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Genel açıklamalar
1 Açılır düzeltici
2 Düzeltici çıkarma düğmesi
3 Tıraş ünitesi
4 Tıraş ünitesi çıkarma düğmesi
5 Açma/kapama düğmesi
6 Menü düğmesi
7 Küçük fiş için soket
8 Şarj standı
9 Besleme birimi
10 Küçük fiş
11 Koruma kapağı
12 Kılıf
13 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü kartuşu
14 Hızlı Temizlik Kapsülü
15 Temizleme fırçası
16 Uzunluk ayarları
17 Takılıp çıkarılır sakal şekillendirme aparatı
18 Sakal şekillendirme aparatı tarağı
19 Aparat yuvası
20 Takılıp çıkarılır temizleme fırçası aparatı
Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre
farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazınız ile birlikte
gönderilen aksesuarlar gösterilmektedir.
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Giriş - Tıraş makinenizi belirleyin
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e
hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam
olarak faydalanmak için lütfen ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinden veya uygulama
üzerinden kaydettirin.
Bu kullanım kılavuzu, S9000 Tıraş Makinesi'nin iki
farklı versiyonu hakkında bilgiler içerir. Şek. A ve Şek.
B, sahip olduğunuz versiyonu belirlemenize yardımcı
olur.
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Önemli güvenlik bilgileri
Ürünü sadece kullanım amacına göre kullanın. Ürünü,
bataryalarını ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu
önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak
üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi
yaralanmalara yol açabilir. Cihazla birlikte verilen
aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.

Uyarı
-

Besleme ünitesini ve şarj standını kuru tutmaya özen
gösterin.

-

Bu tıraş makinesi su geçirmezdir. Banyo ve duşta
kullanılmaya ve musluk altında temizlemeye
uygundur. Güvenlikle ilgili hususlar nedeniyle tıraş
makinesi sadece kablosuz olarak kullanılabilir.
Besleme ünitesinde değişiklik yapmayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgisi
ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim
olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Suyla temizlemeden önce cihazın fişini çekin.
Hasar görmüş cihazları kullanmayın. Hasar görmüş
parçaları yeni Philips parçalarla değiştirin.
Cihazı temizlemek için sadece soğuk veya ılık su
kullanın.
Hijyen nedeniyle cihazı sadece bir kişi kullanmalıdır.
Cihazı temizlemek için kesinlikle basınçlı hava,
ovalama bezleri, aşındırıcı temizlik ürünleri ya da zarar
verici sıvılar kullanmayın.

-

-
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Akmasını önlemek için temizleme sistemini daima
düz, yatay ve sabit bir zemine yerleştirin.
Temizleme sistemini kullanmaya başlamadan önce
kartuş yuvasının kapalı olduğundan emin olun.
Temizleme sistemi kullanıma hazır olduğunda içindeki
temizlik sıvısının dökülmesini önlemek için hareket
ettirmeyin.
Tıraş makinesini durularken cihazın alt kısmındaki
soketten su sızabilir. Bu durum normaldir ve tıraş
makinesi içindeki tüm elektronik parçalar su geçirmez
bir güç ünitesi içine yerleştirildiğinden tehlike teşkil
etmez.
Besleme ünitesini, üniteyi telafisi mümkün olmayan
hasarlardan korumak için elektrikli oda spreyi içeren
duvar soketlerinde ya da bunların yakınında
kullanmayın.
Temizleme fırçasını hasar görmüş, tahriş olmuş ya da
ciddi hastalıktan etkilenmiş ciltte kullanmayın.
Steroid bazlı ilaç alıyorsanız temizleme fırçasını
kullanmayın.
Cihazı kullanmadan önce piercing, takı, gözlük vb.
eşyaları çıkarın.
Akıllı telefonunuzu suya yakın yerlerde ve nemli
ortamlardan kullanırken dikkatli olun.
Radyo dalgaları, kalp pillerinin ve diğer tıbbi cihazların
çalışmasına zarar verebilir. Tavsiye almak için
doktorunuza danışın ve cihazı en az 20 cm uzakta
tutun.
Yalnızca Philips tarafından üretilmiş aksesuar ve sarf
malzemeleri kullanın. Yalnızca çıkarılabilir besleme
ünitesi HQ8505 kullanın.
Ürünü 5 °C ila 35 °C arası sıcaklıklarda şarj edin,
kullanın ve saklayın.
Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş
ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
Ürün aşırı ısınırsa veya üründen koku gelirse, renk
değiştirirse ya da şarj işlemi her zamankinden daha
uzun sürerse ürünü kullanmayı bırakıp Philips ile
iletişime geçin.
Ürünleri ve pillerini mikrodalga fırına ya da
endüksiyonlu pişiricilerin üstüne koymayın.
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Pillerin ısınmasını veya zehirli ya da tehlikeli madde
açığa çıkarmasını önlemek için ürünü veya pili
delmeyin, sökmeyin, değişiklik yapmayın ve hasar
görmemesini sağlayın. Pillere kısa devre, aşırı yükleme
veya tersine yükleme yapmayın.
Hasarlı veya sızdıran pillerin cilde ya da göze temas
etmemesine dikkat edin. Bu durumda, hiç vakit
kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın ve bir
doktora başvurun.

Philips Hızlı Temizlik Kapsül Kartuş sıvısı
-

Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin.
Yutmayın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya
ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere
uygundur.

Radyo Ekipman Direktifi
-

-

-

S9000 serisi cihazlarda 2. sınıf Bluetooth
bulunmaktadır.
S9000 serisi cihazlarda Bluetooth'un çalıştığı frekans
bandı 2,4 GHz'dir.
S9000 serisi cihazların çalıştığı frekans bandında
dağıtılan maksimum radyo frekansı gücü 20 dBm'den
azdır.
Bu ekipman, incelendiği üzere en az bir AB Üye
Devleti'nde çalıştırılabildiği için Madde 10 (2)
gerekliliğine uygun olacak şekilde üretilmiş olup ürün,
tüm AB üye devletlerinde hizmete sokulmasıyla ilgili
bir kısıtlamaya sahip olmadığından Madde 10 (10) ile
uyumludur.
Philips, işbu belge ile S9000 serisi cihazların
2014/53/EU Direktifi'nin temel gerekliliklerine ve
diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluk beyanına www.philips.com/support
adresinden erişebilirsiniz.
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15

Ekrandaki simgeler ne anlama geliyor? (Şek. A)
-

Ana Menü (tıraş makineniz kapalıyken)
Menü düğmesine basarak menü ögeleri arasında geçiş
yapabilirsiniz.
Uzun süreli basma ile belirli özellikleri etkinleştirebilir veya
devre dışı bırakabilirsiniz.

Simge

Anlamı
Ana menü, pil durumunu yüzdelik ifadeyle gösterir.

Hareket Kontrol sensörü menü simgeleri, son tıraştaki
hareketlerin yeterli veya geliştirilebilir olup olmadığını
değerlendirir.
Seyahat kilidini bu menüden etkinleştirebilirsiniz.

Bu simge, tıraş makinenizin akıllı telefonunuzla eşlenmediğini
bildirir.
Ekran, tıraş makinenizin akıllı telefonunuzla eşlendiğini gösterir.

