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Pendahuluan
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang
di Philips! Untuk memanfaatkan dukungan yang
ditawarkan Philips dengan maksimal, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome atau
melalui aplikasi.

Keterangan umum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pemangkas pop-up
Geseran pelepas pemangkas
Unit pencukur
Tombol pelepas unit cukur
Tombol on/off
Gagang
Soket untuk steker kecil
Dudukan pengisi daya
Unit catu daya
Steker kecil
Tutup pelindung
Kantung
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13 Kartrid Pod Pembersih Cepat Philips
14 Pod Pembersihan Cepat
15 Sikat pembersih
16 Pengaturan panjang
17 Sambungan penata jenggot click-on
18 Sisir pelengkap sambungan penata jenggot
19 Penahan sambungan
20 Sambungan sikat pembersih click-on
21 Sambungan pemangkas bulu hidung click-on
Catatan: Aksesori yang disertakan dapat berbedabeda, tergantung pada produk. Kemasan
menunjukkan aksesori yang telah disertakan
dengan peralatan Anda.

Apa arti ikon yang terdapat di gagang alat?
Ikon Perilaku

Artinya

Bergetar

Program pembersihan sedang dalam
proses.

Berkedip pelan
jika Anda
mencabut alat
cukur dari Pod
Pembersihan
Cepat selama
program
pembersihan

Program pembersihan terganggu. Jika
Anda meletakkan kembali alat cukur ke
Pod Pembersihan Cepat dalam waktu
empat detik, program pembersihan akan
otomatis berlanjut.

Berkedip saat
Bersihkan alat cukur di Pod Pembersihan
Anda mematikan Cepat. Bersihkan sambungan di bawah
alat
aliran air keran.
Menyala terusmenerus

Program pembersihan sedang dalam
proses.
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Ikon Perilaku

Artinya

Berkedip cepat
jika Anda
mencabut alat
cukur dari Pod
Pembersihan
Cepat atau
menekan tombol
on/off selama
program
pembersihan

Program pembersihan terhenti. Jika ingin
melanjutkan, Anda harus memulai ulang
siklus pembersihan dengan meletakkan
alat cukur ke Pod Pembersihan Cepat dan
menekan tombol on/off.

Menyala

SkinIQ secara aktif mendeteksi perilaku
mencukur Anda.

Menyala hijau

Gerakan mencukur yang benar
(pergerakan melingkar) telah dilakukan.

Menyala oranye

Gerakan mencukur Anda dapat
disempurnakan lagi. Lihat aplikasi untuk
mengetahui detail dan saran.

Menyala

Buka aplikasi. Antara ada notifikasi yang
menunggu Anda atau Anda perlu
menyinkornkan alat cukur untuk
menghindari kehilangan data.

Berkedip pelan

Tidak ada koneksi yang terjalin antara alat
cukur dan smartphone.

Berkedip cepat

Terjadi kesalahan (misal motor tersumbat.
Lihat aplikasi untuk mengetahui detailnya.

Berkedip

Alat harus dicabut dari stopkontak
sebelum dinyalakan.

Berkedip saat
Anda menekan
tombol on/off

Kunci perjalanan diaktifkan.
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Artinya

Menyala saat
Jumlah bar yang menyala menunjukkan
Anda memegang sisa daya baterai.
alat
Lampu bagian
bawah berkedip
oranye

Daya baterai hampir habis.

Lampu berkedip
berurutan

Alat sedang diisi daya.

Menyala terusmenerus

Baterai alat terisi penuh.

Apa arti ikon yang terdapat di Pod
Pembersihan Cepat?
Ikon

Perilaku

Artinya

Terlihat di Pod
Pembersihan Cepat

Kartrid Pod Pembersihan
Cepat perlu diganti.

Bagaimana cara mengisi daya alat?
Isi daya alat sebelum menggunakannya untuk
pertama kali dan saat lampu bagian bawah
indikator status baterai berkedip oranye, yang
menandakan baterai alat hampir habis.
Waktu pengisian daya kurang lebih 1 jam.
Pengisian Cepat: Setelah kurang lebih 5 menit diisi
daya, baterai memiliki cukup energi untuk satu sesi
bercukur.
Saat dayanya terisi penuh, alat memiliki waktu
operasi tanpa disambungkan ke sumber daya
hingga 60 menit.
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Catatan: Anda tidak dapat menggunakan alat
ketika mengisi daya.

