
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 alltid barbermaskinen fra 
strømnettet før du skyller den 
under springen.

 - Sjekk alltid apparatet før du 
bruker det. Ikke bruk apparatet 
hvis det er skadet, da dette 
kan føre til personskade. Bytt 
alltid ut en ødelagt del med 
tilsvarende originaldel.

 - Ikke prøv å åpne apparatet 
for å bytte det oppladbare 
batteriet.

Forsiktig
 - Rengjøringssystemet eller 

ladestativet må aldri senkes 
ned i vann eller skylles under 
springen (Fig. 2).

 - Barbermaskinen må aldri 
rengjøres med vann som er 
varmere enn 80 °C.

 - Bruk bare dette apparatet til 
beregnet formål som vist i 
brukerhåndboken.

 - Apparatet bør bare brukes 
av én person av hygieniske 
årsaker.

 - Ikke bruk trykkluft, skurebørster, 
skuremidler eller væsker 
som bensin eller aceton for å 
rengjøre apparatet.

 - Hvis barbermaskinen har et 
rengjøringssystem, må du 
alltid bruke den originale 
rensevæsken fra Philips 

NORSK

Innledning
Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips! 
Registrer produktet på www.philips.com/welcome 
for å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.  
Eller via Appen.
Denne barbermaskinen kommer med en app. 
Appen gir deg ekspertråd basert på din hud, skjegg, 
barberingsmetode, lokale værforhold, etc.  
Den støtter deg i ditt daglige bruk, og gir 
også interaktive instruksjoner for best bruk av 
barbermaskinen din. Barbermaskinen er utstyrt 
med et spesielt varselsymbol. Varselsymbolet lyser 
når det er en viktig melding til deg i appen. Når den 
lyser opp, åpner du appen på smarttelefonen din 
og følger enkle tips som appen bringer deg.

Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen nøye før du 
bruker apparatet og tilbehøret, og ta vare på den 
for senere referanse. Tilbehøret som følger med,  
kan variere for de ulike produktene.

Fare
 - Hold forsyningsenheten tørr 

(Fig. 2).

Advarsel
 - Bruk bare avtakbar 

forsyningsenhet (type HQ8505) 
som følger med apparatet, til å 
lade batteriet.

 - Strømadapteren inneholder 
en omformer. Ikke skjær av 
strømadapteren for å erstatte 
den med en annen kontakt. 
Da kan det oppstå en farlig 
situasjon.

 - 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 

(kassett eller flaske avhengig av 
rengjøringssystem).

 - Plasser alltid 
rengjøringssystemet på en 
stødig, jevn og horisontal 
overflate for å forhindre 
lekkasje.

 - Hvis rengjøringssystemet 
bruker en rengjøringskassett, 
må du alltid kontrollere at 
kassettkammeret er lukket før 
du bruker rengjøringssystemet 
til å rengjøre eller lade 
barbermaskinen.

 - 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.

 - Hold smarttelefonen din vekke 
fra vann og fuktige omgivelser.

 - De kortbølgede 
radiofrekvenssignalene fra et 
Bluetooth-apparat kan påvirke 
driften av andre elektroniske og 
medisinske enheter.

 - Slå av Bluetooth der det er 
forbudt.4222.002.5974.1www.philips.com
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 - Ikke bruk apparatet i 
medisinske fasiliteter, fly, 
bensinstasjoner, i nærheten 
av automatiske dører, 
automatiske brannalarmer eller 
andre automatisk kontrollerte 
enheter.

 - Hold dette apparatet minst  
20 cm fra pacemakere og 
annet medisinsk utstyr. 
Radiobølger kan påvirke 
pacemakere og annet 
medisinsk utstyr.

Elektromagnetiske felt (EMF)
 - Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle 

standarder og forskrifter for eksponering for 
elektromagnetiske felt.

Generelt
 - Denne barbermaskinen er vanntett (Fig. 3).  

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.

 - Apparatet kan brukes med nettspenninger fra 
100 til 240 volt.

 - Strømadapteren omformer 100–240 V til en 
sikker lavspenning på under 24 V.

Displayet

Lading
Ladeindikator
Ladingen tar ca. én time.
Rask lading:Når batteriet er tomt og du 
kobler apparatet til stikkontakten, vil 
batteriladeindikatoren blinke raskt. Når apparatet 
inneholder nok energi for en barbering, begynner 
batteriets ladeindikator å blinke sakte.
Mens apparatet fortsetter å lade, vil 
batteriladeindikatoren blinke sakte til apparatet er 
fullt oppladet (Fig. 4).

Fulladet batteri
Når batteriet er fulladet, lyser batteriets 
ladeindikator kontinuerlig (Fig. 5) hvitt.

Merk: Denne barbermaskinen kan kun brukes 
trådløst.

Merk: Når batteriet er fulladet, slår displayet seg 
av automatisk etter 30 minutter. Om du trykker 
inn av/på-knappen under lading, lyser ‚varsel‘ 
symbolet hvitt for å minne deg på at du må koble 
barbermaskinen fra strømnettet. Når batteriet er 
fulladet, lyser batteriets ladeindikator kontinuerlig 
i hvitt. 

Lav batterikapasitet
Når batteriet nesten er tomt for strøm, begynner 
batterinivåindikatoren å blinke oransje (Fig. 6).
Når batteriet nesten er tomt for strøm, begynner 
batterinivåindikatoren å blinke oransje raskt.

‚Varsel‘ symbol
Barbermaskinen er utstyrt med et varselsymbol 
(Fig. 7). Dette symbolet lyser opp når viktige råd 
er tilgjengelig i appen. Gå til appen for å få dette 
rådet. Appen støtter ditt daglige bruk med råd om 
barbering, trimming, rensing og tilpassing av dine 
barberinger. Den minner deg også på å koble ut 
barbermaskinen før du slår den på, for å rense den 
for optimal barberingsytelse samt å minne deg på  
å skifte barberhodene annethvert år.

Sensitive innstillinger for barbering
Barbermaskinen har en funksjon som lar deg 
tilpasse innstillinger (Fig. 8). Du kan velge mellom 
tre innstillinger avhengig av dine personlige behov 
for barbering: ekstra følsom (xs), følsom (s) og 
normal (n). Velg din ønskede innstilling ‚xs‘, ‚s‘ eller 
‚n‘ i appen for å aktivere det på barbermaskinen.

Bluetooth® Smart
Barbermaskinen er utstyrt med Bluetooth® 4.0  
for å koble barbermaskinen din til appen  
(Fig. 9). Bluetooth aktiveres automatisk når du slår 
på barbermaskinen for første gang. Du kan kun 
deaktivere det ved å slå på reise lås (se ‚Reiselås‘).

Merk: Sørg for at smarttelefonen din er utstyrt med 
Bluetooth 4.0 eller høyere.

Reiselås
Du kan låse apparatet når du skal ut og reise. 
Transportlåsen forhindrer at apparatet slås på ved 
et uhell. Reiselåsen deaktiverer også Bluetooth.

Aktivere reiselåsen
1   Hold av/på-knappen inne i tre sekunder for å 

aktivere transportlåsmodusen (Fig. 10). 
Mens du aktiverer reiselåsen, vil reiselåssymbolet 
blinke (Fig. 11). Når reiselåsen er aktivert, lyser 
reiselåssymbolet opp kontinuerlig. 
Når reiselåsen er aktivert er Bluetooth deaktivert.