-

Tıraş makinesini çalıştırma
Tıraş makinesini çalıştırmak için açma/kapama düğmesine
basın.

Simge

Anlamı
Tıraş makinesini çalıştırdığınızda bu simgelerin bulunduğu bir kısa
animasyon, hangi baskı geri bildirim ayarını etkinleştirdiğinizi
gösterir. Menü düğmesine basarak baskı geri bildirimi ayarları
arasında geçiş yapabilirsiniz.
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Uyarılar ve bildirimler

Simge

Anlamı
Pil neredeyse boş olduğu için tıraş makinenizi şarj etmeniz gerekir.

Veri depolama alanı tamamen dolmak üzere olduğunda
gönderilen bir bildirimle tıraşlarınızı eşitlemeniz gerektiği
hatırlatılır. Veri kaybını önlemek için tıraş makinenizi uygulama ile
eşitleyin.
Tıraş ünitesi, motor çalışamayacak kadar kirlenmiş veya hasar
görmüştür. Tıraş başlıklarını iyice temizleyin.

Yanlış besleme ünitesini kullanıyorsunuz. Yalnızca tıraş
makinesiyle birlikte verilen besleme ünitesini (HQ8505) kullanın.

-

Tıraş makinesini temizleme

Simge

Anlamı
Hatırlatma: Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'nde temizleyin.

Hatırlatma: Tıraş makinenizi temizleyin.

Temizleme işlemi devam etmektedir ve kalan temizleme süresi
ekranda saat şeklinde veya menü düğmesine bastığınızda saniye
cinsinden gösterilir.
Temizlik işlemi kesintiye uğramıştır.

Türkçe
-
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Kullanım için fişten çekme

Simge

Anlamı
Kullanmadan önce tıraş makinesinin fişini çekin.

Ekrandaki simgeler ne anlama geliyor? (Şek. B)
-

Ana Menü
Menü düğmesine basarak menü ögeleri arasında geçiş
yapabilirsiniz.
Uzun süreli basma ile belirli özellikleri etkinleştirebilir veya
devre dışı bırakabilirsiniz.

Simge

Anlamı
Bu menü, pil durumunu yüzdelik ifadeyle gösterir.

Bu menüde, seyahat kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı
bırakabilirsiniz.
Bu menüde, ışık halkası geri bildirimini etkinleştirebilir veya devre
dışı bırakabilirsiniz.

-

Tıraş makinesini çalıştırma
Tıraş makinesini çalıştırmak için açma/kapama düğmesine
basın.

-

Bluetooth

Simge

Anlamı
Bu simge, tıraş makinenizin akıllı telefonunuzla eşlendiğini
gösterir.
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Bu simge, tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşlemesi
kaldırıldıktan sonra görünecektir.

-

Uyarılar ve bildirimler

Simge

Anlamı
Pil neredeyse boş olduğu için tıraş makinenizi şarj etmeniz gerekir.

Veri depolama alanı tamamen dolmak üzere olduğunda
gönderilen bir bildirimle tıraşlarınızı eşitlemeniz gerektiği
hatırlatılır. Veri kaybını önlemek için tıraş makinenizi uygulama ile
eşitleyin.
Tıraş ünitesi, motor çalışamayacak kadar kirlenmiş veya hasar
görmüştür. Tıraş başlıklarını iyice temizleyin.

Yanlış güç kablosunu kullanıyorsunuz. Yalnızca tıraş makinesiyle
birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

-

Tıraş makinesini temizleme

Simge

Anlamı
Hatırlatma: Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'nde temizleyin.

Hatırlatma: Tıraş makinenizi temizleyin.

Temizleme işlemi devam etmektedir ve kalan temizleme süresi
ekranda saat şeklinde veya menü düğmesine bastığınızda saniye
cinsinden gösterilir.
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Temizlik işlemi kesintiye uğramıştır.

-

Kullanım için fişten çekme

Simge

Anlamı
Kullanmadan önce tıraş makinesinin fişini çekin.

Ana menü (Şek. A)
Tıraş makineniz kapalıyken menü düğmesine basarak
dört menü fonksiyonu arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Pilde kalan şarj miktarı
Bu menü ögesi kalan pil şarjını gösterir.

-

Hareket Kontrol sensörü
Bu menü ögesi son tıraşınıza dair hareket geri bildirimi
gösterir.

-

Seyahat kilidi
Bu menü ögesinde menü düğmesini 3 saniye boyunca
basılı tutarak tıraş makinesini kilitleyip kilidini
kaldırabilirsiniz. Seyahate çıktığınızda, yanlışlıkla
açılmayı önlemek için tıraş makinesini
kilitleyebilirsiniz. Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde
Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılır ve tıraş
makineniz enerji tasarrufu moduna geçer.
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Bluetooth
Bu menü ögesinde tıraş makineniz ile akıllı
telefonunuzun eşlemesini kaldırabilirsiniz.
Tıraş makinenizi akıllı telefonunuzla eşlemenin
yararları hakkında daha fazla bilgi için 'Tıraş
makinenizi uygulamaya bağlamanın avantajları'
bölümünü inceleyin.
Not: Akıllı telefonunuzda Bluetooth® 4.2 veya daha
üst bir sürümünün bulunduğundan emin olun.
Bu tıraş makinesi uygulamaya bağlanmak için
Bluetooth® 4.2 ve üzerine sahiptir. Tıraş makineniz ile
akıllı telefonunuzu eşlediğinizde tıraş makinesi kapalı
olsa bile tıraş makinenizdeki Bluetooth otomatik
olarak açılır. Bu, tıraş verilerinizin daha sonra
eşitlenmesini sağlayarak tıraş olurken akıllı telefon
kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Not: Tıraş makinenizdeki Bluetooth'u seyahat kilidini
etkinleştirerek kapatabilirsiniz.

Ana menü (Şek. B)
Menü düğmesine basarak menü fonksiyonları arasında
geçiş yapabilirsiniz.

Pilde kalan şarj miktarı
Bu menü ögesi kalan pil şarjını gösterir.

Tıraş sonrası geri bildirimi
Not: Bu menü, yalnızca uygulama ayarları aracılığıyla bu
özelliği etkinleştirdiğinizde görüntülenir.
Doğru hareket ve doğru miktarda baskı uygulayarak tıraş
deneyiminizi en ideal hâle getirebilirsiniz. Bu öge, son
tıraşınıza dair yıldızlı derecelendirmeyi gösterir. Tıraş
sırasında uyguladığınız baskı ve hareketlerin yeterli
olduğuna veya geliştirilmesi gerektiğine yönelik
değerlendirme yapar.

Türkçe
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Seyahat kilidi
Seyahate çıktığınızda, yanlışlıkla açılmayı önlemek için
tıraş makinesini kilitleyebilirsiniz. Bu menüde, menü
düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarak tıraş
makinesini kilitleyebilir veya makinenin kilidini
açabilirsiniz. Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde Bluetooth
otomatik olarak devre dışı bırakılır ve tıraş makineniz
enerji tasarrufu moduna geçer.

