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Мазмұны
Жалпы сипаттама _________________________________________
Кіріспе - Ұстараңызды анықтау______________________________
A суреті ___________________________________________________
B суреті ___________________________________________________
Маңызды қауіпсіздік ақпараты ______________________________
Дисплейдегі белгішелер нені білдіреді? (A суреті) ____________
Дисплейдегі белгішелер нені білдіреді? (B суреті) ____________
Бас мәзір (A мәзірі) ________________________________________
Бас мәзір (B мәзірі)_________________________________________
Ұстара мен смартфонымды қалай жалғай аламын? (A суреті) _
Ұстара мен смартфонымды қалай жалғай аламын? (B суреті) _
Ұстарам маған не айтып жатыр? (A суреті) ___________________
Ұстарам маған не айтып жатыр? (B суреті) ___________________
Құралымды қалай зарядтай аламын? _______________________
Құрал мен саптамаларымды қалай пайдалана аламын? ______
Құрал мен саптамаларымды қалай тазалаймын?_____________
Сақтау ____________________________________________________
Қыратын бастарын қалай ауыстыра аламын? ________________
Керек-жарақтарға тапсырыс беру ___________________________
Ақаулықтарды жою ________________________________________
Қосымша нұсқаулық _______________________________________
Өңдеу ____________________________________________________
Сауда белгілері____________________________________________
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Жалпы сипаттама
1 Жылжымалы триммер
2 Триммерді босату сырғытпасы
3 Қыратын бөлік
4 Қыратын бөлігін босату түймесі
5 Қосу/өшіру түймесі
6 Мәзір түймесі
7 Кіші ашаға арналған розетка
8 Зарядтайтын қондырма
9 Қуат көзі
10 Шағын тығын
11 Қорғау қақпағы
12 Қалта
13 Philips жылдам тазалау жүйесінің картриджі
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
Ескертпе: Қамтамасыз етілген аксессуарлар әр түрлі
өнімдер үшін өзгеше болуы мүмкін. Терезе
құрылғымен берілген қосалқы құралдарды көрсетеді.
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Кіріспе - Ұстараңызды анықтау
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.
Бұл пайдаланушы нұсқаулығында S9000
ұстарасының екі нұсқасы туралы ақпарат бар. А
және В суреттері нұсқаңызды анықтауға
көмектеседі.
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A суреті
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B суреті
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Маңызды қауіпсіздік ақпараты
Өнімді тек арнайы мақсатына пайдаланыңыз. Өнімді
және оның батареялары мен аксессуарларын
қолданбас бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият
оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап
қойыңыз. Дұрыс пайдаланбау қауіптерге немесе ауыр
жарақаттарға әкелуі мүмкін. Қамтамасыз етілген
аксессуарлар әртүрлі өнімдер үшін өзгеше болуы
мүмкін.

Абайлаңыз
-

Қуат құралы мен зарядтау тұғырын құрақ сақтаңыз.

-

Бұл ұстара су өткізбейді. Ваннада немесе душта
және ағын су астында тазалауға үйлесімді.
Қауіпсіздік себептері үшін ұстараны тек сымсыз
пайдалануға болады.
Қуат құралын өзгертуге болмайды.
Бақылау астында болса не құрылғыны қауіпсіз
пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және
байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны 8
және одан жоғары жастағы балаларға және дене,
сезу немесе ақыл-ой қабілеттері кем немесе
тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға пайдалануға
болады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
Тазалау мен пайдаланушыға техникалық қызмет
көрсету қызметтерін бақылаусыз балаларға
орындауға болмайды.
Құралды сумен тазалар алдында оны розеткадан
ажыратыңыз.
Зақымдалған құралды қолдануға болмайды.
Зақымдалған бөлшектерді жаңа Philips
бөлшектерімен ауыстырыңыз.

