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Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à
Philips! Para aproveitar todos os benefícios
oferecidos pela Philips, registre seu produto na
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página www.philips.com/welcome ou pelo
aplicativo.

Descrição geral
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aparador embutido
Controle deslizante de liberação do aparador
Unidade de corte
Botão de liberação da unidade de corte
Botão Liga/Desliga
Alça
Entrada para o plugue pequeno
Suporte para carregamento
Fonte de alimentação
Plugue pequeno
Tampa de proteção
Estojo
Cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips
Cápsula de limpeza rápida
Escova de limpeza
Ajustes de comprimento
acessório modelador de barba com encaixe
click-on
18 Pente para o acessório aparador de barba
19 Suporte do acessório
20 Acessório escova de limpeza com encaixe clickon
21 Acessório do aparador de pelos do nariz com
encaixe click-on
Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para
produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios
que foram fornecidos com seu aparelho.
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O que significam os ícones no cabo do
aparelho?
Ícone

Comporta
mento

Significado

Piscando
lentamente
ao remover
o barbeador
da cápsula
de limpeza
rápida
durante o
programa de
limpezaa

O programa de limpeza foi interrompido.
Se você colocar o barbeador de volta na
cápsula de limpeza rápida em até quatro
segundos, o programa de limpeza será
reiniciado automaticamente.

Piscante

Limpe o barbeador na cápsula de
limpeza rápida. Limpe os acessórios com
água corrente.

Acesa
continua
mente

O programa de limpeza está em
andamento.

Piscando
rapidamente
ao remover
o barbeador
da cápsula
de limpeza
rápida ou
pressionar o
botão
liga/desliga
durante o
programa de
limpeza

O programa de limpeza foi interrompido.
Se desejar continuar, será necessário
reiniciar o ciclo de limpeza colocando o
barbeador na cápsula de limpeza rápida
e pressionando o botão liga/desliga.

Piscante
A trava para viagem está ativada.
quando você
pressiona o
botão
liga/desliga

Português do Brasil

Ícone

Comporta
mento

Significado

Acende
O número de barras acesas mostra a
quando você carga restante da bateria.
segura o
aparelho
Luz inferior
piscante na
cor laranja

A bateria está quase descarregada.

Luzes
O aparelho está sendo carregado.
piscando em
sequência
Acesa
continua
mente

O aparelho está totalmente carregado.

Piscante

O aparelho deve ser desconectado da
tomada antes de ser ligado.

O que significa o ícone na minha cápsula
limpeza rápida?
Ícone Comportamento

Significado

Torna-se visível na
O cartucho de cápsula de
cápsula de limpeza rápida limpeza rápida precisa ser
substituído.

Como faço para carregar o aparelho?
Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela
primeira vez e quando a luz inferior do indicador
de status da bateria piscar na cor laranja,
indicando que ela está quase descarregada.
O carregamento leva cerca de 1 hora.
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Carga rápida: Depois de aproximadamente 5
minutos de recarga, a bateria terá energia
suficiente para um barbear.
Quando o aparelho está totalmente carregado, o
tempo de operação sem fio é de até 60 minutos.
Nota: Você não pode usar o aparelho durante o
carregamento.

Carregamento com a fonte de alimentação
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2 Insira o pequeno plugue no aparelho e coloque
o adaptador na tomada elétrica.
- Enquanto o aparelho está no modo de
carregamento rápido, as luzes do indicador
de status da bateria acendem uma após a
outra. Após aproximadamente 5 minutos, a
luz inferior do indicador de status da bateria
pisca. A bateria agora contém energia
suficiente para um barbear.
- Durante o carregamento do aparelho,
primeiro a luz inferior do indicador de status
da bateria piscará e se acenderá de modo
contínuo. Em seguida, a segunda luz pisca e
depois permanece acesa continuamente até
que o aparelho esteja totalmente carregado.
- Quando o aparelho está totalmente
carregado, as três luzes do indicador da
bateria se acendem continuamente. Após
aproximadamente 30 minutos, a luz apagará
automaticamente.
3 Após o carregamento, remova a fonte de
alimentação da tomada elétrica e desconecte o
conector pequeno do aparelho.

Carregamento no suporte (apenas alguns modelos)
1

Verifique se o aparelho está desligado.

