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Generell beskrivelse
1 Sprett-opp-trimmer
2 Trimmerens utløserbryter
3 Skjæreenhet
4 Utløserknapp for skjæreenhet
5 Av/på-knapp
6 Menyknapp
7 Uttak for liten kontakt
8 Ladestativ
9 Forsyningsenhet
10 Liten kontakt
11 Beskyttelsesdeksel
12 Etui
13 Philips hurtigrengjøringspatron
14 Hurtigrengjøringspatron
15 Rengjøringsbørste
16 Lengdeinnstillinger
17 Skjeggstylertilbehør som kan klikkes på
18 Kam for skjeggstylertilbehør
19 Holdertilbehør
20 Klikk-på rensebørste
Merk: Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike
produktene. Du kan se hva slags tilbehør som følger med
apparatet, på esken.

8

Norsk

Norsk

9

Introduksjon – identifisere barbermaskinen
Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips!
Registrer produktet på www.philips.com/welcome
eller via appen for å dra full nytte av støtten som Philips
tilbyr.
Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om
to versjoner av barbermaskinen S9000. Fig. A og Fig.
B hjelper deg med å identifisere hvilken versjon du
har.
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Viktig sikkerhetsinformasjon
Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye
gjennom denne viktige informasjonen før du bruker
produktet samt batteriene og tilbehøret, ta vare på den
for senere referanse. Ikke-forskriftsmessig bruk kan
medføre risiko eller alvorlige skader. Tilbehøret som
følger med, kan variere for de ulike produktene.

Advarsel
-

Hold forsyningsenheten og ladestativet i tørr stand.

-

Denne barbermaskinen er vanntett. Det kan brukes
både i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i
springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan
barbermaskinen derfor bare brukes uten ledning.
Ikke utfør endringer på forsyningsenheten.
Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av
personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om
sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker
bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn leke
med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller
vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
Koble fra apparatet før du rengjør det med vann.
Ikke bruk et ødelagt apparat. Skift ut skadede deler
med nye Philips-deler.
Apparatet skal kun rengjøres med kaldt eller lunkent
vann.
Av hensyn til hygienen bør apparatet bare brukes av
én person.
Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller
væsker som bensin eller aceton for å rengjøre
apparatet.

-
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Plasser alltid rengjøringssystemet på en stødig, jevn
og horisontal overflate for å forhindre lekkasje.
Forsikre deg alltid om at patronkammeret er lukket
før du bruker rengjøringssystemet.
Når rengjøringssystemet er klart til bruk, må det ikke
flyttes. På den måten unngår du lekkasje av
rensevæske.
Det kan dryppe vann fra kontakten nederst på
barbermaskinen når du skyller den. Dette er normalt
og er ikke farlig fordi all elektronikk er plassert i et
forseglet skall inni barbermaskinen.
For å unngå skader som ikke kan repareres, skal du
ikke bruke strømadapteren i eller i nærheten av
vegguttak som inneholder elektriske luftfriskere.
Ikke bruk rensebørsten på skadet hud eller hud som er
rammet av sykdom eller alvorlig hudirritasjon.
Ikke bruk rensebørsten hvis du bruker steroidbaserte
medisiner.
Fjern piercinger, smykker, briller osv. før du bruker
apparatet.
Vær forsiktig når du håndterer smarttelefonen i
nærheten av vann og i fuktige miljøer.
Radiobølger kan påvirke pacemakere og annet
medisinsk utstyr. Ta kontakt med lege for råd og
oppbevar apparatet minst 20 cm unna.
Maksimalt støynivå: Lc = 69 dB (A)
Bruk kun originale tilbehørs- eller forbruksdeler fra
Philips. Bruk kun en avtakbar forsyningsenhet
HQ8505.
Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en
temperatur på mellom 5 °C og 35 °C.
Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett
dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer
farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du
bruken og oppladningen og kontakter nærmeste
Philips-forhandler.
Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn
eller på en induksjonskokeplate.
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Ikke forsøk å åpne, utføre endringer på, stikke hull på,
skade eller demontere produktet eller batteriet, da
dette kan føre til at batteriet overopphetes eller
slipper ut giftige eller farlige stoffer. Unngå
kortslutning, overlading og omvendt lading av
batteriene.
Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du passe på
at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene.
Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt
med vann og kontakte lege.

Væske til Philips hurtigrengjøringspatron
-

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Får ikke svelges.

Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle
standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.

Instrukser for radioutstyr
-

-

-

Apparater i S9000-serien er utstyrt med Bluetooth
Class 2.
Bluetooth på apparater i S9000-serien fungerer på
frekvensbåndet 2,4 GHz.
Maksimal utstrålt effekt i frekvensbåndet der
apparatene i S9000-serien fungerer, er mindre enn 20
dBm.
Dette utstyret er konstruert slik at produktet oppfyller
kravet i artikkel 10 (2), siden det kan drives i minst en
EU-medlemsstat som undersøkt, og produktet er i
samsvar med artikkel 10 (10), siden det ikke har noen
restriksjoner på bruk i EU-land.
Philips erklærer at apparatene i S9000-serien er i
samsvar med grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Erklæring om
overensstemmelse kan konsulteres på
www.philips.com/support.
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Hva betyr ikonene på skjermen? (Fig. A)
-

Hovedmeny (når barbermaskinen er slått av)
Du kan bla gjennom menyelementene ved å trykke på
menyknappen.
Du kan også aktivere eller deaktivere visse funksjoner ved å
trykke og holde inne.

Ikon

Betydning
Hovedmenyen viser batteriets status i prosent.

Ikonene for menyen til bevegelseskontrollsensoren angir om
bevegelsen under siste barberingen var bra eller kan forbedres..
Du kan aktivere reiselåsen fra denne menyen.

Her viser skjermen at barbermaskinen ikke er synkronisert med
din smarttelefon.
Skjermen viser at barbermaskinen er synkronisert med din
smarttelefon.

-

Slå på barbermaskinen
Trykk på av/på-knappen for å slå på barbermaskinen.

Ikon

Betydning
Når du slår på barbermaskinen, viser en kort animasjon med disse
ikonene hvilken innstilling for tilbakemelding av trykk du
aktiverte. Bruk menyknappen for å bla gjennom innstillingene for
tilbakemelding om trykk.
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Advarsler og varslinger

Ikon

Betydning
Batteriet er nesten tomt, og du må lade barbermaskinen.

