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Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai
pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātās atbalsta
iespējas, reģistrējiet produktu vietnē
www.philips.com/welcome vai
lietojumprogrammā.

Vispārīgs apraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Izbīdāms trimmeris
Trimmera atbrīvošanas slīdslēdzis
Skūšanas bloks
Skūšanas bloka atbrīvošanas poga
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Rokturis
Mazās kontaktdakšas kontaktligzda
Uzlādes statīvs
Barošanas bloks
Mazais spraudnis
Aizsargvāciņš
Somiņa
Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne
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14 Ātrās tīrīšanas modulis
15 Tīrīšanas suka
16 Garuma iestatījumi
17 Uzspraužams bārdas veidotājs
18 Bārdas veidotāja piederuma ķemme
19 Uzgaļa turētājs
20 Uzspraužams tīrīšanas sukas uzgalis
21 Uzspraužamais deguna trimmera uzgalis
Piezīme. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem
produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami
piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.

Kāda ir ikonu nozīme uz manas ierīces
roktura?
Ikon Raksturojums
a

Nozīme

Pulsēšana

Tīrīšanas programma darbojas.

Lēnām mirgo,
tīrīšanas
programmas
laikā noņemot
skuvekli no ātrās
tīrīšanas moduļa.

Tīrīšanas programma tika pārtraukta. Ja
četru sekunžu laikā skuvekli ievietosiet
atpakaļ ātrās tīrīšanas modulī, tīrīšanas
programma automātiski atsāksies.

Mirgo, izslēdzot
ierīci.

Tīriet skuvekli ātrās tīrīšanas modulī. Tīriet
uzgaļus zem tekoša ūdens.

Indikatori deg
nepārtraukti

Tīrīšanas programma darbojas.
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Ikon Raksturojums
a

Nozīme

Ātri mirgo,
tīrīšanas
programmas
laikā noņemot
skuvekli no ātrās
tīrīšanas moduļa
vai nospiežot
ieslēgšanas/izslē
gšanas pogu.

Tīrīšanas programma tika apturēta. Ja
vēlaties turpināt, nepieciešams restartēt
tīrīšanas ciklu, ievietojot skuvekli ātrās
tīrīšanas modulī un nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Indikatori
iedegas

SkinIQ aktīvi nosaka jūsu skūšanās
paradumus.

Indikatori
iedegas zaļā
krāsā

Tika lietota pareiza skūšanas kustība
(apļveida kustības).

Indikatori
iedegas oranžā
krāsā

Jūsu skūšanās kustību var uzlabot.
Detalizētai informācijai un norādēm
skatiet lietojumprogrammu.

Indikatori
iedegas

Atveriet lietojumprogrammu. Izveidots
jums paredzēts paziņojums vai arī
nepieciešams sinhronizēt skūšanās reizes,
lai novērstu datu zudumu.

Lēnām mirgo

Nav izveidots savienojums starp skuvekli
un viedtālruni.

Ātri mirgo

Radusies kļūda (piemēram, ir bloķēts
motors). Detalizētu informāciju meklējiet
lietojumprogrammā.

Mirgo

Ierīce ir jāatvieno no kontaktligzdas, pirms
to var ieslēgt.

Mirgo, kad tiek
nospiesta
ieslēgšanas/izslē
gšanas poga.

Ceļojuma bloķētājs ir aktivizēts.
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Ikon Raksturojums
a
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Nozīme

Iedegas,
paņemot ierīci.

Stabiņu skaits, kas iedegas, norāda
atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.

Apakšējā
lampiņa mirgo
oranžā krāsā

Akumulators ir gandrīz tukšs.

Indikatori mirgo
secīgi

Notiek ierīces uzlāde.

Indikatori deg
nepārtraukti

Ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Kāda ir ikonas nozīme uz ātrās tīrīšanas
moduļa?
Ikona Raksturojums
Kļūst redzama uz ātrās
tīrīšanas moduļa

Nozīme
Ātrās tīrīšanas moduļa kasetne
ir jānomaina.

Kā varu uzlādēt savu ierīci?
Uzlādējiet ierīci pirms pirmās lietošanas reizes, kā
arī tad, ja akumulatora statusa indikatora apakšējā
lampiņa mirgo oranžā krāsā norādot, ka
akumulators ir gandrīz tukšs.
Uzlāde ilgst apmēram vienu stundu.
Ātrā uzlāde: Pēc aptuveni 5 uzlādēšanas minūtēm
akumulatorā ir pietiekami enerģijas, lai noskūtos
vienu reizi.
Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tās bezvada
izmantošanas laiks ir 60 minūtes.
Piezīme. Jūs nevarat izmantot ierīci uzlādes laikā.
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Uzlādēšana ar barošanas bloku
1 Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīcē un
adapteri sienas kontaktligzdā.
- Ierīcei atrodoties ātrās uzlādes režīmā,
akumulatora statusa indikatora lampiņas
iedegas viena pēc otras. Apmēram pēc
5 minūtēm akumulatora statusa indikatora
apakšējā lampiņa sāk mirgot. Tagad
akumulators ir pietiekami uzlādēts, lai
noskūtos vienu reizi.
- Kamēr ierīce uzlādējas, akumulatora statusa
indikatora apakšējā lampiņa vispirms sāk
mirgot un pēc tam sāk degt nepārtraukti.
Nākamā sāk mirgot otrā lampiņa, un tad sākt
degt nepārtraukti; tā tas turpinās, līdz ierīce ir
pilnībā uzlādēta.
- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, visi trīs
akumulatora statusa indikatori sāk degt
nepārtraukti. Pēc 30 uzlādes minūtēm
indikatora lampiņa automātiski nodziest.
3 Pēc uzlādēšanas atvienojiet barošanas bloku
no sienas kontaktligzdas un atvienojiet mazo
kontaktdakšu no ierīces.