Português do Brasil
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2 Insira o plugue pequeno no suporte para
carregamento e insira a fonte de alimentação
na tomada.
3 Coloque o aparelho no suporte para
carregamento.
Apenas alguns modelos: O círculo na parte
inferior do suporte para carregamento se
acende e gira rapidamente.
- Após cerca de 5 minutos, o círculo gira mais
lentamente. A bateria agora contém energia
suficiente para um barbear.
- À medida que o aparelho continua
carregando, o círculo fica mais brilhante e
gira mais lentamente.
- Quando o aparelho está totalmente
carregado, o círculo fica totalmente aceso e
para de girar.
4 Após o carregamento, remova a fonte de
alimentação da tomada e desconecte o plugue
pequeno do suporte para carregamento.

Símbolo 'Desconecte para uso'
O símbolo 'Desconecte para uso' pisca para
lembrá-lo de desconectar o aparelho da tomada e
remover o plugue pequeno do aparelho antes de
ligá-lo.

Como faço para usar o aparelho e os
acessórios?
Aviso: Sempre verifique o aparelho e todos
os acessórios antes de usá-lo. Não use o
aparelho ou qualquer acessório caso esteja
danificado, pois poderá causar lesões.
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Sempre substitua uma peça danificada por
uma do tipo original.
Nota: Esse aparelho é à prova d'água. Ele é
adequado para uso na banheira ou no chuveiro e
para limpeza em água corrente. Por questões de
segurança, o aparelho só pode ser usado sem fio.

Barbear
Você pode usar o aparelho molhado ou seco, ou
até mesmo sob o chuveiro. Para usar com a pele
molhada, aplique um pouco de água e espuma ou
gel de barbear na pele e lave as cabeças de corte
sob a torneira com água morna antes de seguir as
etapas abaixo.
1 Ligue o aparelho.
2 Mova as cabeças de corte em movimentos
circulares para alcançar todos os pelos que
nascem em direções diferentes. Pressione
levemente para obter um barbear mais
confortável.
Nota: Não pressione muito o aparelho, pois
pode causar irritação na pele.
Nota: Se você estiver se barbeando com gel ou
espuma, lave a unidade de corte regularmente
durante o barbear para garantir que ela
continue deslizando suavemente sobre a pele.

Português do Brasil
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3 Use os lados estreitos da unidade de corte para
barbear em áreas difíceis de alcançar, como ao
longo da mandíbula e sob o nariz.
4 Desligue e limpe o aparelho sempre que
terminar de usá-lo.
Nota: Verifique se você retirou toda a espuma e
gel de barbear do aparelho.

Período de adaptação da pele
Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não
obtenha os resultados desejados e sua pele fique
levemente irritada. Isso é comum. Sua pele e a
barba precisam de um tempo para se adaptar a
novos sistemas de barbear. Para que sua pele
possa se adaptar a este novo aparelho,
recomendamos que você faça a barba
regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) e
exclusivamente com ele, por um período de 3
semanas.

Lembrete de limpeza
Quando você desliga o aparelho, o lembrete de
limpeza emite um som para lembrá-lo de limpar o
aparelho.
- Limpe o aparelho e os acessórios depois de
cada uso para evitar obstruções e danos.
- Limpe bem as cabeças de corte uma vez por
mês ou quando o aparelho não estiver mais
barbeado como antes.

Aparando os pelos
Você poderá usar o aparador nas costeletas e no
bigode.
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1

Pressione o controle deslizante do aparador
para baixo para abri-lo.
2 Ligue o aparelho.

3 Segure o aparador perpendicular à pele e mova
o aparelho para baixo pressionando
suavemente.

4 Você também pode usar o aparador sob o
nariz.
5 Desligue o aparelho e limpe o aparador depois
de cada uso para evitar obstrução e danos.
6 Feche o aparador.

Utilizar os acessórios com encaixe click-on
Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para
produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios
que foram fornecidos com seu aparelho.

Utilizar o modelador de barba com pente
Você pode utilizar o modelador de barba com um
pente encaixado para modelar a barba em um
ajuste fixo ou em ajustes de comprimentos
diferentes. Você também pode usá-lo para aparar
previamente pelos longos para um barbear mais
confortável.
Os ajustes de comprimento dos pelos no
modelador de barba correspondem ao
comprimento dos pelos restantes após o corte e
variam de 1 a 5 mm.

