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Splošni opis
1 Izskočni prirezovalnik
2 Drsnik za sprostitev prirezovalnika
3 Brivna enota
4 Gumb za sprostitev brivne enote
5 Gumb za vklop/izklop
6 Gumb za meni
7 Vtičnica za mali vtič
8 Polnilno stojalo
9 Napajalnik
10 Manjši vtič
11 Zaščitni pokrovček
12 Torbica
13 Vložek Philips Quick Clean Pod
14 Quick Clean Pod
15 Čistilna ščetka
16 Nastavitve dolžine
17 Nastavek za oblikovanje brade
18 Glavnik za nastavek za oblikovanje brade
19 Držalo nastavka
20 Pritrdljivi nastavek s ščetko za čiščenje obraza
Opomba: Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje
med izdelki. Na škatli je prikazana dodatna oprema, ki ste
jo dobili z aparatom.
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Uvod – prepoznajte svoj brivnik
Čestitamo za nakup in pozdravljeni pri Philipsu! Če želite
izkoristiti vse ugodnosti podpore, ki jo ponuja Philips,
izdelek registrirajte na spletnem mestu
www.philips.com/welcome ali v aplikaciji.
V tem uporabniškem priročniku so informacije o dveh
različicah brivnika S9000. Sl. A in sl. B vam pomagata
prepoznati, katera različica je vaša.
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Pomembne varnostne informacije
Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred
uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno
preberite te pomembne informacije in jih shranite za
poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do
tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se
lahko razlikuje glede na izdelek.

Opozorilo
-

Poskrbite, da bosta napajalnik in stojalo za polnjenje
suha.

-

Brivnik je vodoodporen. Primeren je za uporabo v kadi
ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo.
Brivnik lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate
samo brezžično.
Napajalnika ne spreminjajte.
Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti
naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali
psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno
uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti
oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna
oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne
smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.
Preden začnete aparat čistiti z vodo, ga vedno
izključite iz električnega omrežja.
Ne uporabljajte poškodovanega aparata.
Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi
deli.
Aparat čistite samo z mrzlo ali mlačno vodo.
Iz higienskih razlogov naj aparat uporablja samo ena
oseba.

-

-

-

Slovenščina
-

-

-

-

-

-

-

-

13

Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi
gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi
tekočinami.
Čistilni sistem postavite na stabilno, ravno in
vodoravno podlago, da preprečite puščanje.
Pred uporabo sistema za čiščenje poskrbite, da je
predal za vložek zaprt.
Ko je čistilni sistem pripravljen na uporabo, ga ne
premikajte, da ne povzročite puščanja čistilne
tekočine.
Voda lahko med spiranjem kaplja iz vtičnice na dnu
brivnika. To je normalno in ni nevarno, saj so vsi
elektronski deli v zatesnjeni motorni enoti v brivniku.
Napajalnika ne priključujte v vtičnico oziroma ga ne
uporabljajte v bližini vtičnice, v katero je priključen
električni osvežilnik zraka, ker lahko povzročite
nepopravljivo škodo na napajalniku.
Ščetke za čiščenje obraza ne uporabljajte na
poškodovani koži ali koži, ki jo je prizadela bolezen ali
močno draženje.
Ščetke za čiščenje obraza ne uporabljajte, če jemljete
steroidna zdravila.
Pred uporabo aparata odstranite pirsinge, nakit, očala
ipd.
Bodite previdni, ko uporabljate pametni telefon v
bližini vode in v vlažnih okoljih.
Radijski valovi lahko motijo delovanje srčnih
spodbujevalnikov in drugih medicinskih naprav. Za
nasvet se posvetujte z zdravnikom in aparat držite vsaj
20 cm stran.
Najvišja raven hrupa: Lc = 69 dB(A)
Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno
opremo ali potrošni material. Uporabljajte samo
snemljivi napajalnik HQ8505.
Izdelek polnite, uporabljajte in shranjujte pri
temperaturi med 5 °C in 35 °C.
Izdelka in baterij ne približujte ognju in jih ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim
temperaturam.
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Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan
vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje
kot običajno, ga nehajte uporabljati in polniti ter se
obrnite na družbo Philips.
Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali
na indukcijska kuhališča.
Izdelka ali baterije ne odpirajte, spreminjajte,
prebadajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije
ne bi pregrele ali začele sproščati strupenih ali
nevarnih snovi. Pazite, da na baterijah ne pride do
kratkega stika in jih ne polnite čezmerno ali obratno.
Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne
pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto
mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite
zdravniško pomoč.

Tekočina za vložke Philips Quick Clean za čiščenje v
nastavku
-

Hraniti zunaj dosega otrok.
Ne zaužijte.

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta aparat Philips ustreza vsem upoštevnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim
poljem.

Direktiva o radijski opremi
-

-

Aparati serije S9000 so opremljen z vmesnikom
Bluetooth razreda 2.
Frekvenčni pas, v katerem deluje Bluetooth pri
aparatih serije S9000, je 2,4 GHz.
Največja radiofrekvenčna moč v frekvenčnem pasu, v
katerem delujejo aparati serije S9000, je manj kot 20
dBm.
Ta oprema je izdelana tako, da je izdelek skladen z
zahtevami člena 10(2), saj ga je mogoče uporabljati v
vsaj eni državi članici EU, kot je pregledan, in s členom
10(10), ker ni omejitev glede njegove uporabe v vseh
državah članicah EU.

Slovenščina
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Philips s tem izjavlja, da je so aparati serije S9000
skladni z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami Direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti
si lahko ogledate na www.philips.com/support.
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Kaj pomenijo ikone na zaslonu? (sl. A)
-

Glavni meni (ko je brivnik izklopljen)
Med menijskimi elementi se lahko pomikate s pritiskanjem na
menijski gumb.
Nekatere funkcije lahko aktivirate ali deaktivirate tudi z dolgim
pritiskom.

Ikona

Pomen
Glavni meni prikazuje stanje baterije v odstotkih.

Ikone menija senzorja za nadzor gibov vam povedo, ali so bili gibi
med zadnjim britjem pravilni ali jih je treba izboljšati..
V tem meniju lahko aktivirate potovalni zaklep.

Tukaj zaslon prikazuje, da brivnik ni seznanjen s pametnim
telefonom.
Zaslon prikazuje, da je brivnik seznanjen s pametnim telefonom.

-

Vklop brivnika
Za vklop brivnika pritisnite gumb za vklop/izklop.

