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Descrição geral
1 Aparador embutido
2 Controle deslizante de liberação do aparador
3 Unidade de corte
4 Botão de liberação da unidade de corte
5 Botão Liga/Desliga
6 Botão do menu
7 Entrada para o plugue pequeno
8 Suporte para carregamento
9 Fonte de alimentação
10 Plugue pequeno
11 Tampa de proteção
12 Estojo
13 Cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips
14 Cápsula de limpeza rápida
15 Escova de limpeza
16 Ajustes de comprimento
17 acessório modelador de barba com encaixe click-on
18 Pente para o acessório aparador de barba
19 Suporte do acessório
20 Acessório escova de limpeza com encaixe click-on
Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para
produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que
foram fornecidos com seu aparelho.
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Introdução: Identifique seu barbeador
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pela
Philips, registre seu produto na página
www.philips.com/welcome ou pelo aplicativo.
Este manual do usuário contém informações sobre
duas versões do barbeador S9000. As figuras A e B
ajudam a identificar qual versão você tem.
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Fig. A
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Fig. B
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Informações importantes de segurança
Use o produto apenas para o fim a que se destina. Leia
cuidadosamente estas informações importantes antes de
usar o produto e suas baterias e acessórios e guarde-as
para referência futura. O uso indevido pode causar riscos
ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar
para produtos diferentes.

Aviso
-

Mantenha a fonte de alimentação e o suporte para
carregamento secos.

-

Este barbeador é à prova d'água. Ele é adequado para
uso na banheira ou no chuveiro e para limpeza em
água corrente. Por questões de segurança, o
barbeador só pode ser usado sem fio.
Não modifique a fonte de alimentação.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de oito
anos ou mais e por pessoas com capacidade física,
sensorial ou mental reduzida ou com pouca
experiência e conhecimento, desde que sejam
supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho
de forma segura e estejam cientes dos riscos
envolvidos. Não deixe o aparelho ao alcance de
crianças. Crianças não devem realizar a limpeza ou a
manutenção sem a supervisão de um adulto.
Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo
com água.
Não utilize o aparelho se estiver danificado. Substitua
as peças danificadas por peças novas da Philips.
Use somente água fria ou morna para limpar o
aparelho.
Por questões higiene, somente uma pessoa deve usar
o aparelho.

-

-
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Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de
limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o
aparelho.
Sempre apoie o sistema de limpeza em uma superfície
estável, nivelada e horizontal para evitar vazamento.
Certifique-se sempre de que o compartimento do
cartucho esteja fechado antes de usar o sistema de
limpeza.
Quando o sistema de limpeza estiver pronto para uso,
não o mova para evitar vazamento do fluido de
limpeza.
É possível que pingue água pela tomada na parte
inferior do barbeador quando você for lavá-lo. Isso é
normal e não há riscos porque os componentes
eletrônicos estão protegidos em uma unidade elétrica
vedada dentro do barbeador.
Não use a fonte de alimentação em tomadas que
contenham um purificador de ar elétrico, nem perto
delas, para evitar danos irreparáveis à fonte de
alimentação.
Não use a escova de limpeza sobre a pele lesionada,
afetada por doença ou com irritação intensa.
Não use a escova de limpeza se estiver tomando
medicamentos à base de esteroides.
Remova piercings, joias, óculos, etc. antes de usar o
aparelho.
Tome cuidado ao manusear seu smartphone perto de
água e em ambientes úmidos.
As ondas de rádio podem comprometer o
funcionamento dos marca-passos e outros
dispositivos médicos. Consulte o seu médico para
obter orientações e mantenha o aparelho a pelo
menos 20 cm de distância.
Use apenas acessórios ou consumíveis Philips
originais. Use apenas a fonte de alimentação
removível HQ8505.
Carregue, use e armazene o produto a uma
temperatura entre 5 °C e 35 °C.
Mantenha o produto e as baterias longe do fogo e
não os exponha à luz solar direta ou a altas
temperaturas.
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-

-

Se o produto ficar quente ou emitir um cheiro de
maneira anormal, mudar de cor ou se a carga
demorar mais do que o normal, pare de usar e
carregar o produto e entre em contato com a Philips.
Não coloque produtos e suas baterias em fornos de
micro-ondas ou em fogões de indução.
Não abra, modifique, perfure, danifique ou desmonte
o produto ou a bateria para evitar que as baterias
aqueçam ou liberem substâncias tóxicas ou perigosas.
Não provoque curto-circuito, sobrecarregue ou
inverta as baterias.
Se as baterias estiverem danificadas ou vazando, evite
o contato com a pele ou o olho. Se acontecer, lave
bem com água imediatamente e procure um médico.

Fluido de cartucho de cápsula de limpeza rápida
Philips
-

Mantenha fora do alcance de crianças.
Não ingerir.

Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips está em conformidade com todos os
padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à
exposição a campos eletromagnéticos.

Diretiva de equipamentos de rádio
-

-

Os aparelhos da série S9000 são equipados com
Bluetooth classe 2.
A faixa de frequência na qual o Bluetooth em
aparelhos da série S9000 funciona é de 2,4 GHz.
A potência máxima de radiofrequência radiada na
faixa de frequência na qual os aparelhos da série
S9000 operam é menor que 20 dBm.
Este equipamento foi construído para que o produto
esteja em conformidade com o requisito do Artigo
10(2) pois pode ser operado em pelo menos um
estado membro da UE, conforme examinado, e o
produto está em conformidade com o Artigo 10(10)
pois não possui restrições quanto à sua aplicação em
todos os estados membro da UE.

Português do Brasil
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Por meio deste a Philips declara que os aparelhos da
série S9000 estão em conformidade com os requisitos
essenciais e outras provisões importantes da diretiva
2014/53/UE. A declaração de conformidade pode ser
consultada em www.philips.com/support.
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O que significam os ícones no visor? (Fig. A)
-

Menu principal (quando o barbeador estiver desligado)
Você pode alternar os itens do menu pressionando o botão do
menu.
Você também pode ativar ou desativar certos recursos
pressionando longamente.

Ícone

Significado
O menu principal mostra o status da bateria em porcentagens.

