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>75% recycled paper
>75% papier recyclé

English

Important safety information
Read this important information carefully before
you use the appliance and its accessories and save
it for future reference. The accessories supplied
may vary for different products.

Danger
- Keep the supply unit dry (Fig.
1).
Warning
- The appliance is a Class III
construction (Fig. 2).
- To charge the battery, only
use the detachable supply
unit and charging pad (supply
unit, type HQ87. Charging
pad, type HQ8509 or
HQ8510) provided with the
appliance.
- Do not use an USB extension
cord.
- This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge if
they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance in a safe way and
understand the hazards
involved. Children shall not
play with the appliance.
Cleaning and user
maintenance shall not be
made by children without
supervision.

- Always check the appliance
and its attachments before
you use it. Do not use the
appliance or its attachments
if it is damaged, as this may
cause injury. Always replace a
damaged part with one of the
original type.
- Do not open the appliance to
replace the rechargeable
battery.
- The charging pad is not
intended for use in a car. It
may interfere with the
automotive electronic
systems.
- Do not use the click-on fresh
eyes attachment if you have
glaucoma, an eye injury, or
have had eye surgery within
the last 12 months.
- Do not use the click-on fresh
eyes attachment if you have
an allergy to aluminum.
Caution
- Never immerse the charging
pad in water, nor rinse it
under the tap.
- Always make sure the
charging pad is completely
dry before you connect it to
the wall socket.
- Never use water hotter than
60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its
intended purpose as shown
in the user manual.
- For safety reasons, do not
use the shaver while you
drive a car.
- For hygienic reasons, the
appliance should only be
used by one person.
- Never use compressed air,
scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive
liquids such as petrol or
acetone to clean the
appliance.
- Do not put the appliance or
any part in the dishwasher.
- Water may trickle out of the
shaver after you rinse it. This
is normal and not dangerous
because all electronics are
enclosed in a sealed power
unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in
or near wall sockets that
contain an electric air
freshener to prevent
irreparable damage to the
supply unit.
- Do not use the appliance on
chapped skin, open wounds,
healing wounds, skin
recovering from surgery or if
you suffer from a skin disease
or skin irritation, such as
severe acne, sunburn, skin
infection, skin cancer,
inflammation, eczema,
psoriasis, nylon allergy etc.
- Do not use the appliance if
you are taking steroid-based
medication.

- If you wear piercings on your
face, remove the piercings
before you use the click-on
attachments or make sure
that you do not use the
appliance on or near the
piercing.
- Do not use the click-on
massage attachment and
click-on fresh eyes
attachment with self-made
cleansers, creams, oils or
cosmetic products containing
harsh chemicals or rough
particles.
- If you wear jewelry, contact
lenses or glasses, remove
them before you use the
click-on attachments, or
make sure that you do not
use the appliance on or near
jewelry or glasses.
- Only use the click-on fresh
eyes attachment at the
lowest personal comfort
setting.
- Do not put the click-on fresh
eyes attachment in the
freezer/fridge or sun, as this
may cause a hazardous
situation for your skin.
- The click-on fresh eyes
attachment is intended for
use on the bony area below
the eye.
- Please make sure that no
loose hair gets trapped in the
click-on massage attachment
during use by wearing a
headband, tying your hair or
holding it back with your
hands.
- The click-on massage
attachment is intended to
massage the cheeks.
- Only use the click-on
massage attachment at the
medium or lowest personal
comfort setting.
- Do not use the click-on
massage attachment too
close to the nostrils.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.

General
-

This shaver is waterproof (Fig. 3). It is suitable
for use in the bath or shower and for cleaning
under the tap.
The supply unit is suitable for mains voltages
ranging from 100 to 240 volts.
The supply unit transforms 100-240 volts to a
safe low voltage of less than 24 volts.
Maximum noise level: Lc = 69 dB(A)

Recycling
-

-

This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 4).
This symbol means that this product contains a
built-in rechargeable battery which shall not be
disposed of with normal household waste (Fig.
5) (2006/66/EC). Please take your product to
an official collection point or a Philips service
center to have a professional remove the
rechargeable battery.
Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the
environment and human health.

