empty page before TOC

Українська 6

6

Українська

Зміст
Загальний опис____________________________________________
Вступ. Визначення версії бритви ____________________________
Рисунок A _________________________________________________
Рисунок Б _________________________________________________
Важлива інформація з техніки безпеки ______________________
Що означають значки на дисплеї? (Рисунок A) _______________
Що означають значки на дисплеї? (Рисунок Б)________________
Головне меню (Рисунок А)__________________________________
Головне меню (Рисунок Б) __________________________________
Як підключити бритву до смартфона? (Рисунок A) ____________
Як підключити бритву до смартфона? (Рисунок Б) ____________
Які повідомлення з'являються на дисплеї бритви? (Рисунок _
A)
Які повідомлення з'являються на дисплеї бритви? (Рисунок _
Б)
Як заряджати батарею пристрою? __________________________
Як користуватися пристроєм і насадками? ___________________
Як очищати пристрій і насадки?_____________________________
Зберігання ________________________________________________
Як міняти бритвені головки?________________________________
Замовлення аксесуарів_____________________________________
Усунення несправностей ___________________________________
Інші вказівки ______________________________________________
Утилізація_________________________________________________
Товарні знаки _____________________________________________

Українська

7
9
10
11
12
16
18
20
21
23
26
28
31
32
34
39
47
47
49
49
53
53
54

Українська

Загальний опис
1 Висувний тример
2 Фіксатор тримера
3 Бритвений блок
4 Кнопка розблокування бритвеного блока
5 Кнопка "Увімк./Вимк."
6 Кнопка меню
7 Роз’єм для малої вилки
8 Зарядна підставка
9 Блок живлення
10 Мала вилка
11 Захисний ковпачок
12 Футляр
13 Картридж Philips Quick Clean Pod
14 Quick Clean Pod
15 Щітка для чищення
16 Налаштування довжини
17 Знімна насадка для моделювання бороди
18 Гребінець насадки для моделювання бороди
19 Тримач насадки
20 Змінна насадка-щіточка для очищення
Примітка. Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися
для різних пристроїв. На коробці показано, з якими
аксесуарами постачається Ваш пристрій.
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Вступ. Визначення версії бритви
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб скористатися всіма можливостями
підтримки компанії Philips, зареєструйте свій виріб на
веб-сайті www.philips.com/welcome або завантажте
відповідний додаток.
Цей посібник користувача містить інформацію про
дві версії бритви S9000. Рисунки А та Б
допоможуть визначити, яка сама у вас версія.
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Рисунок A
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Рисунок Б
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Важлива інформація з техніки безпеки
Використовуйте цей пристрій за призначенням. Перш
ніж використовувати пристрій, його батареї та
приладдя, уважно прочитайте цей буклет із важливою
інформацією та зберігайте його для довідки в
подальшому. Неправильне використання пристрою
може призвести до ризиків і серйозного травмування.
Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися для різних
пристроїв.

Обережно
-

Зберігайте блок живлення та зарядну підставку
сухими.

-

Ця бритва водонепроникна. Він підходить для
використання у ванній і душі, а також його можна
промивати під проточною водою. З міркувань
безпеки цю бритву можна використовувати, лише
коли вона працює від батареї.
Не змінюйте блок живлення.
Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років і особи з послабленими відчуттями,
фізичними або розумовими здібностями чи без
належного досвіду та знань за умови, що
використання відбувається під наглядом, їм було
проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм і пояснено можливі
ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
Не дозволяйте дітям виконувати чищення та
догляд без нагляду дорослих.
Витягуйте штепсель із розетки перед чищенням
пристрою водою.
Не використовуйте пошкоджений пристрій.
Замініть пошкоджені деталі новими деталями
Philips.

-

-
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Використовуйте тільки холодну або теплу
проточну воду для очищення пристрою.
З міркувань гігієни пристрій має використовувати
лише одна особа.
Ніколи не використовуйте для чищення пристрою
стисненого повітря, жорстких губок, абразивних
засобів чи агресивних рідин для чищення.
Завжди ставте систему очищення на стійку, рівну
горизонтальну поверхню для запобігання
протіканню.
Перш ніж використовувати систему для очищення,
завжди перевіряйте, чи відділення для картриджів
закрите.
Коли система очищення готова до використання,
не переносьте її для запобігання витіканню засобу
для чищення.
Під час промивання вода може капати з гнізда на
дні бритви. Це нормально й цілком безпечно,
оскільки вся електроніка розташована в
герметичному блоці живлення всередині бритви.
Щоб уникнути непоправного пошкодження блока
живлення, не використовуйте його поряд із
розетками, до яких підключено електричний
освіжувач повітря.
Не використовуйте щітку для чищення на
пошкодженій шкірі або шкірі, ураженій хворобою
або сильним подразненням.
Не використовуйте щітку для очищення, якщо ви
приймаєте ліки на основі стероїдів.
Перед використанням пристрою знімайте пірсинг,
прикраси, окуляри тощо.
Обережно користуйтеся смартфоном поблизу
води й у вологому середовищі.
Радіохвилі можуть негативно вплинути на роботу
кардіостимуляторів та іншого медичного
обладнання. Проконсультуйтеся з лікарем і
тримайте пристрій на відстані не менше 20 см.
Рівень шуму: Lc = 69 дБ (A)
Використовуйте лише оригінальні аксесуари або
витратні матеріали Philips. Користуйтеся лише
знімним блоком живлення HQ8505.
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Заряджайте, використовуйте та зберігайте виріб за
температури від 5 °C до 35 °C.
Зберігайте пристрій і батареї подалі від вогню та
не піддавайте їх впливу прямих сонячних променів
або високої температури.
Якщо виріб сильно гріється, видає незвичайний
запах, змінює колір або якщо зарядка триває
довше, ніж зазвичай, припиніть використання та
зарядку пристрою й зверніться до Philips.
Забороняється класти вироби та батареї до них у
мікрохвильову піч або на індукційну кухонну плиту.
Щоб запобігти нагріванню батарей і витоку
токсичних або небезпечних речовин, не
нагрівайте, не змінюйте, не проколюйте гострими
предметами, не пошкоджуйте та не розбирайте
пристрій або батарею. Не перезаряджайте, не
закорочуйте батареї та завжди розташовуйте їх
полюси правильно.
Якщо на батареях помічено ознаки пошкодження
або витоку, уникайте контакту зі шкірою та очима.
Якщо це сталося, необхідно негайно промити очі
великою кількістю води та звернутися за
медичною допомогою.

Рідина для картриджа швидкого очищення
Philips.
-

Тримайте подалі від дітей.
Не ковтайте.

Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає всім чинним
стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу
електромагнітних полів.

Директива щодо радіообладнання
-

Пристрої серії S9000 обладнано технологією
Bluetooth class 2.
Робоча частота Bluetooth-пристроїв серії S9000
становить 2,4 ГГц.
Максимальна потужність радіочастотного
випромінювання в робочому діапазоні
пристроїв серії S9000 < 20 дБм.

Українська
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-
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Завдяки своїй конструкції цей виріб відповідає
вимогам Статті 10(2), оскільки може
використовуватися принаймні в одній країні ЄС, а
також Статті 10(10), оскільки може
використовуватися без обмежень у всіх країнах ЄС.
Цим повідомленням компанія Philips стверджує,
що пристрої серії S9000 відповідають важливим
вимогам та іншим відповідним умовам Директиви
2014/53/EU. Консультацію щодо декларації про
відповідність можна отримати на веб-сайті
www.philips.com/support.
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Що означають значки на дисплеї? (Рисунок A)
-

Головне меню (коли бритву вимкнено)
Щоб переходити між пунктами меню, натискайте кнопку
меню.
Крім того, ви можете вмикати або вимикати певні функції,
натиснувши та утримуючи значок.

Значок

Значення
У головному меню відображається заряд батареї у відсотках.

Значки в меню датчика руху вказують, яким був рух під час
останнього гоління: прийнятним або таким, що можна
покращити..
У цьому меню можна активувати блокування для
транспортування.
На дисплеї відображається повідомлення про те, що пару між
бритвою та смартфоном не створено.
На дисплеї відображається повідомлення про те, що пару між
бритвою та смартфоном створено.

-

Увімкнення бритви
Щоб увімкнути бритву, натисніть кнопку "Увімк./Вимк."

Значок

Значення

Українська
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Після ввімкнення бритви на дисплеї з’являється коротка
анімація з цими значками. Вона показує, яке налаштування
зворотного зв’язку щодо натиску активовано. Щоб
переключатися між налаштуваннями зворотного зв'язку
щодо сили натиску, натискайте кнопку меню.
-

Попередження та сповіщення

Значок

Значення
Батарею майже розряджено, тому потрібно зарядити бритву.

Коли сховище даних майже заповнено, з'являється
сповіщення про те, що бритви потрібно синхронізувати. Щоб
запобігти втраті даних, синхронізуйте бритву з додатком.
Бритвений блок забруднений або пошкоджений так, що
двигун не може працювати. Ретельно очищуйте бритвені
головки.

Використовується неправильний блок живлення.
Використовуйте лише блок живлення (HQ8505), який
постачається в комплекті з бритвою.
-

Очищення бритви

Значок

Значення
Нагадування: очищуйте бритву на підставці для швидкого
очищення.
Нагадування: очистіть бритву.

Очищення триває. На дисплеї відображається час до
завершення у вигляді циферблата або у вигляді таймера в
секундах, якщо натиснути кнопку меню.
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Очищення перервано.

-

Відключити від мережі перед використанням

Значок

Значення
Перед використанням відключіть бритву від мережі.

Що означають значки на дисплеї? (Рисунок Б)
-

Головне меню
Щоб переходити між пунктами меню, натискайте кнопку
меню.
Крім того, ви можете вмикати або вимикати певні функції,
натиснувши та утримуючи значок.

Значок

Значення
У цьому меню відображається заряд батареї у відсотках.

У цьому меню можна ввімкнути або вимкнути блокування для
транспортування.
У цьому меню можна ввімкнути або вимкнути зворотний
зв’язок кільцем підсвітки.

-

Увімкнення бритви
Щоб увімкнути бритву, натисніть кнопку "Увімк./Вимк."

-

Bluetooth

Значок

Значення

Українська
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Цей значок вказує, що пару між бритвою та смартфоном
створено.
Цей значок відобразиться після розірвання пари між бритвою
та смартфоном.

-

Попередження та сповіщення

Значок

Значення
Батарею майже розряджено, тому потрібно зарядити бритву.

Коли сховище даних майже заповнено, з'являється
сповіщення про те, що бритви потрібно синхронізувати. Щоб
запобігти втраті даних, синхронізуйте бритву з додатком.
Бритвений блок забруднений або пошкоджений так, що
двигун не може працювати. Ретельно очищуйте бритвені
головки.

Використовується неправильний шнур живлення.
Використовуйте лише шнур живлення, який постачається в
комплекті з бритвою.
-

Очищення бритви

Значок

Значення
Нагадування: очищуйте бритву на підставці для швидкого
очищення.
Нагадування: очистіть бритву.
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Очищення триває. На дисплеї відображається час до
завершення у вигляді циферблата або у вигляді таймера в
секундах, якщо натиснути кнопку меню.
Очищення перервано.

-

Відключити від мережі перед використанням

Значок

Значення
Перед використанням відключіть бритву від мережі.

Головне меню (Рисунок А)
Коли бритву вимкнено, між чотирма функціями
можна переключатися, натискаючи кнопку меню.
- Індикатор рівня заряду
У цьому пункті меню показано рівень заряду, що
залишився.

-

Датчик руху
За допомогою цього пункту меню можна
переглянути зворотний зв'язок щодо руху під час
останнього гоління.

-

Блокування для транспортування
За допомогою цього пункту меню можна
налаштувати блокування та розблокування бритви
за допомогою кнопки меню (її слід натиснути та
утримувати протягом 3 секунд). Під час
транспортування бритву можна заблокувати, щоб
запобігти її випадковому вмиканню. Коли

Українська

-
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блокування для транспортування ввімкнено,
функція Bluetooth автоматично вимикається, а
бритва переходить в енергоощадний режим.
Bluetooth
За допомогою цього пункту меню можна розірвати
з'єднання між бритвою та смартфоном.
Відомості про переваги утворення пари між
бритвою та смартфоном див. в розділі "Переваги
підключення бритви до додатка".
Примітка. Переконайтеся, що ваш смартфон
підтримує технологію Bluetooth® 4.2 або новішої
версії.
Цю бритву оснащено технологією Bluetooth® 4.2
або новішої версії. Завдяки цьому її можна
підключати до додатка. Після створення пари
бритви зі смартфоном Bluetooth на бритві
вмикатиметься автоматично, навіть коли бритву
вимкнено. Це дозволяє синхронізувати дані
гоління пізніше, тому немає потреби брати
смартфон із собою, коли ви голитеся.
Примітка. Bluetooth на бритві можна вимкнути,
ввімкнувши блокування для транспортування.