Deaktivere reiselåsen
1    Hold av/på-knappen inne i ca. tre sekunder.
Reiselåssymbolet blinker og slukkes deretter. 
Barbermaskinen er nå klar til bruk og Bluetooth er 
aktivert igjen.

Lading
Ladingen tar ca. én time.
Du må lade barbermaskinen før du bruker den 
for første gang, og når displayet viser at batteriet 
nesten er tomt for strøm.

Lade med forsyningsenhet
1  Pass på at apparatet er slått av.
2  Sett den lille pluggen inn i barbermaskinen og 

sett strømforsyningen i stikkontakten (Fig. 12).
3  Etter ladingen trekker du ut forsyningsenheten 

fra stikkontakten, og den lille kontakten ut av 
barbermaskinen.

Før bruk

Par barbermaskinen og smarttelefonen

Merk: Appen er tilgjengelig for iPhone 4S  
(eller høyere) utstyrt med iOS8 eller høyere.

For denne barbermaskinen er en spesiell app 
tilgjengelig. Du kan laste ned appen fra app store. 
Appen gir deg ekspertråd basert på din hud, 
skjegg, barberingsmetode, lokale værforhold, 
etc for å støtte din daglige bruk. For å skape en 
sikker og trygg tilkobling, må først barbermaskinen 
og smarttelefonen kobles sammen én gang. 
Barbermaskinen er utstyrt med Bluetooth 4.0.  
Sørg for at smarttelefonen din støtter denne 
versjonen (eller høyere) for å koble til 
barbermaskinen.
1 Last ned appen fra app store. 
2  Kontroller at Bluetooth på smarttelefonen er 

slått på (Fig. 13).
3   Åpne appen på smarttelefonen (Fig. 14).
4 Slå på barbermaskinen.
5 I appen vises en pop-up melding; trykk ‚par‘. 
6  Når paret, vil barbermaskinen og appen 

kobles til automatisk når du åpner appen og 
holder smarttelefonen og barbermaskin nær 
hverandre. 

Fjern paring mellom barbermaskin og 
smarttelefon
Paring tillater forbindelse mellom 1 barbermaskin 
og 1 smarttelefon. For å fjerne denne tilkoblingen 
(for eksempel når du har en ny smarttelefon)  
følg de neste trinnene:
1  Fjern paring på barbermaskin: trykk og hold 

inne av/på-knappen på barbermaskinen i ca. 
10 sekunder for å fjerne bindingen mellom 
barbermaskin og app.

Merk: Frakoblingen av barbermaskinen er 
vellykket når Bluetooth og varselsymbol blinker 
samtidig (ca. 4 sekunder). 

2  Fjern paring på smarttelefon: Velg Innstillinger 
-> Generelt -> Bluetooth -> Velg enheten ved å 
trykke på (i) -> og trykk „glem enhet“.

Bruke barbermaskinen
Merk: Denne barbermaskinen kan kun brukes 
trådløst.

Slå barbermaskinen av eller på
1  Trykk inn av/på-knappen én gang (Fig. 15) for å 

slå på barbermaskinen. 
2   Trykk på av/på-knappen én gang for å slå av 

barbermaskinen.

Koble til med barbermaskinen
1  Kontroller at Bluetooth på smarttelefonen er 

slått på.
2  Åpne appen på smarttelefonen (Fig. 14).
3   Når paret, vil barbermaskinen og appen kobles 

sammen automatisk. Du kan nå begynne å 
barbere deg.

Merk: Kontroller at du har en god Bluetooth 
og Internett-tilkobling for å få fullt utbytte av 
appen. 

4   Synkroniser dine barberinger (se ‚Synkroniser 
dine barberinger‘) og angi Sensitive Shave 
innstillinger.

5   Hold smarttelefonen og barbermaskin nær 
hverandre for å holde kontakten.

Forsiktig: Ikke bruk smarttelefonen i 
fuktige omgivelser. Fukt/vann kan skade 
smarttelefonen.

Synkroniser dine barberinger
For å få maksimalt utbytte av barbermaskinen og 
appen, må du synkronisere barberingene dine 
regelmessig. Barbermaskinen kan lagre opp til 
20 barberinger, så sørg for at du synkroniserer 
barbermaskinen minst en gang hver 3. uke. 
1  Åpne appen, og sørg for at du er i nærheten av 

barbermaskinen.
2  Appen vil koble til automatisk og synkroniserer 

dine siste barberinger (Fig. 16).

Barbering

Merk: Denne barbermaskinen kan kun brukes 
trådløst.

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. Både hud 
og skjegg trenger tid til å tilpasse seg et nytt 
barberingssystem. 
Vi anbefaler deg å følge råd gitt av appen og 
barbere deg regelmessig (minst 3 ganger i uken) 
med denne barbermaskinen i en periode på 
4 uker for å la huden din tilpasse seg den nye 
barbermaskinen. 

Tørrbarbering
1 Slå på apparatet.



3  Rengjør begge delene grundig med varmt vann 
og mild såpe.

4  Tørk rensebørsten med et håndkle. Fest igjen 
børstehodet til basen på børsten. 

Oppbevaring
Merk: Vi anbefaler at du lar apparatet og tilhørende 
tilbehør tørke før du setter beskyttelsesdekslene på 
tilbehøret og legger barbermaskinen i etuiet. 

 - Oppbevar barbermaskinen i etuiet som følger 
med.

 - Sett beskyttelsesdekselet på 
rengjøringsbørstehodet for å beskytte det mot 
oppsamling av smuss.

Utskiftning

Bytte barberhoder 
Vi anbefaler at du bytter skjæreenheten annethvert 
år for å sikre best mulig resultat (Fig. 41).  
Skjærehodene må erstattes med originale 
skjærehoder (se ‚Bestille tilbehør‘) fra Philips.
1  Slå av apparatet.
2  Trekk skjærehodeholderen av den nedre delen 

av skjæreenheten.
3  Vri holderingene mot klokken, og fjern dem  

(Fig. 36). Plasser dem tilside på en trygg plass.
4  Fjern barberhodene fra barberhodeholderen og 

kast dem vekk (Fig. 37).
5  Plasser de nye skjærehodene i holderen  

(Fig. 38).

Merk: Pass på at hakkene på begge sidene av 
skjærehodene passer nøyaktig i sporene på 
skjærehodeholderen.

6  Sett holderingene tilbake på barberhodene, og 
vri dem med klokken (Fig. 39). 

 - Hver holdering har to spor som passer nøyaktig 
i forhøyningene på barberhodeholderen.  
Vri ringen med klokken til du hører et klikk for å 
indikere at ringen er festet (Fig. 40).

Merk: Hold barberhodeholderen i hånden 
når du setter tilbake barberhodene og 
fester holderingene igjen. Ikke plasser 
barberhodeholderen på et underlag når du gjør 
dette, det kan da medføre skade.

7  Fest skjærehodeholderen på den nedre delen 
av skjæreenheten (du skal høre et klikk) (Fig. 
34).

Skifte ut rengjøringsbørstehodet
Børstehodet bør byttes ut hver 3. måned eller 
tidligere dersom børstehårene er deformert eller 
skadet.