Ikona

Pomen
Ko brivnik vklopite, kratka animacija s temi ikonami pokaže,
katero nastavitev za povratne informacije o pritiskanju ste
aktivirali. Po nastavitvah povratnih informacij o pritisku se lahko
pomikate s pritiskom na menijski gumb.

Slovenščina
-
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Opozorila in obvestila

Ikona

Pomen
Baterija je skoraj prazna; brivnik morate napolniti.

Ko začne zmanjkovati prostora za shranjevanje podatkov,
prejmete obvestilo, da morate sinhronizirati britje. Brivnik
sinhronizirajte z aplikacijo, da ne bi izgubili podatkov.
Brivna enota je tako zelo umazana ali poškodovana, da motor ne
more delovati. Temeljito očistite brivne glave.

Uporabljate napačen napajalnik. Uporabljajte samo napajalnik
(HQ8505), ki je priložen brivniku.

-

Čiščenje brivnika

Ikona

Pomen
Opomnik: Brivnik očistite v nastavku za hitro čiščenje.

Opomnik: Očistite brivnik.

Postopek čiščenja poteka in preostali čas čiščenja je na zaslonu
prikazan kot ura ali v sekundah, če pritisnete menijski gumb.
Program čiščenja je bil prekinjen.

-

Izključitev pred uporabo
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Ikona

Pomen
Pred uporabo brivnik izključite iz električnega omrežja.

Kaj pomenijo ikone na zaslonu? (Sl. B)
-

Glavni meni
Med menijskimi elementi se lahko pomikate s pritiskanjem na
menijski gumb.
Nekatere funkcije lahko aktivirate ali deaktivirate tudi z dolgim
pritiskom.

Ikona

Pomen
Ta meni prikazuje stanje baterije v odstotkih.

Potovalni zaklep aktivirate ali deaktivirate v tem meniju.

Svetlobni obroček deaktivirate ali ponovno aktivirate v tem
meniju.

-

Vklop brivnika
Za vklop brivnika pritisnite gumb za vklop/izklop.

-

Bluetooth

Ikona

Pomen
Ta ikona prikazuje, da je brivnik seznanjen s pametnim telefonom.

Slovenščina
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Ta ikona se bo prikazala po tem, ko ste preklicali seznanjenje
brivnika iz pametnega telefona.

-

Opozorila in obvestila

Ikona

Pomen
Baterija je skoraj prazna; brivnik morate napolniti.

Ko začne zmanjkovati prostora za shranjevanje podatkov,
prejmete obvestilo, da morate sinhronizirati britje. Brivnik
sinhronizirajte z aplikacijo, da ne bi izgubili podatkov.
Brivna enota je tako zelo umazana ali poškodovana, da motor ne
more delovati. Temeljito očistite brivne glave.

Uporabljate napačen napajalni kabel. Uporabljajte samo
napajalni kabel, ki je priložen brivniku.

-

Čiščenje brivnika

Ikona

Pomen
Opomnik: Brivnik očistite v nastavku za hitro čiščenje.

Opomnik: očistite brivnik.

Postopek čiščenja poteka in preostali čas čiščenja je na zaslonu
prikazan kot ura ali v sekundah, če pritisnete menijski gumb.
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Program čiščenja je bil prekinjen.

-

Izključitev pred uporabo

Ikona

Pomen
Pred uporabo brivnik izključite iz električnega omrežja.

Glavni meni (sl. A)
Ko je brivnik izklopljen, se lahko s pritiskanjem na
menijski gumb pomikate med štirimi funkcijami menija.
- Preostala zmogljivost baterije
Ta menijski element prikazuje preostalo zmogljivost
baterije.

-

Senzor za nadzor gibov
Ta menijski element prikazuje povratne informacije o
gibih med zadnjim britjem.

-

Potovalni zaklep
V tem menijskem elementu lahko brivnik zaklenete in
odklenete tako, da pritisnete in 3 sekunde držite
menijski gumb. Ko odhajate na pot, lahko brivnik
zaklenete, da se ne bi nenamerno vklopil. Kadar se
aktivira potovalni zaklep, se Bluetooth samodejno
izklopi in brivnik bo v načinu varčevanja z energijo.

Slovenščina
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Bluetooth
V tem menijskem elementu lahko prekličete
seznanjenje brivnika in pametnega telefona.
Za informacije o prednostih seznanjenja brivnika in
pametnega telefona glejte »Prednosti povezovanja
brivnika z aplikacijo«.
Opomba: Prepričajte se, da ima pametni telefon
vmesnik Bluetooth® 4.2 ali novejši.
Ta brivnik je opremljen z različico Bluetooth® 4.2 in
novejšo za povezovanje z aplikacijo. Ko seznanite
brivnik in pametni telefon, se Bluetooth na brivniku
samodejno vklopi, tudi če je brivnik izklopljen. Tako se
lahko podatki o britju sinhronizirajo pozneje, zato
vam pri britju ni treba imeti pri sebi pametnega
telefona.
Opomba: Bluetooth lahko na brivniku izklopite tako,
da aktivirate potovalni zaklep.

Glavni meni (sl. B)
Med menijskimi funkcijami se lahko pomikate s
pritiskanjem na menijski gumb.

Preostala zmogljivost baterije
Ta menijski element prikazuje preostalo zmogljivost
baterije.

Povratne informacije po britju
Opomba: Ta meni se prikaže šele, ko ste aktivirali to
funkcijo v nastavitvah aplikacije.
Izkušnjo britja lahko izboljšate tako, da delate pravilne
gibe in ravno prav pritiskate. Ta element prikazuje oceno
v zvezdicah za zadnje britje. Ta pove, ali so bili pritiskanje
in gibi med britjem pravilni ali jih je treba izboljšati.
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Potovalni zaklep
Ko odhajate na pot, lahko brivnik zaklenete, da se ne bi
nenamerno vklopil. V tem meniju lahko brivnik zaklenete
ali odklenete tako, da pritisnete in 3 sekunde držite
menijski gumb. Kadar se aktivira potovalni zaklep, se
Bluetooth samodejno izklopi in brivnik bo v načinu
varčevanja z energijo.