Os ícones do menu do sensor de controle de movimento
informam se o movimento durante o último barbear foi bom ou
pode ser melhorado..
É possível ativar o bloqueio de viagem neste menu.

Aqui o visor mostra que o barbeador não está emparelhado com
o smartphone.
O visor mostra que o barbeador está emparelhado com o
smartphone.

-

Como ligar o barbeador
Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

Ícone

Significado
Quando você liga o barbeador, uma animação curta com esses
ícones mostra qual configuração de feedback de pressão você
ativou. Você pode alternar entre as configurações de feedback de
pressão pressionando o botão do menu.

Português do Brasil
-
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Avisos e notificações

Ícone

Significado
A bateria está quase vazia e você precisa carregar o barbeador.

Quando o armazenamento de dados está quase cheio, você
recebe uma notificação lembrando-o de sincronizar as formas de
barbear. Para evitar perda de dados, sincronize o barbeador com
o aplicativo.
A unidade de corte está suja ou danificada a ponto de impedir o
funcionamento do motor. Limpe as cabeças de corte
completamente.

Você está usando a fonte de alimentação errada. Utilize apenas a
fonte de alimentação (HQ8505) fornecida com o barbeador.

-

Como limpar o barbeador

Ícone

Significado
Lembrete: limpe o barbeador na cápsula de limpeza rápida.

Lembrete: limpe o barbeador.

O processo de limpeza está em andamento, e o visor mostra o
tempo restante de limpeza como um relógio ou em segundos, se
você pressionar o botão do menu.
O processo de limpeza foi interrompido.
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Desconecte para uso

Ícone

Significado
Desligue o barbeador antes de usá-lo.

O que significam os ícones no visor? (Fig. B)
-

Menu principal
Você pode alternar os itens do menu pressionando o botão do
menu.
Você também pode ativar ou desativar certos recursos
pressionando longamente.

Ícone

Significado
Este menu mostra o status da bateria em porcentagens.

É possível ativar ou desativar o bloqueio de viagem neste menu.

É possível desativar ou reativar o feedback do círculo de luz neste
menu.

-

Como ligar o barbeador
Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

-

Bluetooth

Ícone

Significado
Esse ícone mostra que o barbeador está emparelhado com o
smartphone.

Português do Brasil
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Esse ícone aparecerá depois de desemparelhar o barbeador do
smartphone.

-

Avisos e notificações

Ícone

Significado
A bateria está quase vazia e você precisa carregar o barbeador.

Quando o armazenamento de dados está quase cheio, você
recebe uma notificação lembrando-o de sincronizar as formas de
barbear. Para evitar perda de dados, sincronize o barbeador com
o aplicativo.
A unidade de corte está suja ou danificada a ponto de impedir o
funcionamento do motor. Limpe as cabeças de corte
completamente.

Você está usando a fonte de alimentação errada. Utilize apenas a
fonte de alimentação fornecida com o barbeador.

-

Como limpar o barbeador

Ícone

Significado
Lembrete: limpe o barbeador na cápsula de limpeza rápida.

Lembrete: limpe o barbeador.

O processo de limpeza está em andamento, e o visor mostra o
tempo restante de limpeza como um relógio ou em segundos, se
você pressionar o botão do menu.
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O processo de limpeza foi interrompido.

-

Desconecte para uso

Ícone

Significado
Desligue o barbeador antes de usá-lo.

Menu principal (Fig. A)
Quando o barbeador estiver desligado, você poderá
alternar as quatro funções do menu pressionando o
botão do menu.
- Carga restante da bateria
Este item do menu mostra a carga restante da bateria.

-

Sensor de controle de movimento
Este item do menu mostra o feedback de movimento
do seu último barbear.

-

Trava para viagem
Neste item do menu, você pode travar e destravar o
barbeador pressionando e segurando o botão do
menu por 3 segundos. Em viagens, você pode travar o
barbeador para evitar que ele ligue acidentalmente.
Quando a trava para viagem é ativada, o Bluetooth é
desligado automaticamente e seu barbeador entra no
modo de economia de energia.

Português do Brasil
-
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Bluetooth
Neste item do menu, é possível desemparelhar o
barbeador e o smartphone.
Para obter informações sobre os benefícios de
emparelhar o barbeador e o smartphone, consulte
"Benefícios de conectar o barbeador ao aplicativo".
Nota: Verifique se o smartphone está equipado com
Bluetooth® 4.2 ou superior.
Este barbeador é equipado com Bluetooth® 4.2 e
superior para conectá-lo ao aplicativo. Quando você
emparelha o barbeador e o smartphone, o Bluetooth
no barbeador é ligado automaticamente, mesmo
quando o barbeador está desligado. Isso permite que
os dados do barbear sejam sincronizados mais tarde
para que você não precise levar o smartphone com
você durante o barbear.
Nota: Você pode desligar o Bluetooth do barbeador
ativando a trava para viagem.

Menu principal (Fig. B)
Você pode alternar as funções do menu pressionando o
botão do menu.

Carga restante da bateria
Este item do menu mostra a carga restante da bateria.

Feedback pós-barba
Nota: Esse menu será exibido apenas depois de você ter
ativado esse recurso por meio das configurações do
aplicativo.
Você pode otimizar a experiência de se barbear
aplicando o movimento certo e a quantidade correta de
pressão. Esse item mostra a classificação em estrelas do
seu último barbear. Informa se o movimento e a pressão
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aplicados durante o barbear foram bons ou precisam ser
melhorados.

Trava para viagem
Em viagens, você pode travar o barbeador para evitar que
ele ligue acidentalmente. Nesse menu, você pode travar e
destravar o barbeador mantendo pressionado o botão do
menu por 3 segundos. Quando a trava para viagem é
ativada, o Bluetooth é desligado automaticamente e seu
barbeador entra no modo de economia de energia.