Português do Brasil
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Gire a cabeça de corte ou outro acessório para
removê-lo do cabo e pressione o modelador de
barba no cabo.

2 Deslize o pente pelas ranhuras em ambos os
lados do modelador de barba.

3 Pressione o seletor de altura e empurre-o para
a direita ou esquerda para selecionar o ajuste
da altura do pelo desejado.
4 Ligue o aparelho.

5 Mova o aparelho para cima ao pressionar
suavemente. A parte frontal do pente deve ficar
sempre em contato total com a pele.
6 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois
do uso.

Utilizar o modelador de barba sem pente
Você pode utilizar o modelador de barba sem o
pente para contornar a barba, o bigode ou as
costeletas e linha do pescoço até um
comprimento de 0,5 mm.
Você pode utilizar o modelador de barba com um
pente encaixado para modelar a barba em um
ajuste fixo ou em ajustes de comprimentos
diferentes. Você também pode usá-lo para aparar
previamente pelos longos para um barbear mais
confortável.
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Retire o pente do modelador de barba.
Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo
para fora do modelador de barba. Não puxe o
pente pelas laterais.

2 Ligue o aparelho.
3 Segure o acessório modelador de barba
perpendicular à pele e mova o aparelho para
baixo pressionando suavemente.
4 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois
do uso.

Uso do acessório aparador de pelos do nariz/orelha
Use o acessório aparador de pelos do nariz/orelha
para aparar os pelos do nariz e/ou da orelha.

Aparar os pelos do nariz
Verifique se o acessório aparador de pelos do
nariz/orelha e as passagens nasais estão limpos
antes de aparar.
1

Gire a cabeça de corte ou outro acessório para
removê-lo do cabo e pressione o aparador de
pelos do nariz/orelha no cabo.
2 Ligue o aparelho.
3 Insira cuidadosamente a cabeça aparadora em
uma das narinas.
Não insira o acessório mais de 0,5 cm nas
narinas.
4 Mova lentamente a cabeça aparadora dentro
de cada narina, garantindo que o lado da ponta
esteja firmemente encostado na pele. Isso
reduz a sensação de cócegas que pode ocorrer.
5 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois
do uso.

Português do Brasil
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O muco nasal seco pode bloquear a lâmina de
corte, evitando que o aparelho ligue. Se a lâmina
de corte estiver bloqueada, limpe o acessório.

Como aparar os pelos do ouvido
Certifique-se de que o canal auditivo externo
esteja limpo e livre de cera.
1 Ligue o aparelho.
2 Passe lentamente a cabeça aparadora na parte
externa do ouvido para remover os pelos que
crescem ao redor.
3 Insira cuidadosamente a cabeça aparadora no
canal auditivo externo.
Não insira a cabeça aparadora mais de 0,5 cm
orelha adentro, pois isso pode lesionar o
tímpano.
4 Faça leves movimentos com a cabeça
aparadora para remover todos os pelos
indesejados no canal auditivo externo.
5 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois
do uso.

Armazenamento e viagens
Nota: Recomendamos que o aparelho e os
acessórios estejam secos antes de serem
guardados para o próximo uso.
- Coloque a tampa de proteção (se fornecida) no
barbeador para protegê-lo contra acúmulo de
sujeira.
- Guarde o aparelho no estojo (se fornecido).
- Como alternativa, guarde o aparelho no
suporte para carregamento (se fornecido) ou na
cápsula de limpeza rápida Philips (se
fornecida).

Trava para viagem
Você pode travar o barbeador quando viajar para
evitar que ele ligue acidentalmente.
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Pressione o botão liga/desliga por três segundos
para usar o modo de trava para viagem.
3 sec.

Quando a trava para viagem é ativada, o símbolo
da trava pisca.
Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos.
Quando a trava para viagem é desativada, o
aparelho liga automaticamente.
Nota: O barbeador é destravado automaticamente
quando conectado a uma tomada.

Como faço para limpar o aparelho e os
acessórios?
Limpe o aparelho e os acessórios depois de cada
uso para um desempenho ideal.