Vklop/izklop svetlobnega obročka
Med britjem svetlobni obroček na vrhu ročaja brivnika
sporoča, koliko pritiskate.
Svetlobni obroček je privzeto aktiven. Lahko ga
deaktivirate ali ponovno aktivirate.
Če želite deaktivirati povratne informacije svetlobnega
obročka:
1 Med menijskimi elementi se pomikajte s pritiskanjem
na menijski gumb, dokler ne pridete do menija
»Obroček aktiviran«.
2 V meniju »Obroček aktiviran«, pritisnite in 3 sekunde
držite menijski gumb, dokler na zaslonu ne zagledate
»Obroček deaktiviran«.
Če želite ponovno aktivirati povratne informacije
svetlobnega obročka:
1 Med menijskimi elementi se pomikajte s pritiskanjem
na menijski gumb, dokler ne pridete do menija
»Obroček deaktiviran«.
2 V meniju »Obroček deaktiviran«, pritisnite in 3
sekunde držite menijski gumb, dokler na zaslonu ne
zagledate »Obroček aktiviran«.
Opomba: Povratne informacije svetlobnega obročka so
na voljo samo, če je brivna enota nameščena na ročaj.

Bluetooth
Opomba: Meni Bluetooth se prikaže samo, če je brivnik
seznanjen s pametnim telefonom.
Tukaj lahko prekličete seznanjenje brivnika in pametnega
telefona. Za informacije o prednostih seznanjenja
brivnika in pametnega telefona glejte »Prednosti
povezovanja brivnika z aplikacijo«.

Slovenščina

23

Opomba: Prepričajte se, da ima pametni telefon
vmesnik Bluetooth® 4.2 ali novejši.
Ta brivnik je opremljen z različico Bluetooth® 4.2 in
novejšo za povezovanje z aplikacijo. Ko seznanite
brivnik in pametni telefon, se Bluetooth na brivniku
samodejno vklopi, tudi če je brivnik izklopljen. Tako se
lahko podatki o britju sinhronizirajo pozneje, zato
vam pri britju ni treba imeti pri sebi pametnega
telefona.
Opomba: Bluetooth lahko na brivniku izklopite tako,
da aktivirate potovalni zaklep.

Kako povežem brivnik in pametni telefon? (sl. A)
Prednosti povezave brivnika z aplikacijo
Aplikacijo lahko uporabljate:
- za prejemanje sprotnih povratnih informacij o gibih in
pritiskanju ter vodenju,
- za aktiviranje in prilagajanje povratnih informacij po
britju,
- za sinhronizacijo podatkov o britju in spremljanje
zgodovine britja,
- za izboljšanje brivskih navad in zmanjšanje težav s
kožo, povezanih z britjem,
- za prejemanje prilagojenih nasvetov in priporočil
glede sloga.

Povezava brivnika in pametnega telefona
Aplikacija je združljiva s številnimi različnimi pametnimi
telefoni iPhone in Android™.
Več informacij je na voljo na
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Prenesite aplikacijo.
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2 Prepričajte se, da je Bluetooth v pametnem telefonu
vklopljen.

3 Vklopite brivnik, da aktivirate Bluetooth.
4 Odprite aplikacijo in upoštevajte navodila za začetek
postopka seznanjanja.

5 Po seznanitvi se brivnik in aplikacija samodejno
povežeta, če je aplikacija odprta in je Bluetooth v
telefonu vklopljen.

Sinhroniziranje britja
Ta brivnik shrani podatke o britju, zato vam ni treba imeti
pri sebi pametnega telefona, ko se brijete ali če si želite
podatke o britju ogledati pozneje.
Ko začne zmanjkovati prostora za shranjevanje podatkov,
prejmete obvestilo, da morate sinhronizirati britje. Brivnik
sinhronizirajte z aplikacijo, da ne bi izgubili podatkov.
1 Telefon imejte blizu brivnika in odprite aplikacijo.
2 Aplikacija se samodejno poveže in sinhronizira zadnja
britja.

Preklic seznanjenja brivnika in pametnega telefona
Brivnik lahko seznanite samo z enim pametnim
telefonom hkrati. Če želite preklicati seznanjenje brivnika
in pametnega telefona (npr. ko dobite nov pametni
telefon), uporabite spodnji postopek:
- Najprej prekličite seznanjenje brivnika.

Slovenščina
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1 Med menijskimi elementi se pomikajte s pritiskanjem
na menijski gumb, dokler ne pridete do menija
Bluetooth.

2 Pritisnite in držite menijski gumb, dokler se ne
prikažeta možnosti križca in kljukice.

3 Kljukico izberete tako, da znova pritisnete menijski
gumb; s tem prekličete seznanjenje brivnika.
Opomba: Ko je seznanjenje brivnika uspešno preklicano,
se na levi strani ročaja brivnika prikaže ikona za
Bluetooth.
Opomba: Če želite ponovno seznaniti brivnik in pametni
telefon, se prepričajte, da je pri obeh prej seznanjenje
preklicano.
- Nato prekličite seznanjenje pametnega telefona.
1 V pametnem telefonu odprite nastavitve in izberite
Bluetooth.
2 Dotaknite se imena brivnika.
3 Pritisnite »forget« (pozabi) ali »unpair« (prekliči
seznanjenje).
Opomba: Postopek preklica seznanjenja se lahko med
pametnimi telefoni razlikuje. Za več informacij
preberite uporabniški priročnik pametnega telefona.

Kako povežem brivnik in pametni telefon? (Sl. B)
Prednosti povezave brivnika z aplikacijo
Aplikacijo lahko uporabljate:
- za prejemanje sprotnih povratnih informacij o gibih in
pritiskanju ter vodenju,
- za aktiviranje in prilagajanje povratnih informacij po
britju,
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za sinhronizacijo podatkov o britju in spremljanje
zgodovine britja,
za izboljšanje brivskih navad in zmanjšanje težav s
kožo, povezanih z britjem,
za prejemanje prilagojenih nasvetov in priporočil
glede sloga.

Povezava brivnika in pametnega telefona
Aplikacija je združljiva s številnimi različnimi pametnimi
telefoni iPhone in Android™.
Več informacij je na voljo na
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Prenesite aplikacijo.
2 Prepričajte se, da je Bluetooth v pametnem telefonu
vklopljen.

3 Vklopite brivnik, da aktivirate Bluetooth.
4 Odprite aplikacijo in upoštevajte navodila za začetek
postopka seznanjanja.

5 Po seznanitvi se brivnik in aplikacija samodejno
povežeta, če je aplikacija odprta in je Bluetooth v
telefonu vklopljen.
Opomba: Če je brivnik seznanjen s pametnim telefonom,
se meni Bluetooth pojavi kot nov element.