Işık halkasını açma/kapama
Tıraş sırasında, tıraş sapınızın üstünde yer alan ışık halkası,
uyguladığınız baskıya ilişkin geri bildirim verir.
Işık halkası varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakabilir
veya yeniden etkinleştirebilirsiniz.
Işık halkası geri bildirimini devre dışı bırakmak için
1 "Işık açık" menüsüne gelene kadar menü düğmesine
basarak menü ögelerinde ilerleyin.
2 "Işık açık" menüsündeyken ekranda "Işık kapalı"
ögesini görene kadar menü düğmesine 3 saniye
boyunca basılı tutun.
Işık halkası geri bildirimini yeniden etkinleştirmek için
1 "Işık kapalı" menüsüne gelene kadar menü
düğmesine basarak menü ögelerinde ilerleyin.
2 "Işık kapalı" menüsündeyken ekranda "Işık açık"
ögesini görene kadar menü düğmesini 3 saniye
boyunca basılı tutun.
Not: Işık halkası geri bildirimi yalnızca tıraş ünitesi cihaz
sapına takılıyken kullanılabilir.

Bluetooth
Not: Bluetooth menüsü, yalnızca tıraş makineniz akıllı
telefonunuzla eşlendiğinde görüntülenir.
Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşlemesini
buradan kaldırabilirsiniz. Tıraş makinenizi akıllı
telefonunuzla eşlemenin yararlarını öğrenmek için "Tıraş
makinenizi uygulamaya bağlamanın avantajları"
bölümünü inceleyin.
Not: Akıllı telefonunuzda Bluetooth® 4.2 veya daha
üst bir sürümünün bulunduğundan emin olun.
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Bu tıraş makinesi uygulamaya bağlanmak için
Bluetooth® 4.2 ve üzerine sahiptir. Tıraş makineniz ile
akıllı telefonunuzu eşlediğinizde tıraş makinesi kapalı
olsa bile tıraş makinenizdeki Bluetooth otomatik
olarak açılır. Bu, tıraş verilerinizin daha sonra
eşitlenmesini sağlayarak tıraş olurken akıllı telefon
kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Not: Tıraş makinenizdeki Bluetooth'u seyahat kilidini
etkinleştirerek kapatabilirsiniz.

Tıraş makinemi ve akıllı telefonumu nasıl
bağlayabilirim? (Şek. A)
Tıraş makinenizi uygulamaya bağlamanın avantajları
Uygulamayı aşağıdaki amaçlar için kullanabilirsiniz:
- Hareket ve baskıyla ilgili gerçek zamanlı geri bildirim
ve yönlendirme alma,
- Tıraş sonrası geri bildirimi etkinleştirme ve
özelleştirme,
- Tıraş verilerinizi eşitleme ve tıraş geçmişinizi izleme,
- Tıraş rutininizi geliştirme ve tıraşa bağlı cilt sorunlarını
azaltma,
- Kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve stille ilgili öneriler alma.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonu eşleyin.
Uygulama, çeşitli iPhone ve Android™ akıllı telefon
modelleri ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için:
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Uygulamayı indirin.
2 Akıllı telefonunuzda Bluetooth'un açık olduğundan
emin olun.

Türkçe
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3 Bluetooth'u etkinleştirmek için tıraş makinesini açın.
4 Eşleme işlemini başlatmak için uygulamayı açıp
talimatları izleyin.

5 Eşledikten sonra, uygulama açıldığında ve Bluetooth
etkinleştirildiğinde tıraş makinesi ve uygulama
otomatik olarak bağlanır.

Tıraşlarınızı eşitleyin
Bu tıraş makinesi tıraş verilerinizi kaydetme özelliğine
sahip olduğundan tıraş olurken veya daha sonra tıraş
verilerinizi kontrol etmek istediğinizde akıllı telefonunuzu
yanınızda bulundurmanız gerekmez.
Veri depolama alanı tamamen dolmak üzere olduğunda
gönderilen bir bildirimle tıraşlarınızı eşitlemeniz gerektiği
hatırlatılır. Veri kaybını önlemek için tıraş makinenizi
uygulama ile eşitleyin.
1 Telefonun tıraş makinesine yakın olduğundan emin
olup uygulamayı başlatın.
2 Uygulama otomatik olarak bağlanır ve son tıraşlarınızı
eşitler.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonun eşlemesini kaldırma
Tıraş makinenizi tek seferde yalnızca bir akıllı telefon ile
eşleyebilirsiniz. Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun
eşlemesini kaldırmak için (ön. yeni bir akıllı telefon
aldığınızda) şu adımları izleyin:
- Önce tıraş makinenizin eşlemesini kaldırın.
1 Bluetooth menüsüne gelene kadar menü düğmesine
basarak menü ögelerinde ilerleyin..
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2 Çarpı ve onay işareti seçimi gelene kadar menü
düğmesine basılı tutun.

3 Tıraş makinenizin eşleşmesini kaldırmak için menü
düğmesine tekrar basarak onay işaretini seçin.
Not: Tıraş makinenizin eşleşmesi başarıyla kaldırıldığında
tıraş makinenizin sapında sol tarafta Bluetooth simgesi
görürsünüz.
Not: Tıraş makinenizi ve akıllı telefonunuzu yeniden
eşlemek istediğinizde öncelikle ikisinin de eşlemesinin
kaldırıldığından emin olun.
- Ardından akıllı telefonunuzun eşlemesini kaldırın.
1 Akıllı telefonunuzdaki ayarlara gidin ve Bluetooth'u
seçin.
2 Tıraş makinesinin adına dokunun.
3 "Unut" veya "eşlemeyi kaldır"a dokunun.
Not: Eşleme kaldırma işlemi her akıllı telefonda farklı
olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen akıllı
telefon kılavuzunuza bakın.

Tıraş makinemi ve akıllı telefonumu nasıl
bağlayabilirim? (Şek. B)
Tıraş makinenizi uygulamaya bağlamanın avantajları
Uygulamayı aşağıdaki amaçlar için kullanabilirsiniz:
- Hareket ve baskıyla ilgili gerçek zamanlı geri bildirim
ve yönlendirme alma,
- Tıraş sonrası geri bildirimi etkinleştirme ve
özelleştirme,
- Tıraş verilerinizi eşitleme ve tıraş geçmişinizi izleme,
- Tıraş rutininizi geliştirme ve tıraşa bağlı cilt sorunlarını
azaltma,
- Kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve stille ilgili öneriler alma.
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Tıraş makinesi ile akıllı telefonu eşleyin.
Uygulama, çeşitli iPhone ve Android™ akıllı telefon
modelleri ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için:
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Uygulamayı indirin.
2 Akıllı telefonunuzda Bluetooth'un açık olduğundan
emin olun.

3 Bluetooth'u etkinleştirmek için tıraş makinesini açın.
4 Eşleme işlemini başlatmak için uygulamayı açıp
talimatları izleyin.

5 Eşledikten sonra, uygulama açıldığında ve Bluetooth
etkinleştirildiğinde tıraş makinesi ve uygulama
otomatik olarak bağlanır.
Not: Tıraş makineniz bir akıllı telefon ile eşlendiğinde
Bluetooth menüsü yeni bir öge olarak görünür.