Limpeza do barbeador com água corrente
Limpe o barbeador depois de cada uso para evitar
obstruções e danos.
Para não danificar as cabeças de corte, nunca
seque a unidade de corte com toalha ou pano.
Durante a lavagem da unidade de corte, a água
pode pingar da base do barbeador. Essa é uma
ocorrência normal.
1 Ligue o barbeador.
2 Lave a unidade de corte em água morna
corrente.

Português do Brasil
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3 Desligue o aparelho. Pressione o botão de
liberação para abrir a unidade de corte.

4 Lave a câmara coletora de pelos com água
corrente.

5 Enxágue o suporte da cabeça de corte em água
morna corrente.
6 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o
suporte da cabeça de corte secar.

7 Feche a unidade de corte.

Limpeza total
Recomendamos que você limpe bem as cabeças
de corte uma vez por mês ou quando o barbeador
não estiver mais barbeando como antes.
1 Verifique se o aparelho está desligado e
desconectado da tomada.
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2 Pressione os botões de liberação na unidade
de corte e retire o suporte da cabeça de corte
da unidade de corte.

3 Lave a câmara coletora de pelos e o suporte da
cabeça de corte em água corrente.
4 Remova as cabeças de corte. Para obter
instruções detalhadas, consulte 'Como faço
para substituir as cabeças de corte?'.
Nota: Não limpe mais de um cortador e um
protetor por vez, pois todos eles são conjuntos
correspondentes. Se você acidentalmente
colocar um cortador no protetor errado, talvez
sejam necessárias várias semanas até que o
desempenho ideal no barbear seja restaurado.
5 Limpe a lâmina e o protetor com água corrente.
6 Sacuda para retirar o excesso de água.
7 Encaixe novamente as cabeças de corte na
unidade de corte. Para obter instruções
detalhadas, consulte 'Como faço para substituir
as cabeças de corte?'.
8 Insira a articulação do suporte da cabeça de
corte na abertura na parte superior da unidade
de corte e feche a unidade de corte.

Limpeza do aparador embutido
Limpe o aparador depois de cada uso para evitar
obstruções e danos.
Para não danificar os dentes do aparador, nunca
seque a lâmina de corte com uma toalha ou um
tecido.

Português do Brasil
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1

Verifique se o aparelho está desligado e
desconectado da tomada.
2 Pressione o controle deslizante do aparador
para baixo para abrir o aparador embutido.

3 Ligue o aparelho e lave o aparador embutido
com água morna.
4 Após a limpeza, desligue o aparelho.
5 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o
aparador embutido secar naturalmente.
6 Feche o aparador.
Dica: Para obter o desempenho ideal, lubrifique os
dentes do aparador embutido com uma gota de
óleo mineral a cada seis meses (óleo não incluído).

Limpeza dos acessórios com encaixe click-on
Nunca seque o aparador nem o modelador de
barba com uma toalha ou um pano para não
danificar as lâminas dos acessórios.
Os acessórios fornecidos podem variar para
produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios
que foram fornecidos com seu aparelho.
Limpe os acessórios com encaixe click-on depois
de cada uso para obter o desempenho ideal.
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2 Gire o acessório para removê-lo do cabo.
Retire a cabeça da escova de limpeza do
suporte do acessório.
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3 Limpe bem as partes com água morna. Use
sabão somente na escova de limpeza.
Dica: se lavar o aparador de pelos do
nariz/orelha em água corrente não for
suficiente, pressione o acessório no cabo e
mergulhe a cabeça aparadora em um copo com
água morna por alguns minutos. Em seguida,
ligue o aparelho e lave-o em água corrente.
4 Retire com cuidado o excesso de água do
modelador de barba, pentes e do aparador de
pelos do nariz/orelha e deixe-os secar por
completo.
Seque a escova de limpeza com uma toalha.
Para não danificar os dentes de aparagem,
nunca seque a lâmina de corte com uma
toalha ou um tecido.
Dica: para obter o melhor desempenho,
lubrifique os dentes do modelador de barba
pingando uma gota de óleo lubrificante
regularmente.

Como faço para usar a cápsula de limpeza
rápida?
Preparação da cápsula de limpeza rápida para o uso
1

Gire e remova a parte superior da cápsula de
limpeza rápida.

Português do Brasil
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2 Gire a tampa para retirá-la do cartucho de
cápsula de limpeza rápida.

