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Descrição geral
1 Aparador de patilhas
2 Botão de libertação do aparador
3 Acessório de corte
4 Botão de libertação do acessório de corte
5 Botão ligar/desligar
6 Botão do menu
7 Tomada para ficha pequena
8 Base de carga
9 Unidade de alimentação
10 Ficha pequena
11 Tampa de proteção
12 Bolsa
13 Cartucho de Cápsula de limpeza rápida Philips
14 Cápsula de limpeza rápida
15 Escova de limpeza
16 Regulações do comprimento
17 Acessório estilizador de barba de encaixe
18 Pente para acessório estilizador de barba
19 Suporte do acessório
20 Acessório escova de limpeza de encaixe
Nota: Os acessórios fornecidos podem variar consoante
os produtos. A caixa mostra os acessórios que são
fornecidos com o seu aparelho.
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Introdução - Fornecer a identificação da sua máquina
de barbear
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para beneficiar totalmente do suporte que a Philips
oferece, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome ou através da aplicação.
Este manual do utilizador contém informações sobre
duas versões da máquina de barbear S9000. As Figs. A
e B ajudam-no a identificar a versão que tem.
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Fig. B
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Informações de segurança importantes
Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia
cuidadosamente estas informações importantes antes de
utilizar o produto e os respetivos acessórios e pilhas, e
guarde-as para uma eventual consulta futura. Uma
utilização indevida pode resultar em perigo ou lesões
graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante
os produtos.

Aviso
-

Mantenha a unidade de alimentação e a base de
carga secas.

-

Esta máquina de barbear é à prova de água. É
adequada para utilização durante o banho ou duche
e para lavar na torneira. Por motivos de segurança, a
máquina de barbear só pode ser utilizada sem o fio.
Não modifique a unidade de alimentação.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas
ou sem experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções
relativas à utilização segura do aparelho e se
compreenderem os perigos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. A limpeza e
manutenção não devem ser efetuadas por crianças
sem supervisão.
Desligue o aparelho da corrente antes de o limpar
com água.
Nunca utilize um aparelho danificado. Substitua as
peças danificadas por peças Philips novas.
Utilize apenas água fria ou tépida para limpar o
aparelho.

-

-
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Por questões de higiene, o aparelho só deve ser
utilizado por uma pessoa.
Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de
limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o
aparelho.
Coloque sempre o sistema de limpeza sobre uma
superfície estável, plana e horizontal para evitar fugas.
Certifique-se sempre de que o compartimento da
recarga está fechado antes de utilizar o sistema de
limpeza.
Quando o sistema de limpeza estiver pronto a utilizar,
não deve ser deslocado para não haver fugas do
líquido de limpeza.
Pode pingar água da tomada na base da máquina de
barbear ao enxaguá-la à torneira. Isto é normal e não
é perigoso, visto que todos os componentes eléctricos
estão protegidos numa unidade de alimentação
isolada no interior da máquina de barbear.
Não utilize a unidade de alimentação em/perto de
tomadas que tenham um ambientador eléctrico, para
evitar danos irreparáveis à unidade de alimentação.
Não utilize a escova de limpeza em pele danificada ou
afetada por alguma doença ou se sofrer de uma
irritação de pele grave.
Não utilize a escova de limpeza se tomar medicação à
base de esteroides.
Retire piercings, joias, óculos, etc. antes de utilizar o
aparelho.
Tenha cuidado ao manusear o smartphone perto da
água e em ambientes húmidos.
As ondas de rádio podem prejudicar o funcionamento
dos pacemakers e de outros dispositivos médicos.
Consulte o seu médico para obter conselhos e
mantenha o aparelho a uma distância de, pelo menos,
20 cm.
Utilize apenas acessórios ou consumíveis originais da
Philips. Utilize apenas a unidade de alimentação
amovível HQ8505.
Carregue, utilize e guarde o produto a uma
temperatura entre 5 °C e 35 °C.
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Mantenha o produto e as pilhas afastados de fonte de
calor, e não os exponha à luz solar direta nem a altas
temperaturas.
Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um
odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de
carregamento for muito superior ao habitual, não
utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.
Não coloque os produtos e as respetivas pilhas em
fornos de micro-ondas ou placas de indução.
Para impedir que as pilhas aqueçam ou libertem
substâncias tóxicas ou perigosas, não abra, modifique,
perfure, danifique ou desmonte o produto ou a
bateria. Não cause curto-circuitos, não carregue
excessivamente nem inverta a corrente das pilhas.
Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite
o contacto com a pele ou os olhos. Caso isto ocorra,
lave imediatamente com água e procure assistência
médica.

Líquido do cartucho de limpeza rápida Philips
-

Manter fora do alcance das crianças.
Não ingerir.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos
eletromagnéticos.

Diretiva sobre equipamento de rádio
-

Os aparelhos da série S9000 estão equipados com
Bluetooth de classe 2.
Os aparelhos da série S9000 funcionam numa banda
de frequência de Bluetooth de 2,4 GHz.
A potência de radiofrequência máxima irradiada na
banda de frequência em que os aparelhos da série
S9000 funcionam é inferior a 20 dBm.
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Este equipamento foi construído de modo a que o
produto esteja em conformidade com o requisito do
Artigo 10 (2), visto que pode ser utilizado em pelo
menos um estado-membro da UE, conforme
examinado. Além disso, o produto está em
conformidade com o Artigo 10 (10), visto que não
existe nenhuma restrição à sua colocação em serviço
em nenhum estado-membro da UE.
A Philips declara, através deste documento, que os
aparelhos da série S9000 estão em conformidade com
os requisitos essenciais e outras disposições relevantes
da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de
conformidade poderá ser consultada em
www.philips.com/support.
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O que significam os ícones no visor? (Fig. A)
-

Menu principal (com a máquina de barbear desligada)
Pode alternar entre os itens do menu ao premir o botão do
menu.
Também pode ativar ou desativar determinadas
funcionalidades premindo longamente.

Ícone

Significado
O menu principal mostra a percentagem de bateria disponível.

Os ícones de menu do sensor de Controlo de Movimento indicam
se o movimento durante a última sessão de barbear foi bom ou
se pode ser melhorado..
Pode ativar o bloqueio de viagem neste menu.

Nesta opção, o visor mostra que a máquina de barbear não
emparelhou com o seu smartphone.
O visor mostra que a máquina de barbear emparelhou com o seu
smartphone.

-

Ligar a máquina de barbear
Prima o botão de ligar/desligar para ligar a máquina de
barbear.