-

-
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Құралды тазалау үшін тек суық немесе жылы суды
пайдаланыңыз.
Гигиенаны ескере отырып, құралды тек бір адам
қолдануы керек.
Құрылғыны тазалау үшін еш уақытта қысылған
ауаны, қырғыштарды, абразивті тазалағыш заттар
немесе агрессивтік сұйықтықтарды
пайдаланбаңыз.
Су ағып кетпеуі үшін тазалау жүйесін әрдайым
тұрақты, тегіс және көлбеу жерге қойыңыз.
Тазалау жүйесін пайдаланбастан бұрын, әрдайым
кардридж бөлімінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Тазалау жүйесі қолдануға дайын болғанда тазалау
сұйықтығы ағып кетпеу үшін оны қозғалтуға
болмайды.
Сіз ұстараны шайып жатқанда оның астындағы
тесіктен су тамшылауы мүмкін. Бұл — қалыпты
жағдай және қауіпті емес, себебі бүкіл
электрондық бөлшектер ұстара ішіндегі су
өткізбейтін қуат бөлігінде орналасқан.
Қуат құрылғысына зақым келтірмеу үшін электрлік
ауа тазалау құралы бар қабырға розеткалары
жанында қуат құрылғысын пайдаланбаңыз.
Жарақаттанған теріге не аурудан немесе ауыр тері
тітіркенуінен зардап шеккен теріге тазалау
щеткасын пайдаланбаңыз.
Стероидты гармоны бар дәрі-дәрмектерді
қабылдасаңыз, тазалау щеткасын қолданбаңыз.
Құрылғыны пайдалану алдында пирсингті,
әшекейді, көзілдірікті, т.б. шешіңіз.
Смартфонды суға және ылғалды орталарға жақын
қолданған кезде абай болыңыз.
Радио толқындары кардиостимуляторлар мен
басқа медициналық құрылғылар жұмысына
кедергі келтіруі мүмкін. Дәрігерден кеңес алыңыз
және құрылғыны кемінде 20 см алыс ұстаңыз.
Максималды шу деңгейі: 69 dB(A)
Тек түпнұсқалы Philips аксессуарларын немесе
тұтынылатын заттарын пайдаланыңыз. Тек
алынбалы HQ8505 қуат құралын пайдаланыңыз.
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Өнімді тек 5 °C және 35 °C аралығындағы
температурада зарядтаңыз, қолданыңыз және
сақтаңыз.
Өнім мен батареяларды өрттен сақтаңыз және
тікелей күн сәулесі немесе жоғары температура
әсеріне ұшыратуға болмайды.
Өнім қатты қызып кетсе немесе иіс шықса, түсі
өзгерсе немесе зарядтау бұрынғыдан да ұзақ уақыт
алса, өнімді пайдалану мен зарядтауды тоқтатып,
Philips компаниясына хабарласыңыз.
Өнімдерді және батареяларын микротолқынды
пештерге немесе индукциялық плитаға салуға
болмайды.
Батареяларды қызудан немесе улы не қауіпті
заттардың шығуынан қорғау үшін өнімді немесе
батареяны ашуға, өзгертуге, тесуге, зақымдауға
немесе бөлшектеуге болмайды. Батареяларды
қысқа тұйықтауға, артық зарядтауға немесе кері
күйде зарядтауға болмайды.
Батареялар зақымдалса немесе кемісе, теріге
немесе көзге тигізбеңіз. Осы орын алса, бірден
сумен жақсылап шайып, медициналық көмекке
жүгініңіз.

Philips Quick Clean Pod картридж сұйықтығы
-

Балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
Жұтушы болмаңыз.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Бұл Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге
қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен
ережелерге сәйкес келеді.

Радио жабдығының директивасы
-

S9000 сериялық құрылғылары 2-класты Bluetooth
функциясымен жабдықталған.
Bluetooth қосулы S9000 сериялық құрылғылары
жұмыс істейтін жиілік ауқымы: 2,4 ГГц.
S9000 сериялық құрылғылары істейтін жиілік
ауқымында шығарылатын максималды радио
жиілік қуаты 20 дБм-ден кем.

Қазақша
-

-
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Бұл жабдық өнім 10(2) мақаласының талабына
сәйкес болатын жолмен құрастырылған, сол
себепті оны кемінде бір ЕО мүше елінде басқаруға
болады және өнім 10(10) мақаласына сәйкес
болады, себебі барлық ЕО мүше елдеріне
қызметке салуға ешбір шектеу болмайды.
Бұл құжатта Philips компаниясы S9000 сериялық
құрылғыларының 2014/53/EU директивасының
негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне
сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік туралы
мәлімдемені www.philips.com/support сайтынан
қарай аласыз.
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Дисплейдегі белгішелер нені білдіреді? (A суреті)
-

Бас мәзір (ұстара өшірілген кезде)
Мәзір түймесін басу арқылы мәзір элементтерін ауыстыруға
болады.
Сонымен қатар белгілі бір мүмкіндіктерді ұзақ басу арқылы
белсендіруге немесе өшіруге болады.

Белгіше Мәні
Негізгі мәзірде батарея күйі пайызбен көрсетіледі.

Қозғалысты басқару датчигі мәзірінің белгішелері сізге соңғы
қырыну кезіндегі қозғалыс жақсы болғанын немесе оны
жақсартуға болатынын айтады..
Бұл мәзірде сапар құлпын белсендіре аласыз.

Мұнда дисплейде ұстара мен смартфон жұптаспағаны
көрсетіледі.
Дисплейде ұстара мен смартфон жұптасқаны көрсетіледі.

-

Ұстараны қосу
Ұстараны қосу үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.

Белгіше Мәні
Ұстараны қосқан кезде, мұндай белгішелері бар қысқа
анимацияда сіз іске қосқан қысым кері байланысының
параметрі көрсетіледі. Мәзір түймесін басу арқылы қысым
кері байланысы параметрлерін ауыстыра аласыз.

Қазақша
-
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Ескертулер мен хабарландырулар

Белгіш Мәні
е
Батарея заряды таусылуға жақындады, ұстараны
зарядтауыңыз керек.
Деректерді сақтау орны толуға жақындады, ұстараларды
синхрондауды еске салу туралы хабарландыру аласыз.
Деректерді жоғалтпас үшін ұстараны қолданбамен
синхрондаңыз.
Қыратын бөлігі мотор қосылмайтын деңгейде ластанған
немесе зақымданған. Қыратын бастарын дұрыстап тазалаңыз.

Сіз дұрыс емес қуат құралын пайдаланудасыз. Тек ұстарамен
берілген қуат құралын (HQ8505) пайдаланыңыз.

-

Ұстараны тазалау

Белгіш Мәні
е
Еске салғыш: ұстараңызды жылдам тазалау қалташасында
тазалаңыз.
Еске салғыш: ұстараңызды тазалаңыз.

