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Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à
Philips! Para beneficiar totalmente do suporte que
a Philips oferece, registe o seu produto em

Português
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www.philips.com/welcome ou através da
aplicação.

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 Pega
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
21 Acessório aparador de nariz 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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O que significam os ícones na pega do meu
aparelho?
Ícone

Comporta
mento

Significado

Pisca
lentamente
quando
retira a
máquina de
barbear da
Cápsula de
limpeza
rápida
durante o
programa de
limpeza.a

O programa de limpeza foi interrompido.
Se voltar a colocar a máquina de barbear
na Cápsula de limpeza rápida dentro de
quatro segundos, o programa de limpeza
é retomado automaticamente.

Intermitente

Limpe a máquina de barbear na Cápsula
de limpeza rápida. Limpe os acessórios
em água corrente.

Acende
continua
mente

O programa de limpeza está em curso.

Pisca
rapidamente
quando
retira a
máquina de
barbear da
Cápsula de
limpeza
rápida ou
pressiona o
botão de
ligar/desligar
durante o
programa de
limpeza.

O programa de limpeza foi parado. Se
pretender continuar, deve colocar a
máquina de barbear na Cápsula de
limpeza rápida e premir o botão de
ligar/desligar para reiniciar o ciclo de
limpeza.

Português

Ícone

Comporta
mento

Significado

Pisca
O bloqueio de viagem está ativado.
quando
pressiona o
botão de
ligar/desligar
Acende
quando
pega no
aparelho

O número de barras acesas indica a
carga restante da bateria.

Luz inferior
pisca em
laranja

A bateria está quase sem carga.

Luzes
piscam em
sequência

O aparelho está a carregar.

Acende
continua
mente

O aparelho está totalmente carregado.

Intermitente

Tem de desligar o aparelho da tomada
elétrica para poder voltar a ligá-lo.

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

Significado

Torna-se visível na
O cartucho da Cápsula de
Cápsula de limpeza rápida limpeza rápida tem de ser
substituído.

Como é que carrego o meu aparelho?
Carregue o aparelho antes de o utilizar pela
primeira vez e quando a luz inferior do indicador
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do estado da bateria piscar a laranja, indicando
que a bateria está quase sem carga.
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.
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.
2 Introduza a ficha pequena no aparelho e
coloque o adaptador na tomada elétrica.
- Enquanto o aparelho está no modo de
carregamento rápido, as luzes do indicador
do estado da bateria acendem-se em
sequência uma após a outra. Após cerca de
5 minutos, a luz inferior do indicador do
estado da bateria começa a piscar. A bateria
contém agora energia suficiente para fazer a
barba uma vez.
- Enquanto o aparelho estiver a carregar, a luz
inferior do indicador do estado da bateria
começa por piscar e depois fica sempre
acesa. Em seguida, a segunda luz começa a
piscar e depois fica sempre acesa e assim
sucessivamente até o aparelho estar
totalmente carregado.

Português

11

- Quando o aparelho está totalmente
carregado, todas as três luzes do indicador
do estado da bateria ficam sempre acesas.
Após cerca de 30 minutos, a luz apaga-se
automaticamente.
3 Após a carga, retire a unidade de alimentação
da tomada elétrica e retire a ficha pequena do
aparelho.

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.
4 Após o carregamento, retire a unidade de
alimentação da tomada elétrica e retire a ficha
pequena da base de carregamento.
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Símbolo "desligar a ficha para usar"
O símbolo "unplug for use" (desligar para utilizar)
pisca para lembrar que deve desligar o aparelho
da tomada elétrica e retirar a ficha pequena do
aparelho antes de o ligar.

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.
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.

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.
Nota: Não exerça demasiada pressão para não
provocar irritação na pele.

Português
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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.
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 e a sua barba necessitam de tempo
para se adaptarem a qualquer novo sistema de
barbear. Para que a sua pele se adapte ao novo
aparelho, aconselhamo-lo a barbear-se
regularmente (no mínimo, 3 vezes por semana) e
exclusivamente com este aparelho, durante um
período de 3 semanas.
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Aviso de limpeza
Quando desliga o aparelho, o aviso de limpeza fica
intermitente para o lembrar de 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.

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.
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15

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.

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.
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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.
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.
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 aparador de nariz/orelha
Pode utilizar o acessório aparador de nariz/orelha
para aparar os pelos do nariz e/ou das orelhas.
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Cortar os pelos do nariz
Certifique-se de que o acessório aparador de
nariz/orelha e as suas narinas estão limpas antes
de aparar.
1

Rode a cabeça de corte ou outro acessório
para o remover da pega e pressione o acessório
aparador de nariz/orelha contra a pega.
2 Ligue o aparelho.
3 Introduza cuidadosamente a cabeça aparadora
numa das suas narinas.
Não introduza o acessório mais de 0,5 cm nas
suas narinas.
4 Mova lentamente a cabeça aparadora em
círculos no interior de cada narina, com a parte
lateral da ponta firme contra a sua pele. Esta
ação reduz o efeito de cócegas que pode
ocorrer.
5 Desligue o aparelho e limpe o acessório após
cada utilização.
O elemento de corte pode ficar bloqueado com
muco nasal seco, o que impede a ativação do
aparelho. Se o elemento de corte estiver
bloqueado, limpe o acessório.

Aparar os pelos dos ouvidos
Certifique-se de que os canais auditivos externos
estão limpos e sem cera.
1 Ligue o aparelho.
2 Movimente lentamente a cabeça aparadora ao
longo do final da orelha para remover os pêlos
que sobressaem.
3 Introduza cuidadosamente a cabeça aparadora
no canal auditivo exterior.
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Não introduza a cabeça aparadora mais de
0,5 cm no canal auditivo para não provocar
lesões no tímpano.
4 Rode lentamente a cabeça aparadora para
remover todos os pelos indesejáveis do seu
canal auditivo externo.
5 Desligue o aparelho e limpe o acessório após
cada utilização.