Bestille tilbehør
Gå til www.shop.philips.com/service eller din 
lokale Philips-forhandler for å kjøpe tilbehør 
eller reservedeler. Du kan også kontakte Philips 
sin forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner 
kontaktinformasjonen i garantiheftet).
Følgende tilbehør og reservedeler er tilgjengelig:

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøre barbermaskinen under springen
Rengjør barbermaskinen etter hver bruk for å sikre 
optimal ytelse. Som en ekstra påminnelse lyser 
varselsymbolet på barbermaskinen opp hver 6. 
barbering for å fortelle deg at du må rengjøre 
barbermaskinen. 

Advarsel: Vær forsiktig med varmt vann. Pass på 
at vannet ikke er så varmt at du brenner deg.

Tørk aldri skjæreenheten med et håndkle eller 
tørkepapir. Det kan skade skjærehodene.

1  Slå på barbermaskinen.
2  Skyll skjæreenheten under varmt vann fra 

springen (Fig. 19).

Merk: Du kan også rengjøre skjæreenheten med 
rengjøringsbørsten som følger med (Fig. 32).

3  Slå av barbermaskinen. 
4  Trekk holderen til barberhode av den nedre 

delen av barberingsenheten og skyll eller børste 
hårkammeret for å fjerne overflødig hår (Fig. 33). 
La den tørke.

5  Skyll skjærehodeholderen under varmt vann fra 
springen.

Merk: Du kan også rengjøre 
barberhodeholderen med rensebørsten som 
følger med.

6  Rist forsiktig av overflødig vann, og la 
skjærehodeholderen tørke.

7  Fest barberhodeholderen igjen til den nedre 
delen av barberingsenheten (‚klikk‘) (Fig. 34).

Rengjøre klikk-på tilbehøret
Forsiktig: Tørk aldri skjeggstylertilbehøret med 
et håndkle eller tørkepapir, da dette kan skade 
tennene på trimmeren.

Rengjøre skjeggstylertilbehøret
Rengjør skjeggstylertilbehøret hver gang du har 
brukt det.
1  Trekk kammen av skjeggstylertilbehøret.

Merk: Ta tak i kammen i midten for å dra den 
av skjeggstylertilbehøret. Ikke trekk i sidene på 
kammen (Fig. 25).

2  Slå på apparatet. 
3  Rens skjeggstylertilbehøret og kammen separat 

en stund under varmt vann fra springen.
4  Slå av apparatet etter rengjøring.
5  Rist forsiktig av overflødig vann, og la 

skjeggstylertilbehøret og kammen tørke.
6  Smør tennene på tilbehøret med en dråpe 

symaskinolje hver sjette måned for å få optimalt 
resultat.

Rengjøre rengjøringsbørstehodet
Rengjør rensebørsten hver gang du har brukt den.
1  Pass på at apparatet er slått av.
2  Ta av børstehodet fra børstesokkelen (Fig. 35).

5  Flytt apparatet oppover med varsomt trykk. 
Kontroller at kammens forside er helt inntil 
huden (Fig. 24).

6  Rengjør tilbehøret etter bruk (se ‚Rengjøring og 
vedlikehold‘).

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 (Fig. 25).

2  Slå på barbermaskinen.
3  Hold skjeggstylertilbehøret vinkelrett mot 

huden, og flytt apparatet nedover med varsomt 
trykk (Fig. Fig. 26).

4  Rengjør tilbehøret etter bruk (se ‚Rengjøring og 
vedlikehold‘).

Bruke rengjøringsbørstehodet
Bruk det roterende rensebørsten med din daglige 
rensekrem. Rensebørsten fjerner olje og smuss,  
og bidrar til en sunn og oljefri hud.
1  Fest tilbehøret til apparatet (‚klikk‘) (Fig. 27).
2  Fukt vedlegget med vann (Fig. 28). 

Merk: Ikke bruk apparatet med et tørt 
børstehode, da dette kan irritere huden. 

3  Fukt ansiktet ditt med vann, og påfør et 
renseprodukt på ansiktet ditt (Fig. 29).

4  Hold tilbehøret mot kinnet ditt. 
5  Slå på barbermaskinen.
6  Beveg børstehodet forsiktig over huden fra 

nesen til øret (Fig. 30). Ikke trykk børstehodet 
for hardt mot huden, slik at behandlingen forblir 
komfortabel.

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

Merk: Ikke rens det sensitive området rundt 
øynene dine.

8  Etter ca. 20 sekunder kan du flytte tilbehøret til 
pannen din og begynne å rense denne delen 
av ansiktet ditt. Flytt forsiktig børstehodet fra 
venstre til høyre (Fig. 31).

Merk: Vi anbefaler at du ikke renser for mye  
og ikke renser noen av sonene i mer enn  
20 sekunder.

9  Etter behandlingen skyller og tørker du ansiktet 
ditt. Ansiktet ditt er nå klart til neste trinn i din 
daglige hudpleierutine.

10  Rengjør tilbehøret etter bruk (se ‚Rengjøring og 
vedlikehold‘).

2   Flytt barberhodene over huden din med 
sirkulære bevegelser for å fange alle hår som 
vokser i ulike retninger (Fig. 17). Utøv mildt press 
for en tett komfortabel barbering.

Merk: Ikke press for hardt, kan dette forårsake 
hudirritasjon.

3 Rengjør apparatet etter bruk.

Våtbarbering
Du kan også bruke apparatet på våt hud med 
barberskum eller barbergel.
Følg trinnene nedenfor for å barbere med 
barberskum eller barbergel:
1 Fukt huden med litt vann.
2  Påfør huden (Fig. 18) barberskum eller 

barbergel.
3  Skyll skjæreenheten under springen for å sikre 

at den glir mykt over huden (Fig. 19).
4  Slå på barbermaskinen.
5  Flytt barberhodene over huden din med 

sirkulære bevegelser for å fange alle hår som 
vokser i ulike retninger (Fig. 17). Utøv mildt press 
for en tett komfortabel barbering.

Merk: Ikke press for hardt, kan dette forårsake 
hudirritasjon.

Merk: Skyll skjæreenhet regelmessig for å sikre 
at den fortsetter å gli mykt over huden.

6 Tørk ansiktet ditt 
7 Rengjør apparatet etter bruk.

Merk: Sørg for at du skyller all skum og 
barbergel av apparatet.

Bruk av klikk-på tilbehør

Ta av eller sette på klikk-på tilbehør
1 Kontroller at barbermaskinen er slått av.
2 Trekk tilbehøret rett av håndtaket (Fig. 20).

Merk: Ikke vri tilbehøret når du trekker det av 
håndtaket.

3  Sett tappen på tilbehøret inn i sporet på toppen 
av håndtaket (Fig. 21). Trykk deretter ned 
tilbehøret slik at det festes til håndtaket (‚klikk‘).

Bruke skjeggstylertilbehøret med kam
Du kan bruke skjeggstylertilbehøret med kammen 
festet for å style skjegget på én fast innstilling, 
men også 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  Fest tilbehøret til apparatet (‚klikk‘).
2  Skyv kammen rett inn i styresporene på begge 

sider av skjeggstylertilbehøret (du hører et klikk) 
(Fig. 22).

3  Trykk på lengdevelgeren, og trykk den deretter 
mot venstre eller høyre for å velge ønsket 
hårlengdeinnstilling (Fig. 23).

