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Кіріспе
Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және
Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips
ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
www.philips.com/welcome торабында немесе
қолданбада тіркеңіз.

Жалпы сипаттама
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Жылжымалы триммер
Триммерді босату сырғытпасы
Қыратын бөлік
Қыратын бөлігін босату түймесі
Қосу/өшіру түймесі
Сап
Кіші ашаға арналған розетка
Зарядтайтын қондырма
Қуат көзі
Шағын тығын
Қорғау қақпағы
Қалта
Philips жылдам тазалау жүйесінің картриджі

Қазақша

Қазақша
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14 Жылдам тазалау жүйесі
15 Щетка
16 Ұзындық параметрлері
17 Басып кигізілетін сақал сәндегіш саптамасы
18 Сақал сәндегіш саптамасының тарағы
19 Қосымша бөлшек ұстағышы
20 Басып кигізілетін тазалау щеткасы саптамасы
21 Мұрын триммерінің басып кигізілетін саптамасы
Ескертпе: Қамтамасыз етілген аксессуарлар әр
түрлі өнімдер үшін өзгеше болуы мүмкін. Терезе
құрылғымен берілген қосалқы құралдарды
көрсетеді.

Құралымның сабындағы белгішелер нені
білдіреді?
Бел Әрекет
гіше

Мәні

Жыпылықтау

Тазалау бағдарламасы орындалуда.

Тазалау
бағдарламасы
барысында
Жылдам тазалау
жүйесінен
ұстараны алған
кезде баяу
жыпылықтайды

Тазалау бағдарламасы үзілді. Ұстараны
Жылдам тазалау жүйесіне төрт секунд
ішінде салсаңыз, тазалау бағдарламасы
автоматты жалғасады.

Құралды өшірген
кезде
жыпылықтайды

Ұстараны Жылдам тазалау жүйесінде
тазалаңыз. Саптамаларды ағын су
астында тазалаңыз.

Үздіксіз жанады

Тазалау бағдарламасы орындалуда.
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Бел Әрекет
гіше

Мәні

Тазалау
бағдарламасы
барысында
Жылдам тазалау
жүйесінен
ұстараны
алғанда немесе
қосу/өшіру
түймесін
басқанда
жылдам
жыпылықтайды

Тазалау бағдарламасы тоқтатылды.
Жалғастыру керек болса, ұстараны
Жылдам тазалау жүйесіне салу және
қосу/өшіру түймесін басу арқылы тазалау
циклін қайта бастау керек.

Жанады

SkinIQ қолданбасы қырыну әрекетін
белсенді түрде анықтайды.

Жасыл түсте
жанады

Дұрыс қырыну қозғалысы (шеңберлік
қозғалыстар) пайдаланылды.

Қызғылт сары
түсте жанады

Қырыну қозғалысын жақсартуға болады.
Мәліметтер мен кеңес алу үшін
қолданбаны қараңыз.

Жанады

Қолданбаны ашыңыз. Сізді күткен
хабарландыру бар немесе деректерді
жоғалтпас үшін ұсталарды синхрондау
керек.

Баяу
жыпылықтау

Ұстара мен смартфон арасында
байланыс орнатылмады.

Жылдам
жыпылықтау

Қате орын алды (мысалы, мотор
құлыпталған). Мәліметтер алу үшін
қолданбаны тексеріңіз.

Жыпылықтау

Құралды қосу алдында қабырға
розеткасынан ажырату қажет.

Қазақша

Бел Әрекет
гіше
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Мәні

Қосу/өшіру
түймесін басқан
кезде
жыпылықтау

Сапар құлпы іске қосылған.

Құралды алған
кезде жанады

Жанған жолақтар саны қалған батарея
зарядын көрсетеді.

Төменгі шам
қызғылт сары
түсте
жыпылықтайды

Батарея заряды таусылуға жақын.

Шамдар ретімен
жыпылықтайды

Құрылғы зарядталып жатыр.

Үздіксіз жанады

Құрал толық зарядталған.

Quick Clean Pod жүйесіндегі белгіше нені
білдіреді?
Белгі Әрекет
ше

Мәні

Quick Clean Pod жүйесінде Quick Clean Pod Cartridge
көрінеді
картриджін ауыстыру керек.

Құралымды қалай зарядтай аламын?
Құралды бірінші рет пайдалану алдында және
батарея күйі индикаторының төменгі шамы сарғыш
түсте жыпылықтап, батарея заряды таусылуға
жақын екенін көрсеткенде зарядтаңыз.
Зарядтау шамамен 1 сағат алады.
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Жылдам зарядтау: Шамамен 5 минут зарядтаған
соң, батарея бір рет қырынуға жететіндей энергия
алады.
Толығымен зарядталса, құрал қуат сымынсыз 60
минутқа дейін жұмыс істей алады.
Ескертпе: Зарядталып жатқан құралды қолдануға
болмайды.