Når dataoppbevaringen nesten er full, får du en varsling som
minner deg på at du må synkronisere barberingene dine.
Synkroniser barbermaskinen med appen for å unngå tap av data.
Barberenheten er skitten eller ødelagt i en slik grad at motoren
ikke kan gå. Rengjør skjærehodene grundig.

Du bruker feil strømenhet. Bruk bare strømenheten (HQ8505)
som følger med barbermaskinen.

-

Rengjøre barbermaskinen

Ikon

Betydning
En påminnelse: rengjør barbermaskinen i poden for
hurtigrengjøring.
En påminnelse: rengjør barbermaskinen.

Rengjøringsprosessen pågår, og skjermen viser gjenværende
rengjøringstid som klokke, eller i sekunder, hvis du trykker på
menyknappen.
Rengjøringsprosessen har blitt avbrutt.

-

Koble fra for bruk

Norsk

Ikon
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Betydning
Koble fra barbermaskinen før du bruker den.

Hva betyr ikonene på skjermen? (Fig. B)
-

Hovedmeny
Du kan bla gjennom menyelementene ved å trykke på
menyknappen.
Du kan også aktivere eller deaktivere visse funksjoner ved å
trykke og holde inne.

Ikon

Betydning
Denne menyen viser batteriets status i prosent.

Du kan også aktivere eller deaktivere reiselåsen i denne menyen.

Du kan deaktivere eller aktivere tilbakemeldinger fra lysringen på
nytt i denne menyen.

-

Slå på barbermaskinen
Trykk på av/på-knappen for å slå på barbermaskinen.

-

Bluetooth

Ikon

Betydning
Dette ikonet viser at barbermaskinen er koblet til smarttelefonen
din.
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Dette ikonet vises etter at du har koblet barbermaskinen fra
smarttelefonen din.

-

Advarsler og varslinger

Ikon

Betydning
Batteriet er nesten tomt, og du må lade barbermaskinen.

Når dataoppbevaringen nesten er full, får du en varsling som
minner deg på at du må synkronisere barberingene dine.
Synkroniser barbermaskinen med appen for å unngå tap av data.
Barberenheten er skitten eller ødelagt i en slik grad at motoren
ikke kan gå. Rengjør skjærehodene grundig.

Du bruker feil strømledning. Bruk bare strømledningen som
fulgte med barbermaskinen.

-

Rengjøre barbermaskinen

Ikon

Betydning
En påminnelse: rengjør barbermaskinen i poden for
hurtigrengjøring.
En påminnelse: rengjør barbermaskinen.

Rengjøringsprosessen pågår, og skjermen viser gjenværende
rengjøringstid som klokke, eller i sekunder, hvis du trykker på
menyknappen.
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Rengjøringsprosessen har blitt avbrutt.

-

Koble fra for bruk

Ikon

Betydning
Koble fra barbermaskinen før du bruker den.

Hovedmeny (Fig. A)
Mens barbermaskinen er slått av, kan du bla gjennom de
fire menyfunksjonene ved å trykke på menyknappen.
- Gjenværende batteristrøm
Dette menyelementet viser gjenværende batterinivå.

-

Bevegelseskontrollsensor
Dette menyelementet viser tilbakemelding på
bevegelse fra den siste barberingen din.

-

Transportlås
Fra dette menyelementet kan du låse og låse opp
barbermaskinen ved å trykke på og holde inne
menyknappen i 3 sekunder. Når du skal ut og reise,
kan du låse barbermaskinen for å forhindre at den slår
seg på ved et uhell. Når transportlåsen aktiveres, blir
Bluetooth slått av automatisk og barbermaskinen
settes i energisparingsmodus.
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Bluetooth
Fra dette menyelementet kan du koble
barbermaskinen fra smarttelefonen din.
Hvis du vil ha informasjon om fordelene ved paring av
barbermaskinen og smarttelefonen din, kan du se
«Fordelene med å koble barbermaskinen til appen».
Merk: Sørg for at smarttelefonen din er utstyrt med
Bluetooth® 4.2 eller høyere.
Denne barbermaskinen er utstyrt med Bluetooth® 4.2
eller høyere for å koble til appen. Etter at
barbermaskinen og smarttelefonen er paret, vil
Bluetooth på barbermaskinen bli slått på automatisk
også når barbermaskinen er slått av. Dette gjør at
barberingsdataene dine kan synkroniseres senere, slik
at du slipper å ta med deg smarttelefonen når du skal
barbere deg.
Merk: Du kan slå av Bluetooth på barbermaskinen ved
å aktivere reiselåsen.

Hovedmeny (Fig. B)
Du kan bla gjennom funksjonene i menyen ved å trykke
på menyknappen.

Gjenværende batteristrøm
Dette menyelementet viser gjenværende batterinivå.

Tilbakemelding etter barbering
Merk: Denne menyen vises kun etter at du har aktivert
denne funksjonen fra appinnstillingene.
Du kan optimalisere barberingen din ved å bruke riktige
bevegelser og riktig trykk. Dette elementet viser
stjernerangeringen for den siste barberingen din. Det
angir om trykket og bevegelsene du brukte under
barberingen var gode eller om dette kan forbedres.

Norsk
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Transportlås
Når du skal ut og reise, kan du låse barbermaskinen for å
forhindre at den slår seg på ved et uhell. I denne menyen
trykker og holder du inne menyknappen i tre sekunder
får å låse eller låse opp barbermaskinen. Når
transportlåsen aktiveres, blir Bluetooth slått av
automatisk og barbermaskinen settes i
energisparingsmodus.

Lysring på/av
Under barberingen får du tilbakemeldinger på hvor mye
trykk du bruker via lysringen øverst på
barbermaskinhåndtaket.
Lysringen er aktivert som standard. Du kan deaktivere
den eller aktivere den på nytt.
For å deaktivere tilbakemeldinger med lysringen
1 Bla gjennom menyelementene ved å trykke på
menyknappen til du kommer til «Lys på»-menyen.
2 Fra «Lys på»-menyen trykker og holder du inne
menyknappen i tre sekunder til du ser «Lys av» på
skjermen.
For å aktivere tilbakemeldinger med lysringen på nytt
1 Bla gjennom menyelementene ved å trykke på
menyknappen til du kommer til «Lys av»-menyen.
2 Fra «Lys av»-menyen trykker og holder du inne
menyknappen i tre sekunder til du ser «Lys på» på
skjermen.
Merk: Tilbakemeldinger med lysringen er kun tilgjengelig
når skjæreenheten er festet til håndtaket.