Тазалау процесі орындалып жатыр және мәзір түймесін
бассаңыз, дисплейде қалған тазалау уақыты сағат ретінде
немесе секундпен көрсетіледі.
Тазалау процесі үзіліп кетті.
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Пайдалану үшін ажырату

Белгіше

Мәні
Пайдалану алдында ұстараны розеткадан ажыратыңыз.

Дисплейдегі белгішелер нені білдіреді? (B суреті)
-

Негізгі мәзір
Мәзір түймесін басу арқылы мәзір элементтерін ауыстыруға
болады.
Сонымен қатар белгілі бір мүмкіндіктерді ұзақ басу арқылы
белсендіруге немесе өшіруге болады.

Белгіше Мәні
Бұл мәзірде батарея күйі пайызбен көрсетіледі.

Осы мәзірде сапар құлпын белсендіруге немесе өшіруге
болады.
Осы мәзірде шам сақинасының кері байланысын
белсендіруге немесе өшіруге болады.

-

Ұстараны қосу
Ұстараны қосу үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.

-

Bluetooth

Белгіше Мәні
Бұл белгіше ұстара мен смартфон жұптасқанын көрсетеді.

Қазақша
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Ұстараны смартфоннан ажыратқаннан кейін осы белгіше
көрінеді.

-

Ескертулер мен хабарландырулар

Белгіше Мәні
Батарея заряды таусылуға жақындады, ұстараны
зарядтауыңыз керек.
Деректерді сақтау орны толуға жақындады, ұстараларды
синхрондауды еске салу туралы хабарландыру аласыз.
Деректерді жоғалтпас үшін ұстараны қолданбамен
синхрондаңыз.
Қыратын бөлігі мотор қосылмайтын деңгейде ластанған
немесе зақымданған. Қыратын бастарын дұрыстап тазалаңыз.

Сіз дұрыс емес қуат сымын пайдаланудасыз. Тек ұстарамен
берілген қуат сымын пайдаланыңыз.

-

Ұстараны тазалау

Белгіше Мәні
Еске салғыш: ұстараңызды жылдам тазалау қалташасында
тазалаңыз.
Еске салғыш: ұстараңызды тазалаңыз.

Тазалау процесі орындалып жатыр және мәзір түймесін
бассаңыз, дисплейде қалған тазалау уақыты сағат ретінде
немесе секундпен көрсетіледі.
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Тазалау процесі үзіліп кетті.

-

Пайдалану үшін ажырату

Белгіш Мәні
е
Пайдалану алдында ұстараны розеткадан ажыратыңыз.

Бас мәзір (A мәзірі)
Ұстара өшірулі кезде, мәзір түймесін басу арқылы төрт
мәзір функциясын ауыстырып қосуға болады.
- Қалған батарея заряды
Бұл мәзір элементі батареяның қалған зарядын
көрсетеді.

-

Қозғалысты басқару датчигі
Бұл мәзір элементінде соңғы қырынуыңызға
қатысты қозғалыс кері байланысы көрсетіледі.

-

Сапар құлпы
Бұл мәзір элементінен мәзір түймесін 3 секунд
басып тұру арқылы ұстараны құлыптауға және
құлыптан босатуға болады. Сапарға шыққан кезде
кездейсоқ қосылуын алдын алу үшін ұстараны
құлыптауға болады. Сапар құлпы іске қосылғанда,
Bluetooth автоматты түрде өшеді және ұстара қуат
үнемдеу режимінде болады.

Қазақша
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Bluetooth
Бұл мәзір элементінен ұстара мен смартфонды
жұптастыруды тоқтатуға болады.
Ұстара мен смартфонды жұптастыру
артықшылықтары туралы ақпаратты «Ұстараны
қолданбаға қосу артықшылықтары» бөлімінен
қараңыз.
Ескертпе: Смартфон Bluetooth® 4.2 немесе одан
кейінгі функциясымен жабдықталғанын тексеріңіз.
Бұл ұстара қолданбаға қосылуы үшін Bluetooth®
4.2 және одан кейінгі функциясымен
жабдықталған. 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.
Ескертпе: Сапар құлпын белсендіру арқылы
ұстарада Bluetooth функциясын өшіре аласыз.

Бас мәзір (B мәзірі)
Мәзір түймесін басу арқылы мәзір функцияларын
ауыстыруға болады.

Қалған батарея заряды
Бұл мәзір элементі батареяның қалған зарядын
көрсетеді.
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Қырынудан кейінгі кері байланыс
Ескертпе: Қолданба параметрлері арқылы осы
мүмкіндікті белсендіргеннен кейін ғана осы мәзір
көрсетіледі.
Дұрыс қозғалыс пен қысым шамасын қолдану арқылы
қырыну тәжірибеңізді оңтайландыра аласыз. Бұл
элемент соңғы қырынуыңыздың жұлдызша
рейтингісін көрсетеді. Ол қырыну кезінде сіз
қолданған қысым мен қозғалыстың жақсы болғанын
немесе жақсартуға болатынын көрсетеді.

Сапар құлпы
Сапарға шыққан кезде кездейсоқ қосылуын алдын алу
үшін ұстараны құлыптауға болады. Бұл мәзірде
ұстараны құлыптау немесе құлыптан босату үшін
мәзір түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Сапар құлпы
іске қосылғанда, Bluetooth автоматты түрде өшеді
және ұстара қуат үнемдеу режимінде болады.