Uzlāde ar lādēšanas statīvu (tikai konkrētiem
modeļiem)
1 Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
2 Ievietojiet mazo kontaktdakšu lādēšanas statīvā
un ievietojiet barošanas bloku sienas
kontaktligzdā.
3 Ievietojiet ierīci lādēšanas statīvā.
Tikai konkrētiem modeļiem: Gaismas gredzens
lādēšanas statīva apakšdaļā iedegas un sāk ātri
griezties.
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- Pēc aptuveni 5 minūtēm gaismas gredzens
sāk griezties lēnāk. Tagad akumulators ir
pietiekami uzlādēts, lai noskūtos vienu reizi.
- Ierīcei turpinot uzlādēties, gaismas gredzens
kļūst spilgtāks un griežas lēnāk.
- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, gaismas
gredzens pilnībā iedegas un pārtrauc
griezties.
4 Pēc uzlādēšanas atvienojiet barošanas bloku
no sienas kontaktligzdas un atvienojiet mazo
kontaktdakšu no lādēšanas statīva.

Simbols “atvienot pirms lietošanas”
Simbola „atvienot lietošanai” mirgošana atgādina,
ka ierīce pirms ieslēgšanas jāatvieno no sienas
kontaktligzdas un mazā kontaktdakša jāatvieno no
ierīces.

Kā varu izmantot savu ierīci un uzgaļus?
Brīdinājums. Vienmēr pārbaudiet ierīci un
visus piederumus pirms to lietošanas.
Nelietojiet ierīci vai jebkuru piederumu, ja
tie ir bojāti, jo var gūt savainojumus.
Vienmēr nomainiet bojātu detaļu ar
oriģinālu detaļu.
Piezīme. Šī ierīce ir ūdensdroša. Ierīce ir piemērota
izmantošanai vannā vai dušā un tīrīšanai zem
tekoša krāna ūdens. Drošības apsvērumu dēļ ierīci
drīkst lietot tikai bez vada.
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SkinIQ
Šī ierīce ir aprīkota ar SkinIQ tehnoloģiju, kas viedi
konstatē jūsu matu blīvumu un skūšanās metodi.
Lai iegūtu labāku skūšanās metodi, varat
personalizēt skūšanās norādes
lietojumprogrammā.
Norādes varat iegūt 2 veidos: vadītas skūšanās
reizes reāllaikā un sinhronizētas skūšanās reizes.
Lai palielinātu savu skūšanās pieredzi, iesakām
sākt ar vadītām skūšanās reizēm.
- Pareiza apiešanās ar ierīci ļaus sasniegt labāko
skūšanās rezultātu.
- Ievērojiet norādes, kas izriet no skūšanās reižu
sinhronizācijas un personalizētām
programmām.

Skūšanās
Šo ierīci var lietot gan mitru, gan sausu un pat
dušā. Lai veiktu skūšanos mitrā veidā, pirms tālāk
minēto darbību izpildes, samitriniet savu ādu ar
ūdeni un uzklājiet uz tās putas vai želeju, un
noskalojiet skūšanas galviņas zem tekoša, silta
ūdens.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Virziet skūšanas galviņas pa ādu, veicot
apļveida kustības, lai piekļūtu visiem matiņiem,
kas aug dažādos virzienos. Lietojiet nelielu
spiedienu, lai nodrošinātu ērtu skūšanos.
Piezīme. Nespiediet pie ādas pārāk spēcīgi, jo
tas var izraisīt ādas iekaisumu.
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Piezīme. Ja veicat skūšanos ar putām vai želeju,
regulāri skūšanās laikā skalojiet skūšanas bloku,
lai tas aizvien vienmērīgi slīdētu pa ādu.

3 Izmantojiet skūšanās bloka šaurās malas, lai
skūtu grūti pieejamas zonas, piemēram, zonu
gar žokļa līniju un zem deguna.
4 Pēc katras lietošanas reizes izslēdziet un iztīriet
ierīci.
Piezīme. Noteikti noskalojiet no ierīces visas
skūšanās putas vai želejas paliekas.
SkinIQ kustību vadība: Pabeidzot skūšanos,
saņemsiet atgriezenisko saiti uz roktura. Kustību
atgriezeniskās saites ikona iedegas dažādās
krāsās, sniedzot atgriezenisko saiti par
skūšanos kopumā.
- Skujoties, izmantojot pareizu kustību
(apļveida kustības), kustību atgriezeniskās
saites ikona iedegas zaļā krāsā.
- Ja skūšanās kustību var uzlabot, kustību
atgriezeniskās saites ikona iedegas oranžā
krāsā. Detalizētai informācijai un norādēm
skatiet lietojumprogrammu.