4 Slå på barbermaskinen.



  Fjern 
barberhodene 
fra 
barberhodeh-
olderen én 
etter én (se 
'Utskiftning') 
for å rengjøre 
dem grundig. 
Deretter skilles 
klipperen fra 
lamelltoppen, 
og hvert par 
skylles under 
springen. Etter 
rengjøring settes 
kniven tilbake i 
rett lamelltopp. 
Til slutt settes 
barberhodene 
tilbake i 
barberhodeh
olderen (se 
'Utskiftning'). 

Barbermaskin en 
virker ikke når 
jeg trykker på 
av/på-knappen.

Barbermaskin en 
er fortsatt koblet 
til stikkontakten. 
Av 
sikkerhetsmes-
sige årsaker kan 
barbermaskin en 
kun brukes uten 
ledning.

Koble fra 
barbermaskin-
en, og trykk inn 
av/på-knappen 
for å slå på 
barbermaskin-
en.

Det oppladbare 
batteriet er 
utladet.

Lad opp 

batteriet (se 

'Lading').

Reiselåsen er 
aktivert.

Hold av/på-
knappen inne 
i tre sekunder 
for å deaktivere 
reiselåsen.

Barberenheten 
er skitten eller 
ødelagt i en slik 
grad at motoren 
ikke kan gå.

Rengjør 
barberhodene 
grundig eller 
erstatt dem. 
Se også delen 
"Hår eller smuss 
blokkerer 
barberhodene" 
for å få en 
detaljert 
beskrivelse 
av hvordan 
barberhodene 
rengjøres 
grundig.

Jeg ønsker 
å bruke 
barbermaskin-
en uten appen.

 Du kan 
også bruke 
barbermaskin-
en uten appen. 
Men bare når du 
bruker appen 
sammen med 
barbermaskin en, 
er appen i stand 
til å gi tips og råd 
basert på bruken 
din. Med appen 
kan du stille dine 
sensitive shave 
innstillinger. 
Appen minner 
deg også på 
når du må skifte 
barberhodene, 
for å rense 
barbermaskin-
en, etc.

Jeg kan 
ikke endre 
Sensitive Shave 
innstillingene 
på 
barbermaskin-
en.

Det finnes 
en spesiell 
app utviklet 
for denne 
barbermaskin-
en. Med appen 
kan du endre 
sensitive shave 
innstillinger på 
barbermaskin en.

Pass på at det er 
god forbindelse 
mellom 
barbermaskin-
en og 
smarttelefonen 
din.

Barbermaskin-
en barberer 
ikke så godt 
som den gjorde 
tidligere.

Barberhodene 
er ødelagte eller 
utslitte.

Bytt 
barberhodene 
(se 'Utskiftning').

Hår eller smuss 
blokkerer 
barberhodene.

Rengjør 
barberhodene 
på vanlig måte, 
eller rengjør dem 
grundig.

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 spørsmål, eller 
ta kontakt med Philips Forbrukerstøttesenter i ditt 
eget land. 

Problem Mulig årsak Løsning

Jeg kan ikke 
koble til 
barbermaskin-
en.

Du har ikke 
lastet ned 
appen.

Programmet er 
tilgjengelig for 
iPhone 4S (eller 
høyere) som 
kjører iOS7 eller 
høyere.

Kontroller at 
barbermaskin en 
er slått på.

Prøv å starte 
smarttelefonen 
din på nytt og 
prøv igjen.

Pass på at du 
åpner appen.

Smarttelefone n 
finner ikke 
barbermaskin-
en.

Sørg for at 
smarttelefonen 
din har Bluetooth 
4.0 eller høyere.

Kontroller at 
Bluetooth er 
aktivert på 
barbermaskin-
en og 
smarttelefone n.

Sørg for at 
barbermaskin en 
er ladet.

 - SH70 Philips-barberhoder
 - HQ110 Philips rensespray for barberhoder
 - Philips RQ111-skjeggstylertilbehør
 - Philips SH575-rengjøringsbørstetilbehør
 - Philips SH560-rengjøringsbørstetilbehør hode
 - HQ8505-forsyningsenhet

Merk: Tilgjengeligheten til tilbehøret kan variere fra 
land til land. 

Resirkulering
 - Dette symbolet betyr at dette produktet ikke  

må avhendes i vanlig husholdningsavfall 
(2012/19/EU) (Fig. 42).

 - Dette symbolet betyr at dette produktet 
inneholder et innebygd oppladbart batteri som 
ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall  
(Fig. 43) (2006/66/EC). Vi anbefaler deg å ta 
med produktet til et offentlig innsamlingssted 
eller til et Philips-servicesenter, slik at det 
oppladbare batteriet kan fjernes av en faglært.

 - Følg nasjonale bestemmelser om 
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske 
produkter samt oppladbare batterier.  
Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre 
negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne det oppladbare batteriet

Det oppladbare batteriet skal bare fjernes 
når barbermaskinen skal kastes. Før du 
fjerner batteriet, må du sjekke at støpselet til 
barbermaskinen er tatt ut av stikkontakten,  
og at batteriet er helt tomt.

Følg nødvendige sikkerhetsregler når du 
bruker verktøy for å åpne barbermaskinen,  
og når du kaster det oppladbare batteriet.

1  Sjekk om det er skruer bak på barbermaskinen 
eller i skjeggkammeret. Skru ut eventuelle skruer.

2  Ta av de ytre panelene på barbermaskinen 
ved hjelp av en skrutrekker eller annet verktøy. 
Fjern eventuelt andre skruer og/eller deler til du 
ser det trykte kretskortet med det oppladbare 
batteriet.

3  Ta ut det oppladbare batteriet.

Garanti og støtte
Besøk www.philips.com/support eller se det 
internasjonale garantiheftet for mer informasjon 
eller støtte.

Garanti restriksjoner
Skjærehodene (kniver og lamelltopper) dekkes ikke 
av vilkårene i den internasjonale garantien fordi de 
er slitedeler.



 - Det kan droppa vatten från 
kontakten längst ned på 
rakapparaten när du sköljer 
den. Det är normalt och inte 
farligt, eftersom all elektronik 
är inkapslad i en försluten 
strömenhet inuti rakapparaten.

 - Använd inte 
strömförsörjningsenheten i eller 
i närheten av vägguttag där 
det finns en elektrisk luftrenare 
eftersom detta kan ge upphov 
till permanenta skador på 
strömförsörjningsenheten.

 - Håll din smartphone borta från 
vatten och fuktiga miljöer.

 - De kortvågiga 
radiofrekvenssignalerna från 
en Bluetooth-apparat kan 
försämra driften av andra 
elektroniska och medicinska 
apparater.

 - Stäng av Bluetooth där det är 
förbjudet.

 - Använd inte apparaten i 
medicinsk utrustning, flygplan, 
tankställen, nära automatiska 
dörrar, automatiska brandlarm 
eller andra automatiskt styrda 
enheter.

 - Håll den här apparaten minst 
20 cm från pacemakers och 
annan medicinsk utrustning. 
Radiovågor kan störa 
funktionen hos pacemakers 
och annan medicinsk 
utrustning.

 - Använd aldrig vatten som är 
varmare än 80 °C när du sköljer 
rakapparaten.

 - Använd endast apparaten för 
de ändamål som framgår av 
användarhandboken.

 - Av hygieniska skäl bör 
apparaten endast användas av 
en person.