Головне меню (Рисунок Б)
Щоб переходити між пунктами меню, натискайте
кнопку меню.

Індикатор рівня заряду
У цьому пункті меню показано рівень заряду, що
залишився.
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Зворотний зв’язок щодо результатів гоління
Примітка. Це меню відобразиться тільки після
активації відповідної функції в налаштуваннях
додатка.
Ви можете оптимізувати гоління за допомогою
правильних рухів і достатнього натиску. Цей пункт
меню відображає оцінку натиску та рухів під час
останнього гоління в зірках, указуючи, були вони
прийнятними чи потребували коригування.

Блокування для транспортування
Під час транспортування бритву можна заблокувати,
щоб запобігти її випадковому вмиканню. Натисніть і
утримуйте цю кнопку меню протягом 3 секунд, щоб
заблокувати або розблокувати бритву. Коли
блокування для транспортування ввімкнено, функція
Bluetooth автоматично вимикається, а бритва
переходить в енергоощадний режим.

Увімкнення/вимкнення кільця підсвітки
Під час гоління кільце підсвітки у верхній частині
ручки бритви повідомляє, який натиск ви
застосовуєте.
Кільце підсвітки за замовчуванням ввімкнено. Ви
можете вимкнути та повторно ввімкнути його.
Щоб вимкнути зворотний зв’язок кільця підсвітки,
виконайте наведені нижче дії.
1 Переключайтеся між пунктами, натискаючи кнопку
меню, доки не дійдете до меню Light on (Підсвітку
ввімкнено).
2 У меню Light on (Підсвітку ввімкнено) натисніть і
утримуйте кнопку меню протягом 3 секунд, доки
на дисплеї не відобразиться повідомлення Light off
(Підсвітку вимкнено).
Щоб знову ввімкнути зворотний зв’язок кільця
підсвітки, виконайте наведені нижче дії.
1 Переключайтеся між пунктами, натискаючи кнопку
меню, доки не дійдете до меню Light off (Підсвітку
вимкнено).
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2 У меню Light off (Підсвітку вимкнено) натисніть і
утримуйте кнопку меню протягом 3 секунд, доки
на дисплеї не відобразиться повідомлення Light on
(Підсвітку ввімкнено).
Примітка. Зворотний зв’язок кільця підсвітки
доступний лише тоді, коли бритвений блок
прикріплено до ручки.

Bluetooth
Примітка. Меню Bluetooth відображається, лише якщо
між бритвою та смартфоном створено пару.
Тут ви можете розірвати пару бритви зі смартфоном.
Відомості про переваги утворення пари між бритвою
та смартфоном див. в розділі "Переваги підключення
бритви до додатка".
Примітка. Переконайтеся, що ваш смартфон
підтримує технологію Bluetooth® 4.2 або новішої
версії.
Цю бритву оснащено технологією Bluetooth® 4.2
або новішої версії. Завдяки цьому її можна
підключати до додатка. Після створення пари
бритви зі смартфоном Bluetooth на бритві
вмикатиметься автоматично, навіть коли бритву
вимкнено. Це дозволяє синхронізувати дані
гоління пізніше, тому немає потреби брати
смартфон із собою, коли ви голитеся.
Примітка. Bluetooth на бритві можна вимкнути,
ввімкнувши блокування для транспортування.

Як підключити бритву до смартфона? (Рисунок A)
Переваги підключення бритви до додатку
Додаток надає такі переваги:
- надання зворотного зв’язку й рекомендацій щодо
руху та натиску в реальному часі;
- ввімкнення та налаштування зворотного зв’язку
щодо результатів гоління;
- синхронізація даних гоління та відстеження історії
гоління;
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-

-

покращення процедур гоління та зменшення
проблем, пов’язаних із подразненням шкіри під
час гоління;
отримання персоналізованих рекомендацій і
рекомендацій щодо стилю.

Створіть пару бритви зі смартфоном
Додаток сумісний із більшістю смартфонів iPhone і
Android™.
Додаткову інформацію див. на веб-сторінці
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Завантажте додаток.
2 Увімкніть Bluetooth на смартфоні.

3 Увімкніть бритву, щоб активувати Bluetooth.
4 Відкрийте додаток і виконайте вказівки на екрані,
щоб почати процес створення пари.

5 Після створення пари бритва й додаток
з’єднуватимуться автоматично під час відкриття
додатку та ввімкнення Bluetooth на смартфоні.

Синхронізація гоління
Ця бритва зберігає дані гоління, тому не потрібно
брати смартфон із собою, коли ви голитеся. За
потреби дані про гоління можна переглянути пізніше.
Коли сховище даних майже заповнено, з'являється
сповіщення про те, що бритви потрібно
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синхронізувати. Щоб запобігти втраті даних,
синхронізуйте бритву з додатком.
1 Покладіть бритву поблизу й відкрийте додаток.
2 Він автоматично з’єднається з бритвою й
синхронізує останні гоління.

Скасування пари бритви зі смартфоном
За один раз можна утворити пару бритви лише з
одним смартфоном. Щоб скасувати пару бритви зі
смартфоном (як-от при купівлі нового смартфона),
виконайте наведені нижче дії.
- Спочатку розірвіть пару на бритві.
1 Переключайтеся між пунктами, натискаючи кнопку
меню, доки не дійдете до меню Bluetooth..

2 Натисніть і утримуйте кнопку меню, доки не
з'явиться хрестик і прапорець.

3 Знову натисніть кнопку меню, щоб встановити
прапорець і скасувати пару з бритвою.
Примітка. Після скасування пари на ручці бритви
ліворуч відображається значок Bluetooth.
Примітка. Якщо ви захочете повторно створити пару
бритви зі смартфоном, спочатку переконайтеся, що
пару розірвано на обох пристроях.
- Потім розірвіть пару на смартфоні.
1 На смартфоні перейдіть у меню "Налаштування" й
виберіть Bluetooth.
2 Введіть назву бритви.
3 Введіть "Забути" або "Скасувати пару".
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Примітка. Процедура скасування пари може
відрізнятися залежно від смартфона. Додаткову
інформацію див. в інструкції до смартфона.

Як підключити бритву до смартфона? (Рисунок Б)
Переваги підключення бритви до додатку
Додаток надає такі переваги:
- надання зворотного зв’язку й рекомендацій щодо
руху та натиску в реальному часі;
- ввімкнення та налаштування зворотного зв’язку
щодо результатів гоління;
- синхронізація даних гоління та відстеження історії
гоління;
- покращення процедур гоління та зменшення
проблем, пов’язаних із подразненням шкіри під
час гоління;
- отримання персоналізованих рекомендацій і
рекомендацій щодо стилю.