Bluetooth
Merk: Bluetooth-menyen vises kun når barbermaskinen
er koblet til smarttelefonen din.
Her kan du koble barbermaskinen fra smarttelefonen.
Hvis du vil vite mer om fordelene ved å koble sammen
barbermaskinen og smarttelefonen din, kan du se
«Fordeler ved å koble barbermaskinen til appen».
Merk: Sørg for at smarttelefonen din er utstyrt med
Bluetooth® 4.2 eller høyere.
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Denne barbermaskinen er utstyrt med Bluetooth® 4.2
eller høyere for å koble til appen. Etter at
barbermaskinen og smarttelefonen er paret, vil
Bluetooth på barbermaskinen bli slått på automatisk
også når barbermaskinen er slått av. Dette gjør at
barberingsdataene dine kan synkroniseres senere, slik
at du slipper å ta med deg smarttelefonen når du skal
barbere deg.
Merk: Du kan slå av Bluetooth på barbermaskinen ved
å aktivere reiselåsen.

Hvordan kobler jeg sammen barbermaskinen og
smarttelefonen? (Fig. A)
Fordeler ved å koble barbermaskinen til appen
Du kan bruke appen til å:
- Motta tilbakemeldinger og veiledning for bevegelser
og trykk i sanntid,
- Aktivere og tilpasse tilbakemeldinger etter barbering,
- Synkronisere barberingsdataene dine og spore
barberingshistorikken,
- Forbedre barberingsrutinene dine og redusere
hudproblemer knyttet til barbering,
- Motta personlige råd og stilanbefalinger.

Par barbermaskinen og smarttelefonen
Appen er kompatibel med en rekke iPhone- og
Android™-smarttelefoner.
Se www.philips.com/MyShaver9000-app for mer
informasjon.
1 Last ned appen.
2 Kontroller at du har slått på Bluetooth på
smarttelefonen din.
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3 Slå på barbermaskinen for å aktivere Bluetooth.
4 Åpne appen og følg instruksjonene for å starte
paringsprosessen.

5 Når paringen er fullført, vil barbermaskinen og appen
kobles til automatisk når appen er åpen og Bluetooth
er aktivert på telefonen.

Synkroniser barberingene dine
Denne barbermaskinen lagrer barberingsdataene dine,
slik at du ikke trenger å ta smarttelefonen med deg når
du barberer eller ønsker å sjekke barberingsdataene dine
på et senere tidspunkt.
Når dataoppbevaringen nesten er full, får du en varsling
som minner deg på at du må synkronisere barberingene
dine. Synkroniser barbermaskinen med appen for å
unngå tap av data.
1 Pass på at mobiltelefonen er i nærheten av
barbermaskinen og åpne appen.
2 Appen kobler seg til automatisk og synkroniserer de
siste barberingene dine.

Fjern paring mellom barbermaskin og smarttelefon
Barbermaskinen kan kun være paret med én
smarttelefon om gangen. Følg disse trinnene for å
oppheve paringen mellom barbermaskinen og
smarttelefonen din (f.eks. hvis du har fått ny
smarttelefon):
- Først kobler du fra barbermaskinen.
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1 Bla gjennom menyelementene ved å trykke på
menyknappen til du kommer til Bluetooth-menyen.

2 Trykk på og hold inne menyknappen til du
presenteres med et utvalg av kryss- og
avkrysningsmerker.

3 Velg avkrysningsmerket ved å trykke på
menyknappen igjen for å koble fra barbermaskinen.
Merk: Når barbermaskinen har koblet seg fra, vil du se
Bluetooth-ikonet på håndtaket til barbermaskinen som
vist til venstre.
Merk: Hvis du vil koble sammen barbermaskinen og
smarttelefonen igjen, må du først forsikre deg om at de
er koblet fra hverandre.
- Deretter kobler du fra smarttelefonen.
1 Gå til innstillingene på smarttelefonen din og velg
Bluetooth.
2 Trykk på navnet på barbermaskinen.
3 Trykk på "glem" eller "opphev paring".
Merk: Fremgangsmåten for å oppheve paring kan
variere alt etter smarttelefon. Se brukerhåndboken for
din smarttelefon for mer informasjon.

Hvordan kobler jeg sammen barbermaskinen og
smarttelefonen? (Fig. B)
Fordeler ved å koble barbermaskinen til appen
Du kan bruke appen til å:
- Motta tilbakemeldinger og veiledning for bevegelser
og trykk i sanntid,
- Aktivere og tilpasse tilbakemeldinger etter barbering,

Norsk
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Synkronisere barberingsdataene dine og spore
barberingshistorikken,
Forbedre barberingsrutinene dine og redusere
hudproblemer knyttet til barbering,
Motta personlige råd og stilanbefalinger.

Par barbermaskinen og smarttelefonen
Appen er kompatibel med en rekke iPhone- og
Android™-smarttelefoner.
Se www.philips.com/MyShaver9000-app for mer
informasjon.
1 Last ned appen.
2 Kontroller at du har slått på Bluetooth på
smarttelefonen din.

3 Slå på barbermaskinen for å aktivere Bluetooth.
4 Åpne appen og følg instruksjonene for å starte
paringsprosessen.

5 Når paringen er fullført, vil barbermaskinen og appen
kobles til automatisk når appen er åpen og Bluetooth
er aktivert på telefonen.
Merk: Når barbermaskinen er koblet til en smarttelefon,
vises Bluetooth-menyen som et nytt element.

Synkroniser barberingene dine
Denne barbermaskinen lagrer barberingsdataene dine,
slik at du ikke trenger å ta smarttelefonen med deg når
du barberer eller ønsker å sjekke barberingsdataene dine
på et senere tidspunkt.
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Når dataoppbevaringen nesten er full, får du en varsling
som minner deg på at du må synkronisere barberingene
dine. Synkroniser barbermaskinen med appen for å
unngå tap av data.
1 Pass på at mobiltelefonen er i nærheten av
barbermaskinen og åpne appen.
2 Appen kobler seg til automatisk og synkroniserer de
siste barberingene dine.