 - Använd aldrig tryckluft, 
skursvampar, slipande 
rengöringsmedel eller vätskor 
som bensin eller aceton för att 
rengöra enheten.

 - Om rakapparaten levereras 
med ett rengöringssystem 
ska du alltid använda Philips 
originalrengöringsvätska 
(patron eller flaska beroende 
på typen av rengöringssystem).

 - Ställ alltid rengöringssystemet 
på en stabil, jämn, horisontell 
yta för att undvika läckage.

 - Om en rengöringskassett 
används till rengöringssystemet 
ska du se till att patronfacket 
är stängt innan du använder 
rengöringssystemet eller 
rengör/laddar rakapparaten.

 - Flytta inte rengöringssystemet 
när det är klart för användning. 
Då kan rengöringsvätska läcka 
ut.

någon annan typ av kontakt, 
eftersom det kan medföra 
risker.

 - Den här apparaten kan 
användas av barn från 8 år 
och uppåt och av personer 
med olika funktionshinder, 
eller som inte har kunskap 
om hur apparaten används, 
så länge de övervakas och 
får anvisningar om säker 
användning och förstår vilka 
risker som föreligger. Barn 
ska inte leka med apparaten. 
Rengöring och underhåll 
ska inte utföras av barn utan 
övervakning.

 - Dra alltid ur rakapparatens 
stickpropp innan du rengör den 
under rinnande vatten.

 - Kontrollera alltid aparaten 
innan du använder den. 
Använd inte apparaten om den 
är skadad eftersom det kan 
medföra risk för personskador. 
Skadade delar ska alltid bytas 
ut mot originaldelar.

 - Öppna inte apparaten för att 
byta ut det laddningsbara 
batteriet.

Varning!
 - Sänk aldrig ned 

rengöringssystemet eller 
laddningsstället i vatten och 
skölj inte heller komponenterna 
under kranen (Bild 2).

Det lekker vann 
fra bunnen av 
barbermaskin en.

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

Dette er normalt 
og er ikke 
farlig fordi all 
elektronikk 
er plassert i 
et forseglet 
skall inni 
barbermaskin-
en.

SVENSKA

Inledning
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!  
Få ut mesta möjliga av den support Philips  
erbjuder genom att registrera din produkt på  
www.philips.com/welcome eller via appen.
Denna rakapparat har en app. Appen ger 
dig råd expert baserat på din hud, ditt skägg, 
rakningsmetod, lokala väderförhållanden, etc.  
Den ger stöd i din dagliga användning och 
ger också interaktiva anvisningar så att du kan 
rakapparaten på bästa sätt. Rakapparaten är 
utrustad med en speciell aviseringssymbol. 
Aviseringssymbolen tänds när du har ett viktigt 
meddelande i appen. När den tänds öppnar du 
bara appen i din smartphone och följer de enkla 
tips som du får av appen.

Viktig säkerhetsinformation
Läs den här viktiga informationen noggrant innan 
du använder apparaten och dess tillbehör. Spara 
det här häftet för framtida bruk. Olika tillbehör kan 
medfölja olika modeller.

Fara
 - Blöt inte ned 

strömförsörjningsenheten  
(Bild 2).

Varning
 - Använd endast den löstagbara 

nätadapter (HQ8505) som 
medföljer apparaten för att 
ladda batteriet.

 - Nätadaptern innehåller en 
transformator. Modifiera inte 
strömförsörjningsenheten med 



4  Synkronisera dina rakningar (se ‚Synkronisera 
dina rakningar.‘) och konfigurera inställningen 
för känsliga områden.

5  Håll smartphone och rakapparat nära varandra 
för att de ska fortsätta vara anslutna.

Varning! Använd inte smartphone i fuktiga 
omgivningar. Fukt och vatten kan skada 
smartphone.

Synkronisera dina rakningar.
För att få ut så mycket som möjligt av rakapparaten 
och appen måste du synkronisera dina rakningar 
regelbundet. Rakapparaten kan lagra upp till 
20 rakningar, så se till att du synkroniserar 
rakapparaten minst en gång var tredje vecka. 
1  Öppna appen och se till att du är nära 

rakapparaten.
2  Appen kommer att ansluta automatiskt och 

synkronisera dina senaste rakningar (Bild 16).

Rakning

Obs! Den här rakapparaten kan endast användas 
utan sladd.

Period för hudanpassning
De första rakningarna ger kanske inte det 
förväntade resultatet och huden kan dessutom 
bli lite irriterad. Det är normalt. Det kan ta lite tid 
innan huden och skägget vänjer sig vid ett nytt 
raksystem. 
Vi rekommenderar att du följer råden i appen 
och att du rakar dig regelbundet (minst 3 gånger 
i veckan) med den här rakapparaten under en 
4-veckorsperiod för att huden ska vänja sig vid den 
nya rakapparaten. 

Torrakning
1  Slå på apparaten.
2  För rakhuvudena över huden i cirklande rörelser 

för att fånga alla hårstrån som växer i olika 
riktningar (Bild 17). Tryck lätt för en nära och 
bekväm rakning.

Obs! Tryck inte för hårt eftersom det kan leda till 
hudirritation.

3  Rengör apparaten efter användningen.

Våtrakning
Du kan även använda den här apparaten för att 
våtraka dig med raklödder eller rakgel.
Om du vill raka dig med raklödder eller rakgel följer 
du stegen nedan:
1  Fukta huden med lite vatten.
2  Fördela raklödder eller rakgel över huden  

(Bild 18).
3  Skölj skärhuvudet under rinnande vatten för att 

se till att skärhuvudet glider mjukt över huden 
(Bild 19).

4  Slå på rakapparaten.
5  För rakhuvudena över huden i cirklande rörelser 

för att fånga alla hårstrån som växer i olika 
riktningar (Bild 17). Tryck lätt för en nära och 
bekväm rakning.

Den här rakapparaten har en speciell app. Du 
kan hämta appen från App Store. Appen ger dig 
expertråd baserat på hud, skägg, rakningsmetod, 
lokala väderförhållanden, etc för att ge stöd till din 
dagliga användning. För att skapa en trygg och 
säker anslutning måste först rakapparaten och 
smartphone parkopplas en gång.  
 
Rakapparaten är utrustad med Bluetooth 4.0.  
Se till att din smartphone stöder denna version 
(eller högre) för att kunna ansluta till rakapparaten.
1  Hämta appen från App Store. 
2  Kontrollera att Bluetooth på din smartphone är 

påslagen (Bild 13).
3  Öppna appen i smartphone (Bild 14).
4  Slå på rakapparaten.
5  När ett popup-meddelande visas i appen 

trycker du på „parkoppla“. 
6  När de är parkopplade kommer rakapparaten 

och appen att anslutas automatiskt när du 
öppnar appen och håller smartphone och 
rakapparaten nära varandra. 

Ta bort parkoppling på rakapparaten och 
smartphone.
Parkoppling möjliggör en anslutning mellan en 
rakapparat och en smartphone. Om du vill ta 
bort denna anslutning (t.ex. om du skaffar en ny 
smartphone) utför du följande steg:
1  Ta bort parkoppling på rakapparat: håll 

rakapparatens på/av-knapp nedtryckt i ca  
10 sekunder för att ta bort förbindelsen mellan 
rakapparaten och appen.

Obs! När borttagningen av rakapparatens 
parkoppling lyckas blinkar Bluetooth och 
aviseringssymbolen samtidigt (ca. 4 sekunder). 