Removing the rechargeable shaver
battery
Only remove the rechargeable battery when
you discard the shaver. Before you remove the
battery, make sure that the shaver is
disconnected from the wall socket and that
the battery is completely empty.
Take any necessary safety precautions when
you handle tools to open the shaver and when
you dispose of the rechargeable battery.
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Remove the click-on attachment from the
appliance.
On top of the appliance insert a screwdriver
between the black cylinder and silver ring. Force
the silver ring up off the appliance and remove
the top panel.
Unscrew the two screws and remove the frame.
Remove the two back black covers and slide
the front housing off the appliance.
Unscrew the two screws at the top of the inner
panel.
Place a screwdriver between the lips of the
inner panel and bend them aside. Then remove
the inner panel.
Lift out the printed circuit board with the
rechargeable battery.
Bend the battery tags aside with a screwdriver.
Remove the rechargeable battery.

Warranty and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the
international warranty leaflet.

Warranty restrictions
The shaving heads (cutters and guards) are not
covered by the terms of the international warranty
because they are subject to wear.
Hrvatski

Važne sigurnosne informacije
Pažljivo pročitajte te važne informacije prije nego li
se budete koristili uređajem i njegovim dodacima
te ih pohranite za buduću upotrebu. Isporučeni
dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode.

Opasnost
- Održavajte jedinicu za
napajanje suhom (sl. 1).
Upozorenje
- Ovaj uređaj ima konstrukciju
(sl. 2) Klase III.
- Kako biste napunili bateriju,
koristite se isključivo
odvojivom jedinicom za
opskrbu i podloškom za
napajanje (jedinica za
opskrbu, vrsta HQ87.
podložak za napajanje, vrsta
HQ8509 ili HQ8510)
isporučenom uz aparat.
- Nemojte koristiti USB
produžni kabel.
- Ovaj aparat mogu koristiti
djeca od 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili
nedostatkom iskustva i
znanja, ako su pod nadzorom
ili su dobile upute o sigurnom
korištenju aparata i ako
razumiju moguće opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati
aparatom. Djeca bez nadzora
ne smiju obavljati čišćenje i
korisničko održavanje.
- Aparat i njegove nastavke
obavezno provjerite prije
uporabe. Nemojte koristiti
aparat ili njegove nastavke
ako je oštećen jer biste se
mogli ozlijediti. Oštećeni dio
uvijek zamijenite originalnim
dijelom.
- Ne otvarajte uređaj da
zamijenite punjivu bateriju.
- Podložak za punjenje
nije namijenjen korištenju u
automobilu. On može ometati
automobilske elektroničke
sustave.
- Nastavak za osvježenje očiju
koji se pričvršćuje jednim
potezom nemojte koristiti ako
imate glaukom, ozljedu oka ili
ako ste imali kirurški zahvat
na oku u posljednjih 12
mjeseci.

- Nastavak za osvježenje očiju
koji se pričvršćuje jednim
potezom nemojte koristiti ako
ste alergični na aluminij.
Oprez
- Podložak za punjenje nikada
ne uranjajte u vodu i ne
stavljajte ga pod mlaz vode.
- Uvijek provjerite je li podložak
za punjenje potpuno suh prije
nego što ga priključite u zidnu
utičnicu.
- Za ispiranje aparata za
brijanje nikada ne koristite
vodu temperature više od 60
°C.
- Aparat koristite isključivo za
svrhu kojoj je namijenjen, kao
što je prikazano u
korisničkom priručniku.
- Iz sigurnosnih razloga, aparat
za brijanja nemojte koristiti
tijekom upravljanja
automobilom.
- Iz higijenskih razloga, aparat
bi trebala koristiti samo jedna
osoba.
- Za čišćenje aparata nikada
nemojte upotrebljavati zračni
mlaz, spužvice za ribanje,
abrazivna sredstva za
čišćenje ili agresivne tekućine
poput benzina ili acetona.
- Aparat ili neki njegov dio
nemojte stavljati u stroj za
pranje posuđa.
- Voda može curiti iz uređaja za
brijanje nakon što ga operete.
To je normalno i potpuno
bezopasno jer je sva
elektronika zaštićena u
zatvorenoj jedinici za
napajanje unutar uređaja za
brijanje.
- Ne koristite jedinicu
napajanja u ili blizu zidnih
utičnica koje sadrže električni
ovlaživač zraka da spriječite
nepopravljivu štetu jedinice
napajanja.
- Aparat nemojte koristiti na
ispucanoj koži, otvorenim
ranama, ranama koje nisu
zacijelile, koži koja se
oporavlja niti ako imate
kožnu bolest ili nadraženu
kožu, primjerice akne,
opekotine od sunca, kožnu
infekciju, rak kože, upalu,
ekcem, psorijazu, alergiju na
najlon itd.
- Aparat nemojte koristiti ako
uzimate lijekove na bazi
steroida.
- Ako na licu imate piercing,
uklonite ga prije uporabe
nastavaka koji se pričvršćuju
jednim potezom ili aparat
nemojte koristiti preko
piercinga niti u njegovoj
blizini.