Створіть пару бритви зі смартфоном
Додаток сумісний із більшістю смартфонів iPhone і
Android™.
Додаткову інформацію див. на веб-сторінці
www.philips.com/MyShaver9000-app
1 Завантажте додаток.
2 Увімкніть Bluetooth на смартфоні.

3 Увімкніть бритву, щоб активувати Bluetooth.
4 Відкрийте додаток і виконайте вказівки на екрані,
щоб почати процес створення пари.
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5 Після створення пари бритва й додаток
з’єднуватимуться автоматично під час відкриття
додатку та ввімкнення Bluetooth на смартфоні.
Примітка. Якщо між бритвою та смартфоном створено
пару, меню Bluetooth відображається, як новий
елемент.

Синхронізація гоління
Ця бритва зберігає дані гоління, тому не потрібно
брати смартфон із собою, коли ви голитеся. За
потреби дані про гоління можна переглянути пізніше.
Коли сховище даних майже заповнено, з'являється
сповіщення про те, що бритви потрібно
синхронізувати. Щоб запобігти втраті даних,
синхронізуйте бритву з додатком.
1 Покладіть бритву поблизу й відкрийте додаток.
2 Він автоматично з’єднається з бритвою й
синхронізує останні гоління.

Скасування пари бритви зі смартфоном
За один раз можна утворити пару бритви лише з
одним смартфоном. Щоб скасувати пару бритви зі
смартфоном (як-от при купівлі нового смартфона),
виконайте наведені нижче дії.
- Спочатку розірвіть пару на бритві.
1 Переключайтеся між пунктами, натискаючи кнопку
меню, доки не дійдете до меню Bluetooth.

2 Натисніть і утримуйте кнопку меню, доки не
з'явиться хрестик і прапорець.
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3 Знову натисніть кнопку меню, щоб встановити
прапорець і скасувати пару з бритвою.
Примітка. Якщо між бритвою та смартфоном створено
пару, меню Bluetooth відображається, як новий
елемент. Після розірвання пари це меню зникне.
Примітка. Після розірвання пари на бритві на її
дисплеї ненадовго відобразиться значок Bluetooth.
Примітка. Якщо ви захочете повторно створити пару
бритви зі смартфоном, спочатку переконайтеся, що
пару розірвано на обох пристроях.
- Потім розірвіть пару на смартфоні.
1 На смартфоні перейдіть у меню "Налаштування" й
виберіть Bluetooth.
2 Введіть назву бритви.
3 Введіть "Забути" або "Скасувати пару".
Примітка. Процедура скасування пари може
відрізнятися залежно від смартфона. Додаткову
інформацію див. в інструкції до смартфона.

Які повідомлення з'являються на дисплеї бритви?
(Рисунок A)
Зворотний зв’язок кільця підсвітки
Під час гоління кільце підсвітки у верхній частині
ручки бритви повідомляє, який натиск ви
застосовуєте.
Колір кільця змінюється залежно від сили натиску
бритви. Стандартні налаштування:
- Якщо натиск недостатній, кільце світиться синім
кольором.
-

-

Якщо натиск достатній, кільце світиться
зеленим кольором.

Якщо натиск надмірний, кільце засвітиться
оранжевим кольором.
Коли бритву ввімкнено, ви можете налаштувати тип
зворотного зв'язку, який показуватиметься на дисплеї.
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1 Увімкніть бритву.

2 Щоб переключатися між параметрами зворотного
зв'язку щодо натиску, натискайте кнопку меню. У
таблиці нижче показано, який зворотний зв'язок
щодо натиску ви отримуєте під час вибору
кожного параметра.

Натиск
недостатній

Натиск
достатній

Натиск
надмірний

синій

зелений

оранжевий

Зворотного
зв'язку немає

Зворотного
зв'язку немає

Повний зворотний
зв'язок щодо натиску

Частковий зворотний
зв'язок щодо натиску

оранжевий
Без зворотного зв'язку
щодо натиску

Зворотного
зв'язку немає

Зворотного
зв'язку немає

Зворотного
зв'язку немає

Примітка. Примітка. Зворотний зв’язок кільця
підсвітки доступний лише тоді, коли бритвений
блок прикріплено до ручки.
Якщо до ручки прикріплено насадку для
моделювання бороди або щітку для чищення,
зворотний зв'язок щодо руху та натиску
автоматично вимикається.
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Зворотний зв’язок щодо результатів гоління
Примітка. Цю функцію можна активувати в
налаштуваннях додатка.
Ви можете оптимізувати гоління за допомогою
правильних рухів і достатнього натиску. Після
ввімкнення цієї функції бритва надаватиме зворотний
зв’язок одразу після того, як ви завершите гоління та
вимкнете бритву.
Зворотний зв’язок датчика натиску
Якщо натиск під час гоління потрібно скоригувати,
значок натиску відображається зі знаком оклику.
- Застосований під час гоління натиск був
надмірним.

-

Застосований під час гоління натиск був
недостатнім.

Зворотний зв’язок датчика руху
- Якщо рух бритви під час гоління можна
покращити, значок датчика руху
відображається зі знаком оклику.

-

Якщо натиск і рух під час гоління були
ідеальними, обидва значки відображаються з
прапорцем.
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Які повідомлення з'являються на дисплеї бритви?
(Рисунок Б)
Зворотний зв’язок кільця підсвітки
Під час гоління кільце підсвітки у верхній частині
ручки бритви повідомляє, який натиск ви
застосовуєте.
Під час гоління колір кільця змінюється залежно від
сили натиску бритви. Цю функцію за замовчуванням
ввімкнено.
- Якщо натиск недостатній, кільце світиться синім
кольором.
-

Якщо натиск достатній, кільце світиться
зеленим кольором.

-

Якщо натиск надмірний, кільце засвітиться
оранжевим кольором.

Увімкнути або вимкнути цю функцію можна в меню
Увімкнення/вимкнення кільця підсвітки.
Примітка. Зворотний зв’язок кільця підсвітки
доступний лише тоді, коли бритвений блок
прикріплено до ручки.

Зворотний зв’язок щодо результатів гоління
Примітка. Цю функцію можна активувати в
налаштуваннях додатка.
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Ви можете оптимізувати гоління за допомогою
правильних рухів і достатнього натиску. Бритва
оцінюватиме в зірках рухи й натиск під час
останнього гоління. Після ввімкнення цієї функції:
- у меню бритви з’явиться новий пункт: зворотний
зв'язок щодо результатів гоління.
- Після вимкнення бритви по завершенню кожного
гоління ви одразу бачитимете зворотний зв’язок.
Він може мати три форми:
- зворотний зв’язок щодо натиску під час
останнього гоління;
-

зворотний зв’язок щодо руху під час останнього
гоління;

-

зворотний зв’язок щодо натиску й руху під час
останнього гоління.