Arrumação e viagens
Nota: Aconselhamo-lo a deixar secar o aparelho e
os respetivos acessórios antes de os armazenar
para a próxima utilização.
- Coloque a tampa de proteção (se fornecida) na
máquina de barbear para a proteger contra
acumulação de sujidade.
- Guarde o aparelho na bolsa (se fornecida).
- Também pode guardar o aparelho na base de
carga (se fornecida) ou na Cápsula de limpeza
rápida da Philips (se fornecida).

Bloqueio de viagem
Pode bloquear a máquina de barbear quando for
viajar. O bloqueio de viagem evita que a máquina
de barbear se ligue acidentalmente.

3 sec.

Prima o botão de ligar/desligar durante 3
segundos para ativar o modo de bloqueio de
viagem.
Quando o bloqueio de viagem está ativado, o
símbolo do bloqueio de viagem mantém-se
intermitente.
Prima o botão ligar/desligar durante três
segundos.
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Assim que o bloqueio de viagem for desativado, o
aparelho liga-se automaticamente.
Nota: A máquina de barbear desbloqueia-se
automaticamente quando é ligada a uma tomada
elétrica.

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.

20

Português
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.

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 os botões de libertação no acessório de
corte e puxe o suporte da cabeça de corte para
fora do acessório.
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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?".
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 danificálos.
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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.
Os acessórios fornecidos podem variar consoante
os produtos. A caixa mostra os acessórios que são
fornecidos com o seu aparelho.
Lave os acessórios de encaixar após cada
utilização para obter sempre um desempenho
ótimo.
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2 Rode o acessório para o remover da pega.
Puxe a cabeça da escova de limpeza a direito
para fora do suporte do acessório.
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3 Lave as peças minuciosamente com água
morna. Utilize apenas sabão no acessório de
escova de limpeza.
Sugestão: Se o enxaguamento do aparador de
nariz/orelha em água corrente não for
suficiente, pressione o acessório contra a pega
e mergulhe a cabeça do aparador num copo
com água quente durante alguns minutos. Em
seguida, ligue o aparelho e enxague-o em água
corrente.
4 Sacuda cuidadosamente o excesso de água do
estilizador de barba, dos pentes e do aparador
de nariz/orelha e deixe-os secar totalmente ao
ar.
Seque o acessório da escova de limpeza com
uma toalha.
Nunca seque o acessório de corte com uma
toalha ou com um lenço, pois isto pode
danificar os dentes aparadores.
Sugestão: Para obter um desempenho ótimo,
lubrifique regularmente os dentes do estilizador
de barba com uma gota de óleo para máquinas
de costura.

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.
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2

2 Rode e remova a tampa do cartucho da
Cápsula de limpeza rápida.

1

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

Utilizar a Cápsula de limpeza rápida
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.
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. A
máquina de barbear deteta automaticamente
que está na Cápsula de limpeza rápida.
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
símbolo de limpeza fica aceso e o ícone azul
apresenta uma pulsação.
A pega da máquina de barbear vibra duas
vazes rapidamente quando o programa de
limpeza termina.
3 Deixe a máquina de barbear secar
completamente ao ar na Cápsula de limpeza
rápida antes de a guardar.
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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 orientese 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

Todos os meses

Cerca de 3

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.
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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.

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 os botões de libertação no acessório de
corte e puxe o suporte da cabeça de corte para
fora do acessório.

2
1

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

28

Português
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.

6 Coloque novamente os anéis de retenção nas
cabeças de corte e rode-os para a direita para
os voltar a fixar.

1

2

- 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.
Nota: segure o suporte da cabeça de corte na
sua mão quando voltar a inserir as cabeças de
corte e voltar a fixar os anéis de retenção. Não
pouse o suporte da cabeça de corte sobre
nenhuma superfície, pois pode causar danos
nas cabeças de corte.
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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.

Assistência
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:
- SH71 Cabeças de corte Philips de substituição
- CC12 Cartucho de Cápsula de limpeza rápida
Philips, embalagem de 2
- CC13 Cartucho de Cápsula de limpeza rápida
Philips, embalagem de 3
- CC16 Cartucho de Cápsula de limpeza rápida
Philips, embalagem de 6
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 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.
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Máquina de barbear
Problema

Possível causa

Solução

O aparelho não
funciona
quando primo
o botão
ligar/desligar.

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
viagem encontrase ativado.

Prima o botão ligar/desligar
durante 3 segundos para
desativar o bloqueio de
viagem.

O acessório de
Limpe as cabeças de corte
corte contém
minuciosamente ou
sujidade ou está
substitua-as.
danificado de tal
forma que o motor
não funciona.
O aparelho nã
o corta tão
bem como
inicialmente.

Há uma fuga
de água na
parte inferior
do aparelho.

As cabeças de
corte estão
danificadas ou
gastas.

Substitua as cabeças de
corte.

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.
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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.

A Cápsula de limpeza Coloque a Cápsula
rápida Philips está
de limpeza rápida
inclinada.
Philips sobre uma
superfície plana.
A minha Cápsula de
limpeza rápida
Philips não se liga.

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 Carregue a máquina
de barbear não tem
de barbear antes de
carga.
utilizar a Cápsula de
limpeza rápida
Philips.
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A minha Cápsula de
limpeza rápida
Philips transborda.

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.
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