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Giriş
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.

Genel açıklamalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Açılır düzeltici
Düzeltici çıkarma düğmesi
Tıraş ünitesi
Tıraş ünitesi çıkarma düğmesi
Açma/kapama düğmesi
Tutma yeri
Küçük fiş için soket
Şarj standı
Besleme birimi
Küçük fiş
Koruma kapağı
Kılıf
Philips Hızlı Temizlik Kapsülü kartuşu

Türkçe

Türkçe
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
21 Takılıp çıkarılır burun kılı düzeltici aparatı
Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere
göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazınız ile
birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilmektedir.

Cihazımın sapındaki simgeler ne anlama
geliyor?
Sim
ge

Davranış

Anlamı

Titreme

Temizleme programı devam ediyor.

Temizleme
programı
sırasında Hızlı
Temizlik
Kapsülü'nden
tıraş makinesini
çıkarırken
yavaşça yanıp
sönme

Temizleme programı kesintiye uğradı.
Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne
dört saniye içinde tekrar takarsanız
temizleme programı otomatik olarak
devam eder.

Cihazı kapatırken Hızlı Temizlik Kapsülü'ndeki tıraş
yanıp sönme
makinesini temizleyin. Aparatları musluk
suyu altında temizleyin.
Işığın sürekli
yanması

Temizleme programı devam ediyor.
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Davranış

Anlamı

Temizleme
programı
sırasında Hızlı
Temizlik
Kapsülü'nden
tıraş makinesini
çıkarırken veya
açma/kapama
düğmesine
basarken hızlıca
yanıp sönme

Temizleme programı durduruldu. Devam
etmek isterseniz tıraş makinesini Hızlı
Temizlik Kapsülü'ne takarak ve
açma/kapama düğmesine basarak
temizleme döngüsünü yeniden
başlatmanız gerekir.

Işığın yanması

SkinIQ etkin bir şekilde tıraş davranışınızı
algılıyor.

Işığın yeşil
yanması

Doğru tıraş hareketi (dairesel hareketler)
kullanıldı.

Işığın turuncu
yanması

Tıraş hareketiniz daha iyi olabilir. Ayrıntılar
ve tavsiyeler için uygulamaya bakın.

Işığın yanması

Uygulamayı açın. Açtığınızda ya bir bildirim
görürsünüz ya da veri kaybını önlemek için
tıraşlarınızı eşitlemeniz gerekir.

Yavaşça yanıp
sönme

Tıraş makineniz ve akıllı telefonunuz
arasında bağlantı kurulamadı.

Hızlıca yanıp
sönme

Bir hata meydana geldi (ör. motor tıkandı).
Ayrıntılar için uygulamaya bakın.

Yanıp Sönme

Cihazı açmadan önce cihazın prizden
çıkarılması gerekir.

Açma/kapama
düğmesine
bastığınızda
yanıp sönme

Seyahat kilidi devrededir.

Türkçe

Sim
ge

Davranış

Anlamı

Cihazı elinize
aldığınızda ışığın
yanması

Yanan çubuk sayısı, kalan pil şarj
seviyesini gösterir.

Turuncu yanıp
sönen alt ışık

Pil neredeyse boştur.

Işıkların sırayla
yanıp sönmesi

Cihaz şarj oluyor.

Işığın sürekli
yanması

Cihaz tamamen şarj olmuş.

Hızlı Temizlik Kapsülü'mdeki simge ne
anlama geliyor?
Sim
ge

Davranış

Anlamı

Hızlı Temizlik Kapsülü'nde
görünür

Hızlı Temizlik Kapsülü'nün
değiştirilmesi gerekir.