Círculo de luz liga/desliga
Durante o barbear, você recebe feedback sobre quanta
pressão está aplicando por meio do círculo na parte
superior da alça do barbeador.
O círculo de luz está ativo por padrão. É possível desativálo ou reativá-lo.
Para desativar o feedback do círculo de luz,
1 Alterne os itens do menu pressionando o botão do
menu até acessar o menu "Luz acesa".
2 Enquanto ainda estiver no menu "Luz acesa",
mantenha pressionado o botão do menu por 3
segundos, até ver a mensagem "Luz desligada" na
tela.
Para reativar o feedback do círculo de luz,
1 Alterne os itens do menu pressionando o botão do
menu, até acessar o menu "Luz apagada".
2 Enquanto ainda estiver no menu "Luz apagada",
mantenha pressionado o botão do menu por 3
segundos, até ver a mensagem "Luz ligada" na tela.
Nota: O feedback do círculo de luz só está disponível
quando a unidade de corte está presa à alça.

Português do Brasil
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Bluetooth
Nota: O menu Bluetooth é exibido apenas quando o
barbeador está emparelhado com o smartphone.
Aqui, é possível desemparelhar o barbeador e o
smartphone. Para aprender sobre os benefícios de
emparelhar o barbeador e o smartphone, consulte
"Benefícios de conectar o barbeador ao app".
Nota: Verifique se o smartphone está equipado com
Bluetooth® 4.2 ou superior.
Este barbeador é equipado com Bluetooth® 4.2 e
superior para conectá-lo ao aplicativo. Quando você
emparelha o barbeador e o smartphone, o Bluetooth
no barbeador é ligado automaticamente, mesmo
quando o barbeador está desligado. Isso permite que
os dados do barbear sejam sincronizados mais tarde
para que você não precise levar o smartphone com
você durante o barbear.
Nota: Você pode desligar o Bluetooth do barbeador
ativando a trava para viagem.

Como faço para conectar meu barbeador e o
smartphone? (Fig. A)
Benefícios de conectar o barbeador ao aplicativo
Você pode usar o app para:
- Receber feedback e orientação de movimento e de
pressão em tempo real,
- Ativar e personalizar o feedback pós-barba,
- Sincronizar os dados do seu barbear e rastrear o
histórico de barbear,
- Melhorar sua rotina de barbear e reduzir problemas
de pele relacionados ao barbear,
- Receber conselhos personalizados e recomendações
sobre estilo.
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Emparelhar o barbeador e o smartphone
O aplicativo é compatível com uma grande variedade de
smartphones iPhone e Android™.
Mais informações estão disponíveis em
www.philips.com/MyShaver9000-app.
1 Baixe o aplicativo.
2 Verifique se o Bluetooth no smartphone está ligado.

3 Ligue o barbeador para ativar o Bluetooth.
4 Abra o aplicativo e siga as instruções para iniciar o
processo de emparelhamento.

5 Depois de emparelhados, o barbeador e o aplicativo
se conectam automaticamente quando o aplicativo é
aberto e o Bluetooth no telefone está ligado.

Sincronizar as formas de barbear
Este barbeador armazena os dados do barbear para que
você não precise levar o smartphone ao se barbear ou
quando desejar verificar seus dados em um estágio
posterior.
Quando o armazenamento de dados está quase cheio,
você recebe uma notificação lembrando-o de sincronizar
as formas de barbear. Para evitar perda de dados,
sincronize o barbeador com o aplicativo.
1 O celular deve estar próximo ao barbeador para abrir
o aplicativo.

Português do Brasil
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2 O aplicativo conecta-se automaticamente e sincroniza
seu último barbear.

Desemparelhar o barbeador e o smartphone
Você pode emparelhar o barbeador com um smartphone
por vez. Para desemparelhar o barbeador do smartphone
(por exemplo, quando você adquirir um novo
smartphone), siga estas etapas:
- Primeiro, desemparelhe o barbeador.
1 Alterne os itens do menu pressionando o botão do
menu até acessar o menu Bluetooth..

2 Pressione e segure o botão do menu até que seja
exibida uma cruz e uma marca de verificação.

3 Selecione a marca de verificação pressionando o
botão do menu novamente para desemparelhar o
barbeador.
Nota: Quando o barbeador é desemparelhado
corretamente, o ícone de Bluetooth na alça é exibido à
esquerda.
Nota: Quando quiser parear o barbeador e o smartphone
novamente, certifique-se, primeiro, de que os dois não
estejam pareados.
- Depois, desemparelhe o smartphone.
1 Vá para as configurações do smartphone e selecione
Bluetooth.
2 Toque no nome do barbeador.
3 Toque em 'esquecer' ou 'desemparelhar'.
Nota: O procedimento de desemparelhamento pode
variar de acordo com o smartphone. Consulte o
manual do smartphone para obter mais informações.
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Como faço para conectar meu barbeador e o
smartphone? (Fig. B)
Benefícios de conectar o barbeador ao aplicativo
Você pode usar o app para:
- Receber feedback e orientação de movimento e de
pressão em tempo real,
- Ativar e personalizar o feedback pós-barba,
- Sincronizar os dados do seu barbear e rastrear o
histórico de barbear,
- Melhorar sua rotina de barbear e reduzir problemas
de pele relacionados ao barbear,
- Receber conselhos personalizados e recomendações
sobre estilo.

Emparelhar o barbeador e o smartphone
O aplicativo é compatível com uma grande variedade de
smartphones iPhone e Android™.
Mais informações estão disponíveis em
www.philips.com/MyShaver9000-app.
1 Baixe o aplicativo.
2 Verifique se o Bluetooth no smartphone está ligado.

3 Ligue o barbeador para ativar o Bluetooth.
4 Abra o aplicativo e siga as instruções para iniciar o
processo de emparelhamento.
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5 Depois de emparelhados, o barbeador e o aplicativo
se conectam automaticamente quando o aplicativo é
aberto e o Bluetooth no telefone está ligado.
Nota: Quando o barbeador estiver pareado com um
smartphone, o menu Bluetooth será exibido como um
novo item.

Sincronizar as formas de barbear
Este barbeador armazena os dados do barbear para que
você não precise levar o smartphone ao se barbear ou
quando desejar verificar seus dados em um estágio
posterior.
Quando o armazenamento de dados está quase cheio,
você recebe uma notificação lembrando-o de sincronizar
as formas de barbear. Para evitar perda de dados,
sincronize o barbeador com o aplicativo.
1 O celular deve estar próximo ao barbeador para abrir
o aplicativo.
2 O aplicativo conecta-se automaticamente e sincroniza
seu último barbear.