Mengisi baterai dengan unit catu daya
1 Pastikan alat sudah dimatikan.
2 Masukkan steker kecil ke alat dan pasang
adaptor ke stopkontak dinding.
- Selama alat dalam mode pengisian daya
cepat, lampu indikator status baterai akan
menyala secara bergantian. Setelah sekitar 5
menit, lampu bagian bawah indikator status
baterai akan berkedip. Kini baterai sudah
cukup terisi daya untuk satu sesi bercukur.
- Ketika alat diisi daya, pertama-tama lampu
di bagian bawah indikator status baterai
akan berkedip kemudian menyala terusmenerus. Lalu, lampu kedua berkedip dan
menyala terus-menerus, dan seterusnya
sampai daya alat terisi penuh.
- Setelah daya alat terisi penuh, ketiga lampu
indikator baterai akan menyala terus.
Setelah kurang lebih 30 menit, lampu akan
padam secara otomatis.
3 Setelah pengisian daya selesai, cabut unit catu
daya dari stopkontak dinding dan lepaskan
steker kecil dari alat.

Mengisi daya di dudukan pengisi daya (hanya model
tertentu)
1 Pastikan alat telah dimatikan.
2 Pasang steker kecil pada dudukan pengisi daya
dan tancapkan unit catu daya ke stopkontak
dinding.
3 Letakkan alat di dudukan pengisi daya.
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Hanya model tertentu: Lingkaran lampu di
bagian bawah dudukan pengisi daya menyala
dan berputar cepat.
- Setelah sekitar 5 menit, lingkaran lampu
berputar lebih lambat. Kini baterai sudah
cukup terisi daya untuk satu sesi bercukur.
- Saat proses pengisian daya alat masih
berlanjut, lingkaran lampu semakin cerah
dan berputar lebih lambat.
- Saat daya alat sudah terisi penuh, lingkaran
lampu menyala sepenuhnya dan berhenti
berputar.
4 Setelah pengisian daya selesai, cabut unit catu
daya dari stopkontak dinding dan cabut steker
kecil dari dudukan pengisi daya.

Simbol 'cabut untuk menggunakan'
Simbol 'cabut untuk menggunakan' berkedip untuk
mengingatkan Anda agar mencabut alat dari
stopkontak dan melepaskan steker kecil dari alat
sebelum menyalakannya.

Bagaimana cara menggunakan alat dan
sambungan?
Peringatan: Selalu periksa alat dan semua
komponennya sebelum digunakan. Jangan
gunakan jika alat atau komponen lainnya
rusak, karena dapat menyebabkan cedera.
Selalu ganti komponen yang rusak dengan
yang asli.
Catatan: Alat ini tidak kedap air. Alat ini cocok
untuk digunakan di kamar mandi atau shower dan
untuk membersihkan di bawah keran. Demi alasan
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keamanan, alat hanya dapat dioperasikan tanpa
kabel.

SkinIQ
Aplikasi yang dilengkapi dengan SkinIQ yang
dengan cerdas mendeteksi ketebalan rambut dan
teknik mencukur Anda. Untuk teknik yang lebih
baik, Anda bisa mendapatkan nasihan mencukur
yang dipersonalisasi lewat aplikasi.
Anda akan mendapatkan saran dengan 2 cara:
pencukuran yang dipandu secara langsung dan
pencukuran yang disinkronisasi. Sebaiknya Anda
memulai dengan pencukuran yang dipandu untuk
meningkatkan pengalaman mencukur Anda.
- Apabila memegang alat dengan benar, Anda
akan mendapatkan hasil pencukuran yang
maksimal.
- Ikuti saran yang diperoleh dari program yang
dipersonalisasi dan pencukuran yang
disinkronisasi.

Mencukur
Anda dapat menggunakan alat ini dalam keadaan
kering atau basah, bahkan saat mandi. Untuk sesi
bercukur basah, basahi kulit atau gunakan busa
atau gel cukur dan bilas kepala pencukur di bawah
aliran air keran dengan air hangat sebelum
mengikuti langkah-langkah di bawah.
1 Hidupkan alat tersebut.
2 Gerakkan kepala pencukur pada kulit Anda
dengan gerakan melingkar untuk memotong
semua rambut yang tumbuh dengan arah yang
berbeda. Pastikan setiap kepala cukur
menyentuh kulit sepenuhnya. Berikan sedikit
tekanan agar nyaman ketika mencukur.
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Catatan: Jangan menekan terlalu kuat, karena
dapat menyebabkan iritasi kulit.
Catatan: Jika Anda bercukur dengan gel atau
busa, bilas unit cukur secara berkala selagi
bercukur untuk memastikan alat meluncur
mulus di kulit.