-

Пізніше в меню ви зможете переглянути оцінку
руху й натиску під час останнього гоління
(відобразиться новий пункт).

Як заряджати батарею пристрою?
Примітка. Цей пристрій водонепроникний. Він
підходить для використання у ванній і душі, а також
його можна промивати під проточною водою. З
міркувань безпеки цей пристрій можна
використовувати, лише коли він працює від батареї.
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Зарядіть пристрій перед першим використанням і
робіть це щоразу, коли індикатор рівня заряду
вказуватиме на низький рівень заряду.
Пристрій заряджається приблизно 1 годину.
Швидке заряджання. Заряджання бритви
протягом приблизно 5 хвилин достатньо для
одного повноцінного гоління. 10 % заряду
достатньо для одного повноцінного гоління.
Коли батарею повністю заряджено, пристрій може
автономно працювати до 60 хвилин.
Примітка. Пристрій не можна використовувати під
час заряджання.

Заряджання за допомогою блока живлення
1 Перевірте, чи пристрій вимкнений.
2 Вставте малий штекер у роз’єм на пристрої, а
штепсель адаптера — у розетку.
- Під час заряджання пристрою на дисплеї
відображається анімація, яка показує прогрес.
- Коли пристрій повністю заряджено, на дисплеї
відображається рівень заряду 100 %, а значок
акумулятора показує повний заряд.
3 Після заряджання вийміть блок живлення з
розетки, а малу вилку – з роз’єму на пристрої.

Символ відключення від мережі перед використанням
На дисплеї відображатиметься символ "Відключити
від мережі перед використанням". Він нагадуватиме,
що необхідно від'єднати пристрій від розетки та
вийняти малу вилку з пристрою перед його
ввімкненням.

Заряджання на зарядній підставці (лише окремі моделі)
1 Пристрій має бути вимкнено.
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2 Вставте малу вилку у зарядну підставку, а блок
живлення — в розетку електромережі.
3 Поставте пристрій на зарядну підставку.
Лише окремі моделі: Кільце підсвітки в нижній
частині зарядної підставки світиться та швидко
обертається.
- Приблизно через 5 хвилин кільце підсвітки
починає обертатися повільніше. Батарею
достатньо заряджено, щоб поголитись один
раз.
- Під час заряджання пристрою кільце підсвітки
стає яскравішим і обертається повільніше.
- Коли пристрій повністю зарядиться, кільце
підсвітки світитиметься повністю та припинить
обертання.

Як користуватися пристроєм і насадками?
Обережно! Завжди перевіряйте пристрій і всі
аксесуари перед використанням. Не
використовуйте пристрій і аксесуари, якщо їх
пошкоджено, оскільки це може призвести до
травмування. Завжди заміняйте пошкоджену
частину пристрою оригінальним
відповідником.

Гоління
Цей пристрій підходить як для вологого, так і для
сухого гоління. Його можна також використовувати
під душем. Для вологого гоління змочіть шкіру водою
та нанесіть на неї піну або гель для гоління. Перш ніж
виконувати дії, наведені нижче, змочіть бритвені
головки теплою водою з-під крану.
1 Увімкніть пристрій.
2 Ведіть бритвеними головками по шкірі круговими
рухами, щоб видалити все волосся, яке росте в
різних напрямках. Кожна бритвена головка має
повністю торкатися шкіри. Притискайте бритву
помірно для ретельного й комфортного гоління.
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Примітка. Не притискайте пристрій надто сильно
до шкіри, це може викликати подразнення.
Примітка. Якщо ви голитеся із застосуванням гелю
або піни, регулярно промивайте бритвені головки
під час гоління, щоб вони гладко ковзали по шкірі.

3 Для гоління у важкодоступних місцях, як-от вздовж
щелепи та під носом, використовуйте вузькі
частини бритвеного блока.

4 Після використання вимикайте пристрій і
від’єднуйте його від мережі.
Примітка. Стежте, щоб на пристрої не залишалася
піна чи гель для гоління.

Період адаптації шкіри
Перші сеанси гоління можуть не забезпечити
очікуваного результату, і навіть можливе незначне
подразнення шкіри. Це нормально. Щоб шкіра
адаптувалася до нової бритви, потрібен час.
Дотримуйтеся порад, наведених у додатку, і голіться
цією бритвою регулярно (принаймні 3 рази на
тиждень) протягом 3–4 тижнів, щоб шкіра
адаптувалася.
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Нагадування про очищення
Під час вимкнення бритви відображається
нагадування про очищення пристрою.
- Очищуйте пристрій і насадки після кожного
використання, щоб запобігти забиванню та
пошкодженню пристрою.
- Ретельно очищуйте бритвені головки раз на місяць
або коли бритва голить гірше ніж раніше.

Підстригання
Тример дає змогу доглядати за бакенбардами й
вусами.
1 Щоб відкрити тример, пересуньте фіксатор
тримера вниз.
2 Увімкніть пристрій.

3 Тримайте тример перпендикулярно шкірі та ведіть
пристроєм униз або вгору, легенько натискаючи.

4 Тример також можна використовувати на ділянці
під носом.
5 Вимикайте пристрій і очищуйте тример після
кожного використання, щоб запобігти забиванню
та пошкодженню пристрою.
6 Закрийте тример.

Використання змінних насадок
Примітка. Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися
для різних пристроїв. На коробці показано, з якими
аксесуарами постачається Ваш пристрій.
Примітка. Зворотний зв’язок щодо натиску й руху
доступний лише тоді, коли бритвений блок
прикріплено до ручки.
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Використання насадки для моделювання
бороди з гребінцем
Щоб моделювати бороду за одного фіксованого
налаштування або за різних налаштувань довжини, до
насадки для моделювання бороди можна під’єднати
гребінець. За допомогою насадки можна також
підрізати довге волосся перед голінням, щоб зробити
його комфортнішим.
На насадці для моделювання бороди вказується
довжина волосся після підстригання в діапазоні від 1
до 5 мм.
1 Поверніть бритвену головку або іншу насадку, щоб
зняти її з ручки, та щільно насуньте насадку для
моделювання бороди на ручку.

2 Рівно вставте гребінець у напрямні пази з обох
боків насадки для моделювання бороди.

