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Uvod
Čestitamo za nakup in pozdravljeni pri Philipsu! Če
želite izkoristiti vse ugodnosti podpore, ki jo

Slovenščina

Slovenščina
ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem
mestu www.philips.com/welcome ali v aplikaciji.

Splošni opis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Izskočni prirezovalnik
Drsnik za sprostitev prirezovalnika
Brivna enota
Gumb za sprostitev brivne enote
Gumb za vklop/izklop
Ročaj
Vtičnica za mali vtič
Polnilno stojalo
Napajalnik
Manjši vtič
Zaščitni pokrovček
Torbica
Vložek Philips Quick Clean za čiščenje v
nastavku
14 Nastavek za hitro čiščenje Quick Clean
15 Čistilna ščetka
16 Nastavitve dolžine
17 Nastavek za oblikovanje brade
18 Glavnik za nastavek za oblikovanje brade
19 Držalo nastavka
20 Pritrdljivi nastavek s ščetko za čiščenje obraza
21 Nastavek za prirezovanje nosnih dlačic
Opomba: Priložena dodatna oprema se lahko
razlikuje med izdelki. Na škatli je prikazana
dodatna oprema, ki ste jo dobili z aparatom.
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Kaj pomenijo ikone na ročaju aparata?
Ikona

Način
delovanja

Pomen

Utripa
počasi, če
brivnik med
programom
čiščenja
vzamete iz
nastavka za
hitro čiščenje
Quick Cleana

Program čiščenja je bil prekinjen. Če
brivnik v štirih sekundah spet postavite v
nastavek za hitro čiščenje Quick Clean, se
bo program čiščenja samodejno
nadaljeval.

Utripa

Brivnik očistite v nastavku za hitro
čiščenje Quick Clean. Nastavke po vsaki
uporabi očistite pod tekočo vodo.

Sveti
Program čiščenja poteka.
neprekinjeno
Utripa hitro,
če brivnik
med
programom
čiščenja
vzamete iz
nastavka za
hitro čiščenje
Quick Clean
ali pritisnete
gumb za
vklop/izklop.

Program čiščenja je ustavljen. Če želite
nadaljevati, morate znova zagnati cikel
čiščenja tako, da brivnik vstavite v
nastavek za hitro čiščenje Quick Clean in
pritisnete gumb za vklop/izklop.

Utripa, ko
pritisnete
gumb za
vklop/izklop

Potovalni zaklep je aktiviran.

Zasveti, ko
aparat
vzamete v
roke

Število osvetljenih črtic prikazuje
preostalo zmogljivost baterije.

Slovenščina

Ikona

Način
delovanja

Pomen

Spodnja
lučka utripa
oranžno

Baterija je skoraj prazna.

Lučke
utripajo v
zaporedju

Aparat se polni.
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Sveti
Aparat je povsem napolnjen.
neprekinjeno
Utripa

Preden aparat vklopite, ga je treba
izključiti iz električne vtičnice.

Kaj pomeni ikona na nastavku za hitro
čiščenje Quick Clean?
Ikona Prikaz

Pomen

Pokaže se na nastavku za
hitro čiščenje Quick Clean

Vložek Quick Clean za čiščenje
v nastavku je treba zamenjati.

Kako napolnim aparat?
Aparat napolnite pred prvo uporabo in takrat, ko
spodnja lučka kazalnika stanja baterije utripa
oranžno, kar pomeni, da je baterija skoraj prazna.
Polnjenje traja približno eno uro.
Hitro polnjenje: Po približno petih minutah
polnjenja ima baterija dovolj energije za eno britje.
Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko
uporabljate do 60 minut brez priklopa na
električno omrežje.
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Opomba: Aparata ne morete uporabljati med
polnjenjem.