Fjern paring mellom barbermaskin og smarttelefon
Barbermaskinen kan kun være paret med én
smarttelefon om gangen. Følg disse trinnene for å
oppheve paringen mellom barbermaskinen og
smarttelefonen din (f.eks. hvis du har fått ny
smarttelefon):
- Først kobler du fra barbermaskinen.
1 Bla gjennom menyelementene ved å trykke på
menyknappen til du kommer til Bluetooth-menyen.

2 Trykk på og hold inne menyknappen til du
presenteres med et utvalg av kryss- og
avkrysningsmerker.

3 Velg avkrysningsmerket ved å trykke på
menyknappen igjen for å koble fra barbermaskinen.
Merk: Når barbermaskinen er koblet til en smarttelefon,
vises Bluetooth-menyen som et nytt element. Når den er
frakoblet, forsvinner denne menyen.
Merk: Når barbermaskinen er frakoblet, vises Bluetoothikonet kort på barbermaskin-skjermen.
Merk: Hvis du vil koble sammen barbermaskinen og
smarttelefonen igjen, må du først forsikre deg om at de
er koblet fra hverandre.
- Deretter kobler du fra smarttelefonen.

Norsk
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1 Gå til innstillingene på smarttelefonen din og velg
Bluetooth.
2 Trykk på navnet på barbermaskinen.
3 Trykk på "glem" eller "opphev paring".
Merk: Fremgangsmåten for å oppheve paring kan
variere alt etter smarttelefon. Se brukerhåndboken for
din smarttelefon for mer informasjon.

Hva forteller barbermaskinen meg? (Fig. A)
Tilbakemeldinger fra lysring
Under barberingen får du tilbakemeldinger på hvor mye
trykk du bruker via lysringen øverst på
barbermaskinhåndtaket.
Lysringen på håndtaket lyser opp forskjellige farger
under barberingen for å gi tilbakemelding på hvor mye
trykk du påfører. Dette er standardinnstillingene:
- Når du ikke påfører nok trykk, lyser lysringen blått.

-

-

Når du bruker riktig mengde trykk, lyser lysringen
grønt.

Når du bruker for mye trykk, lyser lysringen
oransje.
Når barbermaskinen er slått på, kan du tilpasse typen
tilbakemelding på trykk du får.
1 Slå på barbermaskinen.
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2 Trykk på menyknappen for å bla gjennom
alternativene for tilbakemelding på trykk. Tabellen
nedenfor viser hvilken tilbakemelding på trykk du får
med hvert alternativ.

Det påføres for
lite trykk

Riktig mengde
trykk påføres

For høyt trykk
påføres

blå

grønn

oransje

Ingen
tilbakemelding

Ingen
tilbakemelding

Tilbakemeldinger med
fullt trykk

Tilbakemeldinger med
delvis trykk

oransje
Ingen tilbakemelding for Ingen
trykk
tilbakemelding

Ingen
tilbakemelding

Ingen
tilbakemelding

Merk: Merk: Tilbakemeldinger med lysringen er kun
tilgjengelig når skjæreenheten er festet til håndtaket.
Når skjeggstyleren eller rensebørsten er festet til
håndtaket, slås tilbakemeldingen på bevegelse og
trykk seg automatisk av.

Tilbakemelding etter barbering
Merk: Denne funksjonen aktiveres via appinnstillingene.
Du kan optimalisere barberingen din ved å bruke riktige
bevegelser og riktig trykk. Når denne funksjonen er
aktivert, gir barbermaskinen deg tilbakemeldinger når du
er ferdig med barberingen og slår av maskinen.
Tilbakemelding fra trykkbeskyttelsessensoren
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Når barberingstrykket kan forbedres, vises ikonet til
trykkbeskyttelsessensoren med et utropstegn.
- Du trykte for hardt under barberingen.

-

Du trykte ikke hardt nok under barberingen.

Tilbakemelding fra bevegelseskontrollsensoren
- Når du kan forbedre barberingsbevegelsene, blir
ikonet til bevegelsessensoren vist med et
utropstegn.

-

Når både trykket og bevegelsene som brukes
under barberingen er perfekte, vises begge
ikonene med et hakemerke.

Hva forteller barbermaskinen meg? (Fig. B)
Tilbakemeldinger fra lysring
Under barberingen får du tilbakemeldinger på hvor mye
trykk du bruker via lysringen øverst på
barbermaskinhåndtaket.
Lysringen på håndtaket lyser opp i forskjellige farger
under barberingen for å gi tilbakemeldinger på hvor mye
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trykk du påfører. Denne funksjonen er aktivert som
standard.
- Når du ikke påfører nok trykk, lyser lysringen blått.

-

Når du bruker riktig mengde trykk, lyser lysringen
grønt.

-

Når du bruker for mye trykk, lyser lysringen
oransje.

Du kan deaktivere eller aktivere denne funksjonen i
menyen Lysring på/av.
Merk: Tilbakemeldinger med lysringen er kun tilgjengelig
når skjæreenheten er festet til håndtaket.

Tilbakemelding etter barbering
Merk: Denne funksjonen aktiveres via appinnstillingene.
Du kan optimalisere barberingen din ved å bruke riktige
bevegelser og riktig trykk. Barbermaskinen gir deg en
stjernerangering for bruken av bevegelser og trykk
under den siste barberingen din. Når denne funksjonen
er aktivert,
- Vises det et nytt menyelement for tilbakemelding
etter barbering på maskinen din.
- Etter hver barbering får du umiddelbar
tilbakemelding på tre forskjellige måter når du slår av
maskinen.
- Barbermaskinen kan gi deg tilbakemeldinger om
trykket du brukte under den siste barberingen.
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-

Barbermaskinen kan også gi deg tilbakemeldinger på
bevegelsene.

-

Eventuelt kan barbermaskinen også gi deg
tilbakemeldinger på både trykk og bevegelser.

-

Når du blar gjennom menyen senere, kan du se
rangeringer for både bevegelsene og trykket for den
siste barberingen din i det nye menyelementet.