Desemparelhar o barbeador e o smartphone
Você pode emparelhar o barbeador com um smartphone
por vez. Para desemparelhar o barbeador do smartphone
(por exemplo, quando você adquirir um novo
smartphone), siga estas etapas:
- Primeiro, desemparelhe o barbeador.
1 Alterne os itens do menu pressionando o botão do
menu, até acessar o menu Bluetooth.

2 Pressione e segure o botão do menu até que seja
exibida uma cruz e uma marca de verificação.
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3 Selecione a marca de verificação pressionando o
botão do menu novamente para desemparelhar o
barbeador.
Nota: Quando o barbeador estiver pareado com um
smartphone, o menu Bluetooth será exibido como um
novo item. Quando ele tiver sido desemparelhado, esse
menu irá desaparecer.
Nota: Quando o barbeador tiver sido desemparelhado
corretamente, o ícone de Bluetooth será exibido
brevemente na tela do barbeador.
Nota: Quando quiser parear o barbeador e o smartphone
novamente, certifique-se, primeiro, de que os dois não
estejam pareados.
- Depois, desemparelhe o smartphone.
1 Vá para as configurações do smartphone e selecione
Bluetooth.
2 Toque no nome do barbeador.
3 Toque em 'esquecer' ou 'desemparelhar'.
Nota: O procedimento de desemparelhamento pode
variar de acordo com o smartphone. Consulte o
manual do smartphone para obter mais informações.

O que meu barbeador está me dizendo? (Fig. A)
Feedback do círculo de luz
Durante o barbear, você recebe feedback sobre quanta
pressão está aplicando por meio do círculo na parte
superior da alça do barbeador.
O círculo na alça acende em várias cores durante o
barbear para fornecer feedback sobre quanta pressão
você está aplicando. Estas são as configurações padrão:
- Quando você não aplica pressão suficiente, o
círculo acende na cor azul.
-

Quando você aplica a quantidade correta de
pressão, o círculo acende na cor verde.

Português do Brasil
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-

Quando você aplica muita pressão, o círculo
acende na cor laranja.
Quando o barbeador estiver ligado, você poderá
personalizar o tipo de feedback de pressão recebido.
1 Ligue o barbeador.

2 Pressione o botão do menu para alternar as opções de
feedback de pressão. A tabela abaixo mostra qual
feedback de pressão é recebido com cada opção.

Pouca pressão
está sendo
aplicada

A quantidade
certa de
pressão está
sendo aplicada

Muita pressão
está sendo
aplicada

azul

verde

laranja

Sem feedback

Sem feedback

Feedback de pressão
total

Feedback de pressão
parcial

laranja
Sem feedback de
pressão

Sem feedback

Sem feedback

Sem feedback
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Nota: Nota: O feedback do círculo de luz só está
disponível quando a unidade de corte está presa à
alça.
Quando a escova de limpeza ou o modelador de
barba estiver preso à alça, o feedback de movimento
e pressão será desligado automaticamente.

Feedback pós-barba
Nota: É possível ativar esse recurso por meio das
configurações do aplicativo.
Você pode otimizar a experiência de se barbear
aplicando o movimento certo e a quantidade correta de
pressão. Depois de esse recurso ter sido ativado, o
barbeador fornecerá feedback logo depois de você se
barbear e desligá-lo.
Feedback do sensor de proteção de pressão
Quando for possível melhorar a pressão de barbear, o
ícone do sensor de proteção de pressão será exibido com
um ponto de exclamação.
- A pressão que você aplicou durante o barbear era
muito alta.

-

A pressão que você aplicou durante o barbear era
muito baixa.

Português do Brasil
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Feedback do sensor de controle de movimento
- Quando é possível melhorar o movimento de
barbear, o ícone do sensor de controle de
movimento é exibido com um ponto de
exclamação.

-

Quando a pressão e o movimento aplicados
durante o barbear são perfeitos, os dois ícones são
exibidos com uma marca de seleção.

O que meu barbeador está me dizendo? (Fig. B)
Feedback do círculo de luz
Durante o barbear, você recebe feedback sobre quanta
pressão está aplicando por meio do círculo na parte
superior da alça do barbeador.
O círculo na alça acende em várias cores durante o
barbear para fornecer feedback sobre quanta pressão
você está aplicando. Esse recurso está ativo por padrão.
- Quando você não aplica pressão suficiente, o
círculo acende na cor azul.
-

Quando você aplica a quantidade correta de
pressão, o círculo acende na cor verde.

-

Quando você aplica muita pressão, o círculo
acende na cor laranja.
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É possível desativar ou reativar esse recurso no menu
Liga/Desliga do círculo de luz.
Nota: O feedback do círculo de luz só está disponível
quando a unidade de corte está presa à alça.

Feedback pós-barba
Nota: É possível ativar esse recurso por meio das
configurações do aplicativo.
Você pode otimizar a experiência de se barbear
aplicando o movimento certo e a quantidade correta de
pressão. O barbeador fornece uma classificação em
estrelas sobre o movimento e a pressão aplicados
durante o último barbear. Depois de esse recurso ter sido
ativado,
- Um novo item de menu para feedback pós-barbear
será exibido no barbeador.
- Depois de cada barbear, depois de desligar o
barbeador, você verá feedback instantâneo de três
formas alternativas.
- O barbeador pode fornecer feedback sobre a pressão
aplicada durante o último barbear.
-

O barbeador também pode fornecer feedback sobre o
movimento.

-

Como alternativa, o barbeador também pode
fornecer feedback sobre o movimento e a pressão.
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Quando navegar pelo menu mais tarde, você verá a
classificação de movimento e a classificação de
pressão do último barbear no novo item do menu.

Como faço para carregar o aparelho?
Nota: Esse aparelho é à prova d'água. Ele é adequado
para uso na banheira ou no chuveiro e para limpeza em
água corrente. Por questões de segurança, o aparelho só
pode ser usado sem fio.
- Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela primeira
vez e quando o indicador de carga da bateria mostrar
que ela está quase descarregada.
- O carregamento leva cerca de 1 hora.
- Carga rápida: Depois de aproximadamente 5 minutos
de recarga, a bateria terá energia suficiente para um
barbear completo. Quando a bateria estiver
carregada a 10 %, você poderá efetuar um barbear
completo.
- Quando o aparelho está totalmente carregado, o
tempo de operação sem fio é de até 60 minutos.
Nota: Você não pode usar o aparelho durante o
carregamento.