3 Gunakan sisi unit pencukur yang menyempit
untuk mencukur area yang susah dijangkau
seperti garis rahang dan di bawah hidung.
4 Matikan dan bersihkan alat setiap kali selesai
digunakan.
Catatan: Pastikan Anda membilas semua busa
atau gel cukur dari alat.
Panduan gerakan SkinIQ: Setelah selesai
mencukur, Anda akan mendapatkan masukan
di gagang. Ikon masukan gerakan menyala
dalam berbagai warna, serta memberikan
masukan pada kegiatan mencukur Anda secara
keseluruhan.
- Saat mencukur dengan gerakan yang benar
(gerakan melingkar), ikon masukan gerakan
menyala hijau.
- Saat gerakan mencukur Anda dapat
ditingkatkan lagi, ikon masukan gerakan
menyala oranye. Lihat aplikasi untuk
mengetahui detail dan saran.
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Masa adaptasi kulit
Hasil cukuran pertama Anda mungkin tidak
memuaskan dan kulit Anda bahkan mengalami
sedikit iritasi. Hal ini normal. Kulit Anda perlu waktu
agar terbiasa dengan sistem pencukur baru.
Ikuti saran yang diberikan oleh aplikasi dan
cukurlah secara rutin (minimal 3 kali seminggu)
dengan alat cukur ini selama periode 3-4 minggu
sehingga kulit beradaptasi dengan alat cukur baru
ini.

Pengingat pembersihan
Saat mematikan alat, pengingat pembersihan akan
berkedip untuk mengingatkan Anda agar alat.
- Bersihkan alat dan aksesorinya setiap kali
selesai digunakan untuk mencegah
penyumbatan dan kerusakan.
- Bersihkan kepala cukur dengan menyeluruh
sebulan sekali atau saat alat terasa tidak
mencukur dengan baik seperti biasanya.

Sinkronkan alat cukur Anda
Alat cukur ini menyimpan data mencukur Anda,
jadi Anda tidak perlu membawa smartphone Anda
saat mencukur.
Saat ruang penyimpanan data hampir penuh,
simbol notifikasi akan berkedip. Agar terhindar dari
kehilangan data, sinkronkan alat cukur dengan
aplikasi.
1 Pastikan posisi Anda dekat dengan alat cukur,
lalu buka aplikasi.
2 Aplikasi terhubung otomatis dan
menyinkronkan data kegiatan mencukur Anda
yang terakhir.
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Pemangkasan
Anda dapat menggunakan pemangkas untuk
merapikan cambang dan kumis.
1 Dorong geseran pelepas pemangkas ke bawah
untuk membuka pemangkas.
2 Hidupkan alat tersebut.

3 Pegang sambungan secara tegak lurus pada
kulit dan geser alat ke bawah sambil menekan
lembut.

4 Anda juga dapat menggunakan pemangkas
untuk memangkas bagian bawah hidung.
5 Matikan alat dan bersihkan pemangkas setiap
kali selesai digunakan untuk mencegah
penyumbatan dan kerusakan.
6 Tutup unit pemangkas.

Menggunakan sambungan click-on
Catatan: Aksesori yang disertakan dapat berbedabeda, tergantung pada produk. Lihat kemasan
untuk mengetahui aksesori yang disertakan
bersama produk Anda.

Menggunakan sambungan penata jenggot
dengan sisir
Anda dapat menggunakan sambungan penata
jenggot dengan sisir terpasang untuk
menata jenggot Anda dalam satu pengaturan
tetap atau dengan pengaturan panjang yang
berbeda. Anda juga dapat menggunakannya untuk
memangkas terlebih dahulu rambut panjang
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sebelum mencukur untuk pencukuran yang lebih
nyaman.
Pengaturan panjang rambut pada sambungan
penata jenggot menunjukkan panjang rambut
yang tersisa setelah dipotong, dan berkisar antara
1 hingga 5 mm.
1 Putar kepala alat cukur atau sambungan lain
untuk melepasnya dari gagang lalu tekan
sambungan penata jenggot ke gagang.

2 Geser sisir lurus ke alur panduan di kedua sisi
sambungan penata jenggot.

3 Tekan pemilih panjang lalu tekan ke kiri atau
kanan untuk memilih setelan panjang rambut
yang diinginkan.
4 Hidupkan alat tersebut.

5 Geser alat ke atas sambil menekan lembut.
Pastikan bagian depan sisir menyentuh kulit
sepenuhnya.
6 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali
selesai digunakan.

Menggunakan sambungan penata jenggot
tanpa sisir
Anda dapat menggunakan sambungan penata
jenggot tanpa sisir untuk membentuk garis
jenggot, kumis, cambang, atau garis leher hingga
sepanjang 0,5 mm.
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Anda dapat menggunakan sambungan penata
jenggot dengan sisir terpasang untuk
menata jenggot Anda dalam satu pengaturan
tetap atau dengan pengaturan panjang yang
berbeda. Anda juga dapat menggunakannya untuk
memangkas terlebih dahulu rambut panjang
sebelum mencukur untuk pencukuran yang lebih
nyaman.
1

Tarik sisir dari sambungan penata jenggot untuk
melepasnya.
Catatan: Pegang sisir di tengah untuk
menariknya dari sambungan penata jenggot.
Jangan tarik di sisi sisir.

2 Hidupkan alat tersebut.
3 Pegang sambungan penata jenggot tegak lurus
pada kulit dan geser alat ke bawah sambil
menekan lembut.
4 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali
selesai digunakan.