Шам сақинасын қосу/өшіру
Қырыну кезінде ұстара сабының үстіндегі шам
сақинасы арқылы қанша қысым қолданылып жатқаны
туралы кері байланыс аласыз.
Шам сақинасы әдепкі бойынша белсенді. Оны өшіруге
немесе қайта белсендіруге болады.
Шам сақинасының кері байланысын өшіру үшін,
1 «Шамды қосу» мәзіріне жеткенше мәзір түймесін
басу арқылы мәзір элементтерін ауыстырып
қосыңыз.
2 «Шамды қосу» мәзірінде болған кезде, дисплейде
«Шамды өшіру» параметрі көрінгенше мәзір
түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
Шам сақинасының кері байланысын қайта
белсендіру үшін,
1 «Шамды өшіру» мәзіріне жеткенше мәзір түймесін
басу арқылы мәзір элементтерін ауыстырып
қосыңыз.
2 «Шамды өшіру» мәзірінде болған кезде,
дисплейде «Шамды қосу» параметрі көрінгенше
мәзір түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Қазақша
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Ескертпе: Сапқа қыратын бөлігін тіркеген кезде ғана
шам сақинасының кері байланысы қолжетімді.

Bluetooth
Ескертпе: Ұстара смартфонмен жұптасқан кезде ғана
Bluetooth мәзірі көрсетіледі.
Мұнда ұстара мен смартфон жұптастыруды тоқтатуға
болады. Ұстара мен смартфонды жұптастыру
артықшылықтары туралы мәліметті «Ұстараны
қолданбаға қосу артықшылықтары» бөлімінен
қараңыз.
Ескертпе: Смартфон Bluetooth® 4.2 немесе одан
кейінгі функциясымен жабдықталғанын тексеріңіз.
Бұл ұстара қолданбаға қосылуы үшін Bluetooth®
4.2 және одан кейінгі функциясымен
жабдықталған. 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.
Ескертпе: Сапар құлпын белсендіру арқылы
ұстарада Bluetooth функциясын өшіре аласыз.

Ұстара мен смартфонымды қалай жалғай аламын?
(A суреті)
Ұстараны қолданбаға қосу артықшылықтары
Қолданбаны пайдалану жолдары:
- Нақты уақыттағы қозғалыс және қысым кері
байланысы және нұсқаулық алу,
- Қырынудан кейінгі кері байланысты белсендіру
және реттеу,
- Қырыну деректерін синхрондау және қырыну
тарихын бақылау,
- Қырыну процедурасын жақсарту және қырынуға
қатысты тері мәселелерін азайту,
- Стильге қатысты жекелендірілген кеңес пен
ұсыныстар алу.
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Ұстара мен смартфонды жұптастыру
Қолданба iPhone және Android™ смартфондарының
кең ауқымымен үйлесімді.
Қосымша ақпаратты
www.philips.com/MyShaver9000-app веб-бетінен
алуға болады
1 Қолданбаны жүктеп алыңыз.
2 Смартфоныңызда Bluetooth функциясы
қосылғанын тексеріңіз.

3 Bluetooth функциясын іске қосу үшін 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.

Қырынуларды синхрондау
Бұл ұстара қырыну деректеріңізді сақтайды,
сондықтан қырынғанда немесе қырыну деректерін
кейінірек тексеру керек болғанда смартфонды
өзіңізбен алып жүру керек болмайды.
Деректерді сақтау орны толуға жақындады,
ұстараларды синхрондауды еске салу туралы
хабарландыру аласыз. Деректерді жоғалтпас үшін
ұстараны қолданбамен синхрондаңыз.
1 Телефоныңыздың ұстараға жақын тұрғанына көз
жеткізіп, қолданбаны ашыңыз.
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25

2 Қолданба автоматты қосылып, соңғы
қырынуларды синхрондайды.

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:
- Алдымен ұстараны жұптастыруды тоқтатыңыз.
1 Bluetooth мәзіріне жеткенше мәзір түймесін басу
арқылы мәзір элементтерін ауыстырып қосыңыз.

2 Айқас және құсбелгі таңдауы көрсетілгенше мәзір
түймесін басып тұрыңыз.

3 Ұстараны жұптастыруды тоқтату үшін мәзір
түймесін қайта басу арқылы құсбелгіні таңдаңыз.
Ескертпе: Ұстара ажыратылған соң, сол жақта
көрсетілген ұстара сабынан Bluetooth белгішесін
көресіз.
Ескертпе: Ұстара мен смартфонды қайта жұптастыру
қажет болғанда, алдымен екеуін жұптастыру
тоқтатылғанына көз жеткізіңіз.
- Одан кейін смартфоныңызды жұптастыруды
тоқтатыңыз.
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.

26

Қазақша
Қосымша ақпаратты смартфон нұсқаулығынан
қараңыз.

Ұстара мен смартфонымды қалай жалғай аламын?
(B суреті)
Ұстараны қолданбаға қосу артықшылықтары
Қолданбаны пайдалану жолдары:
- Нақты уақыттағы қозғалыс және қысым кері
байланысы және нұсқаулық алу,
- Қырынудан кейінгі кері байланысты белсендіру
және реттеу,
- Қырыну деректерін синхрондау және қырыну
тарихын бақылау,
- Қырыну процедурасын жақсарту және қырынуға
қатысты тері мәселелерін азайту,
- Стильге қатысты жекелендірілген кеңес пен
ұсыныстар алу.