3 Натисніть селектор довжини та посуньте його
вліво чи вправо, щоб вибрати потрібну довжину
волосся.
4 Увімкніть пристрій.

5 Ведіть пристроєм вгору, легенько натискаючи.
Слідкуйте, щоб передня частина гребінця повністю
контактувала зі шкірою.
6 Після використання вимикайте пристрій і
очищуйте насадку.

Використання насадки для моделювання
бороди без гребінця
Насадку для моделювання бороди можна
використовувати без гребінця, щоб підстригати
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волосся до довжини 0,5 мм для створення контурів
бороди, вусів, бакенбардів чи шиї.
1 Зніміть гребінець із насадки для моделювання
бороди.
Примітка. Щоб зняти гребінець із насадки для
моделювання бороди, візьміть його за середину.
Не тягніть за кінці гребінця.
2 Увімкніть пристрій.
3 Тримайте насадку для моделювання бороди
перпендикулярно шкірі та ведіть пристрій вниз,
легенько натискаючи.
4 Після використання вимикайте пристрій і
очищуйте насадку.

Використання насадки-щіточки для очищення
Щоб видалити жир і бруд, використовуйте щіточку
для очищення із щоденним очисним кремом.
Рекомендуємо використовувати її не частіше разу на
тиждень.
Увага! Не використовуйте пристрій на
пошкодженій або подразненій шкірі чи на ранах.
1 Поверніть бритвену головку або іншу насадку, щоб
зняти її з ручки, і щільно насуньте насадку-щіточку
для очищення на ручку.
2 Змочіть щіточку для очищення водою.
Не використовуйте суху щіточку для очищення,
оскільки це може подразнювати шкіру.
3 Змочіть обличчя водою й нанесіть на нього
очисний засіб.
4 Прикладіть щіточку для очищення до щоки.
5 Увімкніть пристрій.
6 Легенько проведіть щіткою по всій шкірі від носа
до вуха. Не тисніть надто сильно, Процедура має
бути комфортною.
Не очищайте чутливу шкіру навколо очей.

Українська

39

7 Приблизно через 20 секунд перемістіть пристрій
до іншої щоки й почніть очищати цю частину
обличчя.

8 Приблизно через 20 секунд перемістіть пристрій
до лоба й почніть очищати його. Плавно
переміщайте насадку зліва направо.
Радимо не перестаратися з очищенням і не
очищувати жодну ділянку довше 20 секунд.
9 Після використання вимикайте пристрій і
очищуйте насадку.
10 Після обробки помийте та висушіть обличчя. Тепер
Ваше обличчя готове до наступного етапу
щоденного догляду за шкірою.

Як очищати пристрій і насадки?
Для ефективного гоління чистьте пристрій і насадки
після кожного використання.

Очищення бритви під краном
Очищуйте бритву після кожного використання, щоб
запобігти забиванню та пошкодженню пристрою.
Не витирайте бритвений блок рушником або
тканиною, адже так можна пошкодити бритвені
головки.
Під час промивання бритвеного блока вода може
капати з основи бритви. Це нормально.
1 Увімкніть бритву.
2 Промийте бритвений блок теплою водою з-під
крана.
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3 Вимкніть бритву. Натисніть кнопку розблокування
й відкрийте бритвений блок.

4 Промийте відділення для волосся теплою водою зпід крана.

5 Промийте тримач бритвених головок теплою
водою з-під крана.
6 Обережно струсіть зайву воду й дайте тримачу
бритвених головок повністю висохнути.

7 Закрийте бритвений блок.

Ретельне очищення
Рекомендуємо ретельно очищувати бритвені головки
раз на місяць або коли бритва голить гірше, ніж
раніше.
1 Обов’язково вимкніть пристрій і відключіть його
від розетки.
2 Натисніть кнопку розблокування на бритвеному
блоці та зніміть із нього тримач бритвеної головки.
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3 Сполосніть відділення для волосся та тримач
бритвеної головки водою з-під крану.
4 Зніміть бритвені головки. Докладні вказівки див. у
розділі “Як замінити бритвені головки”.
Примітка. Одночасно чистьте лише одне лезо та
одну захисну сітку, щоб не переплутати пари. Якщо
вставити лезо не в ту захисну сітку, може
знадобитися кілька тижнів, щоб відновити
оптимальну ефективність гоління.
5 Промийте лезо та сітку водою з-під крану.
6 Витрусіть воду, що залишилася.
7 Вставте бритвені головки назад у бритвений блок.
Докладні вказівки див. у розділі “Як замінити
бритвені головки”.
8 Вставте шарнір тримача бритвеної головки в отвір
на верхній частині бритвеного блоку, після чого
закрийте його.

Очищення висувного тримера
Очищуйте тример після кожного використання, щоб
запобігти забиванню та пошкодженню пристрою.
Не витирайте зубці тримера рушником чи іншою
тканиною, оскільки це може пошкодити їх.
1 Обов’язково вимкніть пристрій і відключіть його
від розетки.
2 Щоб відкрити висувний тример, пересуньте
фіксатор вниз.
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3 Увімкніть пристрій і промийте висувний тример
теплою водою.
4 Вимкніть пристрій після очищення.
5 Обережно струсіть зайву воду та дайте висувному
тримеру висохнути.
6 Закрийте тример.
Порада. Для ефективного підстригання змащуйте
зубці висувного тримера краплею машинного
мастила раз на 6 місяців (мастило не входить до
комплекту).

Очищення змінних насадок
Не витирайте тример і насадку для моделювання
бороди рушником чи тканиною, адже так можна
пошкодити зубці.
Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися для різних
пристроїв. На коробці показано, з якими аксесуарами
постачається Ваш пристрій.

Очищення насадки для моделювання бороди
Чистьте насадку для моделювання бороди після
кожного використання.
1 Зніміть гребінець із насадки для моделювання
бороди.
Примітка. Щоб зняти гребінець із насадки для
моделювання бороди, візьміть його за середину.
Не тягніть за кінці гребінця.
2 Змийте зрізані волоски з ріжучого блоку теплою
проточною водою.
3 Змийте зрізані волоски з гребінця.
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4 Вийміть ріжучий блок з насадки для моделювання
бороди.. Виштовхуючи ріжучий блок з насадки для
моделювання бороди, можна видалити всі
волоски, які накопичилися всередині насадки для
моделювання бороди. Також можна промити
задню частину ріжучого блока.
5 Змийте зрізані волоски з насадки для
моделювання бороди.
6 Обережно струсіть залишки води і висушіть
гребінець, ріжучий блок і насадку для
моделювання бороди на повітрі перед наступним
використанням..
Не витирайте ріжучий блок рушником або
тканиною, адже так можна пошкодити зубці.
7 Коли ріжучий блок висохне, прикріпіть його до
насадки для моделювання бороди.