Menggunakan sambungan pemangkas bulu
hidung/telinga
Anda dapat menggunakan sambungan
pemangkas bulu hidung/telinga untuk memangkas
bulu hidung dan/atau telinga.

Memangkas bulu hidung
Pastikan sambungan pemangkas bulu
hidung/telinga dan lubang hidung bersih sebelum
memangkas.
1

Putar kepala alat cukur atau sambungan lain
untuk melepasnya dari gagang lalu tekan
pemangkas bulu hidung/telinga ke gagang.
2 Hidupkan alat tersebut.
3 Masukkan kepala pemangkas ke salah satu
lubang hidung Anda dengan hati-hati.
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Jangan memasukkan sambungan lebih dari
0,5 cm ke dalam lubang hidung Anda.
4 Gerakkan perlahan kepala pemangkas di sekitar
tiap hidung, pastikan sisi ujung alat cukur
dipegang baik-baik agar tidak menempel ke
kulit. Hal ini mengurangi rasa geli yang dapat
terjadi.
5 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali
selesai digunakan.
Cairan hidung yang mengering dapat menghalangi
elemen pemotong, sehingga alat tidak dapat
dihidupkan. Jika elemen mencukur dihalangi
bersihkan sambungannya.

Memangkas rambut telinga
Pastikan lubang telinga bagian luar bersih dan
bebas dari kotoran.
1 Hidupkan alat tersebut.
2 Gerakkan secara perlahan kepala pemangkas di
sepanjang daun telinga untuk menghilangkan
rambut yang mencuat keluar dari lubang
telinga.
3 Masukkan kepala pemangkas ke lubang telinga
dengan hati-hati.
Jangan memasukkan kepala pemangkas lebih
dari 0,5 cm ke dalam lubang telinga karena
dapat merusak gendang telinga.
4 Gerakkan perlahan kepala pemangkas secara
melingkar untuk menghilangkan rambut yang
tidak diinginkan di dalam lubang telinga.
5 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali
selesai digunakan.

Menggunakan sambungan sikat pembersih
Gunakan sikat pembersih dengan krim pembersih
sehari-hari Anda untuk menghilangkan minyak
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dan kotoran. Kami sarankan Anda
menggunakannya tak lebih dari sekali sehari.
Perhatian: Jangan gunakan alat pada kulit yang
rusak, mengalami iritasi, atau terluka.
1

Putar kepala alat cukur atau sambungan lain
untuk melepasnya dari gagang lalu tekan
sambungan sikat pembersih ke gagang.
2 Basahi sikat pembersih dengan sedikit air.
Jangan gunakan sikat pembersih yang kering
karena bisa menimbulkan iritasi pada kulit.
3 Basahi wajah Anda dengan air dan oleskan
pembersih di wajah Anda.
4 Letakkan sikat pembersih di pipi Anda.
5 Hidupkan alat tersebut.

20 sec.

6 Geser sikat secara perlahan di kulit Anda dari
hidung hingga ke telinga. Jangan menekannya
terlalu kuat. Pastikan proses perawatan tetap
membuat Anda nyaman.
Jangan bersihkan area sensitif di sekeliling
mata Anda.
7 Setelah kira-kira 20 detik, pindahkan alat ke
pipi yang lain dan mulai membersihkan bagian
ini di wajah Anda.

20 sec.

20 sec.

8 Setelah kira-kira 20 detik, pindahkan alat ke
kening dan mulai membersihkan bagian ini di
wajah Anda. Geser kepala sikat secara perlahan
dari kiri ke kanan.
Kami sarankan Anda untuk tidak melakukan
pembersihan secara berlebihan dan tidak
membersihkan zona mana pun lebih dari 20
detik.
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9 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali
selesai digunakan.
10 Setelah perawatan, bilas dan keringkan wajah
Anda. Wajah Anda kini siap untuk rutinitas
perawatan kulit langkah selanjutnya.

Penyimpanan dan perjalanan
Catatan: Sebaiknya biarkan alat dan aksesorinya
hingga kering sebelum disimpan untuk digunakan
kembali.
- Pasang tutup pelindung (jika disediakan) pada
alat cukur untuk melindunginya dari kotoran
yang menumpuk.
- Simpan alat dalam kantung (jika disediakan).
- Kalau tidak, simpan alat di dudukan pengisi
daya (jika disediakan) atau di Pod Pembersihan
Cepat Philips (jika disediakan).

Travel lock (kunci perjalanan)
Saat akan bepergian, Anda dapat mengunci alat
cukur untuk mencegah pengaktifkan secara tidak
sengaja.

Mengaktifkan kunci perjalanan
Tekan tombol daya selama 3 detik untuk masuk ke
mode kunci perjalanan.
3 sec.

Saat travel lock diaktifkan, simbol kunci perjalanan
akan menyala.
Catatan: Bluetooth dimatikan saat kunci
perjalanan diaktifkan.