Cihazımı nasıl şarj edebilirim?
Cihazı ilk kullanımdan önce ve pil durum
göstergesinin en altındaki ışığı pilin boşalmak
üzere olduğunu ifade eden turuncu yanıyorsa şarj
edin.
Şarj olma süresi yaklaşık 1 saattir.
Hızlı Şarj: Pil, yaklaşık 5 dakika şarj edildiğinde bir
tıraş için yetecek enerji sağlanır.
Cihaz tam olarak şarj edildiğinde 60 dakikaya
kadar kablosuz olarak kullanılabilir.
Not: Cihazı şarj işlemi sırasında kullanamazsınız.
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Besleme ünitesiyle şarj etme
1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
2 Küçük fişi cihaza, adaptörü de duvardaki prize
takın.
- Cihaz hızlı şarj modundayken pil durum
göstergesinin ışıkları birbiri ardına yanar.
Yaklaşık 5 dakikadan sonra pil durumu
göstergesinin en altındaki ışık yanıp söner. Pil
artık bir tıraşlık güce sahip olur.
- Cihaz şarj olurken pil durum göstergesinin en
altındaki ışık önce yanıp söner ve ardından
sürekli olarak yanar. Ardından ikinci ışık yanıp
söner, sonra sürekli olarak yanar ve cihaz
tamamen şarj olana kadar yanmaya devam
eder.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda üç pil
durumu göstergesi ışığı da sürekli olarak
yanar. Yaklaşık 30 dakika sonra, ışık otomatik
olarak kapanır.
3 Şarj ettikten sonra besleme ünitesini prizden
çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.

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 tıraşlık güce sahip
olur.
- Cihaz şarj olmaya devam ederken ışık halkası
daha parlak olur ve daha yavaş döner.

Türkçe
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- Cihaz tamamen şarj olduğunda ışık halkası
tam olarak yanar ve dönmesi durur.
4 Şarj ettikten sonra besleme ünitesini prizden
çıkarın ve küçük fişi şarj standından çekin.

'Kullanmak için fişten çekin' simgesi
"Kullanmak için fişten çekin" simgesi, cihazı
açmadan önce prizden çıkarmanız ve küçük fişi de
cihazdan çıkarmanız gerektiğini size hatırlatmak
için yanıp söner.

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.
Not: Bu cihaz su geçirmezdir. Banyo ve duşta
kullanılmaya ve musluk altında temizlemeye
uygundur. Cihaz güvenlik nedeniyle yalnızca
kablosuz olarak kullanılabilir.

SkinIQ
Bu cihaz, sakal yoğunluğunuzu ve tıraş
tekniklerinizi akıllıca tespit eden SkinIQ
teknolojisine sahiptir. Daha iyi bir teknik için
uygulamadan kişiselleştirilmiş tıraş tavsiyeleri
alabilirsiniz.
2 şekilde tavsiye alabilirsiniz: gerçek zamanlı
kılavuzlu tıraşlar ve eşitlenmiş tıraşlar. Tıraş
deneyiminizi geliştirmek için kılavuzlu tıraşlarla
başlamanızı tavsiye ederiz.
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- Cihazınızın doğru kullanılması en iyi tıraş
sonucunun elde edilmesini sağlar.
- Eşitlenmiş tıraşlar ve kişiselleştirilmiş
programlardan edinilen tavsiyeleri uygulayın.

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 Tüm tüyleri yakalamak için tıraş başlıkların
dairesel hareketlerle farklı yönlerde hareket
ettirin. 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.

Türkçe
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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.
SkinIQ hareket kılavuzu: Tıraşınız bittiğinde
cihazın sapından geri bildirim alırsınız. Hareket
geri bildirim simgesi çeşitli renklerde yanarak
size genel tıraşınız hakkında geri bildirim sağlar.
- Doğru hareketle (dairesel hareketler) tıraş
olduğunuzda hareket geri bildirim simgesi
yeşil yanar.
- Tıraş hareketinizin iyileştirilebileceği
durumda hareket geri bildirim simgesi
turuncu yanar. Ayrıntılar ve tavsiyeler için
uygulamaya bakın.

Cilt adaptasyon dönemi
İlk tıraş deneyimlerinizde beklediğiniz sonucu
alamayabilirsiniz ve hatta cildiniz tahriş olabilir. Bu
durum 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.
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Temizlik hatırlatıcısı
Cihazı kapattığınızda temizlik uyarısı cihazın
temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak üzere yanıp
söner.
- 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.