Ādas pierašanas periods
Pirmajās reizēs skūšanās rezultāts var neatbilst
paredzētajam un āda var pat nedaudz tikt
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sakairināta. Tas ir normāli. Jūsu ādai nepieciešams
laiks, lai pierastu pie jebkādas jaunas skūšanās
sistēmas.
Ievērojiet lietojumprogrammas sniegtās norādes
un ar šo skuvekli skujaties regulāri (vismaz 3 reizes
nedēļā) 3-4 nedēļas pēc kārtas, lai āda pierastu pie
jaunā skuvekļa.

Tīrīšanas atgādinājums
Pēc ierīces izslēgšanas mirgo tīrīšanas
atgādinājums, lai atgādinātu notīrīt ierīci.
- Tīriet ierīci un uzgaļus pēc katras lietošanas
reizes, lai novērstu aizsprostošanos un
bojājumus.
- Rūpīgi tīriet skūšanas galviņas vienreiz mēnesī
vai tad, kad ierīce vairs neskuj tik labi, kā
nepieciešams.

Skūšanās reižu sinhronizēšana
Šis skuveklis saglabā skūšanās datus, tādēļ nav
nepieciešams, lai skujoties līdzās būtu viedtālrunis.
Kad datu krātuve ir gandrīz pilna, mirgo
paziņojuma simbols. Lai novērstu datu zudumu,
sinhronizējiet skuvekli ar lietojumprogrammu.
1 Kad atrodaties netālu no skuvekļa, atveriet
lietotni.
2 Lietojumprogramma automātiski izveido
savienojumu un sinhronizē pēdējās skūšanās
reizes.

Trimmeris
Trimmeri var lietot vaigubārdas un ūsu kopšanai.
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1

Bīdiet trimmera atbrīvošanas slīdslēdzi uz leju,
lai atvērtu trimmeri.
2 Ieslēdziet ierīci.

3 Turiet trimmeri perpendikulāri ādas virsmai un,
viegli piespiežot, virziet ierīci lejup.

4 Varat arī lietot trimmeri zem deguna.
5 Izslēdziet ierīci un tīriet trimmeri pēc katras
lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos
un bojājumus.
6 Aizveriet trimmeri.

Uzspraužamo uzgaļu izmantošana
Piezīme. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem
produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami
piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.

Bārdas veidošanas uzgaļa izmantošana ar
ķemmi
Varat izmantot bārdas veidotāja uzgali ar
pievienotu ķemmi, lai ieveidotu bārdu fiksētā
garumā, vai ar dažādiem garuma iestatījumiem.
Varat to izmantot arī garāku matiņu apgriešanai
pirms ērtāka skuvuma izveidošanas.
Rugāju garuma iestatījumi uz bārdas veidotāja
uzgaļa norāda atstāto matu garumu pēc griešanas,
un to var regulēt diapazonā no 1 līdz 5 mm.
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Lai noņemtu skūšanas galviņu vai citu uzgali no
roktura, pagrieziet to un piespiediet bārdas
veidotāja uzgali uz roktura.

2 Virziet ķemmi taisni bārdas veidotāja
piederuma abās pusēs izvietotajās vadotņu
rievās.

3 Nospiediet garuma pārslēgu un pastumiet to pa
kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vēlamo matu
garuma iestatījumu.
4 Ieslēdziet ierīci.

5 Viegli piespiežot, virziet ierīci augšup. Gādājiet,
lai ķemmes priekšpuse būtu pilnā saskarē ar
ādu.
6 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.

Bārdas veidošanas uzgaļa izmantošana bez
ķemmes
Varat izmantot bārdas veidotāja uzgali bez
ķemmes, lai ieveidotu bārdas, ūsu, vaigu bārdas vai
kakla līnijas kontūras garumā līdz 0,5 mm.
Varat izmantot bārdas veidotāja uzgali ar
pievienotu ķemmi, lai ieveidotu bārdu fiksētā
garumā, vai ar dažādiem garuma iestatījumiem.
Varat to izmantot arī garāku matiņu apgriešanai
pirms ērtāka skuvuma izveidošanas.

Latviešu
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Noņemiet ķemmi no bārdas veidotāja uzgaļa.
Piezīme. Satveriet ķemmi vidusdaļā un
noņemiet no bārdas veidotāja uzgaļa. Nevelciet
aiz ķemmes malām.

2 Ieslēdziet ierīci.
3 Turiet bārdas veidotāja uzgali perpendikulāri
ādas virsmai un, viegli piespiežot, virziet ierīci
augšup vai lejup.
4 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.

Deguna/ausu trimmera uzgaļa izmantošana
Deguna/ausu trimmera uzgali varat lietot deguna
un/vai ausu matiņu apgriešanai.