Tıraşlarınızı eşitleyin
Bu tıraş makinesi tıraş verilerinizi kaydetme özelliğine
sahip olduğundan tıraş olurken veya daha sonra tıraş
verilerinizi kontrol etmek istediğinizde akıllı telefonunuzu
yanınızda bulundurmanız gerekmez.
Veri depolama alanı tamamen dolmak üzere olduğunda
gönderilen bir bildirimle tıraşlarınızı eşitlemeniz gerektiği
hatırlatılır. Veri kaybını önlemek için tıraş makinenizi
uygulama ile eşitleyin.
1 Telefonun tıraş makinesine yakın olduğundan emin
olup uygulamayı başlatın.
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2 Uygulama otomatik olarak bağlanır ve son tıraşlarınızı
eşitler.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonun eşlemesini kaldırma
Tıraş makinenizi tek seferde yalnızca bir akıllı telefon ile
eşleyebilirsiniz. Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun
eşlemesini kaldırmak için (ön. yeni bir akıllı telefon
aldığınızda) şu adımları izleyin:
- Önce tıraş makinenizin eşlemesini kaldırın.
1 Bluetooth menüsüne gelene kadar menü düğmesine
basarak menü ögelerinde ilerleyin.

2 Çarpı ve onay işareti seçimi gelene kadar menü
düğmesine basılı tutun.

3 Tıraş makinenizin eşleşmesini kaldırmak için menü
düğmesine tekrar basarak onay işaretini seçin.
Not: Tıraş makineniz bir akıllı telefon ile eşlendiğinde
Bluetooth menüsü yeni bir öge olarak görünür. Eşleme
kaldırıldığında bu menü kaybolacaktır.
Not: Tıraş makinenizin eşlemesi başarıyla kaldırıldığında
tıraş makinesinin ekranında kısa bir süreliğine Bluetooth
simgesi görünecektir.
Not: Tıraş makinenizi ve akıllı telefonunuzu yeniden
eşlemek istediğinizde öncelikle ikisinin de eşlemesinin
kaldırıldığından emin olun.
- Ardından akıllı telefonunuzun eşlemesini kaldırın.
1 Akıllı telefonunuzdaki ayarlara gidin ve Bluetooth'u
seçin.
2 Tıraş makinesinin adına dokunun.
3 "Unut" veya "eşlemeyi kaldır"a dokunun.
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Not: Eşleme kaldırma işlemi her akıllı telefonda farklı
olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen akıllı
telefon kılavuzunuza bakın.

Tıraş makinemdeki gösterge ne anlama geliyor? (Şek.
A)
Işık halkası geri bildirimi
Tıraş sırasında, tıraş sapınızın üstünde yer alan ışık halkası,
uyguladığınız baskıya ilişkin geri bildirim verir.
Sap üzerindeki ışık halkası, ne kadar baskı uyguladığınızla
ilgili geri bildirim vermek amacıyla çeşitli renklerde yanar.
Varsayılan ayarlar şunlardır:
- Yeterli miktarda baskı uygulamadığınızda ışık
halkası mavi renkte yanar.
-

Doğru miktarda baskı uyguladığınızda ışık halkası
yeşil renkte yanar.

-

Çok fazla baskı uyguladığınızda ışık halkası
turuncu renkte yanar.
Alacağınız baskı geri bildirim türünü tıraş makinesi
açıkken özelleştirebilirsiniz.
1 Tıraş makinesini açın.

2 Baskı geri bildirimi seçenekleri arasında geçiş yapmak
için menü düğmesine basın. Aşağıdaki tabloda her bir
seçenekle alacağınız baskı geri bildirimleri
gösterilmiştir.
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Uygulanan
baskı çok az

Doğru
miktarda baskı
uygulanıyor

Uygulanan
baskı çok fazla

mavi

yeşil

turuncu

Geri bildirim
yok

Geri bildirim
yok

Tam baskı geri bildirimi

Kısmi baskı geri bildirimi

turuncu
Baskı geri bildirimi yok

Geri bildirim
yok

Geri bildirim
yok

Geri bildirim
yok

Not: Not: Işık halkası geri bildirimi yalnızca tıraş ünitesi
cihaz sapına takılıyken kullanılabilir.
Sapa sakal şekillendirici veya temizleme fırçası
takılıyken hareket ve baskı geri bildirimi otomatik
olarak devre dışı bırakılır.

Tıraş sonrası geri bildirimi
Not: Bu özellik, uygulama ayarları aracılığıyla
etkinleştirilir.
Doğru hareket ve doğru miktarda baskı uygulayarak tıraş
deneyiminizi en ideal hâle getirebilirsiniz. Bu özellik
etkinleştirildiğinde, tıraş bittikten ve tıraş makinesi
kapatıldıktan hemen sonra tıraş makineniz size geri
bildirim verir.
Baskı Koruma sensörü geri bildirimi
Tıraşta uyguladığınız baskının daha iyi olabileceği
durumlarda bir ünlem işaretiyle birlikte Baskı Koruma
sensörü simgesi görünür.

Türkçe
-

Tıraşta uyguladığınız baskı çok yüksekti.

-

Tıraşta uyguladığınız baskı çok düşüktü.
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Hareket Kontrol sensörü geri bildirimi
- Tıraşta uyguladığınız hareketlerin daha iyi
olabileceği durumlarda ünlem işaretiyle birlikte
Hareket Kontrol sensörü simgesi görünür.

-

Tıraş sırasında uyguladığınız baskı ve hareket
mükemmel olduğunda her iki simge onay
işaretiyle birlikte gösterilir.

Tıraş makinemdeki gösterge ne anlama geliyor? (Şek.
B)
Işık halkası geri bildirimi
Tıraş sırasında, tıraş sapınızın üstünde yer alan ışık halkası,
uyguladığınız baskıya ilişkin geri bildirim verir.
Sap üzerindeki ışık halkası, ne kadar baskı uyguladığınızla
ilgili geri bildirim vermek amacıyla çeşitli renklerde yanar.
Bu özellik varsayılan olarak etkindir.
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-

Yeterli miktarda baskı uygulamadığınızda ışık
halkası mavi renkte yanar.

-

Doğru miktarda baskı uyguladığınızda ışık halkası
yeşil renkte yanar.

-

Çok fazla baskı uyguladığınızda ışık halkası
turuncu renkte yanar.

Işık halkasını açma/kapama menüsünde bu özelliği
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Not: Işık halkası geri bildirimi yalnızca tıraş ünitesi cihaz
sapına takılıyken kullanılabilir.

Tıraş sonrası geri bildirimi
Not: Bu özellik, uygulama ayarları aracılığıyla
etkinleştirilir.
Doğru hareket ve doğru miktarda baskı uygulayarak tıraş
deneyiminizi en ideal hâle getirebilirsiniz. Tıraş makineniz,
son tıraşınızda uygulanan hareket ve baskı ile ilgili size bir
yıldızlı derecelendirme verir. Bu özellik
etkinleştirildiğinde
- Tıraş makinenizde, tıraş sonrası geri bildirim için yeni
bir menü ögesi görünür.
- Her tıraştan sonra, tıraş makinenizi kapattığınızda üç
farklı şekilde hızlı geri bildirim görürsünüz.
- Tıraş makineniz, son tıraş sırasında uygulanan baskı
ile ilgili geri bildirim verebilir.
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-

Ayrıca tıraş makineniz, hareket ile ilgili de geri bildirim
verebilir.