Sinhroniziranje britja
Ta brivnik shrani podatke o britju, zato vam ni treba imeti
pri sebi pametnega telefona, ko se brijete ali če si želite
podatke o britju ogledati pozneje.
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Ko začne zmanjkovati prostora za shranjevanje podatkov,
prejmete obvestilo, da morate sinhronizirati britje. Brivnik
sinhronizirajte z aplikacijo, da ne bi izgubili podatkov.
1 Telefon imejte blizu brivnika in odprite aplikacijo.
2 Aplikacija se samodejno poveže in sinhronizira zadnja
britja.

Preklic seznanjenja brivnika in pametnega telefona
Brivnik lahko seznanite samo z enim pametnim
telefonom hkrati. Če želite preklicati seznanjenje brivnika
in pametnega telefona (npr. ko dobite nov pametni
telefon), uporabite spodnji postopek:
- Najprej prekličite seznanjenje brivnika.
1 Med menijskimi elementi se pomikajte s pritiskanjem
na menijski gumb, dokler ne pridete do menija
Bluetooth.

2 Pritisnite in držite menijski gumb, dokler se ne
prikažeta možnosti križca in kljukice.

3 Kljukico izberete tako, da znova pritisnete menijski
gumb; s tem prekličete seznanjenje brivnika.
Opomba: Če je brivnik seznanjen s pametnim telefonom,
se meni Bluetooth pojavi kot nov element. Ko je
seznanjenje preklicano, bo ta meni izginil.
Opomba: Ko je seznanjenje brivnika uspešno preklicano,
se na zaslonu brivnika na kratko prikaže ikona za
Bluetooth.
Opomba: Če želite ponovno seznaniti brivnik in pametni
telefon, se prepričajte, da je pri obeh prej seznanjenje
preklicano.
- Nato prekličite seznanjenje pametnega telefona.
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1 V pametnem telefonu odprite nastavitve in izberite
Bluetooth.
2 Dotaknite se imena brivnika.
3 Pritisnite »forget« (pozabi) ali »unpair« (prekliči
seznanjenje).
Opomba: Postopek preklica seznanjenja se lahko med
pametnimi telefoni razlikuje. Za več informacij
preberite uporabniški priročnik pametnega telefona.

Kaj mi sporoča brivnik? (sl. A)
Povratne informacije svetlobnega obročka
Med britjem svetlobni obroček na vrhu ročaja brivnika
sporoča, koliko pritiskate.
Svetlobni obroček na ročaju med britjem zasveti v
različnih barvah, tako da veste, koliko pritiskate. To so
privzete nastavitve:
- Če ne pritiskate dovolj, svetlobni obroček zasveti
modro.
-

-

Če pravilno pritiskate, svetlobni obroček zasveti
zeleno.

Kadar preveč pritiskate, svetlobni obroček zasveti
oranžno.
Ko je brivnik vklopljen, lahko prilagodite vrsto prejetih
povratnih informacij o pritiskanju.
1 Vklopite brivnik.
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2 Pritisnite menijski gumb in se pomaknite med
možnostmi povratnih informacij o pritiskanju.
Spodnja tabela prikazuje, katere povratne informacije
o pritiskanju dobite z vsako možnostjo.

Premalo
pritiskate

Ravno prav
pritiskate

Preveč
pritiskate

modro

zeleno

oranžno

Ni povratnih
informacij

Ni povratnih
informacij

Popolne povratne
informacije o pritiskanju

Delne povratne
informacije o pritiskanju

oranžno
Ni povratnih informacij o Ni povratnih
pritiskanju
informacij

Ni povratnih
informacij

Ni povratnih
informacij

Opomba: Opomba: Povratne informacije svetlobnega
obročka so na voljo samo, če je brivna enota
nameščena na ročaj.
Ko je na ročaju nameščen nastavek za oblikovanje
brade ali ščetka za čiščenje obraza, se povratne
informacije o gibih in pritiskanju samodejno izklopijo.

Povratne informacije po britju
Opomba: To funkcijo aktivirate v nastavitvah aplikacije.
Izkušnjo britja lahko izboljšate tako, da delate pravilne
gibe in ravno prav pritiskate. Ko je ta funkcija aktivirana,
vam bo brivnik dal povratne informacije, takoj ko končate
britje in brivnik izklopite.
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Povratne informacije senzorja za zaščito pred
pritiskanjem
Kadar bi lahko pritiskanje pri britju izboljšali, se zraven
ikone senzorja za zaščito pred pritiskanjem pojavi klicaj.
- Med britjem ste preveč pritiskali.

-

Med britjem ste premalo pritiskali.

Povratne informacije senzorja za nadzor gibov
- Kadar bi lahko gibe pri britju izboljšali, se zraven
ikone senzorja za nadzor gibov prikaže klicaj.

-

Kadar med britjem ravno prav pritiskate in so tudi
gibi popolni, se zraven obeh ikon prikaže kljukica.

Kaj mi sporoča brivnik? (Sl. B)
Povratne informacije svetlobnega obročka
Med britjem svetlobni obroček na vrhu ročaja brivnika
sporoča, koliko pritiskate.
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Svetlobni obroček na ročaju med britjem zasveti v
različnih barvah, tako da veste, koliko pritiskate. Ta
funkcija je privzeto aktivna.
- Če ne pritiskate dovolj, svetlobni obroček zasveti
modro.
-

Če pravilno pritiskate, svetlobni obroček zasveti
zeleno.

-

Kadar preveč pritiskate, svetlobni obroček zasveti
oranžno.

To funkcijo deaktivirate ali ponovno aktivirate v meniju za
vklop/izklop svetlobnega obročka.
Opomba: Povratne informacije svetlobnega obročka so
na voljo samo, če je brivna enota nameščena na ročaj.

Povratne informacije po britju
Opomba: To funkcijo aktivirate v nastavitvah aplikacije.
Izkušnjo britja lahko izboljšate tako, da delate pravilne
gibe in ravno prav pritiskate. Brivnik vam pokaže oceno v
zvezdicah, ki odraža, kakšne gibe ste delali in koliko ste
pritiskali pri zadnjem britju. Ko je ta funkcija aktivirana,
- Na brivniku se prikaže nov menijski element za
povratne informacije po britju.
- Po vsakem britju, ko brivnik izklopite, boste zagledali
takojšnje povratne informacije na tri načine.
- Brivnik vam poda povratne informacije o pritiskanju
pri zadnjem britju.
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-

Brivnik vam lahko da tudi povratne informacije o
gibih.