Hvordan lader jeg apparatet?
Merk: Dette apparatet er vanntett. Det kan brukes både i
badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av
sikkerhetsmessige årsaker kan apparatet derfor bare
brukes uten ledning.
- Lad apparatet før du bruker det for første gang, og
når indikatoren for gjenværende batterinivå viser at
batteriet nesten er tomt.
- Ladingen tar ca. én time.
- Hurtiglading: Etter å ha ladet i ca. 5 minutter, har
batteriet nok strøm til én hel barbering. Når batteriet
er ladet til 10 %, kan du gjennomføre én hel
barbering.
- Når apparatet er fulladet, har det en trådløs driftstid
på opptil 60 minutter.
Merk: Du kan ikke bruke apparatet under lading.

Lade med forsyningsenhet
1 Kontroller at apparatet er slått av.
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2 Sett det lille støpselet i apparatet, og koble adapteren
til stikkontakten.
- Mens apparatet lades, vises det en animasjon på
skjermen med fremdriften.
- Når apparatet er fulladet, viser batteriprosenten
100 % og batteriikonet at batteriet er fulladet.
3 Etter ladingen trekker du ut forsyningsenheten fra
stikkontakten, og den lille kontakten ut av apparatet.

Symbol for å koble fra for bruk
Symbolet "koble fra for bruk" vises for å minne deg på å
koble apparatet fra stikkontakten og fjerne den lille
pluggen fra apparatet før du slår det på.

Lade i ladestativet (kun bestemte modeller)
1 Pass på at apparatet er slått av.
2 Koble den lille kontakten til ladestativet, og koble
forsyningsenheten til stikkontakten.
3 Plasser apparatet i ladestativet.
Kun bestemte modeller: Lysringen i bunnen av
ladestativet begynner å lyse og roterer raskt.
- Etter ca. 5 minutter, vil lysringen rotere saktere.
Batteriet har nå nok strøm til omtrent én hel
barbering.
- Etter hvert som apparatet fortsetter å lades, vil
lysringen lyse kraftigere og rotere saktere.
- Når apparatet er fulladet, vil lysringen være fullt
opplyst og slutte å rotere.

Hvordan bruker jeg apparatet og tilbehøret?
Advarsel: Sjekk alltid apparatet og alt tilbehør før
bruk. Ikke bruk apparatet, eller annet tilbehør hvis
det er skadet. Det kan føre til personskade. Bytt
alltid ut en ødelagt del med tilsvarende
originaldel.
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Barbering
Du kan bruke dette apparatet tørt eller vått, og også i
dusjen. For en våt barbering påfører du litt vann og
barberskum eller barberingsgel på huden, skyller
skjærehodene med varmt vann under springen og følger
trinnene nedenfor.
1 Slå på apparatet.
2 Flytt barberhodene over huden din med sirkulære
bevegelser for å fange alle hår som vokser i ulike
retninger. Sørg for at hvert skjærehode er helt i
kontakt med huden. Trykk forsiktig for en tett,
komfortabel barbering.
Merk: Ikke press for hardt, da dette kan forårsake
hudirritasjon.
Merk: Hvis du bruker gel eller skum, skyller du
skjæreenheten jevnlig under barberingen for å sikre
at den fortsetter å gli mykt over huden.

3 Bruk de smale sidene av skjæreenheten til å barbere
områder hvor det er vanskelig å komme til, for langs
kinnbeinet og under nesen.
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4 Slå av og rengjør apparatet etter hver bruk.
Merk: Sørg for at du skyller all skum og barbergel av
apparatet.

Tilpasningsperiode for huden
De første barberingene dine gir deg kanskje ikke
resultatetet du forventer, og huden din kan mulig bli litt
irritert. Dette er normalt. Huden trenger tid til å tilpasse
seg et nytt barberingssystem.
Følg rådene fra appen og barber deg regelmessig (minst
3 ganger i uken) med denne barbermaskinen i en periode
på 3–4 uker for å la huden få tilpasse seg den nye
barbermaskinen.

Påminnelse om rengjøring
Når du slår av apparatet, vises rengjøringspåminnelsen
for å minne deg på at du må rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet og tilbehøret etter hver bruk for å
hindre tilstopping og skader.
- Rengjør skjærehodene grundig én gang i måneden
eller når apparatet begynner å barbere dårligere.

Trimming
Du kan bruke trimmeren til å stelle bart og kinnskjegg.
1 Skyv utløserbryteren på trimmeren nedover for å åpne
trimmeren.
2 Slå på apparatet.

3 Hold trimmeren vinkelrett mot huden, og flytt
apparatet nedover med varsomt trykk.
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4 Du kan bruke trimmeren også under nesen.
5 Slå av apparatet og rengjør trimmeren etter hver bruk
for å hindre tilstopping og skader.
6 Lukk trimmeren.

Bruk av klikk-på tilbehør
Merk: Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike
produktene. Du kan se hva slags tilbehør som følger med
apparatet, på esken.
Merk: Barbermaskinen gir deg kun tilbakemeldinger på
trykk og bevegelser når skjæreenheten er festet til
håndtaket.

Bruke skjeggstylertilbehøret med kam
Du kan bruke skjeggstylertilbehøret med kammen festet
for å style skjegget på én fast innstilling eller på
forskjellige lengdeinnstillinger. Du kan også bruke det til
å trimme lange hår før du barberer deg, for en mer
behagelig barbering.
Hårlengdeinnstillingene på skjeggstylertilbehøret
samsvarer med den resterende hårlengden etter klipping
med lengder fra 1 til 5 mm.
1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av
håndtaket, og trykk skjeggstyleren på håndtaket.

2 Skyv kammen rett inn i styresporene på begge sider av
skjeggstyleren.
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3 Trykk på lengdevelgeren, og trykk den deretter mot
venstre eller høyre for å velge ønsket
hårlengdeinnstilling.
4 Slå på apparatet.

5 Flytt apparatet oppover med varsomt trykk. Kontroller
at kammens forside er helt inntil huden.
6 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.

Bruke skjeggstylertilbehøret uten kam
Du kan bruke skjeggstylertilbehøret uten kam for å
trimme skjegg, bart, kinnskjegg eller håret nederst i
nakken til en lengde på 0,5 mm.
1 Trekk kammen av skjeggstylertilbehøret.
Merk: Ta tak i kammen i midten for å dra den av
skjeggstylertilbehøret. Ikke trekk i sidene på kammen.
2 Slå på apparatet.

3 Hold skjeggstylertilbehøret vinkelrett mot huden, og
flytt apparatet nedover med varsomt trykk.
4 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.

Bruke rengjøringsbørstehodet
Bruk rensebørsten sammen den daglige rensekremen din
for å få bort olje og smuss.
Vi anbefaler at du ikke bruker den mer enn én gang i
uken.
Forsiktig: Ikke bruk apparatet på skadet/irritert hud
eller sår.
1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av
håndtaket, og trykk rensebørsten på håndtaket.
2 Fukt rensebørsten med vann.
Ikke bruk rensebørsten tørr, da dette kan irritere
huden.
3 Fukt ansiktet ditt med vann, og påfør et renseprodukt
på ansiktet ditt.
4 Plasser rensebørsten mot kinnet.
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5 Slå på apparatet.
6 Beveg børstehodet forsiktig over huden fra nesen til
øret. Ikke press for hardt. Behandlingen skal ikke på
noe tidspunkt føles ubehagelig.
Ikke rens det sensitive området rundt øynene.

7 Etter ca. 20 sekunder flytt apparatet til ditt andre kinn
og begynn rensing av denne delen av ansiktet ditt.

8 Etter ca. 20 sekunder flytter du apparatet til pannen
og begynner å rense denne delen av ansiktet. Flytt
forsiktig børstehodet fra venstre til høyre.
Vi anbefaler at du ikke renser for mye og ikke renser
noen av sonene i mer enn 20 sekunder.
9 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.
10 Skyll og tørk ansiktet etter behandlingen. Ansiktet ditt
er nå klart til neste trinn i din daglige hudpleierutine.

Hvordan rengjør jeg apparatet og tilbehøret?
Rengjør apparatet og tilbehøret etter hver bruk for å
oppnå optimal ytelse.

Rengjøre barbermaskinen under springen
Rengjør barbermaskinen etter hver bruk for å hindre
tilstopping og skader.
Aldri tørk skjæreenheten med et håndkle eller
tørkepapir, da dette kan skade skjærehodene.
Når du skyller barbermaskinen, kan det dryppe vann
fra sokkelen på barbermaskinen. Dette er helt
normalt.
1 Slå på barbermaskinen.
2 Skyll skjæreenheten under varmt vann fra springen.
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3 Slå av barbermaskinen. Trykk på utløserknappen for å
åpne skjæreenheten.

4 Skyll hårkammeret under varmt vann.

5 Skyll skjærehodeholderen under varmt vann fra
springen.
6 Rist forsiktig av overflødig vann, og la
skjærehodeholderen lufttørke helt.

7 Lukk skjæreenheten.

Grundig rengjøring
Vi anbefaler at du rengjør skjærehodene grundig én
gang i måneden eller når barbermaskinen begynner å
barbere dårligere.
1 Forsikre deg om at apparatet er slått av og koblet fra
stikkontakten.
2 Trykk på utløserknappen på skjæreenheten, og trekk
skjærehodeholderen av skjæreenheten.
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3 Skyll skjeggkammeret og skjærehodeholderen under
springen.
4 Fjern skjærehodene. Se "Hvordan bytter jeg
skjærehodene?" for mer detaljerte instruksjoner.
Merk: Ikke rengjør mer enn én kniv og én lamelltopp
om gangen, da de sitter parvis. Hvis du setter en kniv i
feil barberlamelltopp ved et uhell, kan det ta flere
uker før du får optimal barbering igjen.
5 Rengjør kniven og lamelltoppen under springen.
6 Rist av overflødig vann.
7 Plasser skjærehodene tilbake i skjæreenheten. Se
"Hvordan bytter jeg skjærehodene?" for mer
detaljerte instruksjoner.
8 Sett hengslet på skjærehodeholderen inn i sporet
øverst på skjæreenheten, og lukk skjæreenheten.

Rengjøre sprett-opp-trimmeren
Rengjør trimmeren etter hver bruk for å hindre
tilstopping og skader.
Tørk aldri tennene på trimmeren med et håndkle eller
tørkepapir. Det kan skade tennene på trimmeren.
1 Forsikre deg om at apparatet er slått av og koblet fra
stikkontakten.
2 Skyv ned utløserbryteren til trimmeren for å åpne
sprett-opp-trimmeren.
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3 Slå på apparatet og skyll sprett-opp-trimmeren med
varmt vann.
4 Slå av apparatet etter rengjøring.
5 Rist forsiktig av overflødig vann, og la sprett-opptrimmeren lufttørke.
6 Lukk trimmeren.
Tips: Smør tennene på sprett-opp-trimmeren med en
dråpe mineralolje (medfølger ikke) hver sjette måned for
å få optimalt resultat.

Rengjøre klikk-på tilbehøret
Tørk aldri trimmeren eller skjeggstylertilbehøret med et
håndkle eller tørkepapir. Det kan skade tennene på
trimmeren.
Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike
produktene. Du kan se hva slags tilbehør som følger med
apparatet, på esken.

Rengjøre skjeggstylertilbehøret
Rengjør skjeggstylerfestet etter hver bruk.
1 Trekk kammen av skjeggstylertilbehøret.
Merk: Ta tak i kammen i midten for å dra den av
skjeggstylertilbehøret. Ikke trekk i sidene på kammen.

2 Fjern avkuttet hår fra skjæreenheten med lunket
vann.
3 Skyll avkuttet hår fra kammen.
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4 Fjern skjæreenheten fra skjeggstylertilbehøret. Ved å
skyve kutteelementet fra skjeggstylertilbehøret kan
du fjerne hår som har samlet seg inni skjeggstyleren.
Du kan også skylle baksiden av kutteenheten.

5 Skyll bort avkuttede hår fra skjeggstylerfestet.
6 Rist forsiktig av overflødig vann, og la kammen,
skjæreenheten og skjeggstylerfestet lufttørke før
neste bruk.
Tørk aldri klippeelementet med et håndkle eller
tørkepapir. Det kan skade tennene på trimmeren.
7 Når skjæreenheten er tørr, fester du den til
skjeggstylerfestet.

8 Når kammen er tørr, fester du den til
skjeggstylertilbehøret igjen.
Tips: Smør tennene på skjeggstyleren regelmessig med
en dråpe symaskinolje for å sikre optimal ytelse.