Қуат құралымен зарядтау
1 Құралдың өшкенін тексеріңіз.
2 Құрылғының кішкене шанышқысын
зарядтаушыға енгізіп, адаптерді қабырғадағы
розеткаға енгізіңіз.
- Құрал жылдам зарядтау режимінде болса,
батарея күйі индикаторының шамдары кезеккезек жанады. Шамамен 5 минуттан кейін
батарея күйі индикаторының төменгі шамы
жанады. Енді батареяда бір қырынуға
жеткілікті заряд бар.
- Құрал зарядталып жатқанда, алдымен
батарея күйі индикаторының төменгі шамы
жыпылықтайды да үздіксіз жанады. Одан
кейін екінші шам жыпылықтап, үздіксіз
жанады және құрал толығымен
зарядталғанша қосулы қалады.
- Құрал толығымен зарядталғанда, батарея
индикаторының барлық үш шамы үздіксіз
жанады. Шамамен 30 минуттан кейін жарық
автоматты өшеді.
3 Зарядтап болған соң, қабырғадағы розеткадан
қуат құралын суырып, құралдан кішкентай
тығынды шығарыңыз.

Зарядтау тұғырында зарядтау (тек белгілі бір үлгілер)
1 Құрылғының өшірілгенін тексеріңіз.

Қазақша
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2 Кіші ашаны зарядтау тұғырына салып, қуат
құралын қабырғадағы розеткаға қосыңыз.
3 Құрылғыны зарядтау қондырмасына қойыңыз.
Тек белгілі бір үлгілер: Зарядтау тұғырының
астындағы шам сақинасы жанып, жылдам
айналады.
- Шамамен 5 минуттан кейін шам сақинасы
баяу айналады. Енді батареяда бір қырынуға
жеткілікті заряд бар.
- Құрал зарядталып жатса, шам сақинасы
жарықтау болып, баяу айналады.
- Құрал толығымен зарядталғанда, шам
сақинасы толығымен жанып, айналуы
тоқтайды.
4 Зарядтап болған соң, қабырғадағы розеткадан
қуат құралын суырып, зарядтау тұғырынан кіші
ашаны шығарыңыз.

«Пайдалану үшін ажырату» таңбасы
«Пайдалану үшін ажырату» таңбасы құралды қосу
алдында қабырға розеткасынан ажырату және
кішкентай тығынды шығарып алу керектігін еске
салу үшін жыпылықтайды.

Құрал мен саптамаларымды қалай пайдалана
аламын?
Ескерту: Құрал мен барлық керекжарақтарды қолданыс алдында тексеріңіз.
Құрал немесе кез келген керек-жарағы
зақымдалған жағдайда пайдаланбаңыз,
себебі бұл жарақатқа себеп болуы мүмкін.
Зақымдалған бөлшекті әрдайым түпнұсқа
түрімен ауыстырыңыз.

12

Қазақша
Ескертпе: Бұл құрылғы су өткізбейді. Ваннада
немесе душта және ағын су астында тазалауға
үйлесімді. Қауіпсіздік себептері үшін құрылғыны тек
сымсыз пайдалануға болады.

SkinIQ
Бұл құрал түгіңіздің тығыздығы мен қырыну
тәсіліңізді зерделі анықтайтын SkinIQ
технологиясымен жабдықталған. Жақсырақ тәсіл
үшін қолданбадан жекелендірілген қырыну кеңесін
алуға болады.
Кеңесті 2 жолмен алуға болады: нақты уақытта
басқарылатын қырынулар және синхрондалған
қырынулар. Қырыну тәжірибесін жақсарту үшін
басқарылатын қырынумен бастау ұсынылады.
- Құралды дұрыс қолдану ең жақсы қырыну
нәтижесін береді.
- Синхрондалған ұстаралар мен жекелендірілген
бағдарламалардан алынған кеңесті
қолданыңыз.

Қырыну
Бұл құралды сулы немесе құрғақ күйінде, тіпті
душта пайдалануға болады. Сулы қырыну үшін
теріңізге шамалы су мен қырыну көбігін немесе
гелін жағып, төмендегі қадамдарды орындау
алдында қыратын бастарын жылы ағын су астында
шайыңыз.
1 Құрылғыны қосыңыз.
2 Әр түрлі бағытта өсетін барлық шаштарды
ұстау үшін, қыратын бастарын теріге шеңберлік
қозғалыстармен жылжытыңыз. Жақын әрі
жайлы қырыну үшін жайлап қысым салыңыз.
Ескертпе: Тым қатты баспаңыз, себебі ол
теріңізді тітіркендіруі мүмкін.

Қазақша
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Ескертпе: Гельмен немесе көбікпен қыратын
болсаңыз, терінің бетімен оңай сырғуы үшін
қыратын бөлігін қыру барысында қайта-қайта
шайып отырыңыз.

3 Жақ сызығының бойы мен мұрынның асты
сияқты қиын қол жететін аймақтарды қыру үшін
ұстарының тар жақтарын пайдаланыңыз.
4 Әрбір қолданыстан кейін құралды өшіріп
тазалаңыз.
Ескертпе: Құрылғыдан қырыну көбігін немесе
қырыну гелін толық жуып кетіру керек.
SkinIQ қозғалысты бақылау: Қырынып болған
кезде сабына кері байланыс аласыз. Қозғалыс
кері байланысының белгішесі әртүрлі түстерде
жанып, жалпы қырынуға кері байланыс береді.
- Дұрыс қозғалыспен (шеңберлік қозғалыстар)

-

қырынған кезде қозғалыс кері байланысы
белгішесі жасыл түсте жанады.
Қырыну қозғалысы жақсартылған кезде
қозғалыс кері байланысының белгішесі
сарғыш түсте жанады. Мәліметтер мен кеңес
алу үшін қолданбаны қараңыз.