Ícone

Significado
Ao ligar a máquina de barbear, uma breve animação com estes
ícones mostra a definição de feedback de pressão que ativou.
Pode alternar entre as definições de feedback de pressão
premindo o botão do menu.

Português
-
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Avisos e notificações

Ícone

Significado
A bateria está quase vazia e precisa de carregar a máquina de
barbear.
Quando o armazenamento de dados estiver quase cheio,
receberá uma notificação para sincronizar as suas sessões de
barbear. Para não perder dados, sincronize a máquina de barbear
com a aplicação.
O acessório de corte contém sujidade ou está danificado de tal
forma que o motor não funciona. Limpe as cabeças de corte
minuciosamente.

Está a utilizar uma unidade de alimentação errada. Utilize apenas
a unidade de alimentação (HQ8505) que é fornecida com a
máquina de barbear.
-

Limpar a máquina de barbear

Ícone

Significado
Atenção: limpe a máquina de barbear na estação de limpeza
rápida.
Atenção: limpe a sua máquina de barbear.

O processo de limpeza está em curso e o visor mostra o tempo
restante de limpeza em formato de relógio, ou em segundos, se
premir o botão do menu.
O programa de limpeza foi interrompido.
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Desligar para utilizar

Ícone

Significado
Desligue a máquina de barbear antes de a utilizar.

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

Menu principal
Pode alternar entre os itens do menu ao premir o botão do
menu.
Também pode ativar ou desativar determinadas
funcionalidades premindo longamente.

Ícone

Significado
Este menu mostra a percentagem de bateria disponível.

Pode ativar ou desativar a função de bloqueio de viagem neste
menu.
Também pode desativar ou reativar o feedback do anel luminoso
neste menu.

-

Ligar a máquina de barbear
Prima o botão de ligar/desligar para ligar a máquina de
barbear.

-

Bluetooth

Ícone

Significado
Este ícone mostra que a máquina de barbear emparelhou com o
seu smartphone.

Português
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Este ícone aparece depois de desemparelhar a máquina de
barbear do seu smartphone.

-

Avisos e notificações

Ícone

Significado
A bateria está quase vazia e precisa de carregar a máquina de
barbear.
Quando o armazenamento de dados estiver quase cheio,
receberá uma notificação para sincronizar as suas sessões de
barbear. Para não perder dados, sincronize a máquina de barbear
com a aplicação.
O acessório de corte contém sujidade ou está danificado de tal
forma que o motor não funciona. Limpe as cabeças de corte
minuciosamente.

Está a utilizar o cabo de alimentação errado. Utilize apenas o
cabo de alimentação que é fornecido com a máquina de barbear.

-

Limpar a máquina de barbear

Ícone

Significado
Atenção: limpe a máquina de barbear na estação de limpeza
rápida.
Atenção: limpe a sua máquina de barbear.

O processo de limpeza está em curso e o visor mostra o tempo
restante de limpeza em formato de relógio, ou em segundos, se
premir o botão do menu.
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O programa de limpeza foi interrompido.

-

Desligar para utilizar

Ícone

Significado
Desligue a máquina de barbear antes de a utilizar.

Menu principal (Fig. A)
Com a máquina de barbear desligada, pode alternar
entre as quatro funções do menu premindo o botão do
menu.
- Carga restante da bateria
Este item de menu mostra a carga restante da bateria.

-

Sensor de Controlo de Movimento
Este item de menu mostra o feedback de movimento
da sua última sessão de barbear.

-

Bloqueio de viagem
Com este item de menu, pode bloquear e
desbloquear a máquina de barbear premindo e
segurando o botão do menu durante 3 segundos. Se
pretender viajar, pode bloquear a máquina de
barbear para evitar que esta se ligue acidentalmente.
Quando o bloqueio de viagem for ativado, o
Bluetooth será desligado automaticamente e a
máquina de barbear ficará no modo de poupança de
energia.

Português
-

21

Bluetooth
Com este item de menu, pode desemparelhar a
máquina de barbear do smartphone.
Para obter informações sobre as vantagens de
emparelhar a máquina de barbear com o smartphone,
consulte "Vantagens de ligar a máquina de barbear à
aplicação".
Nota: Certifique-se de que o seu smartphone está
equipado com a versão Bluetooth® 4.2 ou superior.
Esta máquina de barbear está equipada com a versão
Bluetooth® 4.2 e posteriores para ligar à aplicação.
Quanto tiver a máquina de barbear emparelhada com
o smartphone, o Bluetooth da máquina de barbear
está sempre ligado, mesmo que a máquina de
barbear esteja desligada. Isto permite sincronizar os
dados das sessões de barbear mais tarde, pelo que
não precisa de ter o smartphone consigo quando faz
a barba.
Nota: Pode desligar o Bluetooth da máquina de
barbear ativando o bloqueio de viagem.

Menu principal (Fig. B)
Pode alternar entre as funções do menu premindo o
botão do menu.

Carga restante da bateria
Este item de menu mostra a carga restante da bateria.
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Feedback após barbear
Nota: Este menu é apresentado apenas depois de ativar
esta funcionalidade através das definições da aplicação.
Pode otimizar a sua experiência de barbear aplicando o
movimento e a quantidade de pressão certos. Este item
mostra o número de estrelas da última vez que fez a
barba. Indica se a pressão e o movimento que aplicou
enquanto fez a barba eram os indicados ou se podiam ser
melhorados.

Bloqueio de viagem
Se pretender viajar, pode bloquear a máquina de barbear
para evitar que esta se ligue acidentalmente. Neste
menu, mantenha premido o botão do menu durante 3
segundos para bloquear ou desbloquear a sua máquina
de barbear. Quando o bloqueio de viagem for ativado, o
Bluetooth será desligado automaticamente e a máquina
de barbear ficará no modo de poupança de energia.

Anel luminoso ligado/desligado
Durante a sessão de barbear, receberá feedback sobre a
quantidade de pressão que está aplicar através do anel
luminoso na parte superior do cabo da máquina de
barbear.
O anel luminoso está ativo por predefinição. Pode
desativá-lo ou reativá-lo.
Para desativar o feedback do anel luminoso:
1 Percorra os itens do menu premindo o botão de menu
até chegar ao menu "Ligar a luz".
2 No menu "Ligar a luz", prima sem soltar o botão do
menu durante 3 segundos até aparecer "Desligar a
luz" no visor.
Para reativar o feedback do anel luminoso:
1 Percorra os itens do menu premindo o botão de menu
até chegar ao menu "Desligar a luz".
2 No menu "Desligar a luz", prima sem soltar o botão do
menu durante 3 segundos até aparecer "Ligar a luz"
no visor.
Nota: O feedback do anel luminoso só está disponível
quando o acessório de corte está encaixado na pega.