2  Ta bort parkoppling på smartphone:  
Välj Inställningar -> Allmänt -> Bluetooth ->  
Välj enhet genom att trycka på (i) -> och tryck 
på „glöm enhet“.

Använda rakapparaten
Obs! Den här rakapparaten kan endast användas 
utan sladd.

Sätta på och stänga av rakapparaten
1  Sätt på rakapparaten genom att trycka på  

på/av-knappen en gång (Bild 15). 
2  Stäng av rakapparaten genom att trycka på  

på/av-knappen en gång.

Anslut med rakapparaten
1  Kontrollera att Bluetooth på din smartphone är 

påslagen.
2  Öppna appen i smartphone (Bild 14).
3  Rakapparaten och appen kommer att anslutas 

automatiskt när de är parkopplade. Du kan nu 
börja raka dig.

Obs! Se till att du har en bra Bluetooth- och 
Internet-anslutning för att få ut så mycket som 
möjligt av appen. 

dina rakningar. Den påminner dig också om att 
koppla ur rakapparaten innan du slår på den, 
att rengöra den för ett optimalt rakningsresultat 
och att påminna dig om att byta ut rakhuvudena 
vartannat år.

Inställning för känsliga områden
Rakapparaten har en funktion som gör det möjligt 
att använda anpassade inställningar (Bild 8).  
Du kan välja mellan tre olika inställningar 
anpassade till dina personliga rakningsbehov: extra 
känslig (xs), känslig (s) och normal (n). Välj önskad 
inställning „xs“, „s“ eller „n“ i appen för att aktivera 
den på rakapparaten.

Bluetooth® Smart
Rakapparaten är utrustad med Bluetooth® 4.0 
för att ansluta rakapparaten till appen (Bild 9). 
Bluetooth aktiveras automatiskt när du sätter på 
rakapparaten för första gången. Du kan endast 
avaktivera den genom att sätta på reselåset  
(se ‚Reselås‘).

Obs! Se till att din smartphone har Bluetooth® 4.0 
eller högre.

Reselås
Du kan låsa apparaten när du tar med dig den på 
resor. Reselåset förhindrar att apparaten slås på av 
misstag. Reselåset avaktiverar även Bluetooth.

Aktivera reselåset
1   Tryck på på/av-knappen i 3 sekunder för att 

aktivera reselåset (Bild 10). 
När reselåset aktiveras blinkar (Bild 11) 
reselåssymbolen. När reselåset är aktiverat lyser 
reselåssymbolen med fast sken. 
Bluetooth avaktiveras när reselåset är aktiverat.

Avaktivera reselåset
1    Tryck på på/av-knappen i 3 sekunder.
Reselåssymbolen blinkar och släcks sedan.  
Du kan nu använda rakapparaten och Bluetooth 
aktiveras igen.

Laddning
Laddningen tar ungefär 1 timme.
Ladda rakapparaten innan du använder den för 
första gången och när teckenfönstret anger att 
batteriet nästan är tomt.

Ladda apparaten med den medföljande 
nätadaptern
1  Kontrollera att apparaten är avstängd.
2  Sätt in den lilla kontakten i rakapparaten och 

anslut nätadaptern till ett vägguttag (Bild 12).
3  När laddningen är klar drar du ur nätadaptern 

ur eluttaget och drar ur den lilla kontakten ur 
rakapparaten.

Förberedelser inför användning

Parkoppla rakapparaten och smartphone.

Obs! Appen finns för iPhone 4S (eller högre)  
med iOS8 eller högre.

Elektromagnetiska fält (EMF)
 - Den här Philips-apparaten uppfyller alla 

tillämpliga standarder och regler gällande 
exponering av elektromagnetiska fält.

Allmänt
 - Den här rakapparaten är vattentät (Bild 3).  

Den kan användas både i badet och duschen 
och kan rengöras under vattenkranen.  
Av säkerhetsskäl kan rakapparaten därför 
endast användas sladdlöst.

 - Apparaten är avsedd för nätspänningar på 
100–240 volt.

 - Strömförsörjningsenheten omvandlar 100–240 
volt till en säker låg spänning på under 24 volt.

Teckenfönstret

Laddning
Batteriladdningsindikator
Laddningen tar ungefär 1 timme.
Snabbladdning:När batteriet är tomt och du 
ansluter apparaten till vägguttaget kommer 
batteristatusindikatorn att blinka snabbt. 
Batteriladdningsindikatorn blinkar långsamt när 
batteriet är tillräckligt laddat för att en rakning ska 
kunna göras.  
Medan apparaten fortsätter att ladda kommer 
batteriladdningsindikatorn att blinka långsamt tills 
apparaten är fulladdad (Bild 4).

Batteriet fulladdat
När batteriet är fulladdat lyser 
batteriladdningsindikatorn med ett fast (Bild 5)  
vitt sken.

Obs! Den här rakapparaten kan endast användas 
utan sladd.

Obs! När batteriet är fulladdat slocknar 
teckenfönstret automatiskt efter 30 minuter. Om du 
trycker på på/av-knappen under laddning kommer 
aviseringssymbolen att tändas med ett vitt sken för 
att påminna dig om att koppla bort rakapparaten 
från elnätet. När batteriet är fulladdat lyser 
batteriladdningsindikatorn med ett fast vitt sken. 

Låg batterinivå
När batteriet nästan är tomt blinkar 
batteriladdningsindikatorn orange (Bild 6).
När batteriet helt är tomt blinkar 
batteriladdningsindikatorn snabbt orange.

Aviseringssymbol
Rakapparaten är utrustad med en speciell 
aviseringssymbol (Bild 7). Denna symbol tänds 
när det finns ett viktigt meddelande i appen. Gå till 
appen för att få detta meddelande. Appen ger stöd 
till din dagliga användning med råd om rakning, 
trimning, rengöring och personlig anpassning av 



Byte

Byte av rakhuvuden 
För bästa möjliga rakningsresultat rekommenderar vi att 
du byter ut rakhuvudet vartannat år (Bild 41).  
Byt alltid ut rakhuvudena mot Philips 
originalrakhuvuden (se ‚Beställa tillbehör‘).
1  Stäng av apparaten.
2  Dra loss hållaren för rakhuvudena från 

skärhuvudets undre del.
3  Vrid låsringarna moturs och ta bort dem  

(Bild 36). Lägg undan dem på ett säkert ställe.
4  Ta bort rakhuvudena från rakhuvudshållaren 

och kasta dem (Bild 37).
5  Placera nya rakhuvuden i hållaren (Bild 38).

Obs! Se till att skårorna på båda sidor av 
rakhuvudena passar exakt i upphöjningarna på 
rakhuvudshållaren.

6  Sätt tillbaka låsringarna på rakhuvudena och 
vrid dem medurs (Bild 39). 

 - Varje låsring har två fördjupningar som passar 
exakt i motsvarande upphöjningar på hållaren 
för rakhuvudena. Vrid ringen medurs till dess att 
du hör ett klickljud som anger att ringen är i låst 
läge (Bild 40).

Obs! Håll hållaren för rakhuvudena i handen 
när du sätter tillbaka rakhuvudena på plats 
och fäster låsringarna. Placera inte hållaren för 
rakhuvudena på någon yta eftersom det kan 
skada delarna.