1

3 Levante a aba na vedação e puxe-a pelo canto
para remover a vedação do cartucho de
cápsula de limpeza rápida.

4 Pressione a pequena peça circular no cabo do
cartucho de cápsula de limpeza rápida para
quebrar o gancho de encaixe no cabo.

5 Coloque o cartucho de cápsula de limpeza
rápida na cápsula de limpeza rápida.

6 Coloque a parte superior da cápsula de limpeza
rápida de volta na base e gire-a no sentido
horário até ouvir um clique.
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Não incline a cápsula de limpeza rápida para
evitar vazamento.

Uso da cápsula de limpeza rápida
Nota: Se você usar o barbeador com espuma, gel
de barbear ou produtos pré-barba, lave bem as
cabeças de corte antes de usar a cápsula de
limpeza rápida.
Retire o excesso de água do barbeador antes de
colocá-lo na cápsula de limpeza rápida.
1

Coloque o barbeador de cabeça para baixo na
cápsula de limpeza rápida. O barbeador
detecta automaticamente que está na cápsula
de limpeza rápida.
2 Ligue o barbeador para iniciar o programa de
limpeza.
Cada programa de limpeza leva cerca de um
minuto. Durante o programa de limpeza, o
símbolo de limpeza fica aceso continuamente e
o ícone azul pulsa.
O cabo do barbeador vibra duas vezes
rapidamente quando o programa de limpeza
está concluído.
3 Deixe o barbeador secar completamente na
cápsula de limpeza rápida antes de guardá-lo.

Português do Brasil
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Substituição do cartucho de cápsula de limpeza rápida
Substitua o cartucho de cápsula de limpeza rápida
imediatamente quando o ícone de substituição do
cartucho na cápsula de limpeza rápida ficar visível
ou siga a tabela abaixo.

Frequência de uso Ciclos

Quando substituir
o cartucho de
cápsula de
limpeza rápida

Todos os dias

Cerca de 30

A cada mês

Algumas vezes por
semana

Cerca de 20

A cada 2 meses

Toda semana

Cerca de 13

A cada 3 meses

A cada mês

Cerca de 3

A cada 3 meses

1

Gire e remova a parte superior da cápsula de
limpeza rápida.

2 Retire o cartucho de cápsula de limpeza rápida
da cápsula de limpeza rápida pelo cabo.
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3 Despeje o líquido restante em um dreno e
recicle o cartucho vazio de acordo com os
regulamentos locais de resíduos.

4 Coloque um novo cartucho de cápsula de
limpeza rápida na cápsula de limpeza rápida.
Digitalize o código QR à esquerda ou visite
www.philips.com/cleaning-cartridge para
solicitar cartuchos de cápsula de limpeza
rápida de substituição.

Como faço para substituir as cabeças de
corte?
Para obter o melhor desempenho do barbeador,
recomendamos substituir a unidade de corte a
cada dois anos.
Substitua as cabeças de corte danificadas
imediatamente. Sempre troque as cabeças de
corte por cabeças de corte originais da Philips.

Substituição das cabeças de corte
1 Desligue o aparelho.
2 Pressione os botões de liberação na unidade
de corte e retire o suporte da cabeça de corte
da unidade de corte.
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3 Gire os anéis de retenção no sentido antihorário e retire-os. Coloque-os de lado em um
local seguro.

2
1

4 Remova as cabeças de corte do suporte.
Descarte as cabeças de corte usadas
imediatamente para evitar misturá-las com as
novas.

5 Coloque novas cabeças de corte no suporte.

6 Coloque os anéis de retenção de volta nas
cabeças de corte e gire-os no sentido horário
para recolocar o anel de retenção.

1

2

- Cada anel de retenção tem dois recessos que
se encaixam exatamente nas projeções do
suporte de cabeça de corte. Gire o anel em
sentido horário até ouvir um "clique" para
indicar que o anel está preso.
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Nota: segure o suporte de cabeça de corte ao
reinserir as cabeças e reinstalar os anéis de
retenção. Não coloque o suporte sobre uma
superfície, pois isso poderá causar danos nas
cabeças de corte.

7 Insira a articulação do suporte da cabeça de
corte na abertura na parte superior da unidade
de corte e feche a unidade de corte.