-

Alternatif olarak tıraş makineniz, hem baskı hem de
hareket ile ilgili geri bildirim verebilir.

-

Daha sonra menüde gezinirken yeni menü ögesinde
son tıraşınıza ilişkin hem hareket derecelendirmesini
hem de baskı derecelendirmesini görürsünüz.

Cihazımı nasıl şarj edebilirim?
Not: Bu cihaz su geçirmezdir. Banyo ve duşta kullanılmaya
ve musluk altında temizlemeye uygundur. Cihaz güvenlik
nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir.
- Cihazı ilk kullanımdan önce ve kalan pil şarjı
göstergesi neredeyse boş olarak göründüğünde şarj
edin.
- Şarj olma süresi yaklaşık 1 saattir.
- Hızlı Şarj: Pil, yaklaşık 5 dakika şarj edildiğinde bir tam
tıraş için yetecek enerjiyle dolar. Pil % 10'a kadar şarj
edildiğinde bir tam tıraşa yetecek enerjiye sahip olur.
- Cihaz tam olarak şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar
kablosuz olarak kullanılabilir.
Not: Cihazı şarj işlemi sırasında kullanamazsınız.

Besleme ünitesiyle şarj etme
1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
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2 Küçük fişi cihaza, adaptörü de duvardaki prize takın.
- Cihaz temizlenirken ekranda şarj durumunu
gösteren bir animasyon görünür.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda pil yüzdesi % 100
olarak görünür ve dolu bir pil simgesi gösterilir.
3 Şarj ettikten sonra besleme ünitesini prizden çıkarın ve
küçük fişi cihazdan çekin.

Kullanmak için fişten çekin simgesi
Cihazı açmadan önce prizden çıkarmanız ve küçük fişi de
cihazdan çıkarmanız gerektiğini hatırlatmak için
"kullanmak için fişten çekin" simgesi gösterilir.

Şarj standında şarj işlemi (sadece belirli modellerde)
1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
2 Küçük fişi şarj standına bağlayın ve besleme ünitesini
prize takın.
3 Cihazı şarj standına yerleştirin.
Sadece belirli modellerde: Şarj standının en altındaki
ışık halkası yanar ve hızlıca döner.
- Yaklaşık 5 dakika sonra ışık halkası daha yavaş
döner. Pil artık bir tam tıraşlık güce sahip olur.
- Cihaz şarj olmaya devam ederken ışık halkası daha
parlak olur ve daha yavaş döner.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda ışık halkası tam
olarak yanar ve dönmesi durur.

Cihazımı ve aparatlarını nasıl kullanabilirim?
Uyarı: Cihazı ve tüm aksesuarları kullanmadan
önce her zaman kontrol edin. Yaralanmalara
sebep olabileceğinden cihazı veya hiçbir aksesuarı
hasarlıysa kullanmayın. Hasar görmüş bir parçayı
mutlaka orijinaliyle değiştirin.
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Tıraş olma
Bu cihazı ıslak veya kuru bir ortamda, hatta duşta bile
kullanabilirsiniz. Islak cildinizi tıraş edecekseniz cildinizi bir
miktar suyla ıslatın ve bir miktar tıraş köpüğü veya jeli
sürün ve aşağıdaki adımları uygulamadan önce tıraş
başlıklarını musluğun altında sıcak su ile durulayın.
1 Cihazı açın.
2 Farklı yönlerde uzayan tüm kılları yakalamak için tıraş
başlıklarını dairesel hareketlerle hareket ettirin. Tüm
tıraş başlıklarının cildinize tam olarak temas
ettiğinden emin olun. Daha yakın ve rahat bir tıraş için
hafif baskı uygulayın.
Not: Cildin tahriş olmaması için, çok fazla bastırmayın.
Not: Jel veya köpükle tıraş oluyorsanız cildinizde
kolayca kaymasını sağlamak için tıraş sırasında tıraş
ünitesini sık sık durulayın.

3 Çene hattınız ve burun gibi ulaşılması zor alanları tıraş
etmek için tıraş ünitesinin dar kısımlarını kullanın.

4 Her kullanımdan sonra cihazı kapatın ve temizleyin.
Not: Cihazdaki köpük veya jeli tamamen temizleyin.

Cilt adaptasyon dönemi
İlk tıraş deneyimlerinizde beklediğiniz sonucu
alamayabilirsiniz ve hatta cildiniz tahriş olabilir. Bu durum
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normaldir. Cildinizin yeni bir tıraş sistemine alışması
zaman alır.
Cildinizin yeni tıraş makinesine uyum sağlayabilmesi için
uygulamanın verdiği önerileri izleyin ve 3-4 haftalık bir
süre boyunca düzenli olarak (haftada en az 3 kez) bu tıraş
makinesi ile tıraş olun.

Temizlik hatırlatıcısı
Cihazı kapattığınızda cihazı temizlemenizi hatırlatmak
amacıyla temizlik hatırlatıcısı gösterilir.
- Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan
sonra cihazı ve aparatları temizleyin.
- Ayda bir kere veya cihaz her zamanki kadar iyi tıraş
etmediğinde tıraş başlıklarını detaylı olarak temizleyin.

Düzeltme
Favorilerinizi ve bıyığınızı düzeltmek için düzelticiyi
kullanabilirsiniz.
1 Düzelticiyi açmak için düzeltici çıkarma düğmesini
aşağı doğru bastırın.
2 Cihazı açın.

3 Düzelticiyi cilde dik tutun ve cihazı hafif bir basınç
uygulayarak aşağı doğru hareket ettirin.

4 Düzelticiyi burnunuzun altında da kullanabilirsiniz.
5 Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan
sonra cihazı kapatın ve düzelticiyi temizleyin.
6 Düzelticiyi kapatın.
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Takılıp çıkarılır aparatları kullanma
Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre
farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazının ile birlikte
gönderilen aksesuarlar gösterilir.
Not: Tıraş makineniz, yalnızca tıraş ünitesi cihaz sapına
takılıyken baskı ve hareket geri bildirimi verir.

Sakal şekillendirme aparatının tarakla kullanılması
Sakal şekillendirme aparatını sakalınızı sabit tek bir
ayarda veya farklı uzunluk ayarlarında şekillendirmek için
tarak aparatıyla birlikte kullanabilirsiniz. Daha rahat bir
tıraş için, tıraştan önce uzun sakallarınızı düzeltmek için
de kullanabilirsiniz.
Sakal şekillendirme aparatındaki sakal uzunluğu ayarları,
kesim sonrasında kalan sakal uzunluğu anlamına gelir ve
1 ila 5 mm arasında seçilebilir.
1 Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek sapından
çıkartın ve sakal şekillendirici aparatı bastırarak sapa
takın.

2 Tarağı sakal şekillendirme aparatının iki yanındaki
düzeltme oluklarına kaydırarak takın.

3 Uzunluk seçiciye basın ve istediğiniz sakal uzunluk
ayarını seçmek için sağa veya sola ittirin.
4 Cihazı açın.
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5 Hafif bir basınç uygulayarak cihazı yukarı doğru
hareket ettirin. Tarağın ön tarafının cilde tam temas
ettiğinden emin olun.
6 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı
temizleyin.