Терінің бейімделу кезеңі
Алғашқы қырынулар күткендегідей нәтиже бермеуі
мүмкін және тері аздап тітіркенуі де мүмкін. Бұл
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қалыпты жағдай. Теріңіз жаңа қырыну жүйесіне
бейімделу үшін уақыт керек.
Қолданба берген кеңесті қолданып, теріңіз жаңа
ұстараға бейімделуі үшін осы ұстарамен 3-4 апта
бойы тұрақты (кемінде аптасына 3 рет) қырыңыз.

Тазалау туралы еске салғыш
Құралды өшірген кезде тазалау туралы еске
салғыш жыпылықтап, құралды тазалау туралы еске
салады.
- Құрал мен саптамалардың бітелуін және
зақымдалуын болдырмас үшін әр қолданыстан
кейін тазалаңыз.
- Қыратын бастарын айына бір рет немесе құрал
жақсы қырмаған жағдайда дұрыстап тазалаңыз.

Қырынуларды синхрондау
Бұл ұстара қырыну деректеріңізді сақтап, сол
себепті қырынған кезде смартфоныңызды бірге
алудың керегі жоқ.
Деректерді сақтау орны толуға жақындағанда
хабарландыру таңбасы жыпылықтайды.
Деректерді жоғалтпас үшін ұстараны қолданбамен
синхрондаңыз.
1 Сіз ұстараға жақын екеніңізді тексеріп,
қолданбаны ашыңыз.
2 Қолданба автоматты қосылып, соңғы
қырынуларды синхрондайды.

Тегістеу
Мұрт пен жақ сақалды тегістеу үшін, триммерді
қолдануға болады.

Қазақша
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1 Триммер босату сырғымасын төмен қарай
итеріп, триммерді ашыңыз.
2 Құрылғыны қосыңыз.

3 Триммерді теріге перпендикуляр ұстап, құралды
шамалы қысыммен төмен жылжытыңыз.

4 Сонымен қатар триммерді мұрынның астына
пайдалана аласыз.
5 Құралды өшіріп, бітелуін және зақымдалуын
болдырмас үшін триммерді әр қолданыстан
кейін тазалаңыз.
6 Триммерді жабыңыз.

Басып кигізілетін саптамаларды пайдалану
Ескертпе: Қамтамасыз етілген аксессуарлар әр
түрлі өнімдер үшін өзгеше болуы мүмкін. Терезе
өніммен берілген қосалқы құралдарды көрсетеді.

Сақал сәндегіш саптаманы тарақпен қолдану
Тіркелген тарағы бар сақал сәндегіш саптамасын
бір бекітілген параметрде немесе басқа да
ұзындық параметрлерінде сақал сәндеуге қолдана
аласыз. Сонымен қатар, жайлы қырыну үшін,
қырыну алдында ұзын шаштарды алдын ала
қыруға пайдалана аласыз.
Сақал сәндегіш саптамасындағы түк ұзындығы
параметрлері қиғаннан кейінгі қалған шаш
ұзындығына және 1-5 мм ауқымына сәйкес.

16

Қазақша
1 Қыратын басын немесе басқа саптаманы
сабынан алу үшін бұрап, сақал сәндегіш
саптамасын сабына басыңыз.

2 Тарақты сақал сәндегіш саптамасының екі
шетіндегі бағыттауыш ойықтарға тіке сырғытып
енгізіңіз.

3 Қалаған түк ұзындығы параметрін таңдау үшін
ұзындықты таңдау түймесін басып, оны оңға не
солға итеріңіз.
4 Құрылғыны қосыңыз.

5 Құрылғыны шамалы қысым салған кезде
жоғары жылжытыңыз. Тарақ алды терімен
толығымен байланыста екендігін тексеріңіз.
6 Құралды өшіріп, саптаманы әр қолданыстан
кейін тазалаңыз.

Сақал сәндегіш саптаманы тарақсыз қолдану
Сақалыңызды, мұртыңызды, жақ сақалды немесе
иек астын 0,5 мм ұзындыққа тегістеу үшін сақал
сәндегіш саптамасын тарақсыз пайдалануға
болады.
Тіркелген тарағы бар сақал сәндегіш саптамасын
бір бекітілген параметрде немесе басқа да
ұзындық параметрлерінде сақал сәндеуге қолдана
аласыз. Сонымен қатар, жайлы қырыну үшін,
қырыну алдында ұзын шаштарды алдын ала
қыруға пайдалана аласыз.
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1 Сақал сәндегіш саптаманың тарағын тартып
шығарып алыңыз.
Ескертпе: Сақал сәндегіш саптамасын тартып
шығару үшін тарақты ортада ұстаңыз. Тарақты
бүйір жақтарынан тартпаңыз.
2 Құрылғыны қосыңыз.
3 Сақал сәндегіш саптамасын теріге
перпендикуляр ұстап, құрылғыны шамалы
қысыммен төмен жылжытыңыз.
4 Құралды өшіріп, саптаманы әр қолданыстан
кейін тазалаңыз.