Deguna matiņu apgriešana
Pirms apgriešanas pārliecinieties, vai deguna/ausu
trimmera uzgalis un deguna blakusdobumi ir tīri.
1

Lai noņemtu skūšanas galviņu vai citu uzgali no
roktura, pagrieziet to un piespiediet
deguna/ausu matiņu trimmeri uz roktura.
2 Ieslēdziet ierīci.
3 Rūpīgi ievietojiet griešanas galviņu nāsī.
Neievietojiet ierīci nāsīs dziļāk par 0,5 cm.
4 Lēnām virziet trimmera galviņu pa apli katras
nāss iekšpusē, pārliecinoties, ka uzgaļa mala
stingri atbalstās pret ādas virsmu. Tas samazina
potenciālo kutēšanas iespēju.
5 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.
Sausas deguna gļotas var bloķēt griešanas
elementu, kas neļaus ierīcei ieslēgties. Ja griešanas
elements ir bloķēts, tīriet uzgali.

Ausu matiņu apgriešana
Pārliecinieties, ka ārējie ausu kanāli ir tīri un tajos
nav vaska.
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1 Ieslēdziet ierīci.
2 Lēnām virziet griešanas galviņu gar auss maliņu,
lai noņemtu liekos matiņus, kas ir aiz maliņas.
3 Uzmanīgi ievietojiet griešanas galviņu ārējā auss
kanālā.
Neievietojiet griešanas galviņu auss kanālā
dziļāk par 0,5 cm, jo varat bojāt auss bungādiņu.
4 Lēnām virziet griešanas galviņu pa apli, lai
likvidētu visus nevēlamos matiņus ārējā auss
kanālā.
5 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.

Tīrīšanas sukas uzgaļa lietošana
Izmantojiet tīrīšanas suku kopā ar savu ikdienas
attīrošo krēmu, lai noņemtu eļļu un netīrumus. Mēs
iesakām to izmantot ne biežāk kā vienreiz nedēļā.
Ievērībai! Nelietojiet ierīci uz iekaisušas ādas un
brūcēm.
1

Lai noņemtu skūšanas galviņu vai citu uzgali no
roktura, pagrieziet to un piespiediet tīrīšanas
sukas uzgali uz roktura.
2 Samitriniet tīrīšanas suku ar ūdeni.
Neizmantojiet sausu tīrīšanas suku, jo var
rasties ādas kairinājums.
3 Samitriniet seju ar ūdeni un uzklājiet sejai
tīrīšanas līdzekli.
4 Novietojiet tīrīšanas suku pie vaiga.
5 Ieslēdziet ierīci.
6 Saudzīgi virziet suku pa ādu no deguna virzienā
uz ausi. Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārliecinieties,
ka veiktā procedūra nesagādā diskomfortu.
Netīriet jutīgo zonu ap acīm.
20 sec.

Latviešu
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7 Pēc apmēram 20 sekundēm pārvietojiet ierīci
otra vaiga virzienā un sāciet šīs sejas daļas
tīrīšanu.
20 sec.

20 sec.

8 Pēc apmēram 20 sekundēm pārvietojiet ierīci
pieres virzienā un sāciet šīs sejas daļas tīrīšanu.
Saudzīgi virziet sukas galviņu no kreisās puses
uz labo.
Ieteicams nepārspīlēt ar attīrīšanu un netīrīt
katru zonu ilgāk par 20 sekundēm.
9 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.
10 Pēc procedūras noskalojiet un nosusiniet seju.
Jūsu seja tagad ir gatava nākamajam ikdienas
ādas kopšanas procedūras solim.

Glabāšana un ceļošana
Piezīme. Pirms ierīces novietošanas glabāšanai līdz
nākamajai izmantošanas reizei iesakām ļaut ierīcei
un tās uzgaļiem nožūt.
- Uzlieciet aizsargvāciņu (ja iekļauts komplektā)
uz skuvekļa, lai izvairītos no netīrumu
uzkrāšanās.
- Glabājiet ierīci somiņā (ja iekļauta komplektā).
- Alternatīvi glabājiet ierīci uz lādēšanas statīva
(ja iekļauts komplektā) vai Philips ātrās tīrīšanas
modulī (ja iekļauts komplektā).

Ceļojuma bloķētājs
Ja plānojat doties ceļojumā, skuvekli var bloķēt.
Ceļojuma bloķētājs novērš iespēju, ka skuveklis tiks
nejauši ieslēgts.

Ceļojuma bloķētāja aktivizēšana
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3 sec.

3 sekundes turiet nospiestu
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izmantotu
ceļojuma bloķētāja režīmu.
Kad ceļojuma bloķētājs ir aktivizēts, ceļojuma
bloķētāja simbols mirgo.
Piezīme. Kad ceļojuma bloķētājs ir ieslēgts,
Bluetooth tehnoloģija ir izslēgta.

Ceļojuma bloķētāja deaktivizēšana
3 sekundes turiet nospiestu
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Kad ceļojuma bloķētājs ir deaktivizēts, ierīce
automātiski ieslēdzas.
Piezīme. Kad skuveklis tiek pievienots sienas
kontaktligzdai, tas automātiski atbloķējas.

Kā tīrīt savu ierīci un uzgaļus?
Lai saglabātu optimālu rezultātu, tīriet ierīci un
uzgaļus pēc katras lietošanas reizes.