Ұстара мен смартфонды жұптастыру
Қолданба iPhone және Android™ смартфондарының
кең ауқымымен үйлесімді.
Қосымша ақпаратты
www.philips.com/MyShaver9000-app веб-бетінен
алуға болады
1 Қолданбаны жүктеп алыңыз.
2 Смартфоныңызда Bluetooth функциясы
қосылғанын тексеріңіз.

3 Bluetooth функциясын іске қосу үшін ұстараны
қосыңыз.
4 Жұптастыру процесін бастау үшін қолданбаны
ашып, нұсқауларды орындаңыз.

Қазақша

27

5 Жұптасса, қолданба ашылып, телефонда Bluetooth
функциясы қосылған кезде ұстара мен қолданба
автоматты түрде қосылады.
Ескертпе: Ұстараны смартфонмен жұптастырған
кезде, Bluetooth мәзірі жаңа элемент ретінде көрінеді.

Қырынуларды синхрондау
Бұл ұстара қырыну деректеріңізді сақтайды,
сондықтан қырынғанда немесе қырыну деректерін
кейінірек тексеру керек болғанда смартфонды
өзіңізбен алып жүру керек болмайды.
Деректерді сақтау орны толуға жақындады,
ұстараларды синхрондауды еске салу туралы
хабарландыру аласыз. Деректерді жоғалтпас үшін
ұстараны қолданбамен синхрондаңыз.
1 Телефоныңыздың ұстараға жақын тұрғанына көз
жеткізіп, қолданбаны ашыңыз.
2 Қолданба автоматты қосылып, соңғы
қырынуларды синхрондайды.

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:
- Алдымен ұстараны жұптастыруды тоқтатыңыз.
1 Bluetooth мәзіріне жеткенше мәзір түймесін басу
арқылы мәзір элементтерін ауыстырып қосыңыз.

2 Айқас және құсбелгі таңдауы көрсетілгенше мәзір
түймесін басып тұрыңыз.
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3 Ұстараны жұптастыруды тоқтату үшін мәзір
түймесін қайта басу арқылы құсбелгіні таңдаңыз.
Ескертпе: Ұстараны смартфонмен жұптастырған
кезде, Bluetooth мәзірі жаңа элемент ретінде көрінеді.
Жұптастыру тоқтатылған кезде, бұл мәзір жоғалады.
Ескертпе: Ұстараны жұптастыру сәтті тоқтатылған
кезде, ұстара дисплейінде Bluetooth белгішесі қысқа
уақыт көрінеді.
Ескертпе: Ұстара мен смартфонды қайта жұптастыру
қажет болғанда, алдымен екеуін жұптастыру
тоқтатылғанына көз жеткізіңіз.
- Одан кейін смартфоныңызды жұптастыруды
тоқтатыңыз.
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.

Ұстарам маған не айтып жатыр? (A суреті)
Шам сақинасының кері байланысы
Қырыну кезінде ұстара сабының үстіндегі шам
сақинасы арқылы қанша қысым қолданылып жатқаны
туралы кері байланыс аласыз.
Сізге қанша қысым қолданылып жатқаны туралы кері
байланыс беру үшін қырыну кезінде саптағы шам
сақинасы әртүрлі түстерде жанады. Бұл — әдепкі
параметрлер:
- Жеткілікті қысым қолданбаған кезде шам
сақина көк түсте жанады.
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Дұрыс қысым шамасын қолданған кезде шам
сақинасы жасыл түсте жанады.

-

Тым көп қысым қолданған кезде шам сақинасы
қызғылт сары түсте жанады.
Ұстараңыз қосылған кезде сіз алған қысым кері
байланысының түрін реттей аласыз.
1 Ұстараны қосыңыз.

2 Қысым кері байланысы опцияларын ауыстыру үшін
мәзір түймесін басыңыз. Төмендегі кестеде сіз
әрбір опциямен алатын қысым кері байланысы
көрсетіледі.

Тым аз қысым
қолданылуда

Қысымның
Тым көп
дұрыс шамасы қысым
қолданылуда қолданылуда

көк

жасыл

Толық қысым кері
байланысы

Жартылай қысым кері
байланысы

қызғылт сары

Кері байланыс Кері байланыс
жоқ
жоқ
қызғылт сары

Қысым кері байланысы
жоқ

Кері байланыс Кері байланыс Кері байланыс
жоқ
жоқ
жоқ
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Ескертпе: Ескертпе: Сапқа қыратын бөлігін тіркеген
кезде ғана шам сақинасының кері байланысы
қолжетімді.
Сапқа сақал сәндегіш немесе тазалау щеткасы
тіркелген кезде қозғалыс немесе қысым кері
байланысы автоматты түрде өшеді.

Қырынудан кейінгі кері байланыс
Ескертпе: Бұл мүмкіндік қолданба параметрлері
арқылы белсендіріледі.
Дұрыс қозғалыс пен қысым шамасын қолдану арқылы
қырыну тәжірибеңізді оңтайландыра аласыз. Бұл
мүмкіндік белсендірілсе, қырынып, ұстараны
өшіргеннен кейін ұстараңыз сізге кері байланыс
береді.
Қысымнан қорғау датчигінің кері байланысы
Қырыну қысымын жақсарту мүмкін болғанда леп
белгісімен бірге «Қысымнан қорғау датчигі» белгішесі
көрсетіледі.
- Қырыну кезінде сіз қолданған қысым тым
жоғары болды.