Carregamento com a fonte de alimentação
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2 Insira o pequeno plugue no aparelho e coloque o
adaptador na tomada elétrica.
- Enquanto o aparelho está carregando, uma
animação é exibida no visor mostrando o
andamento.
- Quando o aparelho estiver totalmente carregado,
a porcentagem da bateria mostrará 100 %, e o
ícone da bateria mostrará a bateria cheia.
3 Após o carregamento, remova a fonte de alimentação
da tomada elétrica e desconecte o conector pequeno
do aparelho.
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Símbolo "Unplug for use" (Desconectar para uso)
O símbolo "Unplug for use" (Desconectar para uso) é
exibido para lembrá-lo de desconectar o aparelho da
tomada e remover o plugue pequeno do aparelho antes
de ligá-lo.

Carregamento no suporte (apenas alguns modelos)
1 Verifique se o aparelho está desligado.
2 Insira o plugue pequeno no suporte para
carregamento e insira a fonte de alimentação na
tomada.
3 Coloque o aparelho no suporte para carregamento.
Apenas alguns modelos: O círculo na parte inferior
do suporte para carregamento se acende e gira
rapidamente.
- Após cerca de 5 minutos, o círculo gira mais
lentamente. A bateria agora contém energia
suficiente para um barbear completo.
- À medida que o aparelho continua carregando, o
círculo fica mais brilhante e gira mais lentamente.
- Quando o aparelho está totalmente carregado, o
círculo fica totalmente aceso e para de girar.

Como faço para usar o aparelho e os acessórios?
Aviso: Sempre verifique o aparelho e todos os
acessórios antes de usá-lo. Não use o aparelho ou
qualquer acessório caso esteja danificado, pois
poderá causar lesões. Sempre substitua uma peça
danificada por uma do tipo original.

Barbear
Você pode usar o aparelho molhado ou seco, ou até
mesmo sob o chuveiro. Para usar com a pele molhada,
aplique um pouco de água e espuma ou gel de barbear
na pele e lave as cabeças de corte sob a torneira com
água morna antes de seguir as etapas abaixo.
1 Ligue o aparelho.
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2 Mova as cabeças de corte em movimentos circulares
para alcançar todos os pelos que nascem em direções
diferentes. Verifique se cada cabeça de corte está em
total contato com a pele. Pressione levemente para
obter um barbear mais confortável.
Nota: Não pressione muito o aparelho, pois pode
causar irritação na pele.
Nota: Se você estiver se barbeando com gel ou
espuma, lave a unidade de corte regularmente
durante o barbear para garantir que ela continue
deslizando suavemente sobre a pele.

3 Use os lados estreitos da unidade de corte para
barbear em áreas difíceis de alcançar, como ao longo
da mandíbula e sob o nariz.

4 Desligue e limpe o aparelho sempre que terminar de
usá-lo.
Nota: Verifique se você retirou toda a espuma e gel de
barbear do aparelho.

Período de adaptação da pele
Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não obtenha
os resultados desejados e sua pele fique levemente
irritada. Isso é comum. Sua pele precisa de um tempo
para se adaptar a novos sistemas de barbear.
Siga as orientações fornecidas pelo aplicativo e faça a
barba regularmente (pelo menos três vezes por semana)
com este barbeador por um período de três a quatro
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semanas para que sua pele possa se adaptar ao novo
barbeador.

Lembrete de limpeza
Quando você desliga o aparelho, o lembrete de limpeza é
exibido para lembrá-lo de limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho e os acessórios depois de cada uso
para evitar obstruções e danos.
- Limpe bem as cabeças de corte uma vez por mês ou
quando o aparelho não estiver mais barbeado como
antes.

Aparando os pelos
Você poderá usar o aparador nas costeletas e no bigode.
1 Pressione o controle deslizante do aparador para
baixo para abri-lo.
2 Ligue o aparelho.

3 Segure o aparador perpendicular à pele e mova o
aparelho para baixo pressionando suavemente.

4 Você também pode usar o aparador sob o nariz.
5 Desligue o aparelho e limpe o aparador depois de
cada uso para evitar obstrução e danos.
6 Feche o aparador.

Utilizar os acessórios com encaixe click-on
Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para
produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que
foram fornecidos com seu aparelho.
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Nota: O barbeador fornece feedback de pressão e de
movimento apenas quando a unidade de barbear está
presa à alça.

Utilizar o modelador de barba com pente
Você pode utilizar o modelador de barba com um pente
encaixado para modelar a barba em um ajuste fixo ou em
ajustes de comprimentos diferentes. Você também pode
usá-lo para aparar previamente pelos longos para um
barbear mais confortável.
Os ajustes de comprimento dos pelos no modelador de
barba correspondem ao comprimento dos pelos
restantes após o corte e variam de 1 a 5 mm.
1 Gire a cabeça de corte ou outro acessório para
removê-lo do cabo e pressione o modelador de barba
no cabo.

2 Deslize o pente pelas ranhuras em ambos os lados do
modelador de barba.

3 Pressione o seletor de altura e empurre-o para a
direita ou esquerda para selecionar o ajuste da altura
do pelo desejado.
4 Ligue o aparelho.

5 Mova o aparelho para cima ao pressionar
suavemente. A parte frontal do pente deve ficar
sempre em contato total com a pele.
6 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do
uso.
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Utilizar o modelador de barba sem pente
Você pode utilizar o modelador de barba sem o pente
para contornar a barba, o bigode ou as costeletas e linha
do pescoço até um comprimento de 0,5 mm.
1 Retire o pente do modelador de barba.
Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo para
fora do modelador de barba. Não puxe o pente pelas
laterais.
2 Ligue o aparelho.
3 Segure o acessório modelador de barba
perpendicular à pele e mova o aparelho para baixo
pressionando suavemente.
4 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do
uso.