Skuvekļa tīrīšana zem krāna
Tīriet skuvekli pēc katras lietošanas reizes, lai
novērstu aizsprostošanos un bojājumus.
Nekad neslaukiet skūšanas bloku ar dvieli vai
papīra salveti, jo tā varat sabojāt skūšanas
galviņas.
Skalojot skūšanas bloku, no skuvekļa pamatnes
var pilēt ūdens. Tas ir normāli.
1 Ieslēdziet skuvekli.
2 Noskalojiet skūšanas bloku siltā krāna ūdenī.
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3 Izslēdziet skuvekli. Nospiediet atlaišanas pogu,
lai atvērtu skūšanas bloku.

4 Skalojiet matiņu nodalījumu siltā krāna ūdenī.

5 Noskalojiet skūšanas galviņas turētāju siltā
krāna ūdenī.
6 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un gaidiet, līdz
skūšanas galviņas turētājs pilnībā nožūst.

7 Aizveriet skūšanas bloku.

Rūpīga tīrīšana
Mēs iesakām rūpīgi tīrīt skūšanas galviņas vienreiz
mēnesī vai tad, kad skuveklis vairs neskuj tik labi,
kā nepieciešams.
1 Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota
no sienas kontaktligzdas.
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2 Nospiediet atvienošanas pogas uz skūšanas
uzgaļa un noņemiet uzgaļa turētāju no
skūšanas uzgaļa.

3 Skalojiet matiņu savākšanas nodalījumu un
skūšanas galviņu turētāju siltā, tekošā ūdenī.
4 Noņemiet skūšanas galviņas. Detalizētu
informāciju skatiet nodaļā „Kā nomainīt
skūšanas galviņas?”.
Piezīme. Vienlaikus tīriet tikai vienu griezēju un
aizsargu, jo katrs to pāris ir salāgots komplekts.
Ja griezējs netīšām tiek ievietots nepareizā
aizsargsietā, var gadīties, ka paiet pat vairākas
nedēļas, līdz ierīce atgūst optimālu skūšanas
sniegumu.
5 Noskalojiet griezni un aizsargsietiņu tekošā
ūdenī.
6 Nopuriniet lieko ūdeni.
7 Ielieciet skūšanas galviņas atpakaļ skūšanas
blokā. Detalizētu informāciju skatiet nodaļā „Kā
nomainīt skūšanas galviņas?”.
8 Ievietojiet skūšanas galviņu turētāja locīklu
spraugā skūšanas bloka augšpusē un aizveriet
skūšanas bloku.

Izņemama trimmera tīrīšana
Tīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes, lai
novērstu aizsprostošanos un bojājumus.
Nekad neslaukiet trimmera asmeni ar dvieli vai
papīra salveti, jo tā varat sabojāt asmeņa
zobiņus.
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1

Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota
no sienas kontaktligzdas.
2 Lai atvērtu izņemamo trimmeri, bīdiet trimmera
atbrīvošanas slīdslēdzi lejup.

3 Ieslēdziet ierīci un noskalojiet izņemamo
trimmeri siltā ūdenī.
4 Pēc tīrīšanas izslēdziet ierīci.
5 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet
izņemamajam trimmerim nožūt.
6 Aizveriet trimmeri.
Padoms. Lai nodrošinātu optimālu darbības
rezultātu, reizi sešos mēnešos ieeļļojiet izņemamā
trimmera zobiņus ar pilienu minerāleļļas (eļļa nav
iekļauta komplektā).

Uzspraužamo uzgaļu tīrīšana
Nekad neslaukiet trimmeri vai bārdas veidotāja
piederumus ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat
sabojāt griešanas zobiņus.
Komplektā iekļautie piederumi dažādiem
produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami
piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.
Lai saglabātu optimālu rezultātu, tīriet
uzspraužamos uzgaļus pēc katras lietošanas
reizes.
1 Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
2 Pagrieziet uzgali, lai noņemtu to no roktura.
Taisni velciet tīrīšanas sukas galviņu no uzgaļu
turētāja.
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3 Rūpīgi notīriet visas daļas ar siltu ūdeni.
Tīrīšanas sukas uzgalim lietojiet tikai ziepes.
Padoms. Ja nav pietiekami ar deguna/ausu
trimmera uzgaļa noskalošanu tekošā ūdenī,
uzspiediet uz uzgaļa, kas atrodas uz roktura, un
iegremdējiet apgriešanas galviņu uz pāris
minūtēm glāzē ar siltu ūdeni. Pēc tam ieslēdziet
ierīci un noskalojiet to tekošā ūdenī.
4 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni no bārdas
veidotāja, ķemmēm un deguna/ausu trimmera
uzgaļiem un ļaujiet tiem pilnībā nožūt gaisā.
Nosusiniet tīrīšanas sukas uzgali ar dvieli.
Nekad neslaukiet griezējelementu ar dvieli vai
papīra salveti, jo tādējādi varat sabojāt
griezējelementa zobiņus.
Padoms. Optimālai veiktspējai regulāri ieeļļojiet
bārdas veidotāja uzgaļa zobiņus ar pilienu
šujmašīnu eļļas.

Kā lietot ātrās tīrīšanas moduli?
Ātrās tīrīšanas moduļa sagatavošana lietošanai
1

2

1

Pagrieziet un noņemiet ātrās tīrīšanas moduļa
augšdaļu.