-

Қырыну кезінде сіз қолданған қысым тым төмен
болды.

Қазақша
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Қозғалысты басқару датчигінің кері байланысы
- Қырыну қозғалысын жақсарту мүмкін болғанда,
леп белгісімен бірге «Қозғалысты басқару
датчигі» белгішесі шығады.

-

Қырыну кезінде қолданылатын қысым да,
қозғалыс та қолайлы болған кезде, екі белгіше
құсбелгісімен көрсетіледі.

Ұстарам маған не айтып жатыр? (B суреті)
Шам сақинасының кері байланысы
Қырыну кезінде ұстара сабының үстіндегі шам
сақинасы арқылы қанша қысым қолданылып жатқаны
туралы кері байланыс аласыз.
Сізге қанша қысым қолданылып жатқаны туралы кері
байланыс беру үшін қырыну кезінде саптағы шам
сақинасы әртүрлі түстерде жанады. Бұл мүмкіндік
әдепкі бойынша белсенді.
- Жеткілікті қысым қолданбаған кезде шам
сақина көк түсте жанады.
-

Дұрыс қысым шамасын қолданған кезде шам
сақинасы жасыл түсте жанады.

-

Тым көп қысым қолданған кезде шам сақинасы
қызғылт сары түсте жанады.
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Шам сақинасын қосу/өшіру мәзірінде осы мүмкіндікті
белсендіруге немесе өшіруге болады.
Ескертпе: Сапқа қыратын бөлігін тіркеген кезде ғана
шам сақинасының кері байланысы қолжетімді.

Қырынудан кейінгі кері байланыс
Ескертпе: Бұл мүмкіндік қолданба параметрлері
арқылы белсендіріледі.
Дұрыс қозғалыс пен қысым шамасын қолдану арқылы
қырыну тәжірибеңізді оңтайландыра аласыз.
Ұстараңыз сізге соңғы қырыну кезінде қолданылған
қозғалыс пен қысымға қатысты жұлдызша
рейтингісін береді. Бұл мүмкіндік белсендірілсе,
- Ұстараңызда қырынудан кейінгі кері байланыс
үшін жаңа мәзір элементі көрінеді.
- Әрбір қырынудан кейін, ұстараңызды өшірген
кезде жылдам кері байланысты үш балама жолмен
көресіз.
- Ұстараңыз соңғы қырыну кезінде қолданылған
қысымға қатысты кері байланысты бере алады.
-

Сонымен қатар ұстараңыз қозғалысқа қатысты
кері байланыс бере алады.

-

Болмаса, ұстараңыз қысым мен қозғалысқа
қатысты кері байланыс бере алады.

Қазақша
-

33

Кейінірек мәзірге өткен кезде, жаңа мәзір
элементінде соңғы қырыну кезіндегі қозғалыс пен
қысым рейтингісін көресіз.

Құралымды қалай зарядтай аламын?
Ескертпе: Бұл құрылғы су өткізбейді. Ваннада немесе
душта және ағын су астында тазалауға үйлесімді.
Қауіпсіздік себептері үшін құрылғыны тек сымсыз
пайдалануға болады.
- Құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында және
батареяның қалған заряды батарея заряды
таусылуға жақын екенін көрсеткенде зарядтаңыз.
- Зарядтау шамамен 1 сағат алады.
- Жылдам зарядтау: Шамамен 5 минут зарядтаған
соң, батарея бір толық қырынуға жететіндей
энергия алады. Батарея 10 %-ға дейін зарядталған
кезде бір толық қырынуды аяқтай аласыз.
- 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.
- Құрылғы зарядталып жатқанда дисплейде
орындалу барысын көрсететін анимация
көрсетіледі.
- Құрылғы толық зарядталған кезде, батарея
пайызы 100 % көрсетеді, ал батарея белгішесі
батареяның толғанын көрсетеді.
3 Зарядтап болған соң, қабырғадағы розеткадан
қуат құралын суырып, құралдан кішкентай
тығынды шығарыңыз.
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Пайдалану үшін ажырату таңбасы
«Пайдалану үшін ажырату» таңбасы құралды қосу
алдында қабырға розеткасынан ажырату және
кішкентай тығынды шығарып алу керектігін еске салу
үшін көрсетіледі.

Зарядтау тұғырында зарядтау (тек белгілі бір үлгілер)
1 Құрылғының өшірілгенін тексеріңіз.
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 толық қырынуға
жеткілікті заряд бар.
- Құрал зарядталып жатса, шам сақинасы
жарықтау болып, баяу айналады.
- Құрал толығымен зарядталғанда, шам
сақинасы толығымен жанып, айналуы
тоқтайды.

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

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

Терінің бейімделу кезеңі
Алғашқы қырынулар күткендегідей нәтиже бермеуі
мүмкін және тері аздап тітіркенуі де мүмкін. Бұл
қалыпты жағдай. Теріңіз жаңа қырыну жүйесіне
бейімделу үшін уақыт керек.
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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
Құрылғыны өшірген кезде құрылғыны тазалау туралы
еске салу үшін тазалау еске салғышы көрсетіледі.
- Құрал мен саптамалардың бітелуін және
зақымдалуын болдырмас үшін әр қолданыстан
кейін тазалаңыз.
- Қыратын бастарын айына бір рет немесе құрал
жақсы қырмаған жағдайда дұрыстап тазалаңыз.