Sakal şekillendirme aparatının tarak olmadan
kullanılması
Sakal, bıyık, favori ve enseyi 0,5 mm uzunluğunda
düzeltmek için sakal şekillendirme aparatını tarak
olmadan kullanabilirsiniz.
1 Sakal şekillendirme aparatının tarağını çekerek çıkarın.
Not: Sakal şekillendirme aparatının tarağını
ortasından tutun ve çekin. Tarağın yan taraflarından
çekmeyin.
2 Cihazı açın.
3 Sakal şekillendirme aparatını cilde dik tutun ve cihazı
hafif bir basınç uygulayarak aşağı doğru hareket
ettirin.
4 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı
temizleyin.

Temizleme fırçası aparatının kullanılması
Yağ ve kirleri temizlemek için temizleme fırçasını günlük
temizleme kreminizle birlikte kullanın.
Haftada en fazla bir defa kullanmanızı öneririz.
Dikkat: Cihazı hasar görmüş veya tahriş olmuş ciltte
veya yaralar üzerinde uygulamayın.
1 Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek sapından
çıkartın ve temizleme fırçası aparatını bastırarak sapa
takın.
2 Temizleme fırçasını suyla ıslatın.
Temizleme fırçasını kuruyken kullanmayın, cildiniz
tahriş olabilir.
3 Yüzünüzü suyla ıslatın ve yüzünüze bir temizleyici
uygulayın.
4 Temizleme fırçasını yanağınıza yerleştirin.
5 Cihazı açın.
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6 Fırçayı burnunuzdan kulağınıza doğru cilt üzerinde
hafifçe hareket ettirin. Çok fazla bastırmayın.
Uygulamanın rahat geçtiğinden emin olun.
Gözlerinizin etrafındaki hassas alanı temizlemeyin.

7 Yaklaşık 20 saniye sonra cihazı diğer yanağınıza doğru
hareket ettirip yüzünüzün bu kısmını temizlemeye
başlayın.

8 Yaklaşık 20 saniye sonra cihazı alnınıza doğru hareket
ettirip yüzünüzün bu kısmını temizlemeye başlayın.
Fırça başlığını hafifçe soldan sağa doğru hareket
ettirin.
Temizleme işlemini uzun süre yapmamanızı ve her
bölgeyi 20 saniyeden daha uzun süre temizlemenizi
öneririz.
9 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı
temizleyin.
10 Uygulamadan sonra yüzünüzü yıkayın ve kurulayın.
Yüzünüz şimdi günlük cilt bakımınızın bir sonraki
adımına hazırdır.

Cihazımı ve aparatlarını nasıl temizleyebilirim?
En iyi performansı elde etmek için her kullanımdan sonra
cihazı ve aparatları temizleyin.

Tıraş makinesinin musluk altında temizlenmesi
Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra
tıraş makinesini temizleyin.
Tıraş ünitesini kuruturken kesinlikle havlu veya peçete
kullanmayın, tıraş başlıklarına zarar verebilirsiniz.
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Tıraş ünitesini durularken tıraş makinesinin
tabanından su sızabilir. Bunun olması normaldir.
1 Tıraş makinesini açın.
2 Tıraş ünitesini musluğun altında ılık suyla yıkayın.

3 Tıraş makinesini kapatın. Açma düğmesine basarak
tıraş ünitesini açın.

4 Kıl toplama haznesini sıcak su musluğu altında yıkayın.

5 Tıraş başlığı tutucuyu ılık suyun altına tutun.
6 Kalan suları dikkatlice sallayarak giderin ve tıraş başlığı
tutucunun tamamen kurumasını bekleyin.

7 Tıraş ünitesini kapatın.

Tam temizlik
Ayda bir kere veya tıraş makinesi her zamanki kadar iyi
tıraş etmediğinde tıraş başlıklarını detaylı olarak
temizlemenizi tavsiye ediyoruz.
1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden
çıkarıldığından emin olun.

Türkçe
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2 Tıraş ünitesi üzerindeki çıkarma düğmesine basıp tıraş
başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden çekerek çıkarın.

3 Kıl haznesini ve tıraş başlığı tutucusunu musluk suyu
altında temizleyin.
4 Tıraş başlıklarını çıkartın. Ayrıntılı talimatlar için "Tıraş
başlıklarını nasıl değiştirebilirim?" bölümüne bakın.
Not: Birbirleriyle eşleşen takımlar olduklarından, her
seferinde sadece bir bıçak ve koruyucu parçayı
temizleyin. Kazara yanlış koruyucunun içine bıçak
koyarsanız, en iyi tıraş performansına ulaşmanız
haftalar sürebilir.
5 Bıçak ve koruyucuyu musluk suyu altında temizleyin.
6 Üzerinde kalan suyu silkeleyerek temizleyin.
7 Tıraş başlıklarını tekrar tıraş ünitesine takın. Ayrıntılı
talimatlar için "Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?"
bölümüne bakın.
8 Tıraş başlığı tutucunun menteşesini tıraş ünitesinin üst
kısmındaki yuvaya yerleştirin ve tıraş ünitesini kapatın.

Açılır düzelticiyi temizleme
Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra
düzenleyiciyi temizleyin.
Düzeltici dişleri hasar görebileceğinden, düzeltici
dişlerini kesinlikle havlu veya kağıt mendil ile
kurulamayın.
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1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden
çıkarıldığından emin olun.
2 Açılır düzelticiyi açmak için düzeltici çıkarma kaydırma
düğmesini aşağı doğru bastırın.

3 Cihazı çalıştırın ve açılır düzelticiyi ılık suyla durulayın.
4 Temizledikten sonra cihazı kapatın.
5 Fazla suyu dikkatlice sallayarak giderin ve açılır
düzelticinin havayla kurumasını bekleyin.
6 Düzelticiyi kapatın.
İpucu: En iyi performans için açılır düzelticinin dişlerini bir
damla mineral yağla altı ayda bir yağlayın (yağ dâhil
değildir).

Takılıp çıkarılabilen aparatları temizleme
Düzeltici başlığın dişlerine zarar verebileceğinden
düzeltici başlığı ya da sakal şekillendirme aparatını asla
havlu veya kağıt mendille kurulamayın.
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık
gösterebilir. Kutuda, cihazının ile birlikte gönderilen
aksesuarlar gösterilir.

Sakal şekillendirme aparatının temizlenmesi
Her kullanım sonrasında sakal şekillendirme aparatını
temizleyin.
1 Sakal şekillendirme aparatının tarağını çekerek çıkarın.
Not: Sakal şekillendirme aparatının tarağını
ortasından tutun ve çekin. Tarağın yan taraflarından
çekmeyin.
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2 Kesilmiş kılları ılık suyla kesme ünitesinden yıkayarak
çıkarın.
3 Taraktaki kesilmiş kılları yıkayarak temizleyin.