2 Pagrieziet un noņemiet vāciņu no ātrās tīrīšanas
moduļa kasetnes.
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3 Paceliet izcilni uz aizslēga un velciet to aiz stūra,
lai noņemtu aizslēgu no ātrās tīrīšanas moduļa
kasetnes.

4 Spiediet uz ātrās tīrīšanas moduļa kasetnes
roktura esošo mazo, apaļo daļu, lai salauztu
fiksējošo āķi uz roktura.

5 Ievietojiet ātrās tīrīšanas moduļa kasetni ātrās
tīrīšanas modulī.

6 Uzlieciet atpakaļ ātrās tīrīšanas moduļa
augšdaļu uz pamatnes un grieziet to
pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan
klikšķis.

Nesagāziet ātrās tīrīšanas moduli, lai novērstu
noplūdi.

Ātrās tīrīšanas moduļa lietošana
Piezīme. Ja skuvekli lietojat kopā ar skūšanās
putām, skūšanās želeju vai pirmsskūšanās
izstrādājumiem, rūpīgi skalojiet skūšanas galviņas
pirms ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas.
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Vienmēr nokratiet lieko ūdeni no skuvekļa, pirms
to ievietojat ātrās tīrīšanas modulī.
1

Ievietojiet skuvekli ar augšu uz leju ātrās
tīrīšanas modulī. Skuveklis automātiski nosaka,
vai tas atrodas ātrās tīrīšanas modulī.
2 Ieslēdziet skuvekli, lai sāktu tīrīšanas
programmu.
Katra tīrīšanas programma aizņem aptuveni
vienu minūti. Tīrīšanas programmas laikā
tīrīšanas simboli nepārtraukti deg un zilās
krāsas ikona pulsē.
Skuvekļa rokturis vibrē divreiz ātrāk, kad
tīrīšanas programma ir pabeigta.
3 Skuveklim ātrās tīrīšanas modulī jāļauj pilnībā
nožūt gaisā, pirms to novietot uzglabāšanā.

Ātrās tīrīšanas moduļa kasetnes nomaiņa
Nekavējoties nomainiet ātrās tīrīšanas moduļa
kasetni, kad kļūst redzama kasetnes nomaiņas
ikona uz ātrās tīrīšanas moduļa, vai skatiet tālāk
esošo tabulu.

Lietošanas
biežums

Cikli

Kad nomainīt
ātrās tīrīšanas
moduļa kasetni

Katru dienu

Ap 30

Katru mēnesi

Vairākas reizes
nedēļā

Ap 20

Ik pēc 2 mēnešiem

Katru nedēļu

Ap 13

Ik pēc 3 mēnešiem

Katru mēnesi

Ap 3

Ik pēc 3 mēnešiem

Latviešu
1
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Pagrieziet un noņemiet ātrās tīrīšanas moduļa
augšdaļu.

2 Izmantojot rokturi, paceliet un izņemiet ātrās
tīrīšanas moduļa kasetni no ātrās tīrīšanas
moduļa.

3 Nolejiet atlikušo šķidrumu notecē un reciklējiet
tukšo kasetni saskaņā ar vietējiem utilizācijas
noteikumiem.

4 Ievietojiet jaunu ātrās tīrīšanas moduļa kasetni
ātrās tīrīšanas modulī.
Lai pasūtītu ātrās tīrīšanas moduļa nomaiņas
kasetnes, skenējiet pa kreisi esošo QR kodu vai
apmeklējiet vietni www.philips.com/cleaningcartridge.

Kā savienot savu skuvekli ar viedtālruni?
Piezīme. Jūsu viedtālrunī jābūt izmantotai
tehnoloģijai Bluetooth® 4.1 vai jaunākai versijai.
Lai savienotu ar lietojumprogrammu, šis skuveklis ir
saderīgs ar Bluetooth® 4.1 vai jaunāku versiju. Kad
skuveklis ir savienots pārī ar viedtālruni, Bluetooth
tehnoloģija skuveklī ieslēdzas automātiski, pat ja
skuveklis ir izslēgts. Tas ļauj skūšanās datus vēlāk
sinhronizēt, tādēļ nav nepieciešams, lai skujoties
līdzās būtu viedtālrunis.
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Pirmās pāris reizes ieslēdzot skuvekli, ja
savienojums ar viedtālruni nav izveidots, mirgo
paziņojuma simbols.

Bluetooth tehnoloģiju skuveklī var izslēgt,
aktivizējot ceļojumu bloķētāju.
3 sec.

Izveidojiet skuvekļa un viedtālruņa pāra savienojumu
Varat izmantot lietojumprogrammu, lai
sinhronizētu savus skūšanās datus, mainītu savus
personīgos iestatījumus un saņemtu apmācību par
parasti lietotām procedūrām.
Lietojumprogramma ir saderīga ar plašu iPhone un
Android™ viedtālruņu klāstu.
Papildinformācija ir pieejama vietnē
www.philips.com.
1 Lejupielādējiet lietojumprogrammu.
2 Pārliecinieties, ka jūsu tālrunī ieslēgta Bluetooth
tehnoloģija.
S7920

3 Ieslēdziet skuvekli.
4 Lai uzsāktu sapārošanas procesu, atveriet
lietojumprogrammu un izpildiet instrukcijas.

Latviešu
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5 Pēc savienošanas pārī skuveklis un
lietojumprogramma automātiski savienojas, kad
lietojumprogramma ir atvērta un Bluetooth
tehnoloģija jūsu tālrunī ir ieslēgta.