Тегістеу
Мұрт пен жақ сақалды тегістеу үшін, триммерді
қолдануға болады.
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.
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Ескертпе: Сапқа қыратын бөлігін тіркеген кезде ғана
ұстараңыз қысым мен қозғалыс кері байланысын
береді.

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.
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.

38

Қазақша

Сақал сәндегіш саптаманы тарақсыз қолдану
Сақалыңызды, мұртыңызды, жақ сақалды немесе иек
астын 0,5 мм ұзындыққа тегістеу үшін сақал сәндегіш
саптамасын тарақсыз пайдалануға болады.
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.

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.
3 Бетті сумен ылғалдап, оған тазартқыш құралды
жағыңыз.
4 Тазалау щеткасын бетке қойыңыз.
5 Құрылғыны қосыңыз.
6 Щетканы тері бойымен мұрыннан құлаққа қарай
мұқият жылжытыңыз. Тым қатты итермеңіз.
Қолданыс ыңғайлы болып қалғанын тексеріңіз.
Көз айналасындағы сезгіш аймақты тазаламаңыз.
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7 Шамамен 20 секундтан кейін құрылғыны басқа
жағыңызға жылжытып, беттің сол бөлігін
тазалауды бастаңыз.

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.

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

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.
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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.

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 түймесін басып,
қыратын басын ұстағышты қыратын бөлігінен
шығарып алыңыз.
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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.
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.
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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.
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.

Сақал сәндегіш саптаманы тазалау
Сақал сәндегіш саптамасын қолданған сайын
тазалаңыз.
1 Сақал сәндегіш саптаманың тарағын тартып
шығарып алыңыз.
Ескертпе: Сақал сәндегіш саптамасын тартып
шығару үшін тарақты ортада ұстаңыз. Тарақты
бүйір жақтарынан тартпаңыз.
2 Кескіш бөліктегі кесілген шаштарды жылы сумен
шайып жіберіңіз.
3 Тарақтағы кесілген шаштарды шайып жіберіңіз.
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4 Сақал сәндегіш саптамасынан кескіш бөлікті алу.
Сақал сәндегіш саптамасынан кескіш бөлікті итеру
арқылы сақал сәндегіш ішіне жиналған шаштарды
кетіруге болады. Сонымен қатар кескіш бөліктің
артын шаюға болады.
5 Сақал сәндегіш саптамасындағы кесілген
шаштарды шайып жіберіңіз.
6 Артық суды мұқият шайқап төгіп, тарақты, кескіш
бөлікті және сақал сәндегіш саптамасын келесі
пайдалануға дейін ауада құрғатыңыз.
Кескіш бөлікті орамалмен немесе шүберекпен
сүртпеңіз, кесетін тістері зақымдануы мүмкін.
7 Кескіш бөлік құрғақ болған кезде оны сақал
сәндегіш саптамасына тіркеңіз.

8 Тарақ құрғақ болғанда оны сақал сәндегішке қайта
тіркеңіз.
Кеңес: Оңтайлы өнімділігі үшін сақал сәндегіш
саптамасының тістерін тігін машинасының бір тамшы
майымен тұрақты майлап отырыңыз.

Тазалау щеткасының саптамасын тазалау
Тазалау щеткасының саптамасын қолданған сайын
тазалаңыз.
1 Құрылғыны өшіріңіз.
2 Саптама ұстағыштан саптаманы алыңыз.
3 Бөліктерді жылы сумен және сабынмен дұрыстап
тазалаңыз.
4 Саптаманы орамалмен кептіріңіз.

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

2 Quick Clean Pod Cartridge қақпағын бұрып, алыңыз.

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.

5 Quick Clean Pod Cartridge картриджін Quick Clean
Pod жүйесіне қойыңыз.

6 Quick Clean Pod жүйесінің үстін негізіне қойып,
сырт еткенше сағат тілімен бұраңыз.
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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 қосулы кезде, ол өзінің Quick
Clean Pod жүйесінде екендігін автоматты түрде
анықтайды.
2 Тазалау бағдарламасын бастау үшін ұстараны
қосыңыз.
Әрбір тазалау бағдарламасы шамамен бір минут
алады. Тазалау бағдарламасының барысында
қалған уақыт сапта кері санайтын сағат ретінде
көрсетіледі.
3 Ұстараны тоқтату алдында Quick Clean Pod
жүйесінде ауада кептіріңіз.

Quick Clean Pod жүйесіндегі белгіше нені
білдіреді?
Белгі
ше

Әрекет

Мәні

Quick Clean Pod жүйесінде
көрінеді

Quick Clean Pod Cartridge
картриджін ауыстыру керек.

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.
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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.

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

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

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

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

4 Қыратын бастарын қыратын басын ұстағыштан
алыңыз.
Жаңа қыратын бастарымен араластырмас үшін,
пайдаланылған қыратын бастарын бірден
тастаңыз.

48

Қазақша
5 Ұстағышқа жаңа ұстара бастарын орнатыңыз.

6 Бекіту сақиналарын қыратын бастарына кері
салып, бекіту сақинасын қайта салу үшін оларды
сағат тілімен бұраңыз.

-

Әрбір бекіту сақинасында қыратын басын
ұстағыштағы шығыңқы орындарға дәлме дәл
түсетін екі тесікше бар. Сақинаның бекітілгенін білу
үшін, сақинаны сағат тілімен сырт еткенше
бұраңыз.