Menonaktifkan kunci perjalanan
Tekan tombol on/off selama 3 detik.
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Setelah kunci perjalanan dinonaktifkan, alat akan
hidup secara otomatis.
Catatan: Alat cukur akan terbuka secara otomatis
ketika tersambung ke stopkontak listrik.

Bagaimana cara membersihkan alat dan
sambungan?
Bersihkan alat dan aksesorinya setiap kali selesai
digunakan untuk performa yang optimal.

Membersihkan alat cukur di bawah keran
Bersihkan pencukur setiap kali selesai digunakan
untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan.
Jangan sekali-kali mengeringkan unit cukur
dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat
merusak kepala cukur.
Ketika membilas unit alat cukur, air mungkin
menetes keluar dari bagian bawah alat cukur. Ini
adalah kejadian yang normal.
1 Hidupkan alat cukur.
2 Bilas unit cukur di bawah keran air panas.

3 Matikan alat cukur. Tekan tombol pelepas
untuk membuka unit pencukur.
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4 Bilas penampung rambut di bawah keran air
hangat.

5 Bilas dudukan kepala cukur di bawah keran air
panas.
6 Kibaskan kelebihan air dengan hati-hati dan
biarkan dudukan kepala alat cukur benar-benar
kering.
7 Tutup unit pencukur.

Pembersihan menyeluruh
Kami menganjurkan Anda membersihkan kepala
cukur dengan menyeluruh sebulan sekali atau saat
pencukur terasa tidak mencukur dengan baik
seperti biasanya.
1 Pastikan alat dimatikan dan dicabut dari
stopkontak.
2 Tekan tombol pelepas pada unit alat cukur, lalu
tarik pemegang alat cukur dari unit alat cukur.
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3 Bilas wadah rambut dan penahan kepala
pencukur di bawah aliran air keran.
4 Lepas kepala cukur. Untuk petunjuk mendetail,
lihat bagian ‘Bagaimana cara mengganti kepala
cukur?’.
Catatan: Jangan membersihkan lebih dari satu
mata pisau dan pelindungnya secara
bersamaan, bersihkan satu persatu karena
semuanya adalah komponen berpasangan. Jika
Anda tidak sengaja salah memasangkan mata
pisau dan pelindungnya, diperlukan beberapa
minggu untuk kembali mendapatkan kinerja
pencukuran yang optimal.
5 Bersihkan pemotong dan pelindung di bawah
keran.
6 Kibaskan sisa air.
7 Kembalikan kepala cukur ke dalam unit
pencukur. Untuk petunjuk mendetail, lihat
bagian ‘Bagaimana cara mengganti kepala
cukur?’.
8 Masukkan engsel penahan kepala cukur ke
selot di bagian atas unit pencukur, lalu tutup
unit pencukur.

Membersihkan pemangkas pop-up
Bersihkan pemangkas setiap kali selesai
digunakan untuk mencegah penyumbatan dan
kerusakan.
Jangan sekali-kali mengeringkan gerigi
pemangkas dengan handuk atau kertas tisu,
karena dapat merusak gerigi pemangkas.
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Pastikan alat dimatikan dan dicabut dari
stopkontak.
2 Dorong penggeser pelepas pemangkas ke
bawah untuk membuka pemangkas pop-up.

3 Hidupkan alat dan bilas pemangkas pop-up
dengan air hangat.
4 Setelah membersihkan, matikan alat.
5 Dengan hati-hati, kibaskan sisa air dan biarkan
pemangkas pop-up sampai benar-benar kering.
6 Tutup unit pemangkas.
Tips: Untuk performa yang optimal, lumasi gigi
pemangkas pop-up dengan setetes minyak
mineral setiap enam bulan (minyak tidak
disertakan).

Membersihkan sambungan click-on
Jangan sekali-kali mengeringkan pemangkas atau
sambungan penata jenggot dengan handuk atau
kertas tisu, karena dapat merusak gigi pemangkas.
Aksesori yang disertakan dapat berbeda-beda,
tergantung pada produk. Lihat kemasan untuk
mengetahui aksesori yang disertakan bersama
produk Anda.
Bersihkan sambungan click-on setiap kali selesai
digunakan untuk performa yang optimal.
1 Pastikan alat sudah dimatikan.
2 Putar sambungan untuk melepasnya dari
gagang.
Tarik kepala sikat pembersih langsung dari
penahan sambungan.
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3 Bersihkan semua bagian secara menyeluruh
dengan air hangat. Hanya gunakan sabun pada
sambungan sikat pembersih.
Tips: Jika membilas sambungan pemangkas
bulu hidung/telinga di bawah air mengalir tidak
cukup, tekan sambungan ke gagang lalu
rendam kepala pemangkas di dalam gelas
berisi air hangat selama beberapa menit.
Kemudian hidupkan alat dan bilas di bawah
keran.
4 Kibaskan perlahan untuk menghilang air yang
masih ada dari penata jenggot, sisir,
sambungan pemangkas bulu hidung/telinga,
dan biarkan semuanya hingga kering.
Keringkan sambungan sikat pembersih dengan
handuk.
Jangan sekali-kali mengeringkan unit
pemotong dengan handuk atau kertas tisu,
karena dapat merusak gigi pemangkas.
Tips: Agar performa optimal, lumasi gigi
sambungan penata jenggot dengan setetes
minyak mesin jahit secara rutin.