Polnjenje z napajalnikom
1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen.
2 Manjši vtič vstavite v aparat in napajalnik v
električno vtičnico.
- Ko je aparat v načinu hitrega polnjenja, lučke
kazalnika stanja baterije zasvetijo druga za
drugo. Po približno petih minutah začne
spodnja lučka kazalnika stanja baterije
utripati. Baterija ima zdaj dovolj energije za
eno britje.
- Medtem ko se aparat polni, spodnja lučka
kazalnika stanja baterije najprej utripa in
potem neprekinjeno sveti. Nato začne
utripati druga lučka in potem neprekinjeno
sveti in tako naprej, dokler ni aparat povsem
napolnjen.
- Ko je aparat povsem napolnjen, vse tri lučke
kazalnika stanja baterije neprekinjeno
svetijo. Po približno 30 minutah lučke
samodejno ugasnejo.
3 Po polnjenju napajalnik odstranite iz omrežne
vtičnice in iz aparata izvlecite mali vtič.

Polnjenje na stojalu za polnjenje (samo pri nekaterih
modelih)
1 Aparat mora biti izklopljen.
2 Mali vtič vstavite v stojalo za polnjenje in
napajalnik priključite na električno omrežje.
3 Aparat postavite na stojalo za polnjenje.
Samo nekateri modeli: Svetlobni obroč na
spodnji strani stojala za polnjenje se prižge in
se hitro vrti.

Slovenščina
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- Po približno petih minutah se začne
svetlobni obroč vrteti počasneje. Baterija ima
zdaj dovolj energije za eno britje.
- Med nadaljnjim polnjenjem aparata postaja
svetlobni obroč svetlejši in se vrti počasneje.
- Ko je aparat povsem napolnjen, svetlobni
obroč v celoti zasveti in se neha vrteti.
4 Po polnjenju napajalnik izključite iz električnega
omrežja in mali vtič izvlecite iz stojala za
polnjenje.

Znak za izključitev pred uporabo
Znak za izključitev pred uporabo utripa zato, da
vas opomni, da morate aparat pred vklopom
izključiti iz električnega omrežja in iz njega izvleči
mali vtič.

Kako uporabljam aparat in nastavke zanj?
Opozorilo: Aparat in vso dodatno opremo
pred uporabo preverite. Če je aparat ali
kateri koli del dodatne opreme poškodovan,
ga ne uporabljajte, saj se lahko
poškodujete. Poškodovani del vedno
zamenjajte z originalnim.
Opomba: Aparat je vodoodporen. Primeren je za
uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod
tekočo vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih
razlogov uporabljate samo brezžično.

Britje
Aparat je primeren za suho ali mokro uporabo,
uporabljate pa ga lahko tudi pod prho. Za mokro
britje na kožo nanesite malo vode in brivske pene
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ali gela ter brivne glave oplaknite pod tekočo toplo
vodo, nato pa upoštevajte spodnje korake.
1 Vklopite aparat.
2 Brivne glave pomikajte po koži s krožnimi gibi,
da zajamete vse dlačice, ki rastejo v različnih
smereh. Za gladko in udobno britje nežno
pritiskajte.
Opomba: Ne pritiskajte preveč, ker lahko
razdražite kožo.
Opomba: Če se brijete z gelom ali peno, brivno
enoto med britjem redno izpirajte pod tekočo
vodo, da bo gladko drsela po koži.

3 Z ožjimi stranmi brivne enote brijte težko
dosegljive predele, na primer ob robu čeljusti in
pod nosom.
4 Aparat po vsaki uporabi izklopite in očistite.
Opomba: Z aparata obvezno izperite ves brivski
gel ali peno.

Obdobje privajanja kože
Pri prvih nekaj britjih morda še ne boste dosegli
pričakovanih rezultatov in koža bi lahko bila malce
vzdražena. To je običajno. Koža in brada
potrebujeta nekaj časa, da se privadita vsakemu
novemu sistemu britja. Svetujemo, da se z
brivnikom tri tedne brijete redno (vsaj 3-krat

Slovenščina
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tedensko) in samo s tem aparatom, da se koža
privadi na nov aparat.