8 Коли гребінець висохне, прикріпіть його до
насадки для моделювання бороди.
Порада. Для оптимальної ефективності регулярно
змащуйте зубці насадки для моделювання бороди
мастилом для швейних машинок.

Очищення насадки-щіточки для очищення
Очищуйте насадку-щіточку для очищення після
кожного використання.
1 Вимкніть пристрій.
2 Вийміть насадку з тримача насадки.
3 Ретельно промийте частини теплою водою з
милом.
4 Витріть насадку рушником.
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Як користуватися Quick Clean Pod?
Підготовка Quick Clean Pod до використання
1 Поверніть і зніміть верхню частину Quick Clean Pod.

2 Поверніть і зніміть кришку з картриджа Quick Clean
Pod.

3 Щоб зняти захисну мембрану з картриджа Quick
Clean Pod, підніміть язичок на захисній мембрані та
потягніть його за кут.

4 Натисніть невеликий округлий виступ на ручці
картриджа Quick Clean Pod, щоб розімкнути гачокфіксатор на ручці.

5 Вставте картридж Quick Clean Pod в Quick Clean
Pod.
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6 Поставте верхню частину Quick Clean Pod назад на
платформу та поверніть її проти годинникової
стрілки до клацання.

Не нахиляйте Quick Clean Pod для запобігання
протіканню.

Використання Quick Clean Pod
Примітка. Якщо ви використовуєте бритву з піною для
гоління, гелем для гоління або засобами, які
використовуються до гоління, ретельно промийте
бритвені головки, перш ніж використовувати Quick
Clean Pod.
Завжди струшуйте зайву воду з бритви, перш ніж
встановлювати її на Quick Clean Pod.
1 Вставте бритву догори дном у Quick Clean Pod.
Коли бритву ввімкнено, вона автоматично
визначає, що її встановлено на Quick Clean Pod.
2 Щоб запустити програму очищення, увімкніть
бритву.
Виконання кожної програми очищення триває
близько хвилини. Під час очищення на ручці
відображається таймер із часом до завершення
цього процесу.
3 Повністю висушіть бритву на Quick Clean Pod перед
зберіганням.

Що означають значки на підставці для
швидкого очищення?
Значо Стан
к

Значення

Стає видимим на Quick
Clean Pod

Картридж Quick Clean Pod
потрібно замінити.

Заміна картриджа Quick Clean Pod
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Замінюйте картридж Quick Clean Pod негайно після
появи значка заміни картриджа на Quick Clean Pod
або згідно з наведеною нижче таблицею.

Частота
використання

Кількість циклів

Час заміни
картриджа Quick
Clean Pod

Щоденно

Близько 30

Щомісяця

Кілька разів на
тиждень

Близько 20

Кожні 2 місяці

Щотижня

Близько 13

Кожні 3 місяці

Близько 3

Кожні 3 місяці

Щомісяця

1 Поверніть і зніміть верхню частину Quick Clean Pod.

2 Вийміть картридж Quick Clean Pod з підставки для
швидкого очищення за ручку.

3 Злийте залишки рідини у водостік і здайте
порожній картридж на переробку відповідно до
місцевих норм утилізації відходів.
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4 Вставте новий картридж Quick Clean Pod в Quick
Clean Pod.
Щоб замовити картриджі Quick Clean Pod,
відскануйте QR-код зліва або перейдіть на веб-сайт
www.philips.com/cleaning-cartridge.

Зберігання
Примітка. Перед зберіганням дайте пристрою та
насадкам висохнути.
- Зберігайте пристрій у футлярі (якщо входить до
комплекту).
- Накрийте бритву захисним ковпачком (якщо
входить до комплекту), щоб захистити її від
забруднення.
- Крім того, можна зберігати пристрій на зарядній
підставці (якщо входить до комплекту) або на
Quick Clean Pod від Philips (якщо входить до
комплекту).

Як міняти бритвені головки?
Для максимальної ефективності гоління
рекомендується заміняти бритвені головки кожні
2 роки.
Пошкоджені бритвені головки заміняйте відразу.
Завжди заміняйте бритвені головки оригінальними
бритвеними головками Philips.

Заміна бритвених головок
1 Вимкніть бритву.
2 Натисніть кнопку розблокування на бритвеному
блоці та зніміть із нього тримач бритвеної головки.
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3 Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової
стрілки та зніміть їх. Покладіть їх у безпечне місце.

4 Зніміть бритвені головки з тримача бритвених
головок.
Одразу викиньте використані бритвені головки,
щоб не сплутати їх із новими.

5 Вставте нові бритвені головки у тримач.

6 Щоб повторно під’єднати фіксуюче кільце, знову
розмістіть його на бритвеній головці та поверніть
за годинниковою стрілкою.

-

На кожному фіксуючому кільці є два пази, у які
мають входити виступи на бритвених головках.
Поверніть фіксуюче кільце за годинниковою
стрілкою до клацання, яке свідчитиме, що кільце
зафіксовано.

7 Вставте шарнір тримача бритвеної головки в отвір
на верхній частині бритвеного блоку, після чого
закрийте його.

Українська
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Замовлення аксесуарів
Щоб придбати аксесуари чи запасні частини,
відвідайте веб-сайт www.philips.com/parts-andaccessories або зверніться до дилера Philips. Ви також
можете звернутися до Центру обслуговування клієнтів
Philips у своїй країні (контактну інформацію шукайте в
гарантійному талоні).
Доступні вказані нижче аксесуари та запасні частини.
- бритвені головки Philips SH91;
- картридж для чищення CC12: у наборі 2 шт.;
- картридж для чищення CC13: у наборі 3 шт.;
- картридж для чищення CC16: у наборі 6 шт.
Примітка. Набір аксесуарів може дещо відрізнятися в
різних країнах.

Усунення несправностей
У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які
можуть виникнути під час використання пристрою.
Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою
поданої нижче інформації, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support і ознайомтеся зі списком
частих запитань або зверніться до Центру
обслуговування клієнтів у своїй країні.

Бритва
Проблема

Можлива
причина

Рішення

Не вдається
підключити
бритву до
смартфона.

Ви не
завантажили
додаток.

Завантажте додаток.

Пару бритви зі
смартфоном ще
не створено.

Створіть пару бритви зі
смартфоном згідно з
вказівками в додатку.

Не вдалося
створити пару з
першої спроби.