Мұрын/құлақ триммері саптамасын
пайдалану
Мұрын және/немесе құлақ түгін кесу үшін
мұрын/құлақ триммерінің саптамасын пайдалана
аласыз.

Мұрын шаштарын кесу
Кесу алдында мұрын/құлақ триммерінің саптамасы
мен мұрын жолдары таза екендігін тексеріңіз.
1 Қыратын басын немесе басқа саптаманы
сабынан алу үшін бұрап, мұрын/құлақ түгінің
триммерін сабына басыңыз.
2 Құрылғыны қосыңыз.
3 Қырқу басын абайлап танауыңыздың біріне
кіргізіңіз.
Саптамасын танауға 0,5 см-ден артық кіргізуге
болмайды.
4 Кесетін басын әрбір танаудың ішіне қарай баяу
жылжытып, ұш жағы теріге жақын тұрғанын
тексеріңіз. Бұл орын алуы мүмкін қытықтау
әсерін азайтады.
5 Құралды өшіріп, саптаманы әр қолданыстан
кейін тазалаңыз.
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Құрғап кеткен мұрын өңезі кесетін элементті
құлыптап, құралдың қосылуына кедергі болуы
мүмкін. Кесетін элемент құлыпталған саптаманы
тазалаңыз.

Құлақ шашын қыру
Сыртқы құлақ каналдарыңыз таза және күкірт жоқ
екендігін қамтамасыз етіңіз.
1 Құрылғыны қосыңыз.
2 Қырқу басын жәймен құлақтың жиегі бойынша
жылжытыңыз, сөйтіп жиектен шығып тұрған
керек емес шаштарды алып тастаңыз.
3 Кесетін басын сыртқы құлақ каналына мұқият
кіргізіңіз.
Кестені басын құлақ каналына 0,5 см-ден артық
кіргізбеңіз, себебі бұл құлағыңыздың барабан
жарғағына зақым тигізуі мүмкін.
4 Кесетін басын баяу бұрып, сыртқы құлақ
каналындағы қажетсіз түктерді алып тастайсыз.
5 Құралды өшіріп, саптаманы әр қолданыстан
кейін тазалаңыз.

Тазалау щеткасының саптамасын пайдалану
Май мен шаңды кетіру үшін тазалау щеткасын
күнделікті тазалау кремімен пайдаланыңыз. Бұны
аптасына ең көбі бір рет пайдалану ұсынылады.
Абайлаңыз: Құрылғыны зақымдалған немесе
тітіркенген теріге немесе жараға пайдаланбаңыз.
1 Қыратын басын немесе басқа саптаманы
сабынан алу үшін бұрап, тазалау щеткасының
саптамасын сабына басыңыз.
2 Тазалау щеткасын сумен сулаңыз.
Тазалау щеткасын құрғақ күйінде
пайдаланбаңыз, себебі бұл теріні тітіркендіруі
мүмкін.
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3 Бетті сумен ылғалдап, оған тазартқыш құралды
жағыңыз.
4 Тазалау щеткасын бетке қойыңыз.
5 Құрылғыны қосыңыз.

20 sec.

6 Щетканы тері бойымен мұрыннан құлаққа қарай
мұқият жылжытыңыз. Тым қатты итермеңіз.
Қолданыс ыңғайлы болып қалғанын тексеріңіз.
Көз айналасындағы сезгіш аймақты
тазаламаңыз.
7 Шамамен 20 секундтан кейін құрылғыны басқа
жағыңызға жылжытып, беттің сол бөлігін
тазалауды бастаңыз.

20 sec.

20 sec.

8 Шамамен 20 секундтан кейін құрылғыны
маңдайға жылжытып, беттің сол бөлігін
тазалауды бастаңыз. Щетка басын сол жақтан
оң жаққа баяу жылжытыңыз.
Тазартуды қайта жасамауға және қандай да бір
аймақты 20 секундтан ұзақ тазартпауға кеңес
беріледі.
9 Құралды өшіріп, саптаманы әр қолданыстан
кейін тазалаңыз.
10 Қолданған соң бетті жуып, құрғатыңыз. Бетіңіз
енді күнделікті тері күтімі режимінің келесі
қадамына дайын.

Сақтау және Тасымалдау
Ескертпе: Келесі қолданысқа сақтау алдында
құрылғы мен тіркемелерін кептіру ұсынылады.
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Ұстараға шаң жиналып қалмас үшін оған
қорғаныс қақпағын (қамтамасыз етілсе) кигізіп
қойыңыз.
Құралды дорбасында сақтаңыз (қамтамасыз
етілсе).
Болмаса, құралды зарядтау тұғырында
(қамтамасыз етілсе) немесе Philips Quick Clean
Pod жүйесінде (қамтамасыз етілсе) сақтаңыз.

Сапар құлпы
Сапарға шыққан кезде ұстараны құлыптауға
болады. Сапар құлпы ұстараның кездейсоқ
қосылуын болдырмайды.

Сапар құлпын іске қосу
Сапар құлпы режимін пайдалану үшін қосу/өшіру
түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
3 sec.

Сапар құлпы белсендірілген кезде сапар құлпы
таңбасы жыпылықтайды.
Ескертпе: Сапар құлпы белсендірілген кезде
Bluetooth функциясы өшеді.