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:
- SH91 Philips қыратын бастары
- CC12 2 бумалы картриджді тазалау
- CC13 3 бумалы картриджді тазалау
- CC16 6 бумалы картриджді тазалау
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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

Шешім

Ұстараны қоса
алмаймын.

Қолданбаны
жүктеп
алмадыңыз.

Қолданбаны жүктеп алыңыз.

Ұстара мен
смартфон әлі
жұптаспаған.

Қолданбадағы нұсқауларды
орындау арқылы ұстара мен
смартфонды жұптастырыңыз.

Алғашқы
жұптастыру
әрекеті сәтсіз
болды.

Ұстара мен смартфонды
жұптастыруды тоқтатып, қайта
жұптастырып көріңіз.

Смартфоныңыз
ұстараңызды таба
алмайды.

Смартфон Bluetooth 4.2 немесе
одан кейінгі функциясымен
жабдықталғанын тексеріңіз.
Смартфонда Bluetooth
белсендірілгенін және ұстарада
сапар құлпы өшкенін тексеріңіз.
Bluetooth байланысын қосу
үшін смартфоныңыз ұстарадан
бір метр қашықтықта екенін
тексеріңіз.
Ұстара зарядталғанын
тексеріңіз.
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Мәселе

Ықтимал себеп

Шешім

Ұстара мен
смартфон
жұптастырылған
кезде. Сіз тек
ұстараны
жұптастыруды
тоқтаттыңыз.

Смартфонда Bluetooth
параметрлеріне өтіңіз.
Сонымен қатар
смартфоныңызды жұптастыру
тоқтатылғанына көз жеткізіңіз.
Одан кейін оларды қайта
жұптастырып көріңіз.

Ұстараны
қолданбасыз
пайдалануды
қалаймын.

Қосу/өшіру
түймесін
басқанда, құрал
қосылмайды.

Әрбір қырыну алдында
ұстараны смарфтонға қосу
қажет болмайды. Ұстара
қолданбасыз жақсы жұмыс
істейді, бірақ бірдей
артықшылықтарды алмайсыз.
Дербестендірілген қырыну
кеңестерін алу үшін, қырыну
деректерін синхрондау үшін
кемінде 20 қырыну сайын
қосылғанын тексеріңіз.
Құрал қабырға
Құралды ажыратып, оны қайта
розеткасына әлі
қосу үшін қосу/өшіру түймесін
салулы. Қауіпсіздік басыңыз.
себептері үшін
құралды тек
сымсыз
пайдалануға
болады.
Қайта
зарядталатын
батарея
таусылған.

Батареяны қайта зарядтаңыз.

Сапар шегу
бекітпесінің қазір
белсенді екенін
білдіреді.

Сапар құлпын өшіру үшін мәзір
түймесін 3 секунд басып
тұрыңыз.

Қазақша

Мәселе

Құрылғы әдеттегі
дей қырмайды.

Ықтимал себеп

Шешім

Қыратын бөлігі
мотор
қосылмайтын
деңгейде
ластанған немесе
зақымданған.

Қыратын бастарын дұрыстап
тазалаңыз немесе
ауыстырыңыз.

Қыратын бастары
зақымданған
немесе тозған.

Қыратын бастарын
ауыстырыңыз.
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Шаштар немесе
Қыратын бастарын дұрыстап
кір 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.
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Менің Philips Quick
Clean Pod жүйем
қосылмаған.

Philips Quick Clean Pod
жүйесі еңкейтілген.

Philips Quick Clean Pod
жүйесін тегіс бетке
қойыңыз.

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.

Менің Philips Quick
Ұстараны шайып, бірақ
Clean Pod жүйем толып артық суды сілкіп
кеткен.
тастамай, Philips Quick
Clean Pod жүйесін
тұрақты
пайдаланыңыз.
Philips Quick Clean Pod
жүйесін пайдалану
алдында қырыну
гелімен немесе
көбігімен қырынып,
ұстараны
шаймадыңыз.

Ұстараны Philips Quick
Clean Pod жүйесіне
салмас бұрын қыратын
бастарын шайғаннан
кейін артық суды сілкіп
тастаңыз.
Philips Quick Clean Pod
жүйесін пайдалану
алдында қыратын
бастарын дұрыстап
шайыңыз.

Қосымша нұсқаулық
S9000 ұстарасы туралы қосымша нұсқаулар мен
бейнелерді көру үшін төмендегі QR кодын
сканерлеңіз немесе
www.philips.com/myS9000shaver веб-бетіне кіріңіз
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Өңдеу
-

-

Бұл белгі электр өнімдері мен батареяларды
күнделікті үй қоқыстарымен бірге тастауға
болмайтынын білдіреді.
Электр өнімдері мен батареяларды бөлек жинау
бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз.

Кірістірілген қайта зарядталатын батареяны алу
Құрылғы тасталған кезде, кірістірілген қайта
зарядталатын батареяны білікті маман ғана алуы
қажет. Батареяны алу алдында құрылғы қабырға
розеткасынан ажыратылғанын және батарея заряды
толығымен таусылғанын тексеріңіз.

Құралды ашу үшін құралдарды қолдану кезінде
және қайта зарядталатын батареяны қоқысқа
тастау кезінде қажетті қауіпсіздік шараларын
орындаңыз.
Батареяларды қолданған кезде қолыңыз, өнім
және батареялар құрