pretože všetky
elektronické súčiastky sú uložené
v uzavretej napájacej jednotke
vnútri zariadenia.

Čistiaci systém Philips Quick Clean Pod
Problém

Možná príčina

Riešenie
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Môj holiaci strojček nie
je čistý po použití
systému Philips Quick
Clean Pod.

Vybrali ste holiaci
Nechajte holiaci strojček
strojček pred skončením v systéme Philips Quick
čistiaceho programu.
Clean Pod počas celého
čistiaceho programu.
Každý čistiaci program
trvá približne 1 minútu.
Ikona čistenia zhasne,
keď sa čistiaci program
skončí.
Kazetu čistiaceho
systému Philips Quick
Clean Pod treba
vymeniť.

Vymeňte kazetu
systému Philips Quick
Clean Pod.

Systém Philips Quick
Clean Pod je naklonený.

Položte systém Philips
Quick Clean Pod na
rovný povrch.

Môj systém Philips Quick Systém Philips Quick
Clean Pod sa nezapne.
Clean Pod je poháňaný
motorčekom holiaceho
strojčeka.

Holiaci strojček vložte
do systému Philips
Quick Clean Pod.
Zapnite holiaci strojček.

Holiaci strojček je
zapojený do sieťovej
zásuvky.

Holiaci strojček odpojte
od napájacej jednotky.

Batéria holiaceho
strojčeka je vybitá.

Pred použitím systému
Philips Quick Clean Pod
holiaci strojček nabite.

Môj systém Philips Quick Pravidelne používate
Clean Pod preteká.
systém Philips Quick
Clean Pod po opláchnutí
holiaceho strojčeka, no
nevytriasate prebytočnú
vodu.
Holili ste sa s použitím
holiaceho gélu alebo
peny, no pred použitím
systému Philips Quick
Clean Pod ste holiaci
strojček neopláchli.

Po každom opláchnutí
holiacich hláv vytraste
prebytočnú vodu skôr,
než vložíte holiaci
strojček do systému
Philips Quick Clean Pod.
Pred použitím systému
Philips Quick Clean Pod
holiace hlavy dôkladne
opláchnite.
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Ďalšie pokyny
Ďalšie pokyny a videá o holiacom strojčeku S9000 získate
pomocou nasledujúceho kódu QR alebo na adrese
www.philips.com/myS9000shaver

Recyklácia
-

-

Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky a
batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom.
Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu sonických
výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie
Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii
zariadenia demontovať len odborne spôsobilý technik.
Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie
odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej
batérie sa riaďte príslušnými bezpečnostnými
opatreniami.
Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky,
výrobok a batérie sú suché.
Zabráňte kontaktu koncoviek batérií s kovovými
predmetmi (napríklad mincami, sponami,
prsteňmi), aby ste predišli náhodnému
skratovaniu batérií po ich vybratí. Batérie nebaľte
do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou póly batérií
prelepte páskou alebo batérie umiestnite do
plastového vrecka.
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1 Ak je to možné, vytiahnite holiacu hlavu alebo
strihaciu jednotku zo zariadenia.
2 Ak sú v kryte zariadenia skrutky, odstráňte ich
skrutkovačom.
3 Zložte vonkajšie panely plochým skrutkovačom, ktorý
vložíte medzi okraje a následne ním otočíte.
Vyskrutkujte aj ďalšie skrutky alebo diely a odpojte
všetky spojovacie diely.
4 Ak sa vnútri zariadenia nachádza pohonná jednotka,
vyberte ju von, prestrihnite vodiče a otvorte jednotku
skrutkovačom.
5 Pomocou skrutkovača ohnite jazýčky batérie nabok a
vyberte nabíjateľnú batériu.

Ochranné známky
Apple, logo Apple, iPad a iPhone sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších
krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple
Inc.
Android je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a
akékoľvek ich využívanie spoločnosťou Philips Personal
Care podlieha licencii.
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