Bagaimana cara menggunakan Pod
Pembersihan Cepat?
Menyiapkan Pod Pembersihan Cepat untuk digunakan
1

Putar dan lepaskan bagian atas Pod
Pembersihan Cepat.
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2

2 Putar penutupnya hingga terlepas dari Kartrid
Pod Pembersihan Cepat.

1

3 Angkat tab pada segel dan tarik sudutnya untuk
melepas segel dari Kartrid Pod Pembersihan
Cepat.

4 Tekan bagian melingkar kecil di gagang Kartrid
Pod Pembersihan Cepat untuk mematahkan
pengait kunci pada gagang.

5 Letakkan Kartrid Pod Pembersihan Cepat di
dalam Pod Pembersihan Cepat.

6 Pasang kembali bagian atas Pod Pembersihan
Cepat ke dudukan dan putar searah jarum jam
hingga terdengar bunyi klik.
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Untuk menghindari kebocoran, jangan miringkan
Pod Pembersihan Cepat.

Menggunakan Pod Pembersihan Cepat
Catatan: Jika Anda menggunakan pencukur
dengan busa cukur, gel cukur, atau produk prapencukuran, bilas kepala cukur secara menyeluruh
sebelum menggunakan Pod Pembersihan Cepat.
Selalu kibaskan sisa air dari alat cukur sebelum
meletakkannya di Pod Pembersihan Cepat.
1

Letakkan pencukur dalam posisi terbalik di
dalam Pod Pembersihan Cepat. Alat cukur
secara otomatis mendeteksi ketika berada
dalam Pod Pembersihan Cepat.
2 Nyalakan pencukur untuk memulai program
pembersihan.
Setiap program pembersihan membutuhkan
waktu sekitar satu menit. Selama program
pembersihan, simbol pembersihan menyala
terus dan ikon biru berkedip pelan.
Gagang pencukur bergetar dua kali dengan
cepat saat program pembersihan selesai.
3 Biarkan alat cukur kering menyeluruh dengan
sendirinya di dalam Pod Pembersihan Cepat
sebelum menyimpannya.
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Mengganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat
Segera ganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat saat
ikon penggantian kartrid pada Pod Pembersihan
Cepat terlihat atau ikuti tabel di bawah.

Frekuensi
penggunaan

Siklus

Waktu untuk
mengganti Kartrid
Pod Pembersihan
Cepat

Setiap hari

Sekitar 30

Setiap bulan

Beberapa kali per
minggu

Sekitar 20

Setiap 2 bulan

Setiap minggu

Sekitar 13

Setiap 3 bulan

Setiap bulan

Sekitar 3

Setiap 3 bulan

1

Putar dan lepaskan bagian atas Pod
Pembersihan Cepat.

2 Angkat Kartrid Pod Pembersihan Cepat untuk
mengeluarkannya dari Pod Pembersihan Cepat
dengan memegang gagangnya.
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3 Buang sisa cairan ke saluran pembuangan dan
daur ulang kartrid yang kosong sesuai dengan
peraturan setempat terkait limbah.

4 Letakkan Kartrid Pod Pembersihan Cepat baru
di dalam Pod Pembersihan Cepat.
Pindai kode QR di sebelah kiri atau kunjungi
www.philips.com/cleaning-cartridge untuk
memesan Kartrid Pod Pembersihan Cepat
pengganti.

Bagaimana cara menyambungkan alat cukur
dan smartphone saya?
Catatan: Pastikan smartphone Anda dilengkapi
dengan Bluetooth® 4.1 atau yang lebih baru.
Alat cukur ini kompatibel dengan Bluetooth® 4.1
dan yang lebih baru untuk menghubungkan ke
aplikasi. Saat Anda menyandingkan alat cukur
dengan smartphone, Bluetooth di alat cukur akan
otomatis aktif meskipun alat cukur dalam posisi
dimatikan. Ini memungkinkan data mencukur Anda
untuk disinkronkan nanti, jadi Anda tidak perlu
membawa smartphone Anda saat mencukur.
Saat pertama kali menghidupkan alat cukur,
simbol notifikasi akan berkedip jika tidak ada
sambungan yang terjalin dengan smartphone.
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Anda dapat menonaktifkan Bluetooth di alat cukur
dengan mengaktifkan kunci perjalanan.
3 sec.