- Nastavke za masažu i
osvježenje očiju koji se
pričvršćuju jednim potezom
nemojte koristiti s kremama,
uljima ili sredstvima za
čišćenje koja ste sami
napravili ili kozmetičkim
proizvodima koji sadrže
agresivne kemikalije ili
abrazivne čestice.
- Ako nosite nakit, kontaktne
leće ili naočale, uklonite ih
prije uporabe nastavaka koji
se pričvršćuju jednim
potezom ili aparat nemojte
koristiti preko ili na nakitu i
naočalama.
- Nastavak za osvježenje očiju
koji se pričvršćuje jednim
potezom koristite isključivo
na najnižoj postavci osobne
ugode.
- Nastavak za osvježenje očiju
koji se pričvršćuje jednim
potezom nikada nemojte
stavljati u zamrzivač/hladnjak
ili izlagati suncu, jer to može
izazvati opasnu situaciju za
vašu kožu.
- Nastavak za osvježenje očiju
koji se pričvršćuje jednim
potezom namijenjen je
uporabi na koštanom
području ispod oka.
- Pripazite da se tijekom
uporabe nastavka za masažu
koji se pričvršćuju jednim
potezom, za njega ne uhvati
slobodna kosa i stoga nosite
vrpcu za kosu, vežite kosu ili
je rukama držite otraga.
- Nastavak za masažu
namijenjen je masaži obraza.
- Nastavak za masažu koji se
pričvršćuje jednim potezom
koristite isključivo na srednjoj
ili najnižoj postavci osobne
ugode.
- Nastavak za masažu koji se
pričvršćuje jednim potezom
nemojte koristiti preblizu
nosnicama.
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj Philips aparat zadovoljava sve važeće
standarde i propise u vezi izlaganja
elektromagnetskim poljima.

Općenito
-

Ovaj je aparat za brijanje vodootporan (sl. 3).
Pogodan je za korištenje u kadi ili pod tušem te
za čišćenje pod mlazom vode iz slavine.
Jedinica napajanja prikladna je za napone od
100 do 240 V.
Jedinica za napajanje pretvara napon od 100 –
240 volti u sigurni niski napon manji od 24 volta.
Maksimalna razina buke: Lc = 69 dB(A)

Recikliranje
-

-

Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije
odlagati zajedno s običnim kućanskim otpadom
(2012/19/EU) (sl. 4).
Ovaj simbol znači da proizvod sadržava
ugrađenu punjivu bateriju koja se ne odlaže s
uobičajenim kućanskim otpadom (sl. 5)
(2006/66/EC). Svoj proizvod odnesete na
službeno mjesto za prikupljanje otpada ili u
servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjak
uklonio punjivu bateriju.
Pridržavajte se pravila vaše zemlje o odvojenom
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda
i punjivih baterija. Pravilno odlaganje otpada
pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje.

Vađenje punjive baterije iz aparata
Uklonite punjivu bateriju tek kada uklonite
aparat za brijanje. Prije nego uklonite bateriju,
pazite da je aparat za brijanje isključen iz
zidne utičnice i da je baterija prazna do kraja.
Poduzmite potrebne mjere opreza pri
rukovanju alatima kojima otvarate aparat za
brijanje i pri zbrinjavanju punjive baterije.
1

Uklonite s uređaja nastavak koji se pričvršćuje
jednim potezom.