Скасуйте пару бритви зі
смартфоном і повторіть спробу.
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Проблема

Можлива
причина

Рішення

Смартфон не
знаходить бритву.

Переконайтеся, що ваш
смартфон підтримує
технологію Bluetooth 4.2 або
новішої версії.
Перевірте, чи активовано на
смартфоні функцію Bluetooth і
чи вимкнено на бритві
блокування для
транспортування.
Перш ніж установити з’єднання,
перевірте, чи знаходиться
смартфон у межах одного м від
бритви.
Перевірте, чи заряджено
батарейку бритви.

Пару бритви зі
смартфоном було
утворено раніше.
Ви розірвали пару
лише на бритві.
Я хочу
використовувати
бритву без
додатка.

Перейдіть у налаштування
Bluetooth на смартфоні.
Розірвіть пару на смартфоні, а
потім знову спробуйте створити
її.
Бритву не потрібно підключати
до смартфона перед кожним
голінням. Бритва відмінно
працює без додатка, хоча вам
не вистачатиме його переваг.
Щоб отримати персоналізовані
поради з гоління, просто
перевіряйте з’єднання
щонайменш кожні 20 сеансів
гоління для синхронізації даних
гоління.

Українська
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Проблема

Можлива
причина

Рішення

Пристрій не
працює після
натискання
кнопки живлення.

Пристрій досі
підключено до
мережі. З
міркувань безпеки
цей пристрій
можна
використовувати,
лише коли він
працює від
батареї.

Щоб вимкнути пристрій,
від’єднайте його від мережі й
натисніть кнопку
"Увімк./Вимк.".

Акумулятор
розрядився.

Зарядіть батарею.

Увімкнено
блокування для
транспортування.

Щоб вимкнути блокування для
транспортування, натисніть і
утримуйте кнопку
"Увімк./Вимк." протягом
3 секунд.

Бритвений блок
Ретельно очистьте бритвені
забруднений або
головки або замініть їх.
пошкоджений так,
що двигун не
може працювати.
Пристрій не голит Бритвені головки
ь так добре, як
пошкоджені або
раніше.
зношені.

Замініть бритвені головки.

Волосся чи бруд
Ретельно очищуйте бритвені
блокують бритвені головки.
головки.
Вода витікає з
нижньої частини
пристрою.

Під час очищення
вода може
збиратися між
внутрішнім
корпусом і
зовнішньою
оболонкою
пристрою.

Це нормально й цілком
безпечно, оскільки вся
електроніка розташована в
герметичному силовому блоці
всередині пристрою.
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Quick Clean Pod від Philips
Проблема

Можлива причина

Рішення

Бритва недостатньо
чиста після
використання Quick
Clean Pod від Philips.

Бритву знято з
підставки до
завершення програми
очищення.

Залиште бритву на
Quick Clean Pod від
Philips до завершення
програми очищення.
Виконання кожної
програми очищення
триває близько
1 хвилини. Значок
очищення гасне після
завершення програми
очищення.

Картридж Quick Clean Замініть картридж
Pod від Philips потрібно Quick Clean Pod від
замінити.
Philips.

Quick Clean Pod від
Philips не вмикається.

З Quick Clean Pod від
Philips витікає рідина.

Quick Clean Pod від
Philips нахилена.

Установіть Quick Clean
Pod від Philips на
горизонтальній
поверхні.

Quick Clean Pod від
Philips живиться від
електродвигуна
бритви.

Вставте бритву в Quick
Clean Pod від Philips.
Увімкніть бритву.

Бритву підключено до
розетки.

Від’єднайте бритву від
блока живлення.

Батарея бритви
розрядилася.

Зарядіть батарею
бритву, перш ніж
використовувати Quick
Clean Pod від Philips.

Ви регулярно
користуєтеся Quick
Clean Pod від Philips
після промивання
бритви, але не
витрушуєте залишки
води.

Витрушуйте залишки
води після
промивання
бритвених головок
щоразу перед
розміщенням бритви
на Quick Clean Pod від
Philips.

Українська
Ви голилися з
використанням гелю
або піни для гоління та
не промили бритву
перед використанням
Quick Clean Pod від
Philips.
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Ретельно промийте
бритвені головки,
перш ніж
використовувати Quick
Clean Pod від Philips.

Інші вказівки
Щоб ознайомитися з додатковими вказівками та
відео про бритву S9000, відскануйте QR-код нижче
або відвідайте веб-сторінку
www.philips.com/myS9000shaver

Утилізація
-

-

Цей символ означає, що електричні пристрої та
батареї не підлягають утилізації зі звичайними
побутовими відходами.
Дотримуйтеся правил роздільного збору
електричних і електронних пристроїв і батарей.

Виймання вбудованої акумуляторної батареї
Вбудовану акумуляторну батарею має виймати лише
кваліфікований фахівець після утилізації пристрою.
Перш ніж виймати батарею, переконайтеся, що
пристрій від’єднано від розетки, а акумуляторна
батарея повністю розряджена.

Дотримуйтеся основних правил безпеки, коли
відкриваєте пристрій за допомогою
інструментів і виймаєте акумуляторну батарею.

54

Українська

Під час роботи з батареями руки, пристрій і
батареї повинні бути сухими.
Щоб уникнути короткого замикання батарей
після виймання, слідкуйте, щоб металеві
предмети (наприклад, монети, шпильки для
волосся, каблучки) не торкалися клем батарей.
Не загортайте батареї в алюмінієву фольгу.
Перед утилізацією батарей обмотайте клеми
батареї ізоляційною стрічкою або покладіть
батареї в пластиковий пакет.
1 Якщо можливо, зніміть бритвений або ріжучий
блок із пристрою.
2 Якщо в корпусі пристрою є гвинти, викрутіть їх за
допомогою викрутки.
3 Зніміть зовнішні панелі, вставивши пласку
викрутку між краями та повернувши її. Також
зніміть додаткові гвинти та/або деталі та
розламайте фіксатори.
4 Якщо всередині пристрою є силовий блок, вийміть
його, відріжте дроти та відкрийте цей блок
викруткою.
5 Відігніть тримачі батареї за допомогою викрутки та
вийміть акумуляторну батарею.

Товарні знаки
Apple, логотип Apple, iPad і iPhone є торговими
марками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших
країнах. App Store є знаком обслуговування Apple Inc.
Android є торговою маркою Google Inc. Google Play і
логотип Google Play є торговими марками Google Inc.
Словесний знак і логотип Bluetooth® є
зареєстрованими торговими марками Bluetooth SIG,
Inc. Philips Personal Care використовує ці торгові марки
за ліцензією.
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