Сапар құлпын өшіру
Қосу/өшіру түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
Сапар құлпы өшкен кезде құрал автоматты
қосылады.
Ескертпе: Ұстара қабырға розеткасына қосылған
кезде автоматты түрде құлыптан босатылады.

Құрал мен саптамаларымды қалай
тазалаймын?
Оңтайлы өнімділігі үшін құрал мен саптамаларды
әр қолданыстан кейін тазалаңыз.
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21

Ұстараны ағын су астында тазалау
Ұстараның бітелуін және зақымдалуын болдырмас
үшін әр қолданыстан кейін тазалаңыз.
Қыратын бөлігін орамалмен немесе шүберекпен
сүртпеңіз, себебі қыратын бастары зақымдануы
мүмкін.
Қыратын бөлікті шаю кезінде ұстара негізінен су
тамуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай.
1 Ұстараны қосыңыз.
2 Қырыну бөлігін жылы ағын су астында
тазалаңыз.

3 Ұстараны сөндіріңіз. Босату түймесін басып,
қыратын бөлігін ашыңыз.

4 Шаш камерасын жылы ағын сумен шайыңыз.

5 Қыратын басының ұстағышын жылы ағынды
сумен шайыңыз.
6 Артық суды мұқият сілкіп тастап, қыратын
басын ұстағышты толығымен ауада кептіріңіз.
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7 Қыратын бөлігін жабыңыз.

Мұқият тазалау
Қыратын бастарын айына бір рет немесе ұстара
жақсы қырмаған жағдайда дұрыстап тазалау
ұсынылады.
1 Құрал өшіп, қабырға розеткасынан
ажыратылғанын тексеріңіз.
2 Қыратын бөлігіндегі босату түймелерін басып,
қыратын басын ұстағышты қыратын бөлігінен
шығарып алыңыз.

3 Түк камерасы мен қыратын басын ұстағышты
ағын су астында шайыңыз.
4 Қыратын бастарын алыңыз. Толық нұсқауларды
«Қыратын бастарын қалай ауыстыра аламын?»
бөлімінен қараңыз.
Ескерту: Бір дегенде бір кескіш пен бір
қорғаныштан көп тазаламаңыз, себебі олардың
бәрі жұпталған топтама болып келеді. Егер
байқаусызда кескішті қате қырыну қорғауышына
салсаңыз, қырыну қызметінің тиімді болуы
қалпына келгенше бірнеше апталар кетуі
мүмкін.
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5 Кескіш мен қалқанды ағын су астында
тазалаңыз.
6 Жиналған суды сілкіп жіберіңіз.
7 Қыратын бастарын қыратын бөлігіне қайтадан
орнатыңыз. Толық нұсқауларды «Қыратын
бастарын қалай ауыстыра аламын?» бөлімінен
қараңыз.
8 Қыратын басын ұстағыштың ілмегін қыратын
бөліктің үстіндегі ұяға салып, қыратын бөлігін
жабыңыз.

Жылжымалы триммерді тазалау
Триммердің бітелуін және зақымдалуын
болдырмас үшін әр қолданыстан кейін тазалаңыз.
Триммер тістерін орамалмен немесе шүберекпен
сүртпеңіз, триммер тістері зақымдануы мүмкін.
1 Құрал өшіп, қабырға розеткасынан
ажыратылғанын тексеріңіз.
2 Триммерді босату сырғымасын төмен қарай
итеріп, жылжымалы триммерді ашыңыз.

3 Құралды қосып, жылжымалы триммерді жылы
сумен шайыңыз.
4 Тазалағаннан кейін, құрылғыны өшіріңіз.
5 Артық суды сілкіп тастап, жылжымалы
триммерді кептіріп алыңыз.
6 Триммерді жабыңыз.
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Кеңес: Оңтайлы өнімділігі үшін жылжымалы
триммердің тістерін алты ай сайын минералды май
тамшысымен майлаңыз (май бірге берілмейді).

Басып кигізілетін саптамаларды тазалау
Триммерді немесе сақал сәндегіштің
саптамаларын орамалмен немесе шүберекпен
сүртпеңіз, кесетін тістері зақымдануы мүмкін.
Қамтамасыз етілген аксессуарлар әр түрлі өнімдер
үшін өзгеше болуы мүмкін. Терезе өніммен
берілген қосалқы құралдарды көрсетеді.
Оңтайлы өнімділігі үшін басып кигізілетін
саптамаларды әр қолданыстан кейін тазалаңыз.
1 Құралдың өшкенін тексеріңіз.
2 Саптаманы саптан алу үшін оны бұраңыз.
Тазалау щеткасын саптама ұстағыштан тігінен
тартып шығарыңыз.
3 Бөліктерді жылы сумен дұрыстап тазалаңыз.
Сабынды тазалау щеткасы саптамасында ғана
пайдаланыңыз.
Кеңес: Мұрын/құлақ триммерінің саптамасын
ағын су астында шаю жеткілікті болмаса,
саптаманы сапқа басып, кесетін басын жылы су
құйылған шыныға бірнеше минутқа батырыңыз.
Одан кейін құралды қосып, ағын су астында
шайыңыз.
4 Сақал сәндегіштегі, тарақтардағы және
мұрын/құлақ триммерінің саптамаларында
артық суды ақырын сілкіп тастап, толығымен
ауада кептіріңіз.
Тазалау щеткасы саптамасын орамалмен
кептіріңіз.
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Кескіш бөлікті орамалмен немесе шүберекпен
сүртпеңіз, кесетін тістері зақымдануы мүмкін.
Кеңес: Оңтайлы өнімділігі үшін сақал сәндегіш
саптамасының тістерін тігін машинасының бір
тамшы майымен тұрақты майлап отырыңыз.