Português
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Bluetooth
Nota: O menu Bluetooth é apresentado apenas quando a
máquina de barbear está emparelhada com o seu
smartphone.
Aqui, pode desemparelhar a sua máquina de barbear do
smartphone. Para saber mais sobre as vantagens de
emparelhar a máquina de barbear com o smartphone,
consulte "Vantagens de ligar a máquina de barbear à
aplicação".
Nota: Certifique-se de que o seu smartphone está
equipado com a versão Bluetooth® 4.2 ou superior.
Esta máquina de barbear está equipada com a versão
Bluetooth® 4.2 e posteriores para ligar à aplicação.
Quanto tiver a máquina de barbear emparelhada com
o smartphone, o Bluetooth da máquina de barbear
está sempre ligado, mesmo que a máquina de
barbear esteja desligada. Isto permite sincronizar os
dados das sessões de barbear mais tarde, pelo que
não precisa de ter o smartphone consigo quando faz
a barba.
Nota: Pode desligar o Bluetooth da máquina de
barbear ativando o bloqueio de viagem.

Como é que ligo a máquina de barbear ao
smartphone? (Fig. A)
Vantagens de ligar a máquina de barbear à aplicação
Pode utilizar a aplicação para:
- Receber feedback e orientação de movimento e
pressão em tempo real.
- Ativar e personalizar o feedback após o barbear.
- Sincronizar os dados das sessões de barbear e rastrear
o histórico de sessões.
- Melhorar a rotina de barbear e reduzir os problemas
de pele relacionados com o barbear.
- Receber recomendações e conselhos personalizados
sobre estilo.
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Emparelhar a máquina de barbear com o smartphone
A aplicação é compatível com uma grande variedade de
smartphones iPhone e Android™.
Estão disponíveis mais informações em
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Transfira a aplicação.
2 Certifique-se de que o Bluetooth do smartphone está
ativado.

3 Ligue a máquina de barbear para ativar o Bluetooth.
4 Abra a aplicação e siga as instruções para iniciar o
processo de emparelhamento.

5 Após o emparelhamento, a máquina de barbear e a
aplicação ligam-se automaticamente quando a
aplicação for aberta, se o Bluetooth do telefone
estiver ligado.

Sincronizar as suas sessões de barbear
A presente máquina de barbear armazena os seus dados
de barbear para que não seja necessário levar o seu
smartphone consigo para fazer a barba ou quando
pretende verificar os dados de barbear posteriormente.
Quando o armazenamento de dados estiver quase cheio,
receberá uma notificação para sincronizar as suas sessões
de barbear. Para não perder dados, sincronize a máquina
de barbear com a aplicação.
1 Certifique-se de que coloca o telefone perto da
máquina de barbear e abre a aplicação.

Português
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2 A aplicação estabelece a ligação automaticamente e
sincroniza as suas últimas sessões de barbear.

Desemparelhar a máquina de barbear do smartphone
A máquina de barbear não pode estar emparelhada com
mais do que um smartphone em simultâneo. Para
desemparelhar a máquina de barbear do smartphone
(por exemplo, se adquirir outro smartphone), siga estes
passos:
- Comece por desemparelhar a máquina de barbear.
1 Percorra os itens do menu premindo o botão de
menu, até chegar ao menu Bluetooth.

2 Prima sem soltar o botão do menu até serem
apresentadas uma cruz e uma marca de seleção.

3 Selecione a marca de seleção premindo o botão do
menu novamente para desemparelhar a máquina de
barbear.
Nota: Quando a máquina de barbear é desemparelhada
com sucesso, o ícone do Bluetooth é apresentado no
cabo da máquina à esquerda.
Nota: Quando quiser voltar a emparelhar a máquina de
barbear com o smartphone, certifique-se primeiro de que
ambos estão desemparelhados.
- Em seguida, desemparelhe o smartphone.
1 Vá às definições do smartphone e selecione
Bluetooth.
2 Toque no nome da máquina de barbear.
3 Toque em "esquecer" ou "desemparelhar".
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Nota: O procedimento de desemparelhar depende do
smartphone. Consulte o manual do seu smartphone
para obter mais informações.

Como é que ligo a máquina de barbear ao
smartphone? (Fig. B)
Vantagens de ligar a máquina de barbear à aplicação
Pode utilizar a aplicação para:
- Receber feedback e orientação de movimento e
pressão em tempo real.
- Ativar e personalizar o feedback após o barbear.
- Sincronizar os dados das sessões de barbear e rastrear
o histórico de sessões.
- Melhorar a rotina de barbear e reduzir os problemas
de pele relacionados com o barbear.
- Receber recomendações e conselhos personalizados
sobre estilo.

Emparelhar a máquina de barbear com o smartphone
A aplicação é compatível com uma grande variedade de
smartphones iPhone e Android™.
Estão disponíveis mais informações em
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Transfira a aplicação.
2 Certifique-se de que o Bluetooth do smartphone está
ativado.

3 Ligue a máquina de barbear para ativar o Bluetooth.
4 Abra a aplicação e siga as instruções para iniciar o
processo de emparelhamento.

Português
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5 Após o emparelhamento, a máquina de barbear e a
aplicação ligam-se automaticamente quando a
aplicação for aberta, se o Bluetooth do telefone
estiver ligado.
Nota: Quando a máquina de barbear está emparelhada
com um smartphone, o menu Bluetooth é apresentado
como um novo item.

Sincronizar as suas sessões de barbear
A presente máquina de barbear armazena os seus dados
de barbear para que não seja necessário levar o seu
smartphone consigo para fazer a barba ou quando
pretende verificar os dados de barbear posteriormente.
Quando o armazenamento de dados estiver quase cheio,
receberá uma notificação para sincronizar as suas sessões
de barbear. Para não perder dados, sincronize a máquina
de barbear com a aplicação.
1 Certifique-se de que coloca o telefone perto da
máquina de barbear e abre a aplicação.
2 A aplicação estabelece a ligação automaticamente e
sincroniza as suas últimas sessões de barbear.

Desemparelhar a máquina de barbear do smartphone
A máquina de barbear não pode estar emparelhada com
mais do que um smartphone em simultâneo. Para
desemparelhar a máquina de barbear do smartphone
(por exemplo, se adquirir outro smartphone), siga estes
passos:
- Comece por desemparelhar a máquina de barbear.
1 Percorra os itens do menu, premindo o botão de
menu, até chegar ao menu Bluetooth.
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2 Prima sem soltar o botão do menu até serem
apresentadas uma cruz e uma marca de seleção.

3 Selecione a marca de seleção premindo o botão do
menu novamente para desemparelhar a máquina de
barbear.
Nota: Quando a máquina de barbear está emparelhada
com um smartphone, o menu Bluetooth é apresentado
como um novo item. Quando estiver desemparelhada,
este menu desaparecerá.
Nota: Quando a máquina de barbear é desemparelhada
com sucesso, o ícone do Bluetooth é apresentado por
breves instantes no visor da máquina de barbear.
Nota: Quando quiser voltar a emparelhar a máquina de
barbear com o smartphone, certifique-se primeiro de que
ambos estão desemparelhados.
- Em seguida, desemparelhe o smartphone.
1 Vá às definições do smartphone e selecione
Bluetooth.
2 Toque no nome da máquina de barbear.
3 Toque em "esquecer" ou "desemparelhar".
Nota: O procedimento de desemparelhar depende do
smartphone. Consulte o manual do seu smartphone
para obter mais informações.

O que indica a máquina de barbear? (Fig. A)
Feedback do anel luminoso
Durante a sessão de barbear, receberá feedback sobre a
quantidade de pressão que está aplicar através do anel
luminoso na parte superior do cabo da máquina de
barbear.
O anel luminoso no cabo acende em várias cores durante
a sessão de barbear para lhe dar feedback sobre a

Português
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quantidade de pressão que está a exercer. Estas são as
predefinições:
- Se não aplicar pressão suficiente, o anel luminoso
acende a cor azul.
-

Se aplicar a quantidade correta de pressão, o anel
luminoso acende a cor verde.

-

Se aplicar demasiada pressão, o anel luminoso
acende a cor laranja.
Quando a máquina de barbear está ligada, pode
personalizar o tipo de feedback de pressão que recebe.
1 Ligue a máquina de barbear.

2 Prima o botão do menu para alternar entre as opções
de feedback de pressão. A tabela abaixo mostra o
feedback de pressão que recebe com cada opção.

Muito pouca
pressão
aplicada

Quantidade
ideal de
pressão
aplicada

Demasiada
pressão
aplicada

azul

verde

laranja

Feedback de pressão
total
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Feedback de pressão
parcial

Nenhum
feedback

Nenhum
feedback
laranja

Nenhum feedback de
pressão

Nenhum
feedback

Nenhum
feedback

Nenhum
feedback

Nota: Nota: O feedback do anel luminoso só está
disponível quando o acessório de corte está
encaixado na pega.
Quando o estilizador de barba ou a escova de limpeza
estão encaixados no cabo, o feedback de movimento
e de pressão é desligado automaticamente.

Feedback após barbear
Nota: Esta funcionalidade é ativada através das
definições da aplicação.
Pode otimizar a sua experiência de barbear aplicando o
movimento e a quantidade de pressão certos. Assim que
ativar esta funcionalidade, a máquina de barbear dá-lhe
o feedback imediatamente após fazer a barba e desligar
a máquina de barbear.
Feedback do sensor de Proteção de Pressão
Quando a pressão de barbear pode ser melhorada, o
ícone do sensor de Proteção de Pressão apresenta um
ponto de exclamação.
- A pressão aplicada durante o barbear era
demasiado elevada.
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A pressão aplicada durante o barbear era
demasiado baixa.

Feedback do sensor de Controlo de Movimento
- Quando for possível melhorar o movimento de
barbear, o ícone do sensor de Controlo de
Movimento é apresentado com um ponto de
exclamação.

-

Quando a pressão e o movimento aplicados
durante o barbear são perfeitos, ambos os ícones
são apresentados com uma marca de verificação.

O que indica a máquina de barbear? (Fig. B)
Feedback do anel luminoso
Durante a sessão de barbear, receberá feedback sobre a
quantidade de pressão que está aplicar através do anel
luminoso na parte superior do cabo da máquina de
barbear.
O anel luminoso na pega acende com várias cores
durante a sessão de barbear para lhe dar feedback sobre
a quantidade de pressão que está a exercer. Esta
funcionalidade está ativa por predefinição.
- Se não aplicar pressão suficiente, o anel luminoso
acende a cor azul.
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Se aplicar a quantidade correta de pressão, o anel
luminoso acende a cor verde.

-

Se aplicar demasiada pressão, o anel luminoso
acende a cor laranja.

Também pode desativar ou reativar esta funcionalidade
no menu Ligar/desligar anel luminoso.
Nota: O feedback do anel luminoso só está disponível
quando o acessório de corte está encaixado na pega.

Feedback após barbear
Nota: Esta funcionalidade é ativada através das
definições da aplicação.
Pode otimizar a sua experiência de barbear aplicando o
movimento e a quantidade de pressão certos. A máquina
de barbear atribui-lhe um número de estrelas quanto ao
movimento e à pressão aplicados na sua última sessão de
barbear. Quando esta funcionalidade está ativada:
- É apresentado um novo item de menu na máquina
para dar feedback após o barbear.
- Após cada sessão de barbear, e após desligar a
máquina, verá imediatamente o feedback de três
formas possíveis.
- A máquina de barbear pode dar feedback da pressão
aplicada durante a última sessão de barbear.
-

A máquina de barbear pode também dar feedback do
movimento.
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-

E ainda, a máquina de barbear pode dar feedback da
pressão e do movimento.

-

Quando navegar no menu posteriormente, poderá
ver a classificação do movimento e a classificação da
pressão da sua última sessão de barbear no novo item
de menu.

Como é que carrego o meu aparelho?
Nota: Este aparelho é à prova de água. É adequado para
utilização durante o banho ou duche e para lavar na
torneira. Por motivos de segurança, o aparelho só pode
ser utilizado sem o fio.
- Carregue o aparelho antes de o utilizar pela primeira
vez e quando a carga restante da bateria indicar que a
bateria está quase vazia.
- O carregamento demora cerca de 1 hora.
- Carregamento rápido: Após cerca de 5 minutos de
carregamento, a bateria contém energia suficiente
para fazer a barba uma vez. Se a bateria estiver com
10 % de carga, pode fazer a barba uma vez.
- Quando o aparelho está totalmente carregado,
oferece uma autonomia sem fios de até 60 minutos.
Nota: Não pode utilizar o aparelho enquanto este
está a carregar.