Tıraşlarınızı eşitleyin
Bu tıraş makinesi, tıraş verilerinizi saklayarak tıraş
olurken akıllı telefon kullanma ihtiyacını ortadan
kaldırır.
Veri depolaması dolmak üzereyken bildirim
sembolü yanıp söner. Veri kaybını önlemek için
tıraş makinenizi uygulama ile eşitleyin.
1 Tıraş makinesine yakın olduğunuzdan emin
olun ve uygulamayı açın.
2 Uygulama otomatik olarak bağlanır ve son
tıraşlarınızı eşitler.

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

Türkçe
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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.

Takılıp çıkarılır aparatları kullanma
Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere
göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazının ile
birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilir.

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.
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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.

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.
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.
1

Sakal şekillendirme aparatının tarağını çekerek
çıkarın.
Not: Sakal şekillendirme aparatının tarağını
ortasından tutun ve çekin. Tarağın yan
taraflarından çekmeyin.

2 Cihazı açın.

Türkçe
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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.

Burun/kulak kılı düzeltici aparatının
kullanılması
Burun ve/veya kulak kıllarınızı düzeltmek için
burun/kulak kılı düzeltici aparatını kullanabilirsiniz.

Burun kıllarını düzeltme
Düzeltme işleminden önce hem burun/kulak kılı
düzeltici aparatının hem de burun deliklerinin
temiz olduğundan emin olun.
1

Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek
sapından çıkartın ve burun/kulak kılı düzelticiyi
bastırarak sapa takın.
2 Cihazı açın.
3 Düzeltme başlığını dikkatle burun
deliklerinizden birine sokun.
Aparatı burun deliğinize 0,5 cm'den fazla
sokmayın.
4 Düzeltme başlığını burun deliklerinizde
yavaşça hareket ettirirken düzeltme başlığının
yan kısmını cildinize sıkıca bastırın. Bu,
oluşabilecek gıdıklanma hissini azaltır.
5 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı
temizleyin.
Kurumuş burun mukozası kesici üniteyi tıkayarak
cihazın açılmasını engeller. Kesici ünite tıkanırsa
aparatı temizleyin.

Kulak kıllarını düzeltme
Kulaklarınızın dış kısımlarının temiz olduğundan
emin olun.
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1 Cihazı açın.
2 Kulak kenarlarında çıkan kıllardan kurtulmak için
düzeltme başlığını, kulağınızın kenarı boyunca
yavaşça gezdirin.
3 Düzeltme başlığını dış kulak kanalına dikkatli bir
şekilde sokun.
Kulak zarına zarar verebileceğinden düzeltme
başlığını kulak kanalına 0,5 cm'den daha fazla
sokmayın.
4 Dış kulak kanalınızdaki tüm istenmeyen
kıllardan kurtulmak için cihazı yavaşça hareket
ettirin.
5 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.

Türkçe

20 sec.
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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.

20 sec.

20 sec.

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.

Cihazın saklanması ve taşınması
Not: Cihazı ve parçalarını bir sonraki kullanım için
saklamadan önce kurutmanızı öneririz.
- Üzerinde kir birikmesini önlemek için tıraş
makinesine koruma kapağı (varsa) takın.
- Cihazı kılıfında saklayın (verilmişse).
- Alternatif olarak, cihazı şarj standında (varsa)
veya Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nde (varsa)
saklayın.
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Seyahat kilidi
Seyahat edeceğiniz zaman tıraş makinesini
kilitleyebilirsiniz. Seyahat kilidi, tıraş makinesinin
seyahat sırasında yanlışlıkla açılmasını önler.

Seyahat kilidini etkinleştirme
Seyahat kilidi modunu kullanmak için
açma/kapama düğmesine 3 saniye basılı tutun.
3 sec.

Seyahat kilidi devreye girdiğinde seyahat kilit
sembolü yanıp söner.
Not: Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde Bluetooth
kapatılır.

Seyahat kilidini devre dışı bırakma
Açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Seyahat kilidi devre dışı bırakılırsa cihaz otomatik
olarak açılır.
Not: Tıraş makinesi bir prize bağlanınca otomatik
olarak kilidi açılır.