Quick Clean Pod жүйесін қалай пайдалана
аламын?
Quick Clean Pod жүйесін пайдалануға дайындау
1 Quick Clean Pod жүйесінің үстін бұрып, алыңыз.

2

2 Quick Clean Pod Cartridge қақпағын бұрып,
алыңыз.

1

3 Quick Clean Pod Cartridge бекітпесін алу үшін,
бекітпедегі құлақшаны көтеріп, оны бұрышынан
тартыңыз.

4 Саптағы бекіткіш ілмекті үзу үшін Quick Clean
Pod Cartridge сабындағы кішкентай дөңгелек
бөлікті басыңыз.
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5 Quick Clean Pod Cartridge картриджін Quick
Clean Pod жүйесіне қойыңыз.

6 Quick Clean Pod жүйесінің үстін негізіне қойып,
сырт еткенше сағат тілімен бұраңыз.

Ағып кетуін болдырмас үшін Quick Clean Pod
жүйесін еңкейтпеңіз.

Quick Clean Pod жүйесін пайдалану
Ескертпе: Ұстараны қырыну көбігімен, қырыну
гелімен немесе қырыну өнімдерімен
пайдалансаңыз, Quick Clean Pod жүйесін
пайдалану алдында қыратын бастарын дұрыстап
шайыңыз.
Quick Clean Pod жүйесіне орнату алдында әрқашан
ұстарадан артық суды сілкіп кетіріңіз.
1 Quick Clean Pod жүйесіне ұстараны төңкеріп
қойыңыз. Ұстара Quick Clean Pod жүйесінде
екендігін автоматты анықтайды.
2 Тазалау бағдарламасын бастау үшін ұстараны
қосыңыз.

Қазақша
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Әрбір тазалау бағдарламасы шамамен бір
минут алады. Тазалау бағдарламасы
барысында тазалау таңбасы тұрақты жанып,
көк түсті белгіше жыпылықтайды.
Тазалау бағдарламасы аяқталған кезде ұстара
сабы екі рет жылдам дірілдейді.
3 Ұстараны тоқтату алдында Quick Clean Pod
жүйесінде ауада кептіріңіз.

Quick Clean Pod Cartridge картриджін ауыстыру
Quick Clean Pod жүйесінде картриджді ауыстыру
белгішесі көрінгенде немесе Quick Clean Pod
Cartridge картриджін бірден ауыстырыңыз немесе
төмендегі кестені қараңыз.

Пайдалану жиілігі

Циклдер

Quick Clean Pod
Cartridge
картриджін
ауыстыру уақыты

Күн сайын

Шамамен 30

Ай сайын

Аптасына бірнеше
рет

Шамамен 20

2 ай сайын

Апта сайын

Шамамен 13

3 ай сайын

Ай сайын

Шамамен 3

3 ай сайын

1 Quick Clean Pod жүйесінің үстін бұрып, алыңыз.

28

Қазақша
2 Quick Clean Pod жүйесінен Quick Clean Pod
Cartridge картриджін сабынан көтеріңіз.

3 Қалған сұйықтықты кәрізге төгіп, бос картриджді
жергілікті қалдық ережелеріне сәйкес қайта
өңдеңіз.

4 Quick Clean Pod жүйесіне жаңа Quick Clean Pod
Cartridge картриджін салыңыз.
Quick Clean Pod Cartridge ауыстырылатын
картридждеріне тапсырыс беру үшін сол
жақтағы QR кодын сканерлеңіз немесе
www.philips.com/cleaning-cartridge сайтына
кіріңіз.

Ұстара мен смартфонымды қалай жалғай
аламын?
Ескертпе: Смартфон Bluetooth® 4.1 немесе одан
кейінгі функциясымен жабдықталғанын тексеріңіз.
Бұл ұстара қолданбаға қосылу үшін Bluetooth® 4.1
және одан кейінгі функциясымен үйлесімді. Ұстара
мен смартфонды жұптастырған кезде, тіпті ұстара
өшкен кезде ұстарадағы Bluetooth функциясы
автоматты түрде қосылады. Бұл қырыну
деректеріңізді кейінірек синхрондауға мүмкіндік
береді, сол себепті қырынған кезде
смартфоныңызды бірге алудың керегі жоқ.

Қазақша
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Ұстараны алғаш рет қосқан кезде смартфонмен
байланыс орнатылса, хабарландыру таңбасы
жыпылықтайды.

Сапар құлпын белсендіру арқылы ұстарада
Bluetooth функциясын өшіре аласыз.
3 sec.