Carregar com a unidade de alimentação
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
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2 Introduza a ficha pequena no aparelho e coloque o
adaptador na tomada elétrica.
- Enquanto o aparelho carrega, é apresentada uma
animação no visor a indicar o progresso.
- Quando o aparelho está totalmente carregado, a
percentagem da bateria apresenta 100 % e o
ícone da bateria mostra que a mesma está cheia.
3 Após a carga, retire a unidade de alimentação da
tomada elétrica e retire a ficha pequena do aparelho.

Símbolo "desligar a ficha para usar"
O símbolo de "desligar para utilizar" acende
intermitentemente para relembrar que deve desligar o
aparelho da tomada elétrica e retirar a ficha do aparelho
antes de o ligar.

Carregamento na base de carregamento (apenas modelos
específicos)
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2 Introduza a ficha pequena na base de carregamento e
ligue a unidade de alimentação à tomada elétrica.
3 Coloque o aparelho na base de carga.
Apenas modelos específicos: O anel luminoso na
parte inferior da base de carregamento apresenta
uma luz em rotação.
- Após cerca de 5 minutos, a luz do anel luminoso
roda mais devagar. A bateria contém agora
energia suficiente para fazer a barba uma vez.
- Ao longo do carregamento do aparelho, a luz do
anel luminoso fica mais brilhante e roda mais
devagar.
- Quando o aparelho está totalmente carregado, o
anel luminoso fica totalmente aceso e sem
rotação.
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Como é que utilizo o meu aparelho e os acessórios?
Advertência: Verifique sempre o aparelho e todos
os acessórios antes de os utilizar. Não utilize o
aparelho nem qualquer acessório se estiverem
danificados, para evitar ferimentos. Substitua
sempre uma peça danificada por uma equivalente
de origem.

Corte
Pode utilizar este aparelho em seco, molhado e até
debaixo do chuveiro. Para se barbear com o rosto
molhado, aplique alguma água e espuma ou gel de
barbear na pele e molhe as cabeças de corte em água
corrente morna antes de seguir os passos indicados
abaixo.
1 Ligue o aparelho.
2 Passe as cabeças de corte sobre a pele, efetuando
movimentos circulares para agarrar todos os pelos
que crescem em direções diferentes. Certifique-se de
que cada cabeça de corte está em contacto total com
a pele. Exerça uma ligeira pressão, para um barbear
rente e confortável.
Nota: Não exerça demasiada pressão para não
provocar irritação na pele.
Nota: Se vai barbear-se com gel ou espuma, passe a
máquina de barbear regularmente na água para
garantir que continua a deslizar suavemente sobre a
sua pele.

3 Utilize os lados estreitos da máquina de barbear nas
áreas mais difíceis, por exemplo, ao longo da linha do
maxilar inferior e debaixo do nariz.
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4 Desligue e limpe o aparelho após cada utilização.
Nota: Assegure-se de que enxagua toda a espuma ou
gel de barbear do aparelho.

Período de adaptação da pele
As suas primeiras utilizações poderão não apresentar o
resultado esperado e a sua pele poderá mesmo ficar
levemente irritada. É normal. A sua pele necessita de
tempo para se adaptar a qualquer novo sistema de
barbear.
Siga o conselho dado pela aplicação e barbeie-se
regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) com esta
máquina de barbear, durante um período de 3-4
semanas para permitir que a sua pele se adapte à nova
máquina de barbear.

Aviso de limpeza
Quando desliga a máquina, o aviso de limpeza é
apresentado para relembrar que deve limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho e os acessórios após cada utilização
para evitar obstruções e danos.
- Limpe as cabeças de corte minuciosamente uma vez
por mês ou quando sentir que o aparelho não barbeia
como inicialmente.

Aparar
Pode utilizar o aparador para aparar as patilhas e o
bigode.
1 Pressione o botão de libertação do aparador para
abrir o aparador.
2 Ligue o aparelho.
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3 Segure o aparador perpendicularmente à pele e
desloque o aparelho para baixo exercendo uma
ligeira pressão.

4 Também pode utilizar o aparador por baixo do nariz.
5 Desligue o aparelho e limpe o aparador após cada
utilização para evitar obstruções e danos.
6 Feche o aparador.

Utilizar os acessórios de encaixe
Nota: Os acessórios fornecidos podem variar consoante
os produtos. A caixa mostra os acessórios que são
fornecidos com o seu aparelho.
Nota: A máquina de barbear dá o feedback da pressão e
do movimento apenas quando o acessório de corte está
encaixado na pega.

Utilizar o acessório estilizador de barba com pente
Pode utilizar o acessório estilizador de barba com o pente
encaixado para desenhar a sua barba com uma regulação
fixa ou com diferentes regulações de comprimento.
Também o pode utilizar para aparar previamente pelos
compridos antes de se barbear, para desfrutar um
barbear mais confortável.
As regulações do comprimento dos pelos no acessório
estilizador de barba correspondem ao comprimento dos
pelos restante após o corte e podem ser de 1 a 5 mm.
1 Rode a cabeça de corte ou outro acessório para o
remover da pega e pressione o acessório estilizador
de barba contra a pega.
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2 Deslize o pente a direito para dentro das ranhuras de
ambos os lados do acessório estilizador de barba.

3 Pressione o seletor de comprimento e, em seguida,
empurre-o para a esquerda ou para a direita para
selecionar a regulação de comprimento de pelo
desejada.
4 Ligue o aparelho.
5 Desloque o aparelho para cima exercendo uma ligeira
pressão. Certifique-se de que a parte frontal do pente
está totalmente em contacto com a pele.
6 Desligue o aparelho e limpe o acessório após cada
utilização.

Utilizar o acessório estilizador de barba sem pente
Pode utilizar o acessório estilizador de barba sem o pente
para definir os contornos de barba, bigode, patilhas ou
linha do pescoço com um comprimento de 0,5 mm.
1 retire o pente do acessório estilizador de barba,
puxando-o.
Nota: agarre o pente pelo centro para puxá-lo para
fora do acessório do estilizador de barba. Não puxe o
pente pelas partes laterais.
2 Ligue o aparelho.
3 Segure o acessório estilizador de barba
perpendicularmente à pele e desloque o aparelho
para baixo exercendo uma ligeira pressão.
4 Desligue o aparelho e limpe o acessório após cada
utilização.