Uso do acessório escova de limpeza
Use a escova de limpeza com o creme de limpeza diário
para remover o óleo e a sujeira.
Recomendamos que você a utilize não mais que uma vez
por semana.
Cuidado: Não use o aparelho sobre pele irritada,
sensível ou em feridas.
1 Gire a cabeça de corte ou outro acessório para
removê-lo do cabo e pressione a escova de limpeza
no cabo.
2 Umedeça a escova de limpeza com água.
Não use a escova de limpeza seca, pois isto pode
irritar a pele.
3 Umedeça o rosto com água e aplique o produto de
limpeza no rosto.
4 Coloque a escova de limpeza em sua bochecha.
5 Ligue o aparelho.
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6 Mova a escova suavemente por toda a pele, do nariz
em direção à orelha. Não pressione com muita força.
Certifique-se de que o procedimento continue
confortável.
Não limpe a área sensível ao redor dos olhos.
7 Após cerca de 20 segundos, mova o aparelho para a
outra bochecha e comece a limpar essa parte de seu
rosto.

8 Após cerca de 20 segundos, mova o aparelho em
direção à testa e comece a limpar essa parte de seu
rosto. Passe suavemente a cabeça de escovação da
esquerda para a direita.
Recomendamos que você não exagere na limpeza e
não permaneça em nenhuma região por mais de 20
segundos.
9 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do
uso.
10 Após o tratamento, enxágue e seque o rosto. Seu
rosto agora está pronto para a próxima etapa de sua
rotina diária de cuidados com a pele.

Como faço para limpar o aparelho e os acessórios?
Limpe o aparelho e os acessórios depois de cada uso para
um desempenho ideal.

Limpeza do barbeador com água corrente
Limpe o barbeador depois de cada uso para evitar
obstruções e danos.
Para não danificar as cabeças de corte, nunca seque a
unidade de corte com toalha ou pano.
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Durante a lavagem da unidade de corte, a água pode
pingar da base do barbeador. Essa é uma ocorrência
normal.
1 Ligue o barbeador.
2 Lave a unidade de corte em água morna corrente.
3 Desligue o aparelho. Pressione o botão de liberação
para abrir a unidade de corte.

4 Lave a câmara coletora de pelos com água corrente.

5 Enxágue o suporte da cabeça de corte em água
morna corrente.
6 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o suporte
da cabeça de corte secar.

7 Feche a unidade de corte.

Limpeza total
Recomendamos que você limpe bem as cabeças de corte
uma vez por mês ou quando o barbeador não estiver
mais barbeando como antes.
1 Verifique se o aparelho está desligado e
desconectado da tomada.
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2 Pressione o botão de liberação na unidade de corte e
retire o suporte da cabeça de corte da unidade de
corte.

3 Lave a câmara coletora de pelos e o suporte da
cabeça de corte em água corrente.
4 Remova as cabeças de corte. Para obter instruções
detalhadas, consulte 'Como faço para substituir as
cabeças de corte?'.
Nota: Não limpe mais de um cortador e um protetor
por vez, pois todos eles são conjuntos
correspondentes. Se você acidentalmente colocar um
cortador no protetor errado, talvez sejam necessárias
várias semanas até que o desempenho ideal no
barbear seja restaurado.
5 Limpe a lâmina e o protetor com água corrente.
6 Sacuda para retirar o excesso de água.
7 Encaixe novamente as cabeças de corte na unidade
de corte. Para obter instruções detalhadas, consulte
'Como faço para substituir as cabeças de corte?'.
8 Insira a articulação do suporte da cabeça de corte na
abertura na parte superior da unidade de corte e
feche a unidade de corte.

Limpeza do aparador embutido
Limpe o aparador depois de cada uso para evitar
obstruções e danos.
Para não danificar os dentes do aparador, nunca
seque a lâmina de corte com uma toalha ou um tecido.

42

Português do Brasil
1 Verifique se o aparelho está desligado e
desconectado da tomada.
2 Pressione o controle deslizante do aparador para
baixo para abrir o aparador embutido.

3 Ligue o aparelho e lave o aparador embutido com
água morna.
4 Após a limpeza, desligue o aparelho.
5 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o
aparador embutido secar naturalmente.
6 Feche o aparador.
Dica: Para obter o desempenho ideal, lubrifique os
dentes do aparador embutido com uma gota de óleo
mineral a cada seis meses (óleo não incluído).

Limpeza dos acessórios com encaixe click-on
Nunca seque o aparador nem o modelador de barba com
uma toalha ou um pano para não danificar as lâminas
dos acessórios.
Os acessórios fornecidos podem variar para produtos
diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram
fornecidos com seu aparelho.

Limpar o modelador de barba
Limpe o modelador de barba depois de cada uso.
1 Retire o pente do modelador de barba.
Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo para
fora do modelador de barba. Não puxe o pente pelas
laterais.
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2 Lave a unidade de corte com água morna para retirar
os pelos.
3 Lave o pente para retirar os pelos.

4 Remova a unidade de corte do modelador de barba.
Ao empurrar a unidade de corte do modelador de
barba, você pode remover todos os pelos acumulados
dentro do modelador de barba. Você também pode
lavar a parte de trás da unidade de corte.
5 Lave o modelador de barba para retirar os pelos.
6 Retire com cuidado o excesso de água e deixe o
pente, a unidade de corte e o modelador de barba
secarem ao ar livre antes do próximo uso.
Para não danificar os dentes de aparagem, nunca
seque a lâmina de corte com uma toalha ou um
tecido.
7 Quando a unidade de corte estiver seca, conecte-a ao
modelador de barba.

8 Quando o pente estiver seco, reconecte-o ao
modelador de barba.
Dica: para obter o melhor desempenho, lubrifique os
dentes do modelador de barba pingando uma gota de
óleo lubrificante regularmente.

Como limpar a escova de limpeza
Limpe a escova de limpeza após o uso.
1 Desligue o aparelho.

44

Português do Brasil
2 Remova o acessório do suporte do acessório.
3 Limpe bem as peças com água morna e sabão.
4 Seque o acessório com uma toalha.

Como faço para usar a cápsula de limpeza rápida?
Preparação da cápsula de limpeza rápida para o
uso
1 Gire e remova a parte superior da cápsula de limpeza
rápida.

2 Gire a tampa para retirá-la do cartucho de cápsula de
limpeza rápida.

3 Levante a aba na vedação e puxe-a pelo canto para
remover a vedação do cartucho de cápsula de limpeza
rápida.

4 Pressione a pequena peça circular no cabo do
cartucho de cápsula de limpeza rápida para quebrar o
gancho de encaixe no cabo.
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5 Coloque o cartucho de cápsula de limpeza rápida na
cápsula de limpeza rápida.

6 Coloque a parte superior da cápsula de limpeza
rápida de volta na base e gire-a no sentido horário até
ouvir um clique.

Não incline a cápsula de limpeza rápida para evitar
vazamento.

Uso da cápsula de limpeza rápida
Nota: Se você usar o barbeador com espuma, gel de
barbear ou produtos pré-barba, lave bem as cabeças de
corte antes de usar a cápsula de limpeza rápida.
Retire o excesso de água do barbeador antes de
colocá-lo na cápsula de limpeza rápida.
1 Coloque o barbeador de cabeça para baixo na cápsula
de limpeza rápida. Quando ligado, o barbeador
detecta automaticamente que está na cápsula de
limpeza rápida.
2 Ligue o barbeador para iniciar o programa de
limpeza.
Cada programa de limpeza leva cerca de um minuto.
Durante o programa de limpeza, o tempo restante é
exibido como um relógio de contagem regressiva na
alça.
3 Deixe o barbeador secar completamente na cápsula
de limpeza rápida antes de guardá-lo.

O que significa o ícone na minha cápsula limpeza
rápida?
Ícone

Comportamento

Significado
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Torna-se visível na cápsula de
limpeza rápida

O cartucho de cápsula de limpeza
rápida precisa ser substituído.

Substituição do cartucho de cápsula de limpeza
rápida
Substitua o cartucho de cápsula de limpeza rápida
imediatamente quando o ícone de substituição do
cartucho na cápsula de limpeza rápida ficar visível ou siga
a tabela abaixo.

Frequência de uso

Ciclos

Quando substituir o
cartucho de cápsula
de limpeza rápida

Todos os dias

Cerca de 30

A cada mês

Algumas vezes por
semana

Cerca de 20

A cada 2 meses

Toda semana

Cerca de 13

A cada 3 meses

Cerca de 3

A cada 3 meses

A cada mês

1 Gire e remova a parte superior da cápsula de limpeza
rápida.

2 Retire o cartucho de cápsula de limpeza rápida da
cápsula de limpeza rápida pelo cabo.
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3 Despeje o líquido restante em um dreno e recicle o
cartucho vazio de acordo com os regulamentos locais
de resíduos.

4 Coloque um novo cartucho de cápsula de limpeza
rápida na cápsula de limpeza rápida.
Digitalize o código QR à esquerda ou visite
www.philips.com/cleaning-cartridge para solicitar
cartuchos de cápsula de limpeza rápida de
substituição.

Para guardar o aparelho
Nota: Recomendamos que o aparelho e os acessórios
estejam secos antes de serem guardados para o próximo
uso.
- Guarde o aparelho no estojo (se fornecido).
- Coloque a tampa de proteção (se fornecida) no
barbeador para protegê-lo contra acúmulo de sujeira.
- Como alternativa, guarde o aparelho no suporte para
carregamento (se fornecido) ou na cápsula de limpeza
rápida Philips (se fornecida).

Como faço para substituir as cabeças de corte?
Para obter o melhor desempenho do barbeador,
recomendamos substituir a unidade de corte a cada dois
anos.
Substitua as cabeças de corte danificadas imediatamente.
Sempre troque as cabeças de corte por cabeças de corte
originais da Philips.

Substituição das cabeças de corte
1 Desligue o aparelho.
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2 Pressione o botão de liberação na unidade de corte e
retire o suporte da cabeça de corte da unidade de
corte.

3 Gire os anéis de retenção no sentido anti-horário e
retire-os. Coloque-os de lado em um local seguro.

4 Remova as cabeças de corte do suporte.
Descarte as cabeças de corte usadas imediatamente
para evitar misturá-las com as novas.

5 Coloque novas cabeças de corte no suporte.

6 Coloque os anéis de retenção de volta nas cabeças de
corte e gire-os no sentido horário para recolocar o
anel de retenção.

-

Cada anel de retenção tem dois recessos que se
encaixam exatamente nas projeções do suporte de
cabeça de corte. Gire o anel em sentido horário até
ouvir um "clique" para indicar que o anel está preso.
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7 Insira a articulação do suporte da cabeça de corte na
abertura na parte superior da unidade de corte e
feche a unidade de corte.

Encomenda de acessórios
Para comprar acessórios ou peças avulsas, visite
www.philips.com/parts-and-accessories ou vá até seu
revendedor da Philips. Você também pode entrar em
contato com a Centro de Informações ao Consumidor
Philips (veja o folheto de garantia internacional para
obter detalhes de contato).
As seguintes peças de substituição e acessórios estão
disponíveis:
- Cabeças de corte SH91 Philips
- CC12 Cartucho de limpeza 2 componentes
- CC13 Cartucho de limpeza 3 componentes
- CC16 Cartucho de limpeza 6 componentes
Nota: A disponibilidade dos acessórios pode diferir de
acordo com o país.

Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que
podem surgir com a utilização do aparelho. Caso você
não consiga solucionar o problema com as informações
abaixo, acesse www.philips.com/support para obter
uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato
com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Barbeador
Problema

Possível causa

Solução

Não consigo
conectar o
barbeador.

Você não baixou o
aplicativo.

Baixe o aplicativo.
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Problema

Possível causa

Solução

O barbeador e o
smartphone ainda
não foram
emparelhados.

Emparelhe o barbeador e o
smartphone seguindo as
instruções no aplicativo.

A primeira
tentativa de
emparelhamento
falhou.

Desemparelhe o barbeador e o
smartphone e tente emparelhálos novamente.

Seu smartphone
não encontra o
barbeador.

Verifique se o smartphone está
equipado com Bluetooth 4.2 ou
superior.
Certifique-se de que o Bluetooth
esteja ativado no smartphone e
de que a trava para viagem esteja
desativada no barbeador.
Verifique se o smartphone está a
um metro do seu barbeador para
ativar a conexão Bluetooth.
Verifique se o barbeador está
carregado.

O barbeador e o
smartphone já
foram
emparelhados uma
vez. Você só
desemparelhou o
barbeador.

Vá para as configurações de
Bluetooth do smartphone.
Certifique-se de que o
smartphone também esteja
desemparelhado. Em seguida,
tente emparelhá-los novamente.
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Problema

Possível causa

Quero usar o
barbeador sem o
aplicativo.

O aparelho não
funciona quando
pressiono o botão
liga/desliga.

O aparelho não
está funcionando
como antes.
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Solução
Não é necessário conectar o
barbeador ao smartphone antes
de cada barbear. O barbeador
funciona bem sem o aplicativo,
embora você não tenha os
mesmos benefícios. Para obter
dicas de corte personalizadas,
basta conectá-lo pelo menos uma
vez a cada 20 procedimentos de
barbear para sincronizar os dados
do barbear.

O aparelho ainda
está conectado à
tomada. Por
questões de
segurança, o
aparelho só pode
ser usado sem fio.

Tire o aparelho da tomada e
pressione o botão liga/desliga
para ligá-lo.

A bateria
recarregável está
descarregada.

Recarregue a bateria.

A trava para
viagem está
ativada.

Pressione o botão do menu por 3
segundos para desativar a trava
para viagem.

A unidade de corte
está suja ou
danificada a ponto
de impedir o
funcionamento do
motor.

Limpe bem as cabeças de corte
ou substitua-as.

As cabeças de corte Substitua as cabeças de corte.
estão danificadas
ou gastas.
pelos ou sujeira
obstruem as
cabeças de corte.

Limpe as cabeças de corte
completamente.
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Problema

Possível causa

Solução

Há água saindo da
parte inferior do
aparelho.

Durante a limpeza,
é possível que haja
um acúmulo de
água entre a parte
interna e a tampa
externa do
aparelho.

Isso é normal e não há riscos
porque os componentes
eletrônicos estão protegidos em
uma unidade elétrica vedada
dentro do aparelho.

Cápsula de limpeza rápida Philips
Problema

Possível causa

Solução

O barbeador não ficou
limpo depois de usar a
cápsula de limpeza
rápida Philips.

Você removeu o
barbeador antes do
término do programa
de limpeza.

Deixe o barbeador na
cápsula de limpeza
rápida Philips para que
o programa de limpeza
seja realizado por
completo. Cada
programa de limpeza
leva cerca de um
minuto. O ícone de
limpeza apaga-se
quando o programa de
limpeza é concluído.

O cartucho de cápsula
de limpeza rápida
Philips precisa ser
substituído.

Substitua o cartucho de
cápsula de limpeza
rápida Philips.

A cápsula de limpeza
rápida Philips está
inclinada.

Coloque a cápsula de
limpeza rápida Philips
em uma superfície
plana.

A cápsula de limpeza
rápida Philips é
alimentada pelo motor
do barbeador.

Coloque o barbeador na
cápsula de limpeza
rápida Philips. Ligue o
barbeador.

O barbeador ainda está
conectado à tomada.

Desconecte o barbeador
da fonte de
alimentação.

A cápsula de limpeza
rápida Philips não liga.

Português do Brasil

A cápsula de limpeza
rápida Philips está
transbordando.

A bateria do barbeador
está descarregada.

Carregue o barbeador
antes de usar a cápsula
de limpeza rápida
Philips.

Você usa a cápsula de
limpeza rápida Philips
regularmente depois de
enxaguar o barbeador,
mas não retira o excesso
de água.

Sacuda para retirar o
excesso de água após a
lavagem das cabeças de
corte a cada vez antes
de colocar o barbeador
na cápsula de limpeza
rápida Philips.

Você se barbeou com
gel ou espuma de
barbear e não lavou o
barbeador antes de usar
a cápsula de limpeza
rápida Philips.

Lave bem as cabeças de
corte antes de usar a
cápsula de limpeza
rápida Philips.

Orientação adicional
Para obter mais orientações e vídeos sobre o seu
barbeador S9000, leia o código QR abaixo ou visite
www.philips.com/myS9000shaver

Reciclagem
-

-
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Este símbolo significa que os produtos elétricos e as
baterias não devem ser descartados com o lixo
doméstico comum.
Siga as regulamentações do seu país para a coleta
seletiva de produtos elétricos e baterias.
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Remoção da bateria recarregável integrada
A bateria recarregável integrada somente deve ser
removida por um profissional qualificado quando o
aparelho for descartado. Antes de remover a bateria, é
necessário desconectar o aparelho da tomada, e a bateria
deve estar completamente descarregada.

Tome todas as precauções de segurança
necessárias ao lidar com as ferramentas para abrir
o aparelho e ao descartar a bateria recarregável.
Quando você manusear as baterias, certifique-se
de que suas mãos, o produto e as baterias estejam
secos.
Para evitar curto-circuito acidental das baterias
após a remoção, não deixe os terminais da bateria
entrarem em contato com objetos de metal (por
exemplo, moedas, grampos de cabelo, anéis). Não
embrulhe as baterias em papel alumínio. Coloque
fita adesiva nos terminais das baterias ou coloque
as baterias em um saco plástico antes de descartálas.
1 Se possível, retire a unidade de barbear ou de corte
do aparelho.
2 Se houver parafusos na caixa do aparelho, remova-os
com uma chave de fenda.
3 Remova os painéis externos inserindo uma chave de
fenda comum entre as bordas e girando-a. Remova
também parafusos e/ou peças adicionais e
interrompa qualquer conexão de encaixe.
4 Se houver uma unidade de alimentação dentro do
aparelho, remova-a do aparelho, corte os fios e abra a
unidade de alimentação com uma chave de fenda.
5 Dobre as tags da bateria com uma chave de fenda e
remova a bateria recarregável.

Marcas comerciais
Apple, o logotipo da Apple, iPad e iPhone são marcas
comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros
países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
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Android é uma marca comercial da Google Inc. Google
Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais
da Google Inc.
A marca denominativa e os logotipos Bluetooth® são
marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc. e
qualquer uso de tais marcas pela Philips Personal Care é
feito sob licença.
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