-

Brivnik vam lahko da tudi povratne informacije o
pritiskanju in gibih.

-

Ko se pozneje pomikate po meniju, vidite tako oceno
gibov in oceno pritiskanja za zadnje britje v novem
menijskem elementu.

Kako napolnim aparat?
Opomba: Aparat je vodoodporen. Primeren je za
uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo
vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih razlogov
uporabljate samo brezžično.
- Aparat napolnite pred prvo uporabo in takrat, ko
preostala zmogljivost baterije kaže, da je baterija
skoraj prazna.
- Polnjenje traja približno eno uro.
- Hitro polnjenje: Po približno petih minutah polnjenja
ima baterija dovolj energije za eno polno britje. Ko je
baterija napolnjena 10 %, se lahko enkrat popolnoma
obrijete.
- Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko
uporabljate do 60 minut brez priklopa na električno
omrežje.
Opomba: Aparata ne morete uporabljati med
polnjenjem.
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Polnjenje z napajalnikom
1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen.
2 Manjši vtič vstavite v aparat in napajalnik v električno
vtičnico.
- Med polnjenjem aparata se na zaslonu prikaže
animacija, ki prikazuje napredovanje.
- Ko je aparat popolnoma napolnjen, je prikazani
odstotek napolnjenosti baterije 100 %, ikona
baterije pa kaže, da je baterija polna.
3 Po polnjenju napajalnik odstranite iz omrežne vtičnice
in iz aparata izvlecite mali vtič.

Znak za izključitev pred uporabo
Simbol za izključitev pred uporabo vas opomni, da
morate aparat pred vklopom izključiti iz električnega
omrežja in iz njega izvleči mali vtič.

Polnjenje na stojalu za polnjenje (samo pri nekaterih modelih)
1 Aparat mora biti izklopljen.
2 Mali vtič vstavite v stojalo za polnjenje in napajalnik
priključite na električno omrežje.
3 Aparat postavite na stojalo za polnjenje.
Samo nekateri modeli: Svetlobni obroč na spodnji
strani stojala za polnjenje se prižge in se hitro vrti.
- Po približno petih minutah se začne svetlobni
obroč vrteti počasneje. Baterija ima zdaj dovolj
energije za eno polno britje.
- Med nadaljnjim polnjenjem aparata postaja
svetlobni obroč svetlejši in se vrti počasneje.
- Ko je aparat povsem napolnjen, svetlobni obroč v
celoti zasveti in se neha vrteti.

Kako uporabljam aparat in nastavke zanj?
Opozorilo: Aparat in vso dodatno opremo pred
uporabo preverite. Če je aparat ali kateri koli del
dodatne opreme poškodovan, ga ne uporabljajte,
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saj se lahko poškodujete. Poškodovani del vedno
zamenjajte z originalnim.

Britje
Aparat je primeren za suho ali mokro uporabo,
uporabljate pa ga lahko tudi pod prho. Za mokro britje na
kožo nanesite malo vode in brivske pene ali gela ter
brivne glave oplaknite pod tekočo toplo vodo, nato pa
upoštevajte spodnje korake.
1 Vklopite aparat.
2 Brivne glave pomikajte po koži s krožnimi gibi, da
zajamete vse dlačice, ki rastejo v različnih smereh.
Poskrbite, da bo vsaka brivna glava v celoti v stiku s
kožo. Za gladko in udobno britje nežno pritiskajte.
Opomba: Ne pritiskajte preveč, ker lahko razdražite
kožo.
Opomba: Če se brijete z gelom ali peno, brivno enoto
med britjem redno izpirajte pod tekočo vodo, da bo
gladko drsela po koži.

3 Z ožjimi stranmi brivne enote brijte težko dosegljive
predele, na primer ob robu čeljusti in pod nosom.
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4 Aparat po vsaki uporabi izklopite in očistite.
Opomba: Z aparata obvezno izperite ves brivski gel ali
peno.

Obdobje privajanja kože
Pri prvih nekaj britjih morda še ne boste dosegli
pričakovanih rezultatov in koža bi lahko bila malce
vzdražena. To je običajno. Koža potrebuje nekaj časa, da
se privadi vsakemu novemu sistemu britja.
Upoštevajte nasvete iz aplikacije in se s tem brivnikom
brijte redno (vsaj 3-krat na teden) 3–4 tedne, da se koža
privadi na novi brivnik.

Opomnik za čiščenje
Ko aparat izklopite, se prikaže opomnik za čiščenje, ki
opozori, da je treba aparat očistiti.
- Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da
preprečite zamašitev in poškodbe.
- Brivne glave temeljito očistite enkrat mesečno ali
kadar aparat ne brije tako dobro, kot je prej.

Prirezovanje
Prirezovalnik lahko uporabljate za oblikovanje zalizcev in
brkov.
1 Drsno stikalo za sprostitev prirezovalnika potisnite
navzdol, da odprete prirezovalnik.
2 Vklopite aparat.

3 Prirezovalnik držite pravokotno na kožo in aparat
pomikajte navzdol, pri tem pa rahlo pritiskajte.
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4 Prirezovalnik lahko uporabite tudi pod nosom.
5 Po vsaki uporabi aparat izklopite in očistite
prirezovalnik, da preprečite zamašitev in poškodbe.
6 Zaprite prirezovalnik.

Uporaba nastavkov
Opomba: Priloženi dodatki se lahko razlikujejo med
izdelki. Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z
napravo.
Opomba: Brivnik bo dal povratne informacije o
pritiskanju in gibih samo, če je brivna enota nameščena
na ročaj.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade z
glavnikom
Nastavek za oblikovanje brade z nameščenim glavnikom
lahko uporabljate za oblikovanje brade pri fiksni
nastavitvi ali pri različnih nastavitvah dolžine. Uporabljate
ga lahko tudi za predhodno prirezovanje dolgih dlačic, da
bo britje bolj gladko.
Nastavitve dolžine na nastavku za oblikovanje brade
ustrezajo dolžini dlačic, ki ostane po prirezovanju, in se
gibljejo od 1 do 5 mm.
1 Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo
odstranite z ročaja, in nastavek za oblikovanje brade
pritisnite na ročaj.

2 Glavnik potisnite naravnost v vodila na obeh straneh
nastavka za oblikovanje brade.
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3 Pritisnite drsnik za dolžino in ga potisnite levo ali
desno, da izberete želeno nastavitev dolžine dlačic.
4 Vklopite aparat.