Suporte
Encomenda de acessórios
Para comprar acessórios ou peças avulsas, visite
www.philips.com/parts-and-accessories ou vá
até seu revendedor da Philips. Você também pode
entrar em contato com a Centro de Informações
ao Consumidor Philips (veja o folheto de garantia
internacional para obter detalhes de contato).
As seguintes peças de substituição e acessórios
estão disponíveis:
- Cabeças de corte de substituição SH71 da
Philips
- Pacote de cartucho de cápsula de limpeza
rápida Philips CC12 com duas unidades
- Pacote de cartucho de cápsula de limpeza
rápida Philips CC13 com três unidades
- Pacote de cartucho de cápsula de limpeza
rápida Philips CC16 com seis unidades
Nota: A disponibilidade dos acessórios pode diferir
de acordo com o país.

Português do Brasil
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Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns
que podem surgir com a utilização do aparelho.
Caso você não consiga solucionar o problema com
as informações abaixo, acesse
www.philips.com/support para obter uma lista de
perguntas frequentes ou entre em contato com a
Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Barbeador
Problema

Possível causa

Solução

O aparelho não
funciona
quando
pressiono o
botão
liga/desliga.

O aparelho ainda
está conectado à
tomada. Por
questões de
segurança, o
aparelho só pode
ser usado sem fio.

Tire o aparelho da tomada e
pressione o botão
liga/desliga para ligá-lo.

A bateria
recarregável está
descarregada.

Recarregue a bateria.

A trava para
viagem está
ativada.

Pressione o botão
liga/desliga por 3 segundos
para desativar a trava para
viagem.

A unidade de corte Limpe bem as cabeças de
está suja ou
corte ou substitua-as.
danificada a ponto
de impedir o
funcionamento do
motor.
O aparelho nã
o está
funcionando
como antes.

As cabeças de
corte estão
danificadas ou
gastas.

Substitua as cabeças de
corte.
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Problema

Há água saindo
da parte
inferior do
aparelho.

Possível causa

Solução

pelos ou sujeira
obstruem as
cabeças de corte.

Limpe as cabeças de corte
cuidadosamente.

Durante a limpeza,
é possível que haja
um acúmulo de
água entre a parte
interna e a tampa
externa do
aparelho.

Isso é normal e não há riscos
porque os componentes
eletrônicos estão protegidos
em uma unidade elétrica
vedada dentro do aparelho.

Cápsula de limpeza rápida Philips
Problema

Possível causa

Solução

O barbeador não
ficou limpo depois de
usar a cápsula de
limpeza rápida
Philips.

Você removeu o
barbeador antes do
término do programa
de limpeza.

Deixe o barbeador na
cápsula de limpeza
rápida Philips para
que o programa de
limpeza seja
realizado por
completo. Cada
programa de limpeza
leva cerca de um
minuto. O ícone de
limpeza apaga-se
quando o programa
de limpeza é
concluído.

O cartucho de
cápsula de limpeza
rápida Philips precisa
ser substituído.

Substitua o cartucho
de cápsula de
limpeza rápida
Philips.

A cápsula de limpeza Coloque a cápsula de
rápida Philips está
limpeza rápida
inclinada.
Philips em uma
superfície plana.

Português do Brasil
A cápsula de limpeza A cápsula de limpeza
rápida Philips não
rápida Philips é
liga.
alimentada pelo
motor do barbeador.

Coloque o barbeador
na cápsula de
limpeza rápida
Philips. Ligue o
barbeador.

O barbeador ainda
está conectado à
tomada.

Desconecte o
barbeador da fonte
de alimentação.

A bateria do
barbeador está
descarregada.

Carregue o
barbeador antes de
usar a cápsula de
limpeza rápida
Philips.

A cápsula de limpeza Você usa a cápsula
rápida Philips está
de limpeza rápida
transbordando.
Philips regularmente
depois de enxaguar o
barbeador, mas não
retira o excesso de
água.

Você se barbeou
com gel ou espuma
de barbear e não
lavou o barbeador
antes de usar a
cápsula de limpeza
rápida Philips.
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Sacuda para retirar o
excesso de água
após a lavagem das
cabeças de corte a
cada vez antes de
colocar o barbeador
na cápsula de
limpeza rápida
Philips.
Lave bem as cabeças
de corte antes de
usar a cápsula de
limpeza rápida
Philips.
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