4 Kesme ünitesini sakal şekillendirme aparatından
çıkarın.. Kesme ünitesini sakal şekillendirme
aparatından itip çıkararak sakal şekillendirici içinde
biriken tüm kılları giderebilirsiniz. Ayrıca, kesme
ünitesinin arkasını da yıkayabilirsiniz.
5 Kesilmiş kılları sakal şekillendirme aparatından
yıkayarak temizleyin.
6 Kalan suyu dikkatlice silkeleyin ve tarağı, kesme
ünitesini ve sakal şekillendirme aparatını bir sonraki
kullanıma kadar kurumaları için bırakın..
Düzeltme aparatının dişleri hasar görebileceğinden
dolayı kesme ünitesini kesinlikle havlu veya kağıt
mendil ile kurulamayın.
7 Kesme ünitesi kuruduğunda üniteyi sakal
şekillendirme aparatına takın.

8 Tarak kuruduğunda sakal şekillendirme aparatına
tekrar takın.
İpucu: En iyi performans için sakal şekillendirici aparatın
dişlerini düzenli olarak bir damla dikiş makinesi yağıyla
yağlayın.

Temizleme fırçası aparatının temizlenmesi
Temizleme fırçası aparatını her kullanımdan sonra
temizleyin.
1 Cihazı kapatın.
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2 Aparatı aparat yuvasından çıkarın.
3 Parçaları sıcak su ve sabunla iyice temizleyin.
4 Aparatı bir havlu ile kurulayın.

Hızlı Temizlik Kapsülü'nü nasıl kullanabilirim?
Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanım için
hazırlanması
1 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını döndürerek
çıkarın.

2 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun kapağını çevirerek
çıkarın.

3 Sızdırmazlık mührünün üzerindeki tırnağı kaldırın ve
köşesinden çekerek Hızlı Temizlik Kapsülü
Kartuşu'ndan mührü çıkarın.

4 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun sapındaki küçük
dairesel parçayı bastırarak sapın üzerindeki kancayı
yerinden çıkarın.
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5 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu Hızlı Temizlik
Kapsülü'ne takın.

6 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını tabana
yerleştirin ve klik sesini duyana kadar saat yönünde
çevirin.

Sızıntıyı önlemek için Hızlı Temizlik Kapsülü'nü
yatırmayın.

Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanılması
Not: Tıraş makinesini tıraş köpüğü, tıraş jeli veya tıraş
öncesi ürünlerle birlikte kullanırsanız Hızlı Temizlik
Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş başlıklarını tamamen
durulayın.
Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne
yerleştirmeden önce tıraş makinesi üzerinde su
kalmamasını sağlayın.
1 Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne baş aşağı
takın. Tıraş makinesi açık olduğunda Hızlı Temizlik
Kapsülüne takılı olup olmadığını otomatik olarak
algılar.
2 Temizleme programını başlatmak için tıraş makinesini
çalıştırın.
Her temizleme programı yaklaşık bir dakika sürer.
Temizlik programı sırasında kalan süre, sapın üzerinde
geri sayım sayacında gösterilir.
3 Kılıfına koymadan önce tıraş makinesinin Hızlı
Temizlik Kapsülü'nde tamamen havayla kurumasını
bekleyin.

Hızlı Temizlik Kapsülü'mdeki simge ne anlama
geliyor?
Simge

Davranış

Anlamı
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Hızlı Temizlik Kapsülü'nde
görünür

Hızlı Temizlik Kapsülü'nün
değiştirilmesi gerekir.

Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun değiştirilmesi
Hızlı Temizlik Kapsülü'nde kartuş değiştirme simgesi
göründüğünde Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu hemen
değiştirin veya aşağıdaki tabloya bakın.

Kullanım sıklığı

Döngüler

Hızlı Temizlik
Kapsülü Kartuşu'nun
değiştirilme zamanı

Her gün

Yaklaşık 30

Her ay

Haftada birkaç defa

Yaklaşık 20

2 ayda bir

Her hafta

Yaklaşık 13

3 ayda bir

Yaklaşık 3

3 ayda bir

Her ay

1 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını döndürerek
çıkarın.

2 Saptan tutarak Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu Hızlı
Temizlik Kapsülü'nden çıkarın.

Türkçe
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3 Kalan sıvıları dökün ve boş kartuşu yerel atık
yönetmelikleri uyarınca geri dönüştürün.

4 Hızlı Temizlik Kapsülü'ne yeni bir Hızlı Temizlik
Kapsülü Kartuşu takın.
Yedek Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu siparişi vermek
için soldaki QR kodunu taratın veya
www.philips.com/cleaning-cartridge adresini
ziyaret edin.

Depolama
Not: Cihazı ve parçalarını bir sonraki kullanım için
saklamadan önce kurutmanızı öneririz.
- Cihazı kılıfında saklayın (verilmişse).
- Üzerinde kir birikmesini önlemek için tıraş makinesine
koruma kapağı (varsa) takın.
- Alternatif olarak, cihazı şarj standında (varsa) veya
Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nde (varsa) saklayın.

Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?
Maksimum tıraş performansı için tıraş başlıklarını iki yılda
bir değiştirmenizi öneririz.
Hasarlı tıraş başlıklarını derhal değiştirin. Tıraş başlıklarını
her zaman orijinal Philips tıraş başlıkları ile değiştirin.

Tıraş başlıklarının değiştirilmesi
1 Tıraş makinesini kapatın.
2 Tıraş ünitesi üzerindeki çıkarma düğmesine basıp tıraş
başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden çekerek çıkarın.
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3 Tutma halkalarını saat yönünün tersi yönde döndürün
ve çıkarın. Halkaları güvenli bir yere koyun.

4 Tıraş makinesi başlıklarını tıraş başlığı tutucudan
çıkartın.
Kullanılmış tıraş başlıklarını yeni tıraş başlıkları ile
karışmaması için derhâl atın.

5 Yeni başlıkları yuvaya takın.

6 Tutma halkalarını yeniden takmak için tıraş
başlıklarına yerleştirin ve saat yönünde döndürün.

-

Her bir tutma halkasında tıraş başlığı tutucunun
yuvalarına tam olarak oturan iki yuva bulunur.
Halkanın sabitlendiği anlamına gelen 'klik' sesini
duyana kadar halkayı saat yönünde çevirin.

7 Tıraş başlığı tutucunun menteşesini tıraş ünitesinin üst
kısmındaki yuvaya yerleştirin ve tıraş ünitesini kapatın.
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Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için
www.philips.com/parts-and-accessories adresini
ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki
Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim
kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için uluslararası garanti
belgesine göz atın).
Aşağıdaki aksesuar ve yedek parçalar mevcuttur:
- SH91 Philips tıraş başlıkları
- CC12 Temizleme kartuşu 2'li paket
- CC13 Temizleme kartuşu 3'lü paket
- CC16 Temizleme kartuşu 6'lı paket
Not: Aksesuarlar her ülkede mevcut olmayabilir.

Sorun giderme
Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşabileceğiniz
sorunları özetleyeceğiz. Sorunu aşağıda verilen bilgilerle
çözemezseniz, sıkça sorulan soruları içeren liste için
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Tıraş makinesi
Sorun

Olası neden

Çözüm

Tıraş makinesi ile
bağlantı
kuramıyorum.

Uygulamayı
indirmediniz.

Uygulamayı indirin.

Tıraş makineniz ile
akıllı telefonunuz
henüz eşlenmemiş.

Uygulamadaki talimatları
izleyerek tıraş makinenizi ve akıllı
telefonunuzu eşleyin.

İlk eşleme
denemesi başarısız.

Tıraş makineniz ile akıllı
telefonunuzun eşlemesini kaldırın
ve tekrar eşlemeyi deneyin.

Akıllı telefonunuz
tıraş makinenizi
bulamıyor.

Akıllı telefonunuzda Bluetooth
4.2 veya daha üst bir sürümünün
bulunduğundan emin olun.
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Sorun

Olası neden

Çözüm
Akıllı telefonunuzda Bluetooth'un
etkin, tıraş makinenizde seyahat
kilidinin kapalı olduğundan emin
olun.
Bluetooth bağlantısını
etkinleştirmek için akıllı
telefonunuzun tıraş makinenize
bir metre mesafede olduğundan
emin olun.
Tıraş makinenizin şarj
edildiğinden emin olun.

Tıraş makineniz ve
akıllı telefonunuz
daha önce
eşlenmiş. Yalnızca
tıraş makinesinin
eşlemesini
kaldırdınız.
Tıraş makinesini
uygulama olmadan
kullanmak
istiyorum.

Cihaz
açma/kapama
düğmesine
bastığımda
çalışmıyor.

Akıllı telefonunuzda Bluetooth
ayarlarına gidin. Akıllı
telefonunuzun eşlemesinin de
kaldırıldığından emin olun.
Ardından yeniden eşlemeyi
deneyin.
Tıraş makinenizi akıllı
telefonunuza her tıraştan önce
bağlamanız gerekmez. Tıraş
makinesi uygulama olmadan da
çalışır ancak aynı avantajlardan
yararlanamazsınız. Tıraşla ilgili
kişiselleştirilmiş ipuçları almak için
cihazı en azından her 20 tıraşta
bir bağlayarak tıraş verilerinizi
eşitlediğinizden emin olun.

Cihaz hala prize
Cihazı fişten çekin ve
takılıdır. Cihaz
açma/kapama düğmesine tekrar
güvenlik nedeniyle basın.
yalnızca kablosuz
olarak kullanılabilir.
Yeniden şarj
edilebilir pil
bitmiştir.

Pili yeniden şarj edin.
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Sorun

Cihaz eskisi kadar
iyi tıraş etmiyor.

Cihazın alt
kısmından su
sızıyor.

Olası neden

Çözüm

Seyahat kilidi
devrededir.

Seyahat kilidini devre dışı
bırakmak için menü düğmesini 3
saniye basılı tutun.

Tıraş ünitesi, motor
çalışamayacak
kadar kirlenmiş
veya hasar
görmüştür.

Tıraş başlıklarını iyice temizleyin
veya başlıkları değiştirin.

Tıraş başlıkları
hasarlı veya
yıpranmıştır.

Tıraş başlıklarını değiştirin.

Kıllar veya kir tıraş
başlıklarını
tıkamıştır.

Tıraş başlıklarını iyice temizleyin.

Temizlik sırasında
cihazın iç gövdesi
ile dış muhafazası
arasında su
birikebilir.

Bu durum normaldir ve cihaz
içindeki tüm elektronik parçalar
su geçirmez bir güç ünitesi içine
yerleştirildiğinden tehlike teşkil
etmez.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü
Sorun
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Olası neden

Philips Hızlı Temizlik
Temizleme programı
Kapsülü'nü kullandıktan tamamlanmadan tıraş
sonra tıraş makinem
makinenizi çıkardınız.
temizlenmedi.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'nün
değiştirilmesi gerekir.

Çözüm
Tam temizleme
programı için tıraş
makinesini Philips Hızlı
Temizlik Kapsülü'nde
bırakın. Her temizleme
programı yaklaşık
1 dakika sürer.
Temizleme programı
tamamlandığında
temizleme simgesinin
ışığı söner.
Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü Kartuşu'nu
değiştirin.
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Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü açılmıyor.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü su akıtıyor.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü eğik konulmuş.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'nü düz bir
yüzeye yerleştirin.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü, tıraş makinesi
motoru ile çalışır.

Tıraş makinesini
Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'ne takın. Tıraş
makinesini açın.

Tıraş makinesi prize
takılı.

Tıraş makinesini
besleme ünitesinden
çıkarın.

Tıraş makinesinin pili
bitmiş.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'nü
kullanmadan önce tıraş
makinesini şarj edin.

Tıraş makinesini
durulayıp kalan suyu
silkelemeden
Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'nü düzenli
olarak kullanıyorsunuz.

Tıraş makinesini
Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'ne takmadan
önce her seferinde tıraş
başlıklarını duruladıktan
sonra kalan suyu
silkeleyin.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'nü
kullanmadan önce tıraş
jeli veya köpüğüyle tıraş
olup tıraş makinesini
durulamadınız.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'nü
kullanmadan önce tıraş
başlıklarını durulayın.

Ek kılavuz
S9000 tıraş makinenizle ilgili ek kılavuzlara ve videolara
ulaşmak için aşağıdaki QR kodunu tarayın veya
www.philips.com/myS9000shaver adresini ziyaret edin
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Geri dönüşüm
-

Bu simge, ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte
atılmaması gerektiğini belirtir.
Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak
toplanmasına ilişkin yürürlükte olan yönetmelikleri
izleyin.

Dahili şarj edilebilir pili çıkarma
Cihaz atıldığında, dahili şarj edilebilir pilin yalnızca bir
uzman tarafından çıkarılması gerekir. Pili çıkarmadan
önce cihazı prizden çıkardığınızdan ve pilin tamamen boş
olduğundan emin olun.

Cihazı açmak için araçlar kullanırken ve şarj
edilebilir pili çöpe atarken tüm gerekli güvenlik
önlemlerini alın.
Pillere dokunurken ellerinizin, ürünün ve pillerin
kuru olmasına dikkat edin.
Çıkarıldıktan sonra pillerin kazara kısa devre
yapmasını önlemek için pil üzerindeki
terminallerin metal nesnelere (bozuk para, toka,
yüzük vb.) temas etmemesine çok dikkat edin.
Pilleri alüminyum folyoya sarmayın. Atmadan
önce pil terminallerini bantla kapatın veya pilleri
bir plastik torbaya koyun.
1 Mümkünse tıraş veya kesme ünitesini cihazdan
çıkarın.
2 Cihazın muhafazasında vida varsa tornavida ile
çıkarın.
3 Kenarlar arasına düz bir tornavida sokup çevirerek dış
panelleri çıkarın. Ek vidaları ve/veya parçaları da
çıkarın ve geçmeli bağlantıları sökün.
4 Cihazın içinde güç ünitesi varsa cihazdan çıkarın,
telleri kesin ve güç ünitesini tornavidayla açın.
5 Tornavidayla pil etiketlerini kenara çekin ve şarj
edilebilir pili çıkarın.
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Ticari Markalar
Apple, Apple logosu, iPad ve iPhone, Apple Inc. şirketinin
ABD'deki ve başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
App Store, Apple Inc. Şirketinin ticari markasıdır.
Android, Google Inc. Şirketinin ticari markasıdır. Google
Play ve Google Play logosu, Google Inc. Şirketinin ticari
markalarıdır.
Bluetooth® isim markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.
Şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve bu markaların
Philips Kişisel Bakım tarafından kullanımı ruhsata bağlıdır.
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