5 Aparat premikajte navzgor in pri tem rahlo pritiskajte.
Sprednji del glavnika se mora ves čas dotikati kože.
6 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade brez
glavnika
Nastavek za oblikovanje brade brez glavnika lahko
uporabljate za oblikovanje brade, brkov, zalizcev ali dlačic
na vratu do dolžine 0,5 mm.
1 Glavnik povlecite z nastavka za oblikovanje brade.
Opomba: Glavnik primite na sredini in ga izvlecite z
nastavka za oblikovanje brade. Ne vlecite na straneh
glavnika.
2 Vklopite aparat.
3 Nastavek za oblikovanje brade držite pravokotno na
kožo in premikajte aparat navzdol, pri tem pa rahlo
pritiskajte.
4 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka s ščetko za čiščenje obraza
Ščetko za čiščenje obraza uporabljajte z dnevno čistilno
kremo, da s kože odstranite maščobo in nečistoče.
Svetujemo, da je ne uporabljajte več kot enkrat tedensko.
Opozorilo: Aparata ne uporabljajte na poškodovani ali
razdraženi koži oziroma na ranah.
1 Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo
odstranite z ročaja, in pritisnite nastavek za ščetko za
čiščenje obraza na ročaj.
2 Ščetko za čiščenje obraza navlažite z vodo.
Ščetke za čiščenje obraza ne uporabljajte suhe, ker bi
to lahko razdražilo kožo.
3 Obraz navlažite z vodo in nanesite čistilno sredstvo.
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4 Ščetko za čiščenje obraza položite na lice.
5 Vklopite aparat.
6 Ščetko nežno pomikajte po koži od nosu proti ušesu.
Ne pritiskajte premočno. Poskrbite, da bo prirezovanje
prijetno.
Ne čistite občutljive kože okrog oči.

7 Po približno 20 sekundah aparat premaknite na drugo
lice in očistite še ta del obraza.

8 Po približno 20 sekundah aparat premaknite na čelo
in očistite še ta del obraza. Glavo ščetke nežno
pomikajte od leve proti desni.
Priporočamo, da ne pretiravate s čiščenjem in da
posameznega predela ne čistite dlje kot 20 sekund.
9 Aparat po uporabi izklopite in očistite.
10 Obraz po ščetkanju umijte in osušite. Obraz je tako
pripravljen na naslednji korak dnevne rutine za
čiščenje kože.

Kako čistim aparat in nastavke zanj?
Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da bo aparat
kar najbolje deloval.

Čiščenje brivnika pod tekočo vodo
Brivnik po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev
in poškodbe.
Brivne enote nikoli ne brišite z brisačo ali papirnim
robčkom, saj lahko s tem poškodujete brivne glave.
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Ko izpirate brivno enoto, lahko iz spodnjega dela
brivnika kaplja voda. To je običajno.
1 Vklopite brivnik.
2 Brivno enoto izperite pod toplo tekočo vodo.

3 Izklopite brivnik. Pritisnite gumb za sprostitev brivne
enote.

4 Predalček za odrezane dlačice izperite pod toplo
tekočo vodo.

5 Nosilec brivne glave izperite pod toplo tekočo vodo.
6 Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da se
nosilec brivnih glav popolnoma posuši na zraku.

7 Zaprite brivno enoto.

Temeljito čiščenje
Priporočamo, da brivne glave temeljito očistite enkrat
mesečno ali kadar brivnik ne brije tako dobro, kot je prej.
1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen in izključen iz
električnega omrežja.
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2 Pritisnite gumb za sprostitev na brivni enoti in nosilec
brivnih glav povlecite z brivne enote.

3 Predalček za odrezane dlačice in nosilec brivnih glav
izperite pod tekočo vodo.
4 Odstranite brivne glave. Za podrobna navodila glejte
poglavje »Kako zamenjam brivne glave?«
Opomba: Hkrati čistite le eno rezilo in pripadajoče
ležišče, saj spadata skupaj. Če rezilo pomotoma daste
v napačno ležišče, lahko traja več tednov, preden se
znova vzpostavi optimalno britje.
5 Rezilo in ležišče očistite pod tekočo vodo.
6 Otresite vodo, ki ostane v brivniku.
7 Brivne glave namestite nazaj v brivno enoto. Za
podrobna navodila glejte poglavje »Kako zamenjam
brivne glave?«
8 Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na zgornjem
delu brivne enote in zaprite brivno enoto.

Čiščenje izskočnega prirezovalnika
Prirezovalnik po vsaki uporabi očistite, da preprečite
zamašitev in poškodbe.
Zobcev rezila nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim
robčkom, saj jih lahko s tem poškodujete.
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1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen in izključen iz
električnega omrežja.
2 Drsno stikalo za sprostitev prirezovalnika potisnite
navzdol, da odprete izskočni prirezovalnik.

3 Aparat vklopite in izskočni prirezovalnik izperite s
tekočo toplo vodo.
4 Po čiščenju aparat izklopite.
5 Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da se
izskočni prirezovalnik posuši na zraku.
6 Zaprite prirezovalnik.
Nasvet: Za najboljše delovanje zobce izskočnega
prirezovalnika vsakih šest mesecev namažite s kapljico
mineralnega olja (olje ni priloženo).

Čiščenje nastavkov
Prirezovalnika ali nastavkov za oblikovanje brade nikoli
ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom, saj lahko s
tem poškodujete zobce rezila.
Priloženi dodatki se lahko razlikujejo med izdelki. Na
škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z napravo.

Čiščenje nastavka za oblikovanje brade
Nastavek za oblikovanje brade po vsaki uporabi očistite.
1 Glavnik povlecite z nastavka za oblikovanje brade.
Opomba: Glavnik primite na sredini in ga izvlecite z
nastavka za oblikovanje brade. Ne vlecite na straneh
glavnika.
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2 Odrezane dlačice z mlačno vodo izperite s strižne
enote.
3 Odrezane dlačice izperite z glavnika.

4 Strižno enoto odstranite z nastavka za oblikovanje
brade.. S potiskanjem strižne enote z nastavka za
oblikovanje brade lahko odstranite vse dlačice, ki so se
nabrale na nastavku za oblikovanje brade. Izperete
lahko tudi zadnji del strižne enote.
5 Iz nastavka za oblikovanje brade izperite odrezane
dlačice.
6 Previdno otresite odvečno vodo in pustite glavnik,
strižno enoto in nastavek za oblikovanje brade, da se
pred naslednjo uporabo posušijo na zraku..
Strižne enote ne brišite z brisačo ali papirnim
robčkom, saj lahko s tem poškodujete zobce rezila.
7 Ko je strižna enota suha, jo pritrdite na nastavek za
oblikovanje brade.