Ұстара мен смартфонды жұптастыру
Ұстара деректерін синхрондау, жеке
параметрлерді өзгерту және жүйелі нұсқау алу
үшін қолданбаны пайдалана аласыз.
Қолданба iPhone және Android™
смартфондарының кең ауқымымен үйлесімді.
Қосымша ақпарат www.philips.com сайтында
қолжетімді.
1 Қолданбаны жүктеп алыңыз.
2 Смартфонда Bluetooth функциясы қосылғанын
тексеріңіз.
S7920

3 Ұстараны қосыңыз.
4 Жұптастыру процесін бастау үшін қолданбаны
ашып, нұсқауларды орындаңыз.
5 Жұптасса, қолданба ашылып, телефонда
Bluetooth функциясы қосылған кезде ұстара мен
қолданба автоматты түрде қосылады.
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Хабарландыру таңбасы
Ұстара хабарландыру таңбасымен жабдықталған.
Қолданбада сіз үшін маңызды хабар болған кезде
хабарландыру таңбасы жанады. Ол жанған кезде
жай ғана смартфонда қолданбаны ашып, қолданба
сізге берген оңай кеңестерді қолданыңыз.
Қосымша қолдау керек болса,
www.philips.com/support сайтына кіріңіз.

Ұстара мен смартфонды жұптастыруды тоқтату
Бір уақытта ұстараны тек бір смартфонмен
жұптастыра аласыз. Ұстараны смартфоныңыздан
ажырату үшін (мысалы, жаңа смартфон алған
кезде) мына қадамдарды орындаңыз:
Ұстараны жұптастыруды тоқтату: ұстара мен
қолданба арасындағы байланысты жою үшін
саптағы қосу/өшіру түймесін шамамен 10 секунд
басып тұрыңыз.
Ескертпе: Хабарландыру тақтасы 4 рет қысқа
уақыт жанған кезде жұптастыруды тоқтату сәтті
болады.
Смартфоныңызды жұптастыруды тоқтату:
1 Смартфонда параметрлерге өтіп, Bluetooth
параметрін таңдаңыз.
2 Ұстара атын түртіңіз.
3 «Ұмытпау» немесе «жұптастыруды тоқтату»
түймесін түртіңіз.
Ескертпе: Смартфонға байланысты
жұптастыруды тоқтату процедурасы әртүрлі
болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты смартфон
нұсқаулығынан қараңыз.

Қыратын бастарын қалай ауыстыра аламын?
Жақсылап қырыну үшін қыратын бастарын әр екі
жыл сайын ауыстырып отыруды ұсынамыз.
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Зақымданған қыратын бастарын дереу
ауыстырыңыз. Қыратын бастарын үнемі
түпнұсқалы Philips қыратын бастарымен
ауыстырыңыз.

Қыратын бастарды алмастыру
1 Ұстараны сөндіріңіз.
2 Қыратын бөлігіндегі босату түймелерін басып,
қыратын басын ұстағышты қыратын бөлігінен
шығарып алыңыз.

2

3 Бекіту сақиналарын сағат тіліне қарсы бұрап
алыңыз. Оларды қауіпсіз орынға бөлек
қойыңыз.

1

4 Қыратын бастарын қыратын басын ұстағыштан
алыңыз.
Жаңа қыратын бастарымен араластырмас үшін,
пайдаланылған қыратын бастарын бірден
тастаңыз.
5 Ұстағышқа жаңа ұстара бастарын орнатыңыз.
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6 Бекіту сақиналарын қыратын бастарына кері
салып, бекіту сақинасын қайта салу үшін
оларды сағат тілімен бұраңыз.

1

2

-

Әрбір бекіту сақинасында қыратын басын
ұстағыштағы шығыңқы орындарға дәлме дәл
түсетін екі тесікше бар. Сақинаның бекітілгенін
білу үшін, сақинаны сағат тілімен сырт еткенше
бұраңыз.
Ескертпе: қыратын бастарын қайта салу кезінде
қыратын басын ұстағышты қолыңызда ұстап,
бекіту сақиналарын қайта салыңыз. Қыратын
басын ұстағышты бетке қоймаңыз, себебі бұл
қыратын бастарына зақым келтіруі мүмкін.

7 Қыратын басын ұстағыштың ілмегін қыратын
бөліктің үстіндегі ұяға салып, қыратын бөлігін
жабыңыз.

Керек-жарақтарға тапсырыс беру
Керек-жарақтарды немесе қосалқы бөлшектерді
сатып алу үшін, www.philips.com/parts-andaccessories сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне
хабарласыңыз. Сонымен қатар, еліңіздегі Philips
тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласа
аласыз (байланыс мәліметтерін халықаралық
кепілдік парақшасынан қараңыз).
Келесі керек-жарақтар және қосалқы бөлшектер
бар:

Қазақша
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- SH71 Philips ауыстырылатын қыратын бастары
- CC12 Philips Quick Clean Pod Cartridge 2 бумасы
- CC13 Philips Quick Clean Pod Cartridge 3 бумасы
- CC16 Philips Quick Clean Pod Cartridge 6 бумасы
Ескертпе: керек-жарақтар қолжетімділігі елге
байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Ақаулықтарды жою
Бұл тарауда құрылғыда жиі кездесетін мәселелер
аталып өтеді. Төмендегі ақпараттың көмегімен
мәселені шеше алмасаңыз, жиі қойылатын
сұрақтар тізімін көру үшін www.philips.com/support
торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Тұтынушыларды
қолдау орталығына хабарласыңыз.