7  Tryck fast hållaren för rakhuvudena på 
skärhuvudets undre del (ett klickljud hörs)  
(Bild 34).

Byta ut rengöringsborsthuvudet
Borsthuvudet ska bytas ut var tredje månad eller 
tidigare om borsten är deformerade eller skadade.

Beställa tillbehör
Du kan köpa tillbehör och reservdelar på  
www.shop.philips.com/service och hos din lokala 
Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips 
kundtjänst i ditt land (kontaktuppgifter hittar du i 
garantibroschyren).
Följande tillbehör och reservdelar är tillgängliga:
 - Philips SH70 rakhuvuden
 - HQ110 Philips rengöringsspray till rakhuvudet
 - RQ111 – Philips skäggstylingtillbehör
 - SH575 – Philips rengöringsborste, tillbehör
 - SH560 Philips rengöringsborsthuvud
 - HQ8505 nätadapter

Obs! Tillgängligheten för de olika tillbehören kan 
variera mellan olika länder. 

Återvinning
 - Den här symbolen betyder att produkten inte 

ska slängas bland hushållssoporna  
(2012/19/EU) (Bild 42).

Obs! Du kan även rengöra skärhuvudet med 
den medföljande (Bild 32) rengöringsborsten.

3  Stäng av rakapparaten. 
4  Dra loss rakhuvudshållaren från den nedre 

delen av skärhuvudet och skölj eller borsta 
hårbehållaren för att ta bort överflödigt hår  
(Bild 33). Låt den torka.

5  Skölj hållaren för rakhuvudena under rinnande 
varm vatten.

Obs! Du kan även rengöra rakhuvudshållaren 
med den medföljande rengöringsborsten.

6  Skaka noga bort överflödigt vatten och låt 
hållaren för rakhuvudena torka.

7  Sätt tillbaka rakhuvudshållaren på skärhuvudets 
nedre del (ett klickljud hörs) (Bild 34).

Rengöra tillbehör som knäpps på
Varning! Torka aldrig skäggstylingtillbehöret med 
en handduk eller papper, eftersom det kan skada 
trimningständerna.

Rengöra skäggstylingtillbehöret
Rengör skäggstylingtillbehöret efter varje 
användning.
1  Dra av kammen från skäggstylingtillbehöret.

Obs! Håll i mitten av kammen när du drar loss 
den från skäggstylingtillbehöret. Dra inte i 
kammens (Bild 25) sidor.

2  Slå på apparaten. 
3  Skölj skäggstylingtillbehöret och kammen var 

för sig under rinnande varmt vatten en stund.
4  Efter rengöringen stänger du av apparaten.
5  Skaka noga av överflödigt vatten och låt 

skäggstylingtillbehöret och kammen torka.
6  För bästa resultat bör du smörja tillbehörets 

tänder med en droppe symaskinsolja var sjätte 
månad.

Rengöra tillbehöret rengöringsborste
Rengör rengöringsborsten efter varje användning.
1  Kontrollera att apparaten är avstängd.
2  Ta loss borsthuvudet från borstbasen (Bild 35).
3  Rengör båda delarna noggrant med varmt 

vatten och mild tvål.
4  Torka rengöringsborsten med en handduk. Sätt 

tillbaka borsthuvudet på borstbasen. 

Förvaring
Obs! Vi rekommenderar att du låter 
rakapparaten och tillbehöret torka innan du 
sätter på skyddskåpan på tillbehöret och 
förvarar rakapparaten i fodralet. 

 - Förvara rakapparaten i det medföljande 
fodralet.

 - Sätt på skyddskåpan på rengöringsborsten för 
att skydda den från smuts.

2  Slå på rakapparaten.
3  Håll skäggstylingtillbehöret vinkelrätt mot  

huden och för apparaten nedåt samtidigt som 
du trycker (Bild Bild 26) försiktigt.

4  Rengör tillbehöret efter användningen  
(se ‚Rengöring och underhåll‘).

Använda tillbehöret rengöringsborste
Använd den roterande rengöringsborsten med din 
dagliga rengöringskräm. Rengöringsborsten tar bort 
olja och smuts, vilket bidrar till en frisk och matt 
hud.
1  Fäst tillbehöret på apparaten (ett klickljud hörs) 

(Bild 27).
2  Fukta tillbehöret med vatten (Bild 28). 

Obs! Använd inte apparaten med ett torrt 
borsthuvud eftersom det kan irritera huden. 

3  Fukta ansiktet med vatten och applicera en 
rengöringslotion på ansiktet (Bild 29).

4  Placera tillbehöret på kinden. 
5  Slå på rakapparaten.
6  För borsten försiktigt över huden från näsan 

mot örat (Bild 30). Tryck inte tillbehöret för hårt 
mot huden så att behandlingen blir bekväm.

7  Efter cirka 20 sekunder kan du flytta apparaten 
till den andra kinden och börja rengöra den 
delen av ansiktet.

Obs! Rengör inte det känsliga området runt 
ögonen.

8  Efter cirka 20 sekunder kan du flytta tillbehöret 
till pannan och börja rengöra den delen av 
ansiktet. Flytta försiktigt borsthuvudet från 
vänster till höger (Bild 31).

Obs! Vi rekommenderar att du inte överdriver 
rengöringen, och inte rengör något område 
längre än 20 sekunder.

9  Efter behandlingen sköljer och torkar du 
ansiktet. Ansiktet är nu redo för nästa steg i din 
dagliga hudvårdsrutin.

10  Rengör tillbehöret efter användningen (se 
‚Rengöring och underhåll‘).

Rengöring och underhåll

Rengöra rakapparaten under rinnande 
vatten
Rengör rakapparaten efter varje rakning för 
bästa resultat. Som en extra påminnelse tänds 
aviseringssymbolen på rakapparaten en gång 
var sjätte rakning så att du vet att du ska rengöra 
rakapparaten. 

Varning! Var försiktig med varmt vatten. 
Kontrollera alltid att vattnet inte är så varmt 
att du skållar dina händer.

Torka aldrig skärhuvudet med handduk eller 
papper, eftersom det kan skada rakhuvudena.

1  Slå på rakapparaten.
2  Skölj skärhuvudet under rinnande (Bild 19)  

varmt vatten.

Obs! Tryck inte för hårt eftersom det kan leda till 
hudirritation.

Obs! Skölj av skärhuvudet med jämna 
mellanrum för att se till att det fortsätter glida 
jämnt över huden.

6  Torka ansiktet 
7  Rengör apparaten efter användningen.

Obs! Skölj noga bort alla rester av skum eller 
rakgel från apparaten.

Med hjälp av tillbehör som knäpps på

Ta bort eller sätta fast tillbehör som 
knäpps på
1  Kontrollera att rakapparaten är avstängd.
2  Lossa tillbehöret genom att dra det rakt ut från 

handtaget (Bild 20).

Obs! Vrid inte tillbehöret när du drar av det från 
handtaget.

3  Sätt tillbehörets fäste på plats i öppningen 
längst upp på handtaget (Bild 21). Fäst sedan 
tillbehöret genom att trycka fast det på 
handtaget (ett klickljud hörs).