Opomnik za čiščenje
Ko izklopite aparat, opomnik za čiščenje utripa in
vas opozarja, da je treba aparat očistiti.
- Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da
preprečite zamašitev in poškodbe.
- Brivne glave temeljito očistite enkrat mesečno
ali kadar aparat ne brije tako dobro, kot je prej.

Prirezovanje
Prirezovalnik lahko uporabljate za oblikovanje
zalizcev in brkov.
1

Drsno stikalo za sprostitev prirezovalnika
potisnite navzdol, da odprete prirezovalnik.
2 Vklopite aparat.

3 Prirezovalnik držite pravokotno na kožo in
aparat pomikajte navzdol, pri tem pa rahlo
pritiskajte.

4 Prirezovalnik lahko uporabite tudi pod nosom.
5 Po vsaki uporabi aparat izklopite in očistite
prirezovalnik, da preprečite zamašitev in
poškodbe.
6 Zaprite prirezovalnik.

Uporaba nastavkov
Opomba: Priloženi dodatki se lahko razlikujejo
med izdelki. Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih
dobili z napravo.
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Uporaba nastavka za oblikovanje brade z glavnikom
Nastavek za oblikovanje brade z nameščenim
glavnikom lahko uporabljate za oblikovanje brade
pri fiksni nastavitvi ali pri različnih nastavitvah
dolžine. Uporabljate ga lahko tudi za predhodno
prirezovanje dolgih dlačic, da bo britje bolj gladko.
Nastavitve dolžine na nastavku za oblikovanje
brade ustrezajo dolžini dlačic, ki ostane po
prirezovanju, in se gibljejo od 1 do 5 mm.
1

Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo
odstranite z ročaja, in nastavek za oblikovanje
brade pritisnite na ročaj.

2 Glavnik potisnite naravnost v vodila na obeh
straneh nastavka za oblikovanje brade.

3 Pritisnite drsnik za dolžino in ga potisnite levo
ali desno, da izberete želeno nastavitev dolžine
dlačic.
4 Vklopite aparat.

5 Aparat premikajte navzgor in pri tem rahlo
pritiskajte. Sprednji del glavnika se mora ves čas
dotikati kože.
6 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade brez glavnika
Nastavek za oblikovanje brade brez glavnika lahko
uporabljate za oblikovanje brade, brkov, zalizcev
ali dlačic na vratu do dolžine 0,5 mm.

Slovenščina
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Nastavek za oblikovanje brade z nameščenim
glavnikom lahko uporabljate za oblikovanje brade
pri fiksni nastavitvi ali pri različnih nastavitvah
dolžine. Uporabljate ga lahko tudi za predhodno
prirezovanje dolgih dlačic, da bo britje bolj gladko.
1

Glavnik povlecite z nastavka za oblikovanje
brade.
Opomba: Glavnik primite na sredini in ga
izvlecite z nastavka za oblikovanje brade. Ne
vlecite na straneh glavnika.

2 Vklopite aparat.
3 Nastavek za oblikovanje brade držite
pravokotno na kožo in premikajte aparat
navzdol, pri tem pa rahlo pritiskajte.
4 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka za prirezovanje nosnih/ušesnih
dlačic
Nastavek za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic
uporabite, da prirežete dlačice v nosu in ušesih.

Prirezovanje nosnih dlačic
Pred prirezovanjem se prepričajte, da so nastavek
za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic in nosnici
čisti.
1

Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo
odstranite z ročaja, in pritisnite nastavek za
prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic na ročaj.
2 Vklopite aparat.
3 Prirezovalno glavo previdno vstavite v nosnico.
Nastavka ne potisnite v nosnico več kot 0,5 cm.
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4 Prirezovalno glavo počasi premikajte po
notranjosti vsake nosnice in pri tem naj bo stran
konice pritisnjena na kožo. Tako ne boste čutili
žgečkanja, ki se lahko pojavi.
5 Aparat po uporabi izklopite in očistite.
Posušena nosna sluz lahko zamaši rezilo in aparat
se ne bo vklopil. Če je rezilo zamašeno, očistite
nastavek.