2 Umetnite odvijač između crnog cilindra i
srebrnog prstena na gornjoj strani uređaja.
Srebrni prsten gurnite s uređaja prema gore i
uklonite gornju ploču.
3 Odvijte dva vijka i uklonite okvir.
4 Uklonite dva stražnja crna poklopca i kliznim
potezom skinite prednje kućište s uređaja.
5 Odvijte dva vijka s gornje strane unutarnje
ploče.
6 Odvijač stavite između rubova unutarnje ploče i
savijte ih u stranu. Zatim uklonite unutarnju
ploču.
7 Podignite tiskanu pločicu s punjivom baterijom.
8 Jezičce baterije odvijačem zakrenite u stranu.
9 Izvadite punjivu bateriju.

Jamstvo i podrška
Ako su Vam potrebne informacije ili podrška,
molimo posjetite www.philips.com/support ili
pročitajte brošuru o međunarodnom jamstvu.

Ograničenja jamstva
Uvjeti međunarodnog jamstva ne pokrivaju glave
za brijanje (rezače i štitnike) jer su one podložne
trošenju.
Srpski

Važne bezbednosne informacije
Pre korišćenja aparata i njegovih dodataka, pažljivo
pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za
buduću upotrebu. Dodaci koje ste dobili u
kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do
proizvoda.

Opasnost
-

Jedinica za napajanje treba da bude suva (Sl. 1).

Upozorenje
- Aparat ima konstrukciju (Sl. 2)
klase III.
- Da biste napunili bateriju,
koristite samo jedinicu za
napajanje i podlogu za
punjenje koja može da se
skida (jedinica za napajanje,
tip HQ87. Podloga za
punjenje, tip HQ8509 ili
HQ8510) a koja se isporučuje
sa aparatom.
- Nemojte koristiti USB
produžni kabl.
- Ovaj uređaj mogu da koriste
deca koja imaju 8 godina i
više i osobe sa smanjenim
fizičkim, senzornim ili
intelektualnim mogućnostima
ili osobe bez iskustva i znanja
ukoliko imaju nadzor ili
ukoliko su im data uputstva o
korišćenju uređaja na
bezbedan način i sa
razumevanjem mogućih
opasnosti. Deca ne smeju da
se igraju uređajem. Deca ne
smeju da obavljaju čišćenje i
održavanje uređaja bez
nadzora.
- Uvek proverite aparat i
njegove dodatke pre
korišćenja. Nemojte koristiti
aparat ili dodatke ako su
oštećeni jer to može izazvati
povrede. Uvek zamenite
oštećeni deo originalnim
novim delom.
- Nemojte otvarati aparat da
biste zamenili punjivu
bateriju.
- Podloga za punjenje nije
namenjena za upotrebu u
automobilu. Ona može da
ometa električni sistem
automobila.
- Nemojte koristiti dodatak za
sveže oči koji se skida ako
imate glaukom, povredu oka
ili ste imali operaciju oka u
poslednjih 12 meseci.
- Nemojte koristiti dodatak za
sveže oči koji se skida ako
imate alergiju na aluminijum.