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.
Tıraş ünitesini durularken tıraş makinesinin
tabanından su sızabilir. Bunun olması normaldir.

Türkçe
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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.
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1

Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden
çıkarıldığından emin olun.
2 Tıraş ünitesi üzerindeki çıkarma düğmelerine
basın ve 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.

Türkçe
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Düzeltici dişleri hasar görebileceğinden, düzeltici
dişlerini kesinlikle havlu veya kağıt mendil ile
kurulamayın.
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.
En iyi performansı elde etmek için her kullanımdan
sonra takıp çıkarılır aparatları temizleyin.
1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
2 Aparatı döndürerek sapından çıkartın.
Temizleme fırçası başlığını aparat yuvasından
çekerek çıkarın.
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3 Parçaları ılık suyla iyice temizleyin. Temizleme
fırçası aparatında yalnızca sabun kullanın.
İpucu: Burun/kulak kılı düzeltici aparatını
musluk altında yıkamak yeterli olmazsa aparatı
bastırarak sapa takın ve düzeltme başlığını
birkaç dakika ılık suyla dolu bardağa koyun.
Ardından cihazı açın ve musluk altında yıkayın.
4 Sakal şekillendirici, taraklar ve burun/kulak kılı
düzeltici aparatlarındaki kalan suyu dikkatlice
silkeleyin ve havayla kurumaya bırakın.
Temizleme fırçası aparatını bir havlu ile
kurulayın.
Düzeltme aparatının dişleri hasar
görebileceğinden dolayı kesme ünitesini
kesinlikle havlu veya kağıt mendil ile
kurulamayın.
İpucu: En iyi performans için sakal şekillendirici
aparatın dişlerini düzenli olarak bir damla dikiş
makinesi yağıyla yağlayın.

Hızlı Temizlik Kapsülü'nü nasıl kullanabilirim?
Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanım için hazırlanması
1

2

1

Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını
döndürerek çıkarın.

2 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun kapağını
çevirerek çıkarın.

Türkçe
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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.

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.
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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, Hızlı Temizlik
Kapsülü'ne takıldığını otomatik olarak algılar.
2 Temizleme programını başlatmak için tıraş
makinesini çalıştırın.
Her temizleme programı yaklaşık bir dakika
sürer. Temizleme programı sırasında temizleme
sembolü sürekli olarak yanar ve mavi simge
titrer.
Temizleme programı tamamlandığında tıraş
makinesi sapı hızlıca iki defa titrer.
3 Kılıfına koymadan önce tıraş makinesinin Hızlı
Temizlik Kapsülü'nde tamamen havayla
kurumasını bekleyin.

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

Türkçe
Her ay

Yaklaşık 3
1
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3 ayda bir

Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını
döndürerek çıkarın.

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

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.

Tıraş makinemi ve akıllı telefonumu nasıl
bağlayabilirim?
Not: Akıllı telefonunuzda Bluetooth® 4.1 veya daha
üst bir sürümünün bulunduğundan emin olun.
Bu tıraş makinesi, uygulamaya bağlamak için
Bluetooth® 4.1 veya daha üst bir sürümle
uyumludur. Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzu
eşlediğinizde tıraş makinesi kapalı olsa bile tıraş
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makinenizdeki Bluetooth otomatik olarak açılır. Bu,
tıraş verilerinizin daha sonra eşitlenmesini
sağlayarak tıraş olurken akıllı telefon kullanma
ihtiyacını ortadan kaldırır.
Tıraş makinenizi açtığınız ilk birkaç seferde, bir akıllı
telefonla bağlantı kurmadıysanız bildirim sembolü
yanıp söner.

Tıraş makinenizdeki Bluetooth'u seyahat kilidini
etkinleştirerek kapatabilirsiniz.
3 sec.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonu eşleyin.
Tıraş verilerinizi eşitlemek, kişisel ayarlarınızı
değiştirmek ve düzenli tavsiyeler almak için
uygulamayı kullanabilirsiniz.
Uygulama, çeşitli iPhone ve Android™ akıllı telefon
modelleri ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için www.philips.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.
1 Uygulamayı indirin.
2 Bluetooth'un akıllı telefonunuzda açık
olduğundan emin olun.
S7920
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3 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.