Menyandingkan alat cukur dengan smartphone
Anda dapat menggunakan aplikasi untuk
menyinkronkan data mencukur, mengubah
pengaturan pribadi, dan mendapatkan pelatihan
pencukuran rutin yang efektif.
Aplikasi kompatibel dengan berbagai smartphone
iPhone dan Android™.
Informasi selengkapnya tersedia di
www.philips.com.
1 Unduh aplikasinya.
2 Pastikan Bluetooth di smartphone Anda aktif.

S7920

3 Hidupkan alat cukur.
4 Buka aplikasi dan ikuti petunjuknya untuk
memulai proses penyandingan.
5 Setelah disandingkan, alat dan aplikasi akan
terhubung otomatis saat aplikasi terbuka dan
Bluetooth di ponsel Anda aktif.
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Simbol notifikasi
Alat cukur dilengkapi dengan simbol notifikasi.
Simbol notifikasi menyala saat ada pesan penting
untuk Anda di aplikasi. Saat menyala, cukup buka
aplikasi di smartphone Anda dan ikuti tips mudah
yang diberikan oleh aplikasi. Jika Anda
memerlukan dukungan lebih lanjut, kunjungi
www.philips.com/support.

Membatalkan penyandingan alat cukur dan
smartphone
Anda hanya dapat menyandingkan alat cukur
dengan satu smartphone dalam satu waktu. Untuk
membatalkan penyandingan alat cukur dari
smartphone (misal saat Anda punya smartphone
baru), ikuti langkah-langkah berikut:
Membatalkan penyandingan di alat cukur: tekan
dan tahan tombol on/off di gagang kurang lebih
selama 10 detik untuk memutus sambungan
antara alat cukur dengan aplikasi.
Catatan: Pembatalan penyandingan berhasil
saat lampu simbol notifikasi menyala sebentar
selama 4 kali.
Membatalkan penyandingan di smartphone:
1 Buka pengaturan di smartphone, lalu pilih
Bluetooth.
2 Ketuk nama alat cukur.
3 Ketuk 'lupakan' atau 'batalkan penyandingan'.
Catatan: Prosedur pembatalan penyandingan
mungkin berbeda-beda di tiap smartphone.
Hubungi baca panduan smartphone Anda
untuk informasi selengkapnya.
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Bagaimana cara mengganti kepala cukur?
Untuk memperoleh kinerja pencukuran maksimal,
sebaiknya Anda mengganti kepala cukur setiap
dua tahun.
Segera ganti kepala cukur yang rusak. Selalu ganti
kepala cukur dengan kepala cukur Philips yang
asli.

Mengganti kepala alat cukur
1 Matikan alat cukur.
2 Tekan tombol pelepas pada unit alat cukur, lalu
tarik pemegang alat cukur dari unit alat cukur.

2

3 Putar cincin penahan berlawanan arah jarum
jam, lalu lepaskan. Letakkan di tempat yang
aman.

1

4 Lepaskan kepala cukur dari dudukan kepala
cukur.
Segera buang kepala cukur yang telah
digunakan agar tidak tercampur dengan kepala
cukur baru.
5 Pasang kepala cukur baru pada pemegang.
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6 Letakkan kembali cincin penahan pada kepala
alat cukur dan putar searah jarum jam untuk
memasang kembali cincin penahan.

1

2

- Setiap cincin penahan memiliki dua ceruk yang
pas dengan tonjolan pada dudukan kepala
cukur. Putar cincin searah jarum jam hingga
terdengar bunyi klik yang menunjukkan cincin
terpasang kuat.
Catatan: Pegang dudukan kepala alat cukur
dengan tangan ketika Anda memasukkan
kepala alat cukur dan memasang kembali cincin
penahan. Jangan letakkan dudukan kepala alat
cukur di permukaan karena dapat
menyebabkan kerusakan pada kepala alat
cukur.
7 Masukkan engsel penahan kepala cukur ke
selot di bagian atas unit pencukur, lalu tutup
unit pencukur.

Memesan aksesori
Untuk membeli aksesori atau suku cadang, buka
www.philips.com/parts-and-accessories atau
kunjungi dealer Philips terdekat. Anda juga dapat
menghubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara
Anda (lihat brosur garansi internasional untuk
rincian kontak).
Aksesori dan komponen berikut tersedia:
- Kepala cukur Philips pengganti SH71
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- Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips 2 pak
CC12
- Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips 3 pak
CC13
- Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips 6 pak
CC16
Catatan: Ketersediaan aksesori berbeda-beda
menurut negara.

Mengatasi masalah
Bab ini merangkum masalah yang paling umum
terjadi pada alat Anda. Jika Anda tidak dapat
menyelesaikan masalah dengan informasi di
bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk
daftar pertanyaan umum atau hubungi Pusat
Layanan Konsumen di negara Anda.

Alat cukur
Masalah

Kemungkinan
penyebab

Solusi

Saya tidak
dapat
menyambungk
an alat cukur.