Oprez
- Nikada ne uranjajte podlogu
za punjenje u vodu i nemojte
je prati pod slavinom.
- Uvek proverite da li je
podloga za punjenje potpuno
suva pre nego što je
priključite u zidnu utičnicu.
- Za ispiranje aparate za
brijanje nemojte koristiti vodu
topliju od 80°C.
- Ovaj aparat koristite isključivo
za svrhe za koje je namenjen,
kao što je prikazano u
korisničkom priručniku.
- Iz bezbednosnih razloga,
nemojte da koristite aparat za
brijanje dok vozite automobil.
- Iz higijenskih razloga, aparat
bi trebalo da koristi samo
jedna osoba.
- Za čišćenje aparata nemojte
da koristite kompresovani
vazduh, jastučiće za ribanje,
abrazivna sredstva za
čišćenje niti agresivne
tečnosti kao što su benzin ili
aceton.
- Nemojte da stavljate aparat
niti bilo koji njegov deo u
mašinu za sudove.
- Nakon što isperete aparat za
brijanje, iz njega može da curi
voda. To je normalno i nije
opasno, jer je sva elektronika
zatvorena u zapečaćenoj
jedinici za napajanje unutar
aparata.
- Nemojte da koristite jedinicu
za napajanje u zidnim
utičnicama koje sadrže
električni osveživač vazduha
niti blizu njih kako je ne biste
nepopravljivo oštetili.
- Aparat nemojte da koristite
na ispucaloj koži, otvorenim
ranama, ranama koje
zarastaju, koži koja se
oporavlja od operacije ili ako
patite od kožnih
bolesti/iritacija kože poput
ozbiljnih akni, opekotina od
sunca, infekcije kože, raka
kože, upale, ekcema,
psorijaze, alergije na najlon
itd.
- Nemojte da koristite aparat
ako uzimate lekove na bazi
steroida.
- Ako na licu imate minđušu,
uklonite je pre upotrebe
dodataka koji se skidaju ili
vodite računa da aparat ne
koristite na minđuši ili oko nje.
- Nemojte koristiti dodatke za
masažu ili za sveže oči, koji se
skidaju, zajedno sa
sredstvima za čišćenje,
kremama, uljima ili
kozmetičkim proizvodima
koje ste sami napravili ako
sadrže agresivne hemikalije ili
grube čestice.
- Ako nosite nakit, kontaktna
sočiva ili naočare, skinite ih
pre upotrebe dodataka koji
se skidaju ili vodite računa da
aparat ne koristite na nakitu
ili naočarima niti oko njih.

- Koristite dodatak za sveže oči
koji se skida samo na
najnižem podešavanju koji
vam odgovara.
- Nemojte stavljati dodatak za
sveže oči koji se skida u
zamrzivač/frižider ili ga
ostavljati na suncu jer to
može da ima opasne
posledice po vašu kožu.
- Dodatak za sveže oči koji se
skida je namenjen za
upotrebu na jagodičnoj kosti
ispod oka.
- Vodite računa da se tokom
korišćenja ne zaglavi otpala
dlaka u dodatku za masažu
koji se skida tako što ćete
nositi traku za glavu, vezati
kosu ili je držati da ne pada
na lice.
- Dodatak za masažu koji se
skida namenjen je za masažu
obraza.
- Koristite dodatak za masažu
koji se skida samo na
srednjem ili najnižem
podešavanju koji vam
odgovara.
- Nemojte koristiti dodatak za
masažu koji se skida previše
blizu nozdrva.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim
standardima i propisima o izloženosti
elektromagnetnim poljima.

Opšte
-

-

Ovaj aparat za brijanje je vodootporan (Sl. 3).
Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za
vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom
vode.
Aparat odgovara električnoj mreži sa naponom
od 100 do 240 volti.
Jedinica za napajanje pretvara napon u
rasponu 100–240 V u bezbedan niski napon
manji od 24 V.
Maksimalan nivo buke: Lc = 69 dB(A)

Reciklaža
-

-

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne
sme odlagati zajedno sa običnim kućnim
otpadom (2012/19/EU) (Sl. 4).
Ovaj simbol znači da ovaj proizvod sadrži
ugrađenu punjivu bateriju koju ne treba
odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom
(Sl. 5) (2006/66/EC). Odnesite proizvod na
zvanično mesto za prikupljanje ili u servisni
centar kompanije Philips kako bi profesionalno
lice uklonilo punjivu bateriju.
Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa
zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i
elektronskih proizvoda i punjivih baterija.
Pravilno odlaganje pomaže u sprečavanju
negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu
sredinu.

Uklanjanje punjive baterije aparata
za brijanje
Uklonite punjivu bateriju samo kada odlažete
aparat za brijanje. Pre nego što izvadite
bateriju, uverite se da je aparat za brijanje
isključen iz zidne utičnice i da je baterija
potpuno prazna.
Preduzmite sve neophodne bezbednosne
mere predostrožnosti kada rukujete alatkama
za otvaranje aparata za brijanje i kada bacate
punjivu bateriju.
1 Uklonite dodatak koji se skida sa aparata.
2 Na vrh aparata postavite odvijač između crnog
cilindra i srebrnog prstena. Pritisnite srebrni
prsten da se odvoji od aparata i uklonite gornji
panel.
3 Odvijte dva vijka i izvadite okvir.
4 Uklonite dve crne zadnje maske i gurnite
prednje kućište tako da se odvoji od aparata.
5 Odvijte dva vijka na vrhu unutrašnjeg panela.
6 Postavite odvijač između usana unutrašnjeg
panela i savijte ih na stranu. Zatim uklonite
unutrašnji panel.
7 Izvucite štampanu ploču sa punjivom baterijom.
8 Savijte jezičke baterije u stranu pomoću
odvijača.
9 Uklonite punjivu bateriju.