Paziņojuma simbols
Skuveklis ir aprīkots ar paziņojuma simbolu.
Paziņojuma simbols iedegas, kad jums lietotnē ir
jāapskata svarīgs ziņojums. Kad šis simbols
iedegas, atveriet viedtālruņa lietotni un ievērojiet
tur sniegtās vienkāršās norādes. Ja jums
nepieciešama papildu palīdzība, apmeklējiet vietni
www.philips.com/support.

Atvienojiet no pāra skuvekli un viedtālruni
Vienlaicīgi skuvekli var savienot pārī tikai ar vienu
viedtālruni. Lai skuvekli atvienotu no pāra ar
viedtālruni (piemēram, ja iegādājieties jaunu
viedtālruni), veiciet tālāk norādītās darbības.
Skuvekļa atvienošana no pāra: 10 sekundes turiet
nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz ierīces
roktura, lai pārtrauktu savienojumu starp skuvekli
un lietojumprogrammu.
Piezīme. Atvienošana no pāra ir veiksmīga, ja
paziņojuma simbols īsu brīdi 4 reizes iedegas.
Viedtālruņa pāra savienojuma pārtraukšana:
1 Dodieties uz sava viedtālruņa iestatījumiem un
atlasiet Bluetooth.
2 Pieskarieties pie skuvekļa nosaukuma.
3 Pieskarieties „aizmirst” vai „atvienot no pāra”.
Piezīme. Atvienošanas no pāra procedūra
dažādiem viedtālruņiem var atšķirties. Vairāk
informācijas skatiet viedtālruņa lietošanas
instrukcijās.
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Kā nomainīt skūšanas galviņas?
Lai nodrošinātu maksimālu skūšanas veiktspēju,
ieteicams nomainīt skūšanas galviņas ik pēc diviem
gadiem.
Nekavējoties nomainiet skūšanas galviņas, ja tās ir
bojātas. Vienmēr nomainiet skūšanas galviņas
ar oriģinālām Philips skūšanas galviņām.

Skuvekļa galviņu nomaiņa
1 Izslēdziet skuvekli.
2 Nospiediet atvienošanas pogas uz skūšanas
uzgaļa un noņemiet uzgaļa turētāju no
skūšanas uzgaļa.

2

3 Grieziet fiksācijas gredzenus pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam un tad
noņemiet tos. Nolieciet tos drošā vietā.

1

4 Noņemiet skūšanas galviņas no skūšanas
galviņu turētāja.
Nekavējoties likvidējiet izlietotās skūšanas
galviņas, lai nesajauktu tās ar jaunajām
skūšanas galviņām.
5 Novietojiet jaunās skūšanas galviņas uz
turētāja.

Latviešu
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6 Lai fiksācijas gredzenu pievienotu atpakaļ,
novietojiet fiksācijas gredzenus atpakaļ uz
skūšanas galviņām un pagrieziet tās
pulksteņrādītāju kustības virzienā.

1

2

- Katram fiksācijas gredzenam ir divi
padziļinājumi, kas precīzi atbilst skūšanas
galviņu turētāja izcilnīšiem. Pagrieziet gredzenu
pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan
klikšķis, norādot, ka gredzens ir nostiprināts.
Piezīme. Ievietojot atpakaļ skūšanas galviņas,
turiet skūšanas galviņu turētāju rokā un
uzlieciet atpakaļ fiksācijas gredzenus. Nelieciet
skūšanas galviņas turētāju ne uz kādas virsmas,
jo šādi var sabojāt skūšanās galviņu.

7 Ievietojiet skūšanas galviņu turētāja locīklu
spraugā skūšanas bloka augšpusē un aizveriet
skūšanas bloku.

Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas,
apmeklējiet vietni www.philips.com/parts-andaccessories vai dodieties pie Philips izplatītāja.
Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas
centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet
starptautiskās garantijas brošūrā).
Ir pieejami šādi piederumi un rezerves daļas:
- SH71 Philips skūšanas galviņu nomaiņa.
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- CC12 Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne, 2
komplektā
- CC13 Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne, 3
komplektā
- CC16 Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne, 6
komplektā
Piezīme. Piederumu pieejamība var atšķirties
atkarībā no valsts.

Problēmu novēršana
Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas,
kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja jūs nevarat
atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto
informāciju, apmeklējiet www.philips.com/support
un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai
sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru savā
valstī.

Skuveklis
Problēma

Iespējamais
cēlonis

Nevar izveidot Nav lejupielādēta
savienojumu ar lietotne.
skuvekli.

Risinājums
Lejupielādējiet
lietojumprogrammu.

Jūsu skuveklis un
Savienojiet skuvekli pārī ar
viedtālrunis vēl nav viedtālruni, izpildot
savienoti pārī.
lietojumprogrammā esošās
instrukcijas.
Pirmais pārī
savienošanas
mēģinājums
neveiksmīgs.