Rengjøre rengjøringsbørstehodet
Rengjør rensebørsten hver gang du har brukt den.
1 Slå av apparatet.
2 Fjern tilbehøret fra tilbehørsholderen.
3 Rengjør delene grundig med varmt vann og såpe.
4 Tørk tilbehøret med et håndkle.

Hvordan bruker jeg hurtigrengjøreren?
Klargjøre hurtigrengjøreren for bruk
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1 Skru av lokket på hurtigrengjøreren.

2 Skru av lokket på hurtigrengjøringspatronen.

3 Løft tappen på forseglingen og trekk i hjørnet for å ta
av forseglingen på hurtigrengjøringspatronen.

4 Trykk på den lille, runde delen på håndtaket til
hurtigrengjøringspatronen for å bryte av låsekroken
på håndtaket.

5 Sett inn hurtigrengjøringspatronen i
hurtigrengjøreren.

6 Sett toppen av hurtigrengjøreren på basen, og vri den
med klokken til du hører et klikk.
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For å unngå lekkasje er det viktig at du ikke vipper
hurtigrengjøreren.

Bruke Quick Clean Pod
Merk: Hvis du benytter barbermaskinen med
barberskum, barberingsgel eller -vann, skyller du
skjærehodene grundig før du bruker hurtigrengjøreren.
Rist alltid overflødig vann av barbermaskinen før du
setter den i hurtigrengjøreren.
1 Plasser barbermaskinen opp ned i hurtigrengjøreren.
Mens den er slått på, vil barbermaskinen automatisk
registrere at den befinner seg i hurtigrengjøreren.
2 Slå på barbermaskinen for å starte
rengjøringsprogrammet.
Hvert rengjøringsprogram tar ca. ett minutt. Under
rengjøringsprogrammet vises den gjenværende tiden
som en nedtellingsklokke på håndtaket.
3 La alltid barbermaskinen lufttørke helt i
hurtigrengjøreren før du oppbevarer den.

Hva betyr ikonet på hurtigrengjøringspatronen?
Ikon

Funksjon

Betydning

Vises på
hurtigrengjøringspatronen

Hurtigrengjøringspatron må byttes
ut.

Bytte hurtigrengjøringspatronen
Bytt hurtigrengjøringspatronen i tråd med tabellen under
eller så snart ikonet for bytte av patron vises på
hurtigrengjøreren.

Brukshyppighet

Sykluser

Når
hurtigrengjøringspa
tronen bør byttes

Hver dag

Ca. 30

Hver måned

Noen ganger i uken

Ca. 20

Hver annen måned
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Hver uke

Ca. 13

Hver 3. måned

Hver måned

Ca. 3

Hver 3. måned

1 Skru av lokket på hurtigrengjøreren.

2 Løft hurtigrengjøringspatronen ut av
hurtigrengjøreren etter håndtaket.

3 Hell eventuell gjenværende væske i avløpet og
resirkuler den tomme patronen i tråd med lokale
avfallsforskrifter.

4 Sett inn en ny hurtigrengjøringspatron i
hurtigrengjøreren.
Skann QR-koden til venstre eller gå til
www.philips.com/cleaning-cartridge for å bestille
nye hurtigrengjøringspatroner.

Oppbevaring
Merk: Vi råder deg til å la apparatet med tilbehør tørke
før du lagrer dem for neste gangs bruk.
- Oppbevar apparatet i etuiet (hvis medfølger).
- Sett beskyttelsesdekselet (hvis medfølger) på
barbermaskinen for å beskytte den mot smuss.
- Alternativt kan du oppbevare apparatet i ladestativet
(hvis medfølger) eller i Philips hurtigrengjøringen (hvis
medfølger).
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Hvordan bytter jeg skjærehodene?
Vi anbefaler at du bytter skjæreenheten annethvert år for
å sikre best mulig resultat.
Skift ut skadde skjærehoder umiddelbart. Skjærehodene
må erstattes med originale skjærehoder fra Philips.

Bytte barberhoder
1 Slå av barbermaskinen.
2 Trykk på utløserknappen på skjæreenheten, og trekk
skjærehodeholderen av skjæreenheten.

3 Vri holderingene mot klokken, og fjern dem. Plasser
dem tilside på en trygg plass.

4 Fjern skjærehodene fra skjærehodeholderen.
Kast de brukte skjærehodene umiddelbart, slik at du
ikke blander dem med de nye skjærehodene.

5 Plasser de nye skjærehodene i holderen.
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6 Sett holderingen tilbake på skjærehodene og vri dem
med klokken for å feste dem.

-

Hver holdering har to spor som passer nøyaktig i
forhøyningene på skjærehodeholderen. Vri ringen
med klokken til du hører et klikk for å indikere at
ringen er festet.

7 Sett hengslet på skjærehodeholderen inn i sporet
øverst på skjæreenheten, og lukk skjæreenheten.

Bestille tilbehør
For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, besøk
www.philips.com/parts-and-accessories eller gå til din
Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips'
forbrukerstøtte i landet der du bor (se den internasjonale
garantibrosjyren for kontaktinformasjon).
Følgende tilbehør og reservedeler er tilgjengelig:
- SH91 Philips-skjærehoder
- CC12 Rengjøringspatron 2 stk.
- CC13 Rengjøringspatron 3 stk.
- CC16 Rengjøringspatron 6 stk.
Merk: Tilgjengeligheten til tilbehøret kan variere fra land
til land.

Feilsøking
Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene
som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse
problemet ved hjelp av informasjonen under, gå til
www.philips.com/support for en liste med ofte stilte
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spørsmål, eller ta kontakt med Philips
Forbrukerstøttesenter i ditt eget land.

Barbermaskin
Problem

Mulig årsak

Løsning

Jeg kan ikke koble
til barbermaskinen.

Du har ikke lastet
ned appen.

Last ned appen.

Barbermaskinen og Par barbermaskinen og
smarttelefonen er
smarttelefonen ved å følge
ikke paret ennå.
instruksjonene i appen.
Det første
paringsforsøket
mislyktes.

Opphev paringen mellom
barbermaskinen og
smarttelefonen og gjør et nytt
forsøk på å pare dem.

Smarttelefonen
finner ikke
barbermaskinen.