Garancija i podrška
Ako su vam potrebne informacije ili podrška,
posetite stranicu www.philips.com/support ili
pročitajte međunarodni garantni list.

Ograničenja garancije
Glave za brijanje (rezači i štitnici) nisu obuhvaćene
uslovima međunarodne garancije jer su podložne
habanju.

Български

Важна информация за безопасност
Преди да използвате уреда и аксесоарите към
него, прочетете внимателно тази важна
информация и я запазете за бъдеща справка.
Включените в комплекта аксесоари може да са
различни за отделните продукти.

Опасност
- Пазете захранващото
устройство сухо (Фиг. 1).
Предупреждение
- Уредът има конструкция от
Class III (Фиг. 2).
- За зареждане на батерията
използвайте само
разглобяемия захранващ
модул и подложката за
зареждане (захранващ
модул от тип HQ87.
Подложка за зареждане,
тип HQ8509 или HQ8510),
предоставени с уреда.
- Не използвайте USB
удължителен кабел.
- Този уред може да се
използва от деца,
навършили 8 години, и от
хора с намалени физически,
сетивни или умствени
възможности или без опит
и познания, ако са под
наблюдение или са
инструктирани за
безопасна употреба на
уреда и разбират
евентуалните опасности. Не
позволявайте на деца да си
играят с уреда.
Почистването и
потребителската
поддръжка не бива да се
извършват от деца без
надзор.
- Винаги проверявайте уреда
и прикачените към него
накрайници, преди да го
използвате. Не използвайте
уреда или негов накрайник,
ако е повреден, тъй като
това може да доведе до
нараняване. Винаги
сменяйте повредена част с
оригинална такава.
- Не се отваряйте уреда, за
да смените акумулаторната
батерия.
- Подложката за зареждане
не е предназначена за
употреба в автомобил.
Може да въздейства на
автомобилната електронна
система.
- Не използвайте накрайника
за прикачване „Свежи очи“,
ако имате глаукома,
нараняване на очите, или
сте били подложени на
очна хирургия през
последните 12 месеца.
- Не използвайте накрайника
за прикачване „Свежи очи“,
ако сте алергични към
алуминий.
Внимание
- Никога не потапяйте
подложката за зареждане
във вода и не я изплаквайте
с течаща вода.

- Винаги проверявайте дали
подложката за зареждане е
напълно суха, преди да я
включите в контакта.
- Никога не изплаквайте
самобръсначката с вода,
по-гореща от 60°C.
- Използвайте този уред само
по предназначение, както е
посочено в ръководството
за потребителя.
- С цел безопасност не
използвайте
самобръсначката, докато
шофирате.
- По хигиенни съображения
уредът трябва да се
използва само от едно
лице.
- Никога не почиствайте
уреда с въздух под
налягане, абразивни гъби,
абразивни почистващи
препарати или агресивни
течности, като бензин или
ацетон.
- Не поставяйте уреда или
някоя от частите му в
съдомиялна машина.
- От самобръсначката може
да капе вода, след като я
изплакнете. Това е
нормално и не е опасно,
тъй като цялата
електроника е затворена в
капсулован силов блок
вътре в самобръсначката.
- Не използвайте
захранващото устройство
във или близо до контакти,
в които има включен
електрически освежител за
въздух, за да предотвратите
непоправима повреда на
захранващото устройство.
- Не използвайте уреда върху
напукана кожа, отворени
рани, заздравяващи рани,
възстановяваща се след
операция кожа или ако
страдате от кожно
заболяване или възпаление
на кожата, като например
тежка форма на акне,
слънчеви изгаряния, кожна
инфекция, рак на кожата,
възпаление, екзема,
псориазис, алергия към
найлон и т.н.
- Не използвайте уреда, ако
приемате стероидни
медикаменти.
- Ако имате пиърсинг на
лицето си, свалете го, преди
да използвате
накрайниците а
прикачване, или се уверете,
че не използвате уреда
върху или близо до
пиърсинга.
- Не използвайте накрайника
за прикачване за масаж и
накрайника за прикачване
"Свежи очи" с домашно
приготвени почистващи
средства, кремове, масла
или козметични продукти,
съдържащи агресивни
химикали или груби
частици.