Prirezovanje ušesnih dlačic
Ušesna kanala morata biti čista in brez ušesnega
masla.
1 Vklopite aparat.
2 Prirezovalno glavo počasi premikajte po robu
ušesa, da odstranite vse dlake, ki štrlijo ven.
3 Prirezovalno glavo previdno vstavite v zunanji
ušesni kanal.
Prirezovalne glave ne vstavljajte v ušesni kanal
za več kot 0,5 cm, da ne poškodujete bobniča.
4 Počasi premikajte prirezovalno glavo, da iz
zunanjega ušesnega kanala odstranite vse
neželene dlačice.
5 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Shranjevanje in potovanje
Opomba: Priporočamo, da pred shranjevanjem
aparata in nastavkov do naslednje uporabe
počakate, da se posušijo.
- Na brivnik dajte zaščitni pokrovček (če je
priložen), da se na njem ne bo nabirala
umazanija.
- Aparat hranite v torbici (če je priložena).
- Aparat lahko shranite tudi na stojalo za
polnjenje (če je priloženo) ali v nastavek za hitro
čiščenje Philips Quick Clean (če je priložen).

Slovenščina
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Potovalni zaklep
Kadar se odpravljate na pot, lahko brivnik
zaklenete. Potovalni zaklep preprečuje nenameren
vklop brivnika.
Za tri sekunde pritisnite gumb za vklop/izklop, da
uporabite način potovalnega zaklepa.
3 sec.

Kadar je potovalni zaklep aktiviran, utripa simbol
za potovalni zaklep.
Za tri sekunde pridržite gumb za vklop/izklop.
Ko se potovalni zaklep deaktivira, se aparat
samodejno vklopi.
Opomba: Brivnik se samodejno odklene, ko ga
priključite na električno omrežje.

Kako čistim aparat in nastavke zanj?
Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da bo
aparat kar najbolje deloval.

Čiščenje brivnika pod tekočo vodo
Brivnik po vsaki uporabi očistite, da preprečite
zamašitev in poškodbe.
Brivne enote nikoli ne brišite z brisačo ali
papirnim robčkom, saj lahko s tem poškodujete
brivne glave.
Ko izpirate brivno enoto, lahko iz spodnjega dela
brivnika kaplja voda. To je običajno.
1 Vklopite brivnik.
2 Brivno enoto izperite pod toplo tekočo vodo.
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3 Izklopite brivnik. Pritisnite gumb za sprostitev
brivne enote.

4 Predalček za odrezane dlačice izperite pod
toplo tekočo vodo.

5 Nosilec brivne glave izperite pod toplo tekočo
vodo.
6 Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da
se nosilec brivnih glav popolnoma posuši na
zraku.
7 Zaprite brivno enoto.

Temeljito čiščenje
Priporočamo, da brivne glave temeljito očistite
enkrat mesečno ali kadar brivnik ne brije tako
dobro, kot je prej.
1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen in
izključen iz električnega omrežja.

Slovenščina
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2 Pritisnite gumbe za sprostitev na brivni enoti in
nosilec brivnih glav povlecite z brivne enote.

3 Predalček za odrezane dlačice in nosilec brivnih
glav izperite pod tekočo vodo.
4 Odstranite brivne glave. Za podrobna navodila
glejte poglavje »Kako zamenjam brivne glave?«
Opomba: Hkrati čistite le eno rezilo in
pripadajoče ležišče, saj spadata skupaj. Če
rezilo pomotoma daste v napačno ležišče,
lahko traja več tednov, preden se znova
vzpostavi optimalno britje.
5 Rezilo in ležišče očistite pod tekočo vodo.
6 Otresite vodo, ki ostane v brivniku.
7 Brivne glave namestite nazaj v brivno enoto. Za
podrobna navodila glejte poglavje »Kako
zamenjam brivne glave?«
8 Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na
zgornjem delu brivne enote in zaprite brivno
enoto.