Sørg for at smarttelefonen din er
utstyrt med Bluetooth 4.2 eller
høyere.
Kontroller at Bluetooth er aktivert
på smarttelefonen din, og at
reiselåsen er slått av på
barbermaskinen.
For at Bluetooth-tilkobling skal
være mulig, må smarttelefonen
være maks én meter fra
barbermaskinen.
Sørg for at barbermaskinen er
ladet.

Barbermaskinen og
smarttelefonen har
vært koblet
sammen. Du har
bare koblet fra
barbermaskinen.

Gå til Bluetooth-innstillingene på
smarttelefonen din. Kontroller at
smarttelefonen din også er koblet
fra. Forsøk deretter å koble dem
sammen på nytt.
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Problem

Mulig årsak

Jeg ønsker å bruke
barbermaskinen
uten appen.

Apparatet virker
ikke når jeg trykker
på av/på-knappen.

Løsning
Du trenger ikke å koble
barberingsmaskinen til
smarttelefonen din før hver
barbering. Barbermaskinen
fungerer fint uten appen, selv om
du ikke vil oppleve de samme
fordelene. For å få personlig
tilpassede barberingstips trenger
du bare å koble den til minst én
gang per 20 barberinger, slik at
barberingsdataene dine
synkroniseres.

Apparatet er
fortsatt koblet til
stikkontakten. Av
sikkerhetsmessige
årsaker kan
apparatet bare
brukes uten
ledning.

Koble fra apparatet, og trykk på
av/på-knappen for å slå på
apparatet.

Det oppladbare
Lad opp batteriet.
batteriet er utladet.
Transportlåsen er
aktivert.

Hold menyknappen inne i 3
sekunder for å deaktivere
reiselåsen.

Skjæreenheten er
Rengjør barberhodene grundig,
skitten eller ødelagt eller bytt dem ut.
i en slik grad at
motoren ikke kan
gå.
Apparatet barber
er mindre bra enn
før.

Skjærehodene er
ødelagte eller
utslitte.

Bytt barberhodene.

Hår eller smuss
blokkerer
skjærehodene.

Rengjør skjærehodene grundig.

Norsk
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Problem

Mulig årsak

Løsning

Det lekker vann fra
bunnen av
apparatet.

Det kan samle seg
vann mellom det
innvendige
kabinettet og det
ytre skallet i
apparatet under
rengjøring.

Dette er normalt og er ikke farlig,
fordi all elektronikk er plassert i et
forseglet skall inni apparatet.

Philips hurtigrengjører
Problem

Mulig årsak

Løsning

Batterimaskinen er ikke
ren etter bruk av Philips
hurtigrengjøreren.

Du tok ut
barbermaskinen før
rengjøringsprogrammet
var ferdig.

La barbermaskinen stå i
Philips
hurtigrengjøreren hele
rengjøringsprogrammet
igjennom. Hvert
rengjøringsprogram tar
ca. 1 minutt. Når
rengjøringsprogrammet
er ferdig, vil
rengjøringsikonet
slukne.

Philips
hurtigrengjøringspatro
nen må byttes ut.

Bytt Philips
hurtigrengjøringspatro
nen.

Philips
hurtigrengjøreren står
skrått.

Plasser Philips
hurtigrengjøreren på et
flatt underlag.

Philips
hurtigrengjøreren drives
av motoren til
barbermaskinen.

Plasser barbermaskinen
i Philips
hurtigrengjøreren. Slå
på barbermaskinen.

Barbermaskinen er
koblet til stikkontakten.

Koble barbermaskinen
fra forsyningsenheten.

Batteriet i
barbermaskinen er
utladet.

Lad batterimaskinen før
du bruker Philips
hurtigrengjøreren.

Philips
hurtigrengjøreren slår
seg ikke på.
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Philips
hurtigrengjøreren
renner over.

Du bruker jevnlig Philips
hurtigrengjøreren etter
at du har skylt
barbermaskinen uten å
riste av overskytende
vann.

Når du skyller
skjærehodene, er det
viktig at du alltid rister
av overskytende vann
før du setter
barbermaskinen i Philips
hurtigrengjøreren.

Du barberte deg med
barberingsgel eller skum og skylte ikke
barbermaskinen før du
brukte Philips
hurtigrengjøreren.

Skyll skjærehodene
nøye før du bruker
Philips
hurtigrengjøreren.

Ytterligere veiledning
Skann QR-koden under eller gå til
www.philips.com/myS9000shaver for å finne mer
veiledning og instruksjonsvideoer om
S9000-barbermaskinen din

Resirkulering
-

-

Dette symbolet betyr at elektriske produkter og
batterier ikke skal kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for
avhending av elektriske produkter og batterier.

Fjerning av innebygd oppladbart batteri
Det innebygde oppladbare batteriet må bare fjernes av
en kvalifisert tekniker når apparatet kastes. Før du fjerner
batteriet, må du sjekke at støpselet til apparatet er tatt ut
av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.

Norsk
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Følg nødvendige sikkerhetsregler når du bruker
verktøy for å åpne apparatet, og når du kaster det
oppladbare batteriet.
Pass på at du er tørr på hendene og at produktet
og batteriene er i tørr stand når du håndterer
batteriene.
Ikke la batteripolene på de fjernede batteriene
komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks.
mynter, hårnåler, ringer), da dette kan føre til at
batteriene kortsluttes. Ikke pakk inn batteriene i
aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller
legg batteriene i en plastpose før du kasserer
dem.
1 Trekk av skjære- eller klippeenheten av apparatet hvis
det er mulig.
2 Skru ut eventuelle skruer i apparathuset ved hjelp av
en skrutrekker.
3 Ta av de ytre panelene ved å stikke en flat skrutrekker
inn mellom kantene og vri den. Fjern i tillegg
ytterligere skruer og/eller deler og løs eventuelle
fester.
4 Ta ut et eventuelt drivverk i apparatet, klipp av
ledningene og åpne drivverket med en skrutrekker.
5 Bøy til sides batteriflikene med en skrutrekker, og
fjern det oppladbare batteriet.

Varemerker
Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker for
Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et
tjenestemerke tilhørende Apple Inc.
Android er et varemerke tilhørende Google Inc. Google
Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende
Google Inc.
The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte
varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og bruken av slike
merker av Philips Personal Care er underlagt lisens.
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