Utilizar o acessório da escova de limpeza
Utilize a escova de limpeza com o seu creme de limpeza
diário para remover óleo e sujidade.
Recomendamos que não a utilize mais do que uma vez
por semana.
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Atenção: Não use o aparelho em pele danificada ou
irritada nem em feridas.
1 Rode a cabeça de corte ou outro acessório para o
remover da pega e pressione o acessório de escova de
limpeza contra a pega.
2 Humedeça a escova de limpeza com água.
Não utilize a escova de limpeza seca porque pode
irritar a pele.
3 Humedeça o rosto com água e aplique-lhe um
produto de limpeza.
4 Coloque a escova de limpeza no seu queixo.
5 Ligue o aparelho.
6 Movimente suavemente a escova sobre a pele desde
o nariz em direção à orelha. Não exerça muita força.
Certifique-se de que o tratamento se mantém
confortável.
Não limpe a área sensível à volta dos olhos.
7 Após cerca de 20 segundos desloque o aparelho para
a outra face e comece a limpar esta zona do seu rosto.

8 Após cerca de 20 segundos desloque o aparelho para
a testa e comece a limpar esta zona do seu rosto.
Desloque suavemente a cabeça da escova da
esquerda para a direita.
Aconselhamo-lo a não exagerar na limpeza e não
limpar nenhuma zona durante mais de 20 segundos.
9 Desligue o aparelho e limpe o acessório após cada
utilização.
10 Após o tratamento, passe água pelo rosto e seque-o.
O seu rosto está agora pronto para o próximo passo
da sua rotina diária de cuidado da pele.
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Como é que limpo o meu aparelho e os acessórios?
Limpe o aparelho e os acessórios após cada utilização
para obter sempre um desempenho ótimo.

Lavar a máquina de barbear sob água corrente
Limpe a máquina de barbear após cada utilização para
evitar obstruções e danos.
Nunca seque a máquina de barbear com uma toalha
ou lenço de papel porque pode danificar as cabeças de
corte.
Ao enxaguar o acessório de corte, pode pingar água
da base da máquina de barbear. Isto é normal.
1 Ligue a máquina de barbear.
2 Enxague a unidade de corte em água morna corrente.

3 Desligue a máquina de barbear. Pressione o botão de
libertação para abrir a máquina de barbear.

4 Enxague a câmara de recolha dos pelos sob água
corrente morna.

5 Enxague o suporte da cabeça de corte em água
morna corrente.
6 Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o
suporte da cabeça de corte secar.
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7 Feche o acessório de corte.

Limpeza profunda
Aconselha-se a limpeza minuciosa das cabeças de corte
uma vez por mês ou quando a máquina de barbear não
barbear como inicialmente.
1 Desative o aparelho e certifique-se de que está
desligado da tomada elétrica.
2 Prima o botão de libertação no acessório de corte e
puxe o suporte da cabeça de corte para fora do
acessório.

3 Enxague a câmara de recolha dos pelos e o suporte da
cabeça de corte em água corrente.
4 Retire as cabeças de corte. Para obter instruções
detalhadas, consulte a secção "Como é que substituo
as cabeças de corte?".
Nota: Não limpe mais do que um conjunto
lâmina/protecção de cada vez já que estes constituem
pares. Se combinar acidentalmente uma lâmina com a
protecção incorrecta, poderá demorar várias semanas
até que a eficácia de barbear seja restaurada.
5 Limpe o elemento de corte e a proteção em água
corrente.
6 Sacuda o excesso de água.
7 Volte a colocar as cabeças de corte no acessório de
corte. Para obter instruções detalhadas, consulte a
secção "Como é que substituo as cabeças de corte?".
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8 Introduza a articulação do suporte da cabeça de corte
na ranhura da parte superior da máquina de barbear
e feche a máquina de barbear.

Limpar o aparador de patilhas
Limpe o aparador após cada utilização para evitar
obstruções e danos.
Nunca seque os dentes do aparador com uma toalha
ou um toalhete, pois isto pode danificá-los.
1 Desative o aparelho e certifique-se de que está
desligado da tomada elétrica.
2 Pressione o botão deslizante de libertação do
aparador para baixo para abrir o aparador de patilhas.

3 Ligue o aparelho e enxague o aparador de patilhas
em água morna.
4 Depois da limpeza, desligue o aparelho.
5 Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o
aparador de patilhas secar ao ar.
6 Feche o aparador.
Sugestão: Para obter um desempenho ótimo, lubrifique
os dentes do aparador de patilhas com uma gota de óleo
mineral de seis em seis meses (óleo não incluído).

Limpar os acessórios de encaixe
Nunca seque o aparador nem os acessórios do estilizador
de barba com uma toalha ou com papel, pois isto pode
danificar os dentes aparadores.
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Os acessórios fornecidos podem variar consoante os
produtos. A caixa mostra os acessórios que são
fornecidos com o seu aparelho.

Limpar o acessório estilizador de barba
Limpe o acessório estilizador de barba após cada
utilização.
1 retire o pente do acessório estilizador de barba,
puxando-o.
Nota: agarre o pente pelo centro para puxá-lo para
fora do acessório do estilizador de barba. Não puxe o
pente pelas partes laterais.
2 Enxague a unidade de corte com água morna para
eliminar os pelos.
3 Enxague o pente para eliminar os pelos.

4 Retire a unidade de corte do acessório estilizador de
barba.. Ao retirar a unidade de corte do acessório
estilizador de barba, pode eliminar os pelos que se
tenham acumulado dentro do estilizador de barba.
Também pode enxaguar a parte posterior da unidade
de corte.
5 Enxague o acessório estilizador de barba para
eliminar os pelos.
6 Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o
pente, a unidade de corte e o acessório estilizador de
barba secarem ao ar antes da próxima utilização..
Nunca seque o acessório de corte com uma toalha
ou com um lenço, pois isto pode danificar os
dentes aparadores.
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7 Quando a unidade de corte estiver seca, encaixe-a no
acessório estilizador de barba.

8 Quando o pente estiver seco, volte a encaixá-lo no
estilizador de barba.
Sugestão: Para obter um desempenho ótimo, lubrifique
regularmente os dentes do estilizador de barba com uma
gota de óleo para máquinas de costura.

Limpar o acessório da escova de limpeza
Limpe o acessório da escova de limpeza de cada vez que
o utilizar.
1 Desligue o aparelho.
2 Retire o acessório do suporte do acessório.
3 Lave as peças cuidadosamente com água quente e
detergente.
4 Seque o acessório com uma toalha.