Čiščenje izskočnega prirezovalnika
Prirezovalnik po vsaki uporabi očistite, da
preprečite zamašitev in poškodbe.
Zobcev rezila nikoli ne brišite z brisačo ali
papirnatim robčkom, saj jih lahko s tem
poškodujete.
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1

Prepričajte se, da je aparat izklopljen in
izključen iz električnega omrežja.
2 Drsno stikalo za sprostitev prirezovalnika
potisnite navzdol, da odprete izskočni
prirezovalnik.
3 Aparat vklopite in izskočni prirezovalnik izperite
s tekočo toplo vodo.
4 Po čiščenju aparat izklopite.
5 Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da
se izskočni prirezovalnik posuši na zraku.
6 Zaprite prirezovalnik.
Nasvet: Za najboljše delovanje zobce izskočnega
prirezovalnika vsakih šest mesecev namažite s
kapljico mineralnega olja (olje ni priloženo).

Čiščenje nastavkov
Prirezovalnika ali nastavkov za oblikovanje brade
nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom,
saj lahko s tem poškodujete zobce rezila.
Priloženi dodatki se lahko razlikujejo med izdelki.
Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z
napravo.
Nastavke po vsaki uporabi očistite, da bo aparat
kar najbolje deloval.
1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen.
2 Nastavek zavrtite in ga odstranite z ročaja.
Ščetko za čiščenje obraza povlecite naravnost z
nosilca nastavka.

Slovenščina
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3 Dele temeljito izperite s toplo vodo. Milo
uporabite samo na nastavku s ščetko za
čiščenje obraza.
Nasvet: Če izpiranje nastavka za prirezovanje
nosnih/ušesnih dlačic pod tekočo vodo ni
dovolj, pritisnite nastavek na ročaj in
prirezovalno glavo za nekaj minut potopite v
kozarec tople vode. Potem vklopite aparat in ga
izperite pod tekočo vodo.
4 Previdno otresite odvečno vodo iz nastavka za
oblikovanje brade, glavnikov in nastavka za
prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic ter pustite,
da se popolnoma posušijo na zraku.
Nastavek s ščetko za čiščenje obraza osušite z
brisačo.
Strižne enote ne brišite z brisačo ali papirnim
robčkom, saj lahko s tem poškodujete zobce
rezila.
Nasvet: Za najboljše delovanje na zobce
nastavka za oblikovanje brade redno kanite
kapljico olja za šivalne stroje.

Kako uporabim nastavek za hitro čiščenje
Quick Clean?
Priprava nastavka za hitro čiščenje Quick Clean za
uporabo
1

Zavrtite in odstranite vrhnji del nastavka Quick
Clean.
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2

2 Odvijte pokrov z vložka Quick Clean za čiščenje
v nastavku.

1

3 Privzdignite jeziček na tesnilu in ga povlecite za
vogal, da odstranite tesnilo z vložka Quick Clean
za čiščenje v nastavku.

4 Pritisnite na mali okrogli delček na ročaju vložka
Quick Clean za čiščenje v nastavku, da
prelomite zaskočne kavlje na ročaju.

5 Vložek Quick Clean dajte v nastavek za hitro
čiščenje Quick Clean.

6 Vrhnji del nastavka za hitro čiščenje Quick Clean
dajte nazaj na spodnji del in ga obračajte v
desno, dokler ne zaslišite klika.

Slovenščina
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Nastavka za hitro čiščenje Quick Clean ne
nagibajte, da ne bi tekočina iztekla.