Atvienojiet skuvekli no pāra ar
viedtālruni un mēģiniet tos
savienot pārī vēlreiz.

Jūsu viedtālrunis
nespēj atrast jūsu
skuvekli.

Jūsu viedtālrunī jābūt
izmantotai tehnoloģijai
Bluetooth 4.1 vai jaunākai
versijai.
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Problēma

Iespējamais
cēlonis
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Risinājums
Pārliecinieties, ka skuveklī un
viedtālrunī ir aktivizēta
Bluetooth tehnoloģija.
Lai nodrošinātu Bluetooth
tehnoloģijas savienojumu
pārliecinieties, ka viedtālrunis
atrodas viena metra attālumā
no skuvekļa.
Pārliecinieties, ka skuveklis ir
uzlādēts.

Vēlos lietot
skuvekli bez
lietotnes.

Ierīce
nedarbojas,
nospiežot
ieslēgšanas/izs
lēgšanas pogu.

Pirms katras skūšanās reizes
skuveklis nav jāsavieno ar
viedtālruni. Lai saņemtu
personalizētus skūšanās
padomus, pārliecinieties, ka
veicat skuvekļa un viedtālruņa
savienojumu vismaz ik pēc 20
skūšanās reizēm, lai
sinhronizētu skūšanās datus.
Ierīce joprojām ir
pievienota sienas
kontaktligzdai.
Drošības
apsvērumu dēļ
ierīci drīkst lietot
tikai bez vada.

Atvienojiet ierīci un nospiediet
ierīces
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Atkārtoti
uzlādējamais
akumulators ir
tukšs.

Uzlādējiet akumulatoru.

Ceļojuma bloķētājs 3 sekundes turiet nospiestu
ir aktivizēts.
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu,
lai atslēgtu ceļojuma
bloķētāju.
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Problēma

Ierīce vairs nes
kuj tik labi kā
iepriekš.

No ierīces
apakšas
noplūst ūdens.

Iespējamais
cēlonis

Risinājums

Skūšanas bloks ir
aizsērējis vai arī
bojāts tik nopietni,
ka motors
nedarbojas.

Rūpīgi notīriet skūšanas
galviņas vai nomainiet tās.

Skūšanas galviņas
ir bojātas vai
nodilušas.

Nomainiet skūšanas galviņas.

Matiņi vai netīrumi
nosprosto
skūšanas galviņas.

Rūpīgi notīriet skūšanas
galviņas.

Tīrīšanas laikā
ūdens var uzkrāties
starp ierīces
iekšējo korpusu un
ārējo čaulu.

Tā ir normāla parādība un nav
bīstama, jo visi elektroniskie
komponenti ir ietverti
noblīvētā barošanas blokā
ierīces iekšpusē.

Philips ātrās tīrīšanas modulis
Problēma

Iespējamais
cēlonis

Risinājums

Man skuveklis nav tīrs
pēc Philips ātrās
tīrīšanas moduļa
lietošanas.

Jūs noņēmāt skuvekli
pirms tīrīšanas
programma bija
pabeigta.

Lai veiktu pilnu
tīrīšanas programmu,
atstājiet skuvekli
Philips ātrās tīrīšanas
modulī. Katra
tīrīšanas programma
aizņem aptuveni 1
minūti. Kad tīrīšanas
programma ir
pabeigta, tīrīšanas
ikona nodziest.

Philips ātrās tīrīšanas
moduļa kasetne ir
jānomaina.

Nomainiet Philips
ātrās tīrīšanas
moduļa kasetni.

Latviešu

Mans Philips ātrās
tīrīšanas modulis
neieslēdzas.

Mans Philips ātrās
tīrīšanas modulis ir
piepildīts ar
šķidrumu.
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Philips ātrās tīrīšanas
modulis ir sagāzts.

Novietojiet Philips
ātrās tīrīšanas moduli
uz līdzenas virsmas.

Philips ātrās tīrīšanas
moduli darbina
skuvekļa motors.

Ievietojiet skuvekli
Philips ātrās tīrīšanas
modulī. Ieslēdziet
skuvekli.

Skuveklis ir
pievienots sienas
kontaktdakšai.

Atvienojiet skuvekli
no barošanas bloka.

Skuvekļa
akumulators ir tukšs.

Uzlādējiet skuvekli
pirms Philips ātrās
tīrīšanas moduļa
lietošanas.

Jūs regulāri lietojiet
Philips ātrās tīrīšanas
moduli pēc skuvekļa
skalošanas, bet
nenokratiet lieko
ūdeni.

Ikreiz pirms skuvekļa
ievietošanas Philips
ātrās tīrīšanas modulī
nokratiet lieko ūdeni
pēc skūšanas galviņu
skalošanas.

Pirms Philips ātrās
tīrīšanas moduļa
lietošanas jūs veicāt
skūšanos ar skūšanās
želeju vai putām, bet
nenoskalojāt
skuvekli.

Rūpīgi noskalojiet
skūšanas galviņas
pirms Philips ātrās
tīrīšanas moduļa
lietošanas.
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