Anda belum
mengunduh
aplikasi.

Unduh aplikasinya.

Alat cukur dan
smartphone Anda
belum
disandingkan.

Sandingkan alat cukur dan
smartphone dengan
mengikuti petunjuk di aplikasi.

Usaha
penyandingan
pertama gagal.

Batalkan penyandingan alat
cukur dan smartphone Anda,
lalu coba sandingkan lagi.

Smartphone tidak Pastikan smartphone Anda
dapat menemukan dilengkapi dengan Bluetooth
alat cukur Anda.
4.1 atau yang lebih baru.
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Masalah

Kemungkinan
penyebab
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Solusi
Pastikan Bluetooth pada alat
cukur dan smartphone Anda
aktif.
Pastikan smartphone Anda
dalam jarak satu meter dari
alat cukur untuk
memungkinkan koneksi
Bluetooth.
Pastikan daya alat cukur Anda
sudah terisi.

Saya ingin
menggunakan
alat cukur
tanpa aplikasi.

Alat tidak mau
hidup sewaktu
saya menekan
tombol on/off.

Anda tidak perlu
menghubungkan alat cukur
dengan smartphone setiap
akan mencukur. Untuk
mendapatkan tips mencukur
yang dipersonalisasi, cukup
pastikan Anda
menghubungkan setidaknya
sekali tiap 20 kali mencukur
untuk menyinkronkan data
mencukur Anda.
Alat masih
Cabut alat dari stopkontak
tertancap ke
lalu tekan tombol on/off
stopkontak
untuk menghidupkan alat.
dinding. Demi
alasan keamanan,
alat hanya dapat
dioperasikan tanpa
kabel.
Baterai isi
ulangnya habis.

Isi ulang baterai.

Kunci perjalanan
diaktifkan.

Tekan tombol on/off selama
3 detik untuk menonaktifkan
kunci perjalanan.
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Masalah

Kemungkinan
penyebab

Solusi

Unit cukur kotor
atau rusak
sedemikian rupa
sehingga motor
tidak dapat
berfungsi.

Bersihkan kepala cukur
secara menyeluruh atau ganti
kepala cukur.

Alat tidak menc Kepala cukur rusak Ganti kepala pencukur.
ukur sebaik
atau aus.
biasanya.

Keluar air dari
bagian bawah
alat.

Rambut atau
kotoran akan
menghambat
kepala cukur.

Bersihkan kepala cukur
secara menyeluruh.

Saat
membersihkan,
mungkin akan ada
sisa air antara
bagian dalam
badan dan bagian
luar alat.

Hal ini normal dan tidak
berbahaya karena semua
rangkaian elektronik berada
di dalam unit catu daya
tertutup di dalam alat.

Pod Pembersih Cepat Philips
Masalah

Kemungkinan
penyebab

Solusi
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Alat cukur saya
belum bersih setelah
menggunakan Pod
Pembersihan Cepat
Philips.

Pod Pembersihan
Cepat Philips saya
tidak dihidupkan.
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Anda mencabut alat
cukur sebelum
program
pembersihan selesai.

Biarkan alat cukur
tetap berada di Pod
Pembersihan Cepat
Philips untuk
program
pembersihan
menyeluruh. Setiap
program
pembersihan
membutuhkan waktu
sekitar 1 menit. Ikon
pembersihan akan
muncul saat program
pembersihan selesai.

Kartrid Pod
Pembersihan Cepat
Philips perlu diganti.

Ganti Kartrid Pod
Pembersihan Cepat
Philips.

Pod Pembersihan
Cepat Philips miring.

Letakkan Pod
Pembersihan Cepat
Philips pada
permukaan yang rata.

Pod Pembersihan
Cepat Philips
digerakkan oleh
motor alat cukur.

Letakkan alat cukur
ke dalam Pod
Pembersihan Cepat
Philips. Hidupkan alat
cukur.

Alat cukur
ditancapkan ke
stopkontak dinding.

Lepaskan alat cukur
dari unit catu daya.

Daya baterai alat
cukur telah habis.

Isi daya alat cukur
sebelum
menggunakan Pod
Pembersihan Cepat
Philips.
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Air meluber dari Pod
Pembersihan Cepat
Philips.

Anda menggunakan
Pod Pembersihan
Cepat Philips secara
rutin setelah
membilas alat cukur,
tetapi tidak
mengeluarkan
seluruh air yang
tersisa.

Selalu kibaskan sisa
air setelah membilas
kepala pencukur
sebelum meletakkan
alat cukur ke Pod
Pembersihan Cepat
Philips.

Anda mencukur
menggunakan busa
atau gel pencukur
dan tidak membilas
alat cukur sebelum
menggunakan Pod
Pembersihan Cepat
Philips.

Bilas kepala
pencukur secara
menyeluruh sebelum
menggunakan Pod
Pembersihan Cepat
Philips.
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