Uporaba nastavka za hitro čiščenje Quick Clean
Opomba: Če brivnik uporabljate z brivsko peno,
gelom ali izdelki za pripravo na britje, temeljito
izperite brivne glave, preden uporabite nastavek za
hitro čiščenje Quick Clean.
Odvečno vodo vedno otresite z brivnika, preden
ga postavite v nastavek za hitro čiščenje Quick
Clean.
1

Brivnik postavite z glavo naprej v nastavek za
hitro čiščenje Quick Clean. Brivnik samodejno
zazna, da je v nastavku za hitro čiščenje Quick
Clean.
2 Za začetek programa čiščenja vklopite brivnik.
Vsak program čiščenja traja približno minuto.
Med programom čiščenja sveti znak za čiščenje,
modra ikona pa utripa.
Ročaj brivnika dvakrat na kratko zavibrira, ko je
program čiščenja končan.
3 Brivnik naj se vedno povsem posuši na zraku v
nastavku Quick Clean, preden ga pospravite.

Zamenjava vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku
Vložek za nastavek Quick Clean zamenjajte takoj,
ko se pokaže ikona za zamenjavo vložka na
nastavku Quick Clean, ali pa upoštevajte spodnjo
tabelo.
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Pogostost
uporabe

Cikli

Kdaj zamenjati
vložek Quick Clean
za čiščenje v
nastavku

Vsak dan

Približno 30

Vsak mesec

Nekajkrat tedensko

Približno 20

Vsaka dva meseca

Vsak teden

Približno 13

Vsake 3 mesece

Vsak mesec

Približno 3

Vsake 3 mesece

1

Zavrtite in odstranite vrhnji del nastavka Quick
Clean.

2 Vložek Quick Clean za ročaj dvignite iz nastavka
za hitro čiščenje Quick Clean.

3 Morebitno preostalo tekočino izlijte v odtok in
prazen vložek reciklirajte v skladu z lokalnimi
predpisi o odpadkih.

4 V nastavek za hitro čiščenje Quick Clean
vstavite nov vložek Quick Clean.
Če želite naročiti nadomestne vložke Quick
Clean, optično preberite kodo QR na levi ali
obiščite www.philips.com/cleaning-cartridge.
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Kako zamenjam brivne glave?
Za optimalno delovanje brivnika priporočamo, da
brivne glave zamenjate vsaki dve leti.
Poškodovane brivne glave zamenjajte takoj. Brivne
glave vedno zamenjajte z originalnimi Philipsovimi
brivnimi glavami.

Zamenjava brivnih glav
1 Izklopite brivnik.
2 Pritisnite gumbe za sprostitev na brivni enoti in
nosilec brivnih glav povlecite z brivne enote.

2

3 Pritrdilne obročke obrnite v levo in jih
odstranite. Postavite jih na varno nekam na
stran.

1

4 Brivne glave odstranite z nosilca brivnih glav.
Uporabljene brivne glave takoj zavrzite, da jih
ne bi pomotoma zamenjali z novimi.

5 V nosilec namestite nove brivne glave.
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6 Pritrdilne obročke namestite nazaj na brivne
glave in jih obrnite v desno, da spet pritrdite
pritrdilni obroček.

1

2

- Vsak pritrdilni obroček ima dve vdolbini, ki se
natančno prilegata vdolbinam na nosilcu
brivnih glav. Obroček obračajte v desno, dokler
ne zaslišite klika, ki pomeni, da je obroček
nameščen.
Opomba: Ko ponovno vstavljate brivne glave in
nameščate pritrdilne obročke, držite nosilec
brivnih glav. Nosilca brivnih glav ne odlagajte na
površino, medtem ko to počnete, ker lahko
poškodujete brivne glave.

7 Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na
zgornjem delu brivne enote in zaprite brivno
enoto.

Podpora
Naročanje dodatne opreme
Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na
www.philips.com/parts-and-accessories ali pri
Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi obrnete na
Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji
državi (podatki za stik so na mednarodnem
garancijskem listu).
Na voljo so naslednji nadomestni deli in dodatna
oprema:

Slovenščina
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- Nadomestne brivne glave Philips SH71
- Paket dveh vložkov Philips Quick Clean CC12 za
čiščenje v nastavku
- Paket treh vložkov Philips Quick Clean CC13 za
čiščenje v nastavku
- Paket šestih vložkov Philips Quick Clean CC16
za čiščenje v nastavku
Opomba: Razpoložljivost dodatne opreme se
lahko razlikuje glede na državo.