Como é que utilizo a Cápsula de limpeza rápida?
Preparar a Cápsula de limpeza rápida para
utilização
1 Rode e remova a parte superior da Cápsula de
limpeza rápida.

2 Rode e remova a tampa do cartucho da Cápsula de
limpeza rápida.
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3 Levante a patilha do selo e puxe o selo pelo canto
para removê-lo do cartucho da Cápsula de limpeza
rápida.

4 Pressione a pequena peça circular na pega do
cartucho da Cápsula de limpeza rápida para quebrar a
fixação na pega.

5 Coloque o cartucho da Cápsula de limpeza rápida na
Cápsula de limpeza rápida.

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

Para evitar derrames, não incline a Cápsula de limpeza
rápida.

Utilizar a Quick Clean Pod
Nota: Se utiliza a máquina de barbear com gel ou
espuma de barbear ou outro produto de aplicação
prévia, enxague bem as cabeças de corte antes de utilizar
a Cápsula de limpeza rápida.
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Sacuda sempre a água em excesso da máquina de
barbear antes de a colocar na Cápsula de limpeza
rápida.
1 Coloque a máquina de barbear virada de cima para
baixo na Cápsula de limpeza rápida. Quando está
ligada, a máquina de barbear deteta
automaticamente que foi pousada na Quick Clean
Pod.
2 Ligue a máquina de barbear para iniciar o programa
de limpeza.
Cada programa de limpeza demora cerca de um
minuto. Durante o programa de limpeza, o tempo
restante para utilização é apresentado na pega como
um temporizador.
3 Deixe a máquina de barbear secar completamente ao
ar na Cápsula de limpeza rápida antes de a guardar.

O que significa o ícone na Cápsula de limpeza
rápida?
Ícone

Comportamento

Significado

Torna-se visível na Cápsula de
limpeza rápida

O cartucho da Cápsula de limpeza
rápida tem de ser substituído.

Substituir o cartucho da Cápsula de limpeza rápida
Substitua o cartucho da Cápsula de limpeza rápida assim
que o ícone de substituição do cartucho acender na
Cápsula de limpeza rápida ou oriente-se pela tabela
seguinte.

Frequência de
utilização

Ciclos

Quando substituir o
cartucho da Cápsula
de limpeza rápida

Todos os dias

Cerca de 30

Todos os meses

Algumas vezes por
semana

Cerca de 20

A cada 2 meses

Todas as semanas

Cerca de 13

A cada 3 meses
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Cerca de 3
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A cada 3 meses

1 Rode e remova a parte superior da Cápsula de
limpeza rápida.

2 Levante o cartucho da Cápsula de limpeza rápida pela
pega para retirá-lo da Cápsula de limpeza rápida.

3 Verta o fluido restante no lavatório e recicle o
cartucho vazio de acordo com os regulamentos locais
de tratamento de resíduos.

4 Coloque um novo cartucho da Cápsula de limpeza
rápida na Cápsula de limpeza rápida.
Leia o código QR à esquerda ou visite
www.philips.com/cleaning-cartridge para obter
cartuchos de substituição para a Cápsula de limpeza
rápida.

Arrumação
Nota: Aconselhamo-lo a deixar secar o aparelho e os
respetivos acessórios antes de os armazenar para a
próxima utilização.
- Guarde o aparelho na bolsa (se fornecida).
- Coloque a tampa de proteção (se fornecida) na
máquina de barbear para a proteger contra
acumulação de sujidade.
- Também pode guardar o aparelho na base de carga
(se fornecida) ou na Cápsula de limpeza rápida da
Philips (se fornecida).
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Como é que substituo as cabeças de corte?
Para o desempenho máximo de corte, é aconselhável
substituir as cabeças de corte a cada dois anos.
Substitua imediatamente cabeças de corte danificadas.
Substitua sempre as cabeças de corte por cabeças de
corte originais da Philips.

Substituir as cabeças de corte
1 Desligue a máquina de barbear.
2 Prima o botão de libertação no acessório de corte e
puxe o suporte da cabeça de corte para fora do
acessório.

3 Rode os anéis de retenção para a esquerda e retire-os.
Coloque-os de parte num local seguro.

4 Retire as cabeças de corte do suporte da cabeça de
corte.
Deite imediatamente fora as cabeças de corte usadas
para evitar misturá-las com as cabeças de corte novas.

5 Coloque novas cabeças de corte no suporte.
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6 Coloque novamente os anéis de retenção nas cabeças
de corte e rode-os para a direita para os voltar a fixar.

-

Cada anel de retenção tem duas reentrâncias que
encaixam na perfeição nas saliências do suporte da
cabeça de corte. Rode o anel para a direita até ouvir
um estalido, que indica que o anel está fixo.

7 Introduza a articulação do suporte da cabeça de corte
na ranhura da parte superior da máquina de barbear
e feche a máquina de barbear.

Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite
www.philips.com/parts-and-accessories ou dirija-se ao
seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro
de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os
detalhes de contacto no folheto da garantia
internacional).
Estão disponíveis os seguintes acessórios e peças
sobressalentes:
- Cabeças de corte SH91 da Philips
- Pacote de 2 recargas de limpeza CC12
- Pacote de 3 recargas de limpeza CC13
- Pacote de 6 recargas de limpeza CC16
Nota: A disponibilidade dos acessórios pode variar
consoante o país.

Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que
pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o

50

Português
problema com as informações fornecidas a seguir, visite
www.philips.com/support para consultar uma lista de
perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao
Cliente no seu país.

Máquina de barbear
Problema

Possível causa

Solução

Não consigo
estabelecer a
ligação à máquina
de barbear.

Não transferiu a
aplicação.

Transfira a aplicação.

A máquina de
Emparelhe a máquina de barbear
barbear ainda não com o smartphone seguindo as
está emparelhada
instruções na aplicação.
com o smartphone.
A primeira
tentativa de
emparelhamento
falhou.

Desemparelhe a máquina de
barbear do smartphone e tente
emparelhá-los novamente.

O smartphone não
encontra a
máquina de
barbear.

Certifique-se de que o seu
smartphone possui Bluetooth 4.2
ou superior.
Certifique-se de que o Bluetooth
está ativado no seu smartphone e
que o bloqueio de viagem está
desligado na máquina de
barbear.
Certifique-se de que o
smartphone está a menos de
um metro da máquina de barbear
para permitir a comunicação
através de Bluetooth.
Certifique-se de que a máquina
de barbear está carregada.

Português

Problema

Possível causa

Solução

A máquina de
barbear e o
smartphone já
estiveram
emparelhados.
Apenas
desemparelhou a
máquina de
barbear.

Vá às definições do Bluetooth no
smartphone. Certifique-se de que
o smartphone também está
desemparelhado. Em seguida,
tente emparelhá-los novamente.

Pretendo utilizar a
máquina de
barbear sem a
aplicação.

O aparelho não
funciona quando
primo o botão
ligar/desligar.
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Não é obrigatório ligar a máquina
de barbear ao smartphone antes
de fazer a barba. A máquina de
barbear funciona bem sem a
aplicação, embora possa não
desfrutar das mesmas vantagens
que desfrutaria se a ligasse à
aplicação. Para obter dicas de
barbear personalizadas, basta
estabelecer a ligação ao fim de 20
sessões de barbear para
sincronizar os dados das sessões
de barbear.
O aparelho ainda
está ligado à
tomada elétrica.
Por motivos de
segurança, o
aparelho só pode
ser utilizado sem o
fio.

Desligue o aparelho da corrente e
prima o botão ligar/desligar para
o ligar.

A bateria
recarregável está
vazia.

Recarregue a bateria.

O bloqueio de
Prima o botão do menu
viagem encontra-se ligar/desligar durante 3 segundos
ativado.
para desativar o bloqueio de
viagem.
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Português

Problema

O aparelho não
barbeia tão bem
como inicialmente.

Há uma fuga de
água na parte
inferior do
aparelho.

Possível causa

Solução

O acessório de
corte contém
sujidade ou está
danificado de tal
forma que o motor
não funciona.

Limpe as cabeças de corte
minuciosamente ou substitua-as.

As cabeças de corte Substitua as cabeças de corte.
estão danificadas
ou gastas.
Pelos ou sujidade
obstruem as
cabeças de corte.

Limpe as cabeças de corte
minuciosamente.

Durante a limpeza,
pode acumular-se
água entre o corpo
interior e a
estrutura exterior
do aparelho.

Isto é normal e não é perigoso,
visto que todos os componentes
elétricos estão protegidos numa
unidade de alimentação isolada
no interior do aparelho.

Cápsula de limpeza rápida Philips
Problema

Possível causa

Solução

A minha máquina de
barbear não fica limpa
após utilizar a Cápsula
de limpeza rápida
Philips.

Pode ter retirado a
máquina de barbear
antes do fim do
programa de limpeza.

Deixe a máquina de
barbear na Cápsula de
limpeza rápida Philips
durante todo o
programa de limpeza.
Cada programa de
limpeza demora cerca
de 1 minuto. O ícone de
limpeza apaga-se
quando o programa de
limpeza terminar.

O cartucho da Cápsula
de limpeza rápida
Philips tem de ser
substituído.

Substitua o cartucho da
Cápsula de limpeza
rápida Philips.

Português

A minha Cápsula de
limpeza rápida Philips
não se liga.

A minha Cápsula de
limpeza rápida Philips
transborda.
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A Cápsula de limpeza
rápida Philips está
inclinada.

Coloque a Cápsula de
limpeza rápida Philips
sobre uma superfície
plana.

A Cápsula de limpeza
rápida Philips é
acionada pelo motor da
máquina de barbear.

Coloque a máquina de
barbear na Cápsula de
limpeza rápida Philips.
Ligue a máquina de
barbear.

A máquina de barbear
está ligada à tomada
elétrica.

Desligue a máquina de
barbear da corrente
elétrica.

A bateria da máquina
de barbear não tem
carga.

Carregue a máquina de
barbear antes de utilizar
a Cápsula de limpeza
rápida Philips.

Utiliza a Cápsula de
limpeza rápida Philips
regularmente após
enxaguar a máquina de
barbear, mas sem
sacudir o excesso de
água.

Antes de colocar a
máquina de barbear na
Cápsula de limpeza
rápida Philips, sacuda o
excesso de água após
enxaguar as cabeças de
corte.

Barbeou-se com gel ou
espuma de barbear e
não enxaguou a
máquina de barbear
antes de utilizar a
Cápsula de limpeza
rápida Philips.

Enxague as cabeças de
corte minuciosamente
antes de utilizar a
Cápsula de limpeza
rápida Philips.

Orientações adicionais
Para obter orientações adicionais e vídeos sobre a
máquina de barbear S9000, leia o código QR abaixo ou
visite www.philips.com/myS9000shaver
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Português

Reciclagem
-

-

Este símbolo significa que os produtos elétricos e as
pilhas não devem ser eliminados juntamente com os
resíduos domésticos comuns.
Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de
produtos elétricos e pilhas.

Remoção da bateria recarregável incorporada
A bateria recarregável incorporada pode ser removida
apenas por um profissional qualificado ao eliminar o
aparelho. Antes de retirar a bateria, certifique-se de que
o aparelho está desligado da tomada elétrica e que a
bateria está completamente esgotada.

Tome as precauções de segurança necessárias
quando manusear ferramentas para abrir o
aparelho e quando se desfizer da bateria
recarregável.
Quando manusear pilhas, certifique-se de que as
suas mãos, o produto e as pilhas estão secos.
Para evitar um curto-circuito acidental nas pilhas
após a remoção, evite o contacto dos terminais
das pilhas com objetos metálicos (por exemplo,
moedas, ganchos de cabelo, anéis). Não envolva
as pilhas em folha de alumínio. Isole os terminais
das pilhas ou coloque-as num saco de plástico
antes de lhes dar o destino correto.
1 Se possível, retire a unidade de barbear ou de corte
do aparelho.

Português
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2 Se existirem parafusos no aparelho, retire-os com uma
chave de parafusos.
3 Retire os painéis exteriores inserindo uma chave de
fendas entre as arestas e torcendo-a. Retire eventuais
parafusos e/ou peças adicionais e separe quaisquer
ligações de encaixe.
4 Se houver uma unidade de alimentação no interior do
aparelho, retire-a do aparelho, corte os fios e abra a
unidade de alimentação com uma chave de
parafusos.
5 Dobre as patilhas da bateria com uma chave de
parafusos e retire a bateria recarregável.

Marcas comerciais
Apple, o logótipo Apple, iPad e iPhone são marcas
comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros
países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
Android é uma marca comercial da Google Inc. Google
Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da
Google Inc.
A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são
marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e
qualquer utilização das mesmas pela Philips Personal
Care é efetuada ao abrigo de licença.
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