Ұстара
Мәселе

Ықтимал себеп

Ұстараны қоса
алмаймын.

Қолданбаны
Қолданбаны жүктеп алыңыз.
жүктеп алмадыңыз.
Ұстара мен
смартфон әлі
жұптаспаған.

Шешім

Қолданбадағы нұсқауларды
орындау арқылы ұстара мен
смартфонды жұптастырыңыз.

Алғашқы
Ұстара мен смартфонды
жұптастыру әрекеті жұптастыруды тоқтатып,
сәтсіз болды.
қайта жұптастырып көріңіз.
Смартфоныңыз
ұстараңызды таба
алмайды.

Смартфон Bluetooth 4.1
немесе одан кейінгі
функциясымен
жабдықталғанын тексеріңіз.
Ұстара мен смартфонда
Bluetooth функциясы
белсендірілгенін тексеріңіз.
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Мәселе

Ықтимал себеп

Шешім
Bluetooth байланысын қосу
үшін смартфоныңыз
ұстарадан бір метр
қашықтықта екенін тексеріңіз.
Ұстара зарядталғанын
тексеріңіз.

Ұстараны
қолданбасыз
пайдалануды
қалаймын.

Қосу/өшіру
түймесін
басқанда,
құрал
қосылмайды.

Әрбір қырыну алдында
ұстараны смарфтоныңызбен
қосу қажет болмайды.
Жекелендірілген қырыну
кеңестерін алу үшін, қырыну
деректерін синхрондау үшін
кемінде 20 қырыну сайын
қосылғанын тексеріңіз.
Құрал қабырға
розеткасына әлі
салулы. Қауіпсіздік
себептері үшін
құралды тек
сымсыз
пайдалануға
болады.

Құралды ажыратып, оны
қайта қосу үшін қосу/өшіру
түймесін басыңыз.

Қайта
Батареяны қайта зарядтаңыз.
зарядталатын
батарея таусылған.
Сапар шегу
бекітпесінің қазір
белсенді екенін
білдіреді.

Тасымалдау құлпын өшіру
үшін, қосу/өшіру түймесін 3
секунд басып тұрыңыз.

Қыратын бөлігі
мотор
қосылмайтын
деңгейде
ластанған немесе
зақымданған.

Қыратын бастарын дұрыстап
тазалаңыз немесе
ауыстырыңыз.
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Мәселе

Ықтимал себеп

Құрал бұрынғы Қыратын бастары
дай жақсы
зақымданған
қырмайды.
немесе тозған.
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Шешім
Қыратын бастарын
ауыстырыңыз.

Шаштар немесе кір Қыратын бастарын дұрыстап
қыратын
тазалаңыз.
бастарына кедергі
жасайды.
Құралдың
төменгі
жағынан су
ағуда.

Тазалау кезінде
корпустың ішкі
жағы мен құралдың
сыртқы қабығы
арасында су
жиналуы мүмкін.

Бұл — қалыпты жағдай және
қауіпті емес, себебі бүкіл
электрондық бөлшектер құрал
ішіндегі су өткізбейтін қуат
бөлігінде орналасқан.

Philips Quick Clean Pod
Мәселе

Ықтимал себеп

Шешім

Philips Quick Clean
Pod жүйесін
пайдаланғаннан кейін
ұстарам таза
болмайды.

Тазалау
бағдарламасы
аяқталмас бұрын
ұстараны алдыңыз.

Ұстараны Philips
Quick Clean Pod
жүйесінде толық
тазалау
бағдарламасына
қалдырыңыз. Әрбір
тазалау
бағдарламасы
шамамен 1 минут
алады. Тазалау
бағдарламасы
аяқталған кезде
тазалау белгішесі
өшеді.

Philips Quick Clean
Pod Cartridge
картриджін ауыстыру
керек.

Philips Quick Clean
Pod Cartridge
картриджін
ауыстырыңыз.

Philips Quick Clean
Pod жүйесі
еңкейтілген.

Philips Quick Clean
Pod жүйесін тегіс
бетке қойыңыз.
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Менің Philips Quick
Clean Pod жүйем
қосылмаған.

Менің Philips Quick
Clean Pod жүйем
толып кеткен.

Philips Quick Clean
Pod жүйесі ұстара
моторымен
қуатталады.

Ұстараны Philips
Quick Clean Pod
жүйесіне қойыңыз.
Ұстараны қосыңыз.

Ұстара қабырға
розеткасына
қосылмаған.

Ұстараны қуат
көзінен ажыратыңыз.

Ұстара
батареясының
заряды таусылған.

Philips Quick Clean
Pod жүйесін
пайдалану алдында
ұстараны
зарядтаңыз.

Ұстараны шайып,
бірақ артық суды
сілкіп тастамай,
Philips Quick Clean
Pod жүйесін тұрақты
пайдаланыңыз.

Ұстараны Philips
Quick Clean Pod
жүйесіне салмас
бұрын қыратын
бастарын шайғаннан
кейін артық суды
сілкіп тастаңыз.

Philips Quick Clean
Pod жүйесін
пайдалану алдында
қырыну гелімен
немесе көбігімен
қырынып, ұстараны
шаймадыңыз.

Philips Quick Clean
Pod жүйесін
пайдалану алдында
қыратын бастарын
дұрыстап шайыңыз.
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