Bildirim simgesi
Tıraş makinesinde bir bildirim simgesi
bulunmaktadır. Uygulamada önemli bir mesajınız
olduğunda, bildirim simgesi yanar. Simge
yandığında yapmanız gereken tek şey akıllı
telefonunuzda uygulamayı açmak ve uygulamanın
size sağladığı kolay ipuçlarını izlemektir. Daha fazla
desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

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:
Tıraş makinesinin eşlemesini kaldırın: Tıraş
makinesi ile uygulama arasındaki bağlantıyı
kaldırmak için başlıktaki açma/kapama düğmesine
yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun.
Not: Bildirim sembolü 4 defa kısa süreyle
yanarsa eşleme başarıyla kaldırılmıştır.
Akıllı telefonunuzun eşleşmesini 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.
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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 düğmelerine
basın ve tıraş başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden
çekerek çıkarın.

2

3 Tutma halkalarını saat yönünün tersi yönde
döndürün ve çıkarın. Halkaları güvenli bir yere
koyun.

1

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

5 Yeni başlıkları yuvaya takın.

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

1

2

- 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.

Not: Tıraş makinesi başlıklarını yeniden
takacağınız zaman tıraş başlığı tutucusunu
elinizle tutun ve tutma halkalarını yeniden takın.
Tıraş başlıkları hasar görebileceği için, bu işlemi
yaparken tıraş başlığı tutucusunu bir zemin
üzerine koymayın.
7 Tıraş başlığı tutucunun menteşesini tıraş
ünitesinin üst kısmındaki yuvaya yerleştirin ve
tıraş ünitesini kapatın.

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:
- SH71 yedek Philips tıraş başlıkları
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- CC12 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu ikili
paket
- CC13 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu üçlü
paket
- CC16 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu altılı
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 Uygulamadaki talimatları
akıllı telefonunuz
izleyerek tıraş makinenizi ve
henüz eşlenmemiş. 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 4.1 veya daha üst
bir sürümünün
bulunduğundan emin olun.
Tıraş makinenizde ve akıllı
telefonunuzda Bluetooth'un
etkinleştirildiğinden emin
olun.

Türkçe

Sorun

Olası neden
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Çözüm
Bluetooth bağlantısını
etkinleştirmek için akıllı
telefonunuzun tıraş
makinenize bir metre
mesafede olduğundan emin
olun.
Tıraş makinenizin şarj
edildiğinden emin olun.

Tıraş
makinesini
uygulama
olmadan
kullanmak
istiyorum.

Cihaz
açma/kapama
düğmesine
bastığımda
çalışmıyor.

Tıraş makinenizi her tıraştan
önce akıllı telefonunuza
bağlamak zorunda değilsiniz.
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
güvenlik nedeniyle tekrar basın.
yalnızca kablosuz
olarak kullanılabilir.
Yeniden şarj
edilebilir pil
bitmiştir.

Pili yeniden şarj edin.

Seyahat kilidi
devrededir.

Seyahat kilidini devre dışı
bırakmak için açma/kapama
düğmesini 3 saniye basılı
tutun.

Tıraş ünitesi, motor Tıraş başlıklarını iyice
çalışamayacak
temizleyin veya başlıkları
kadar kirlenmiş
değiştirin.
veya hasar
görmüştür.
Cihaz eskisi
kadar iyi tıraş
etmiyor.

Tıraş başlıkları
hasarlı veya
yıpranmıştır.

Tıraş başlıklarını değiştirin.
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Sorun

Cihazın alt
kısmından su
sızıyor.

Olası neden

Çözüm

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

Olası neden

Çözüm

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'nü
kullandıktan sonra
tıraş makinem
temizlenmedi.

Temizleme programı
tamamlanmadan
tıraş makinenizi
çıkardınız.

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'nün
değiştirilmesi gerekir.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü Kartuşu'nu
değiştirin.

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.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü açılmıyor.

Türkçe

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü su akıtıyor.
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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.
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