Odpravljanje težav
V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki
se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne
morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani
www.philips.com/support poiščite seznam
pogostih vprašanj ali se obrnite na center za
pomoč uporabnikom v svoji državi.

Brivnik
Težava

Možni vzrok

Rešitev

Ko pritisnem
gumb za
vklop/izklop,
aparat ne
deluje.

Aparat je še vedno Aparat izključite in pritisnite
priključen na
gumb za vklop/izklop, da ga
električno omrežje. vklopite.
Aparat lahko iz
varnostnih
razlogov
uporabljate samo
brezžično.
Akumulatorska
baterija je prazna.

Znova napolnite baterijo.

Aktiviran je
potovalni zaklep.

Za tri sekunde pritisnite gumb
za vklop/izklop, da
deaktivirate potovalni zaklep.

28

Slovenščina

Težava

Možni vzrok

Rešitev

Brivna enota je
Brivne glave temeljito očistite
tako zelo umazana ali jih zamenjajte.
ali poškodovana,
da motor ne more
delovati.
Aparat ne brije Brivne glave so
več tako dobro, poškodovane ali
kot je včasih.
obrabljene.
Brivne glave
ovirajo dlačice ali
umazanija.
Voda uhaja iz
Med čiščenjem se
spodnjega dela lahko med
aparata.
notranjim ohišjem
in zunanjo
površino aparata
nabira voda.

Zamenjajte brivne glave.

Temeljito očistite brivne glave.

To je normalno in ni nevarno,
saj so vsi elektronski deli v
zatesnjeni motorni enoti v
aparatu.

Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean
Težava

Možni vzrok

Brivnik po uporabi
Brivnik ste odstranili,
nastavka za hitro
preden se je program
čiščenje Philips Quick čiščenja končal.
Clean ni čist.

Vložek Philips Quick
Clean za čiščenje v
nastavku je treba
zamenjati.

Rešitev
Brivnik pustite v
nastavku za hitro
čiščenje Philips Quick
Clean do konca
programa za čiščenje.
Vsak program
čiščenja traja
približno 1 minuto. Ko
se program čiščenja
konča, ikona za
čiščenje neha svetiti.
Zamenjajte vložek
Philips Quick Clean
za čiščenje v
nastavku.
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Nastavek za hitro
Nastavek za hitro
čiščenje Philips Quick čiščenje Philips Quick
Clean je nagnjen.
Clean položite na
ravno površino.
Nastavek za hitro
Nastavek za hitro
čiščenje Philips Quick čiščenje Philips Quick
Clean se ne vklopi.
Clean poganja motor
brivnika.

Brivnik postavite v
nastavek za hitro
čiščenje Philips Quick
Clean. Vklopite
brivnik.

Brivnik je priključen
na električno
omrežje.

Brivnik odklopite z
napajalnika.

Baterija brivnika je
prazna.

Brivnik napolnite,
preden uporabite
nastavek za hitro
čiščenje Philips Quick
Clean.

Iz nastavka za hitro
Nastavek za hitro
čiščenje Philips Quick čiščenje Philips Quick
Clean izteka tekočina. Clean redno
uporabljate, potem
ko brivnik izperete z
vodo, vendar ne
otresete odvečne
vode.

Po izpiranju brivnih
glav vsakič otresite
odvečno vodo, šele
potem postavite
brivnik v nastavek za
hitro čiščenje Philips
Quick Clean.

Brili ste se z brivskim
gelom ali peno in
brivnik postavili v
nastavek za hitro
čiščenje Philips Quick
Clean, ne da bi ga
prej izprali.

Temeljito izperite
brivne glave, preden
uporabite nastavek
za hitro čiščenje
Philips Quick Clean.
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