8 Ko se glavnik posuši, ga znova pritrdite na nastavek za
oblikovanje brade.
Nasvet: Za najboljše delovanje na zobce nastavka za
oblikovanje brade redno kanite kapljico olja za šivalne
stroje.

Čiščenje nastavka s ščetko za čiščenje obraza
Nastavek s ščetko za čiščenje obraza očistite po vsaki
uporabi.
1 Izklopite aparat.
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2 Nastavek snemite z nosilca nastavka.
3 Dele temeljito izperite s toplo vodo in milom.
4 Nastavek osušite z brisačo.

Kako uporabim nastavek Quick Clean Pod?
Priprava nastavka Quick Clean Pod za uporabo
1 Zavrtite in odstranite vrhnji del nastavka Quick Clean
Pod.

2 Odvijte pokrov z vložka Quick Clean Pod.

3 Privzdignite jeziček na tesnilu in ga povlecite za vogal,
da odstranite tesnilo z vložka Quick Clean Pod.

4 Pritisnite na mali okrogli delček na ročaju vložka Quick
Clean Pod, da prelomite zaskočne kavlje na ročaju.
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5 Vložek Quick Clean dajte v nastavek Quick Clean Pod.

6 Vrhnji del nastavka Quick Clean Pod dajte nazaj na
spodnji del in ga obračajte v desno, dokler ne zaslišite
klika.

Nastavka Quick Clean Pod ne nagibajte, da ne bi
tekočina iztekla.

Uporaba nastavka Quick Clean Pod
Opomba: Če brivnik uporabljate z brivsko peno, gelom ali
izdelki za pripravo na britje, temeljito izperite brivne
glave, preden uporabite nastavek Quick Clean Pod.
Odvečno vodo vedno otresite z brivnika, preden ga
postavite v nastavek Quick Clean Pod.
1 Brivnik postavite z glavo naprej v nastavek Quick
Clean Pod. Ko je brivnik vklopljen, samodejno zazna,
da je v nastavku Quick Clean Pod.
2 Za začetek programa čiščenja vklopite brivnik.
Vsak program čiščenja traja približno minuto. Med
programom čiščenja se preostali čas odšteva na
ročaju.
3 Brivnik naj se vedno povsem posuši na zraku v
nastavku Quick Clean Pod, preden ga pospravite.

Kaj pomeni ikona na nastavku za hitro čiščenje
Quick Clean?
Ikona

Prikaz

Pomen

Pokaže se na nastavku Quick
Clean Pod

Vložek Quick Clean Pod je treba
zamenjati.

Zamenjava vložka Quick Clean Pod
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Vložek za Quick Clean Pod zamenjajte takoj, ko se pokaže
ikona za zamenjavo vložka na nastavku Quick Clean Pod,
ali pa upoštevajte spodnjo tabelo.

Pogostost uporabe

Cikli

Kdaj zamenjati
vložek v nastavku
Quick Clean Pod

Vsak dan

Približno 30

Vsak mesec

Nekajkrat tedensko

Približno 20

Vsaka dva meseca

Vsak teden

Približno 13

Vsake 3 mesece

Približno 3

Vsake 3 mesece

Vsak mesec

1 Zavrtite in odstranite vrhnji del nastavka Quick Clean
Pod.

2 Vložek Quick Clean Pod za ročaj dvignite iz nastavka
Quick Clean Pod.

3 Morebitno preostalo tekočino izlijte v odtok in prazen
vložek reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi o
odpadkih.
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4 V nastavek Quick Clean Pod vstavite nov vložek Quick
Clean Pod.
Če želite naročiti nadomestne vložke Quick Clean Pod,
optično preberite kodo QR na levi ali obiščite
www.philips.com/cleaning-cartridge.

Shranjevanje
Opomba: Priporočamo, da pred shranjevanjem aparata in
nastavkov do naslednje uporabe počakate, da se
posušijo.
- Aparat hranite v torbici (če je priložena).
- Na brivnik dajte zaščitni pokrovček (če je priložen), da
se na njem ne bo nabirala umazanija.
- Aparat lahko shranite tudi na stojalo za polnjenje (če
je priloženo) ali v nastavek Quick Clean Pod (če je
priložen).

Kako zamenjam brivne glave?
Za optimalno delovanje brivnika priporočamo, da brivne
glave zamenjate vsaki dve leti.
Poškodovane brivne glave zamenjajte takoj. Brivne glave
vedno zamenjajte z originalnimi Philipsovimi brivnimi
glavami.

Zamenjava brivnih glav
1 Izklopite brivnik.
2 Pritisnite gumb za sprostitev na brivni enoti in nosilec
brivnih glav povlecite z brivne enote.
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3 Pritrdilne obročke obrnite v levo in jih odstranite.
Postavite jih na varno nekam na stran.

4 Brivne glave odstranite z nosilca brivnih glav.
Uporabljene brivne glave takoj zavrzite, da jih ne bi
pomotoma zamenjali z novimi.

5 V nosilec namestite nove brivne glave.

6 Pritrdilne obročke namestite nazaj na brivne glave in
jih obrnite v desno, da spet pritrdite pritrdilni obroček.

-

Vsak pritrdilni obroček ima dve vdolbini, ki se
natančno prilegata vdolbinam na nosilcu brivnih glav.
Obroček obračajte v desno, dokler ne zaslišite klika, ki
pomeni, da je obroček nameščen.

7 Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na zgornjem
delu brivne enote in zaprite brivno enoto.
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Naročanje dodatne opreme
Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na
www.philips.com/parts-and-accessories ali pri
Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi obrnete na
Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi
(podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu).
Na voljo so naslednji nadomestni deli in dodatna oprema:
- Brivne glave Philips SH91
- CC12 Čistilni vložek – paket dveh vložkov
- CC13 Čistilni vložek – paket treh vložkov
- CC16 Čistilni vložek – paket šestih vložkov
Opomba: Razpoložljivost dodatne opreme se lahko
razlikuje glede na državo.

Odpravljanje težav
V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se
lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete
odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani
www.philips.com/support poiščite seznam pogostih
vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom
v svoji državi.

Brivnik
Težava

Možni vzrok

Rešitev

Brivnika ne morem
povezati.

Niste prenesli
aplikacije.

Prenesite aplikacijo.

Brivnik in pametni
telefon še nista
seznanjena.

Brivnik in pametni telefon
seznanite po navodilih v aplikaciji.

Prvi poskus
seznanjenja ni
uspel.

Prekličite seznanjanje brivnika in
pametnega telefona ter ju spet
poskusite seznaniti.

Pametni telefon ne
najde brivnika.

Prepričajte se, da ima pametni
telefon vmesnik Bluetooth 4.2 ali
novejši.
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Težava

Možni vzrok
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Rešitev
Prepričajte se, da je v telefonu
aktiviran Bluetooth in da je v
brivniku izklopljen potovalni
zaklep.
Pametni telefon ne sme biti
oddaljen več kot en meter od
brivnika, da se bo lahko
vzpostavila povezava Bluetooth.
Poskrbite, da bo brivnik
napolnjen.

Brivnik in pametni
telefon sta že bila
seznanjena.
Seznanjenje ste
preklicali samo v
brivniku.
Brivnik želim
uporabljati brez
aplikacije.

Ko pritisnem gumb
za vklop/izklop,
aparat ne deluje.

V pametnem telefonu odprite
nastavitve za Bluetooth. Tudi v
pametnem telefonu mora biti
seznanjenje preklicano. Potem ju
poskušajte spet seznaniti.
Brivnika in pametnega telefona ni
treba povezovati pred vsakim
britjem. Brivnik dobro deluje tudi
brez aplikacije, ne bodo pa vam
na voljo vse prednosti. Če želite
osebno prilagojene nasvete za
britje, poskrbite, da ju povežete
vsaj enkrat na vsakih dvajset britij,
da se podatki o britju
sinhronizirajo.

Aparat je še vedno Aparat izključite in pritisnite
priključen na
gumb za vklop/izklop, da ga
električno omrežje. vklopite.
Aparat lahko iz
varnostnih razlogov
uporabljate samo
brezžično.
Akumulatorska
baterija je prazna.

Znova napolnite baterijo.
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Težava

Aparat ne brije več
tako dobro kot
včasih.

Možni vzrok

Rešitev

Aktiviran je
potovalni zaklep.

Pritisnite in tri sekunde držite
menijski gumb, da izklopite
potovalni zaklep.

Brivna enota je
tako zelo umazana
ali poškodovana,
da motor ne more
delovati.

Brivne glave temeljito očistite ali
jih zamenjajte.

Brivne glave so
poškodovane ali
obrabljene.

Zamenjajte brivne glave.

Brivne glave ovirajo Temeljito očistite brivne glave.
dlačice ali
umazanija.
Voda uhaja iz
spodnjega dela
aparata.

Med čiščenjem se
To je normalno in ni nevarno, saj
lahko med
so vsi elektronski deli v zatesnjeni
notranjim ohišjem motorni enoti v aparatu.
in zunanjo površino
aparata nabira
voda.

Nastavek Philips Quick Clean Pod
Težava

Možni vzrok

Rešitev

Brivnik po uporabi
nastavka Philips Quick
Clean Pod ni čist.

Brivnik ste odstranili,
preden se je program
čiščenja končal.

Brivnik pustite v
nastavku Philips Quick
Clean Pod do konca
programa za čiščenje.
Vsak program čiščenja
traja približno 1 minuto.
Ko se program čiščenja
konča, ikona za čiščenje
neha svetiti.

Vložek Philips Quick
Clean Pod v nastavku je
treba zamenjati.

Zamenjajte vložek
Philips Quick Clean Pod.
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Nastavek Philips Quick
Clean Pod se ne vklopi.

Nastavek Philips Quick
Clean Pod je nagnjen.

Nastavek Philips Quick
Clean Pod položite na
ravno površino.

Nastavek Philips Quick
Clean Pod poganja
motor brivnika.

Brivnik postavite v
nastavek Philips Quick
Clean Pod. Vklopite
brivnik.

Brivnik je priključen na
električno omrežje.

Brivnik odklopite z
napajalnika.

Baterija brivnika je
prazna.

Brivnik napolnite,
preden uporabite
nastavek Philips Quick
Clean Pod.

Iz nastavka Philips Quick Nastavek Philips Quick
Clean Pod izteka
Clean Pod redno
tekočina.
uporabljate, potem ko
brivnik izperete z vodo,
vendar ne otresete
odvečne vode.
Brili ste se z brivskim
gelom ali peno in
brivnik postavili v
nastavek Philips Quick
Clean Pod, ne da bi ga
prej izprali.
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Po izpiranju brivnih glav
vsakič otresite odvečno
vodo, šele potem
postavite brivnik v
nastavek Philips Quick
Clean Pod.
Temeljito izperite brivne
glave, preden uporabite
nastavek za hitro
čiščenje Philips Quick
Clean.

Nadaljnje smernice
Za več navodil in videoposnetke o brivniku S9000 optično
preberite kodo QR spodaj ali obiščite
www.philips.com/myS9000shaver
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Recikliranje
-

-

Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni
dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi
odpadki.
Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje
električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije
Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo
usposobljeni strokovnjak, ko aparat zavržete. Pred
odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je aparat
izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma
prazna.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in
odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse
potrebne varnostne ukrepe.
Ko ravnate z baterijami, pazite, da bodo vaše roke,
izdelek in baterije suhi.
Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v
stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci,
sponkami za lase, prstani), da ne pride do
nenamernega kratkega stika. Baterij ne ovijajte v
aluminijasto folijo. Preden baterijo zavržete,
zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično
vrečko.
1 Če je mogoče, brivno ali strižno enoto odstranite z
aparata.
2 Če so v ohišju aparata vijaki, jih odstranite z izvijačem.
3 Zunanje plošče odstranite tako, da med robove
vstavite ploščati izvijač in ga zavrtite. Odstranite tudi
dodatne vijake in/ali dele ter sprostite notranje
povezave.
4 Če je v aparatu motorna enota, jo odstranite iz njega,
prerežite žice in motorno enoto odprite z izvijačem.
5 Z izvijačem zvijte na stran jezičke baterije in odstranite
akumulatorsko baterijo.
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Blagovne znamke
Apple, logotip Apple, iPad in iPhone so blagovne znamke
družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.
App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.
Android je blagovna znamka družbe Google Inc. Google
Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe
Google Inc.
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene
blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.,
in podjetje Philips Personal Care jih uporablja na podlagi
licence.
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