- Ако носите украшения,
контактни лещи или очила,
ги свалете, преди да
използвате накрайниците
за прикачване, или се
уверете, че не използвате
уреда върху или близо до
украшения или очила.
- Използвайте накрайника за
прикачване „Свежи очи“
само на най-ниската
настройка, при която
изпитвате комфорт.
- Не оставяйте накрайника за
прикачване "Свежи очи"
във фризера/хладилник или
на слънце, тъй като това
може да доведе до вредни
влияния за кожата ви.
- Накрайникът за прикачване
„Свежи очи“ е
предназначена за употреба
върху скулата под окото.
- Уверете се, че отделни
косми няма да се захванат в
накрайника за прикачване
за масаж по време на
употреба, като носите лента
за глава, като си вържете
косата или като я държите с
ръцете си.
- Накрайникът за прикачване
за масаж е предназначен за
масаж на бузите.
- Използвайте накрайника за
прикачване за масаж само
на средната или на найниската настройка, при
която изпитвате комфорт.
- Не използвайте накрайника
за прикачване за масаж
прекалено близо до
ноздрите.
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред Philips отговаря на всички действащи
стандарти и разпоредби, свързани с излагането
на електромагнитни полета.

Обща информация
-

Тази самобръсначка е водоустойчива (Фиг.
3). Тя е подходяща за употреба във ваната
или под душа и за почистване с течаща вода.
Захранващият модул е подходящ за
напрежение на мрежата от 100 до 240 V.
Захранващото устройство трансформира
100 – 240 волта до безопасно ниско
напрежение под 24 волта.
Максимално ниво на шума: Lc = 69 dB(A)

Рециклиране
-

-

Този символ означава, че продуктът не може
да се изхвърля заедно с обикновените
битови отпадъци (2012/19/ЕС) (Фиг. 4).
Този символ означава, че продуктът
съдържа вградена акумулаторна батерия,
която не трябва да се изхвърля заедно с
обикновените битови отпадъци (Фиг. 5)
(2006/66/EО). Занесете продукта си в
официален пункт за събиране на отпадъци
или сервизен център на Philips, където
акумулаторната батерия да бъде извадена
от професионалист.
Следвайте правилата на вашата държава за
разделно събиране на електрически и
електронни продукти и акумулаторни
батерии. Правилното изхвърляне помага за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото
здраве.

Изваждане на акумулаторната
батерия на самобръсначката
Извадете акумулаторната батерия само
когато изхвърляте самобръсначката. Преди
да извадите батерията, се уверете, че
самобръсначката е изключена от контакта и
батерията е изтощена напълно.
Вземете всички необходими мерки за
безопасност, когато боравите с инструменти
за отваряне на самобръсначката и когато
изхвърляте акумулаторната батерия.
1

Отстранете приставката с щракване от
уреда.
2 От горната част на уреда пъхнете отвертка
между черния цилиндър и сребристия
пръстен. Извадете със сила сребристия
пръстен от уреда и отстранете горния панел.
3 Развийте двата винта и отстранете рамката.

4 Отстранете двата задни черни капака и
извадете с плъзване предния корпус от
уреда.
5 Развийте двата винта в горната част на
вътрешния панел.
6 Поставете отвертка между челюстите на
вътрешния панел и ги извийте настрани.
След това отстранете вътрешния панел.
7 Извадете с повдигане печатната платка с
акумулаторната батерия.
8 Огънете встрани клемите на батерията с
отвертка.
9 Извадете акумулаторната батерия.

Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или
поддръжка, посетете www.philips.com/support
или прочетете листовката за международна
гаранция.

Ограничения на гаранцията
Условията на международната гаранция не
важат за бръснещите глави (ножчета и
предпазители), тъй като те подлежат на
амортизация.