Använda skäggstylingtillbehöret med 
kammen
Du kan använda skäggstylingtillbehöret 
med kammen för att trimma skägget med 
en fast inställning, men även använda olika 
längdinställningar. Du kan även använda det för att 
förtrimma långa hårstrån innan du rakar dig för att 
göra rakningen mer bekväm.
Hårlängdsinställningarna på skäggstylingtillbehöret 
motsvarar hårlängden du får efter klippningen och 
sträcker sig från 1 till 5 mm.
1  Fäst tillbehöret på apparaten (ett klickljud hörs).
2  Skjut kammen rakt in i skårorna på 

skäggstylingtillbehörets båda sidor (ett klickljud 
hörs) (Bild 22).

3  Tryck på längdväljaren och skjut den sedan åt 
vänster eller höger för att välja den önskade 
inställningen (Bild 23) för hårlängd.

4  Slå på rakapparaten.
5  För apparaten uppåt samtidigt som du trycker 

försiktigt. Se till att kammens hela främre del 
alltid har full kontakt med huden (Bild 24).

6  Rengör tillbehöret efter användningen  
(se ‚Rengöring och underhåll‘).

Använda skäggstylingtillbehöret utan 
kammen
Du kan använda skäggstylingtillbehöret utan 
kammen om du vill konturklippa skägget, 
mustaschen, polisongerna eller halsen till en längd 
på 0,5 mm. 
1  Dra av kammen från skäggstylingtillbehöret.

Obs! Håll i mitten av kammen när du drar loss 
den från skäggstylingtillbehöret. Dra inte i 
kammens (Bild 25) sidor.



Rakapparaten 
slås inte på 
när jag trycker 
på på/av-
knappen.

Rakapparaten 
är fortfarande 
ansluten till 
eluttaget. Av 
säkerhetsskäl 
kan 
rakapparaten 
endast 
användas 
sladdlöst.

Koppla ur 
rakapparaten 
och slå på den 
genom att 
trycka på på/
av-knappen.

Det 
laddningsbara 
batteriet är 
urladdat.

Ladda batteriet 
(se 'Laddning').

Reselåset är 
aktiverat.

Tryck ned på/
av-knappen 
i 3 sekunder, 
så avaktiveras 
reselåset.

Rakhuvudena 
är smutsiga 
eller skadade 
och motorn 
orkar inte dra 
runt dem.

Rengör 
rakhuvudena 
noggrant eller 
byt ut dem. 
Läs även 
avsnittet ”Hår 
eller smuts 
sitter fast i 
rakhuvudena” 
som innehåller 
utförliga 
anvisningar om 
hur du rengör 
rakhuvudena 
noggrant.

Det läcker 
vatten från 
botten av 
rakapparaten.

Vid 
rengöringen 
kan vatten 
samlas mellan 
den inre 
stommen 
och det yttre 
skalet på 
rakapparaten.

Det är normalt 
och inte farligt, 
eftersom all 
elektronik är 
inkapslad i 
en försluten 
strömenhet 
inuti 
rakapparaten.

Jag kan 
inte ändra 
inställningen 
för känsliga 
områden på 
rakapparaten.

Det har 
utvecklats en 
särskild app 
för den här 
rakapparaten. 
Med appen 
kan du ändra 
inställningen 
för känsliga 
områden på 
rakapparaten.

Se till att det 
finns en bra 
anslutning 
mellan 
rakapparaten 
och din 
smartphone.

Rakapparaten 
fungerar inte 
lika bra som 
den gjorde 
tidigare.

Rakhuvudena 
är skadade 
eller slitna.

Byt ut 
rakhuvudena 
(se 'Byte').

Hår eller smuts 
sitter fast i 
rakhuvudena.

Rengör 
rakhuvudena 
på normalt sätt 
eller rengör 
dem extra 
noggrant.

Ta ur samtliga 
(se 'Byte') 
rakhuvuden 
ur hållaren för 
rakhuvudena 
för att göra rent 
dem noggrant. 
Lossa 
det första 
rakhuvudets 
kniv från 
skyddet och 
rengör båda 
delarna under 
rinnande 
vatten. Gör 
rent alla 
rakhuvuden 
på samma 
sätt. Sätt 
tillbaka kniven 
i skyddet 
när du har 
rengjort varje 
rakhuvud. När 
du är har gjort 
rent samtliga 
rakhuvuden 
sätter du 
tillbaka dem 
i hållaren (se 
'Byte') för 
rakhuvudena 
igen. 

Problem Möjlig orsak Lösning

Jag kan 
inte ansluta 
rakapparaten.

Du har inte 
hämtat appen.

Appen finns 
för iPhone 4S 
(eller högre) 
med iOS7 eller 
högre.

Kontrollera att 
rakapparaten 
är påslagen.

Prova med 
att starta om 
smartphone 
och försök 
igen.

Kontrollera att 
du har öppnat 
appen.

Smartphone 
hittar inte 
rakapparaten.

Se till att din 
smaprtphone 
har Bluetooth® 
4.0 eller högre.

Se till att 
Bluetooth är 
aktiverat på 
rakapparaten 
och 
smartphone.

Kontrollera att 
rakapparaten 
är laddad.

Jag vill 
använda 
rakapparaten 
utan appen.

Du kan även 
använda 
rakapparaten 
utan appen. 
Tänk på att 
appen bara 
kan bara ge 
tips och råd 
baserat på din 
användning 
när du 
använder 
appen 
tillsammans 
med 
rakapparaten. 
Med appen 
kan du även 
konfigurera 
inställningen 
för känsliga 
områden. 
Appen 
påminner dig 
också när du 
behöver byta 
rakhuvuden, 
rengöra 
rakapparaten, 
etc.

 - Den här symbolen betyder att produkten 
innehåller inbyggda laddningsbara batterier och 
därför inte får kasseras i vanliga hushållssopor 
(Bild 43) (enligt EG-direktivet 2006/66/EG).  
Vi rekommenderar att du lämnar produkten 
till en lokal återvinningsstation eller till ett 
auktoriserat Philips-servicecenter för att de 
laddningsbara batterierna ska tas om hand på 
korrekt sätt.

 - Följ ditt lands regler för återvinning av 
elektriska och elektroniska produkter samt 
uppladdningsbara batterier. En korrekt 
hantering bidrar till att förhindra negativ 
påverkan på miljö och hälsa.

Ta ur det laddningsbara batteriet

Ta endast ur det laddningsbara batteriet 
när du kasserar rakapparaten. Se till att 
rakapparaten inte är ansluten till eluttaget 
och att batteriet är helt tomt innan du tar ur 
batteriet.

Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du 
använder verktyg för att öppna rakapparaten 
och när du kasserar det laddningsbara 
batteriet.

1  Kontrollera om det finns skruvar på baksidan av 
rakapparaten eller i hårbehållaren. Ta i så fall 
bort dem.

2  Ta bort rakapparatens ytterpaneler med en 
skruvmejsel eller annat verktyg. Lossa även 
ytterligare skruvar och/eller delar till dess att 
du kan se kretskortet med det laddningsbara 
batteriet.

3  Ta ur det laddningsbara batteriet.

Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du 
besöka www.philips.com/support eller läsa den 
internationella garantibroschyren.

Garantibegränsningar
Rakhuvudena (knivar och skydd) omfattas inte 
av de internationella garantivillkoren eftersom de 
utsätts för slitage.

Felsökning
Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste 
problemen som kan uppstå med apparaten. 
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av 
informationen nedan kan du besöka  
www.philips.com/support och läsa svaren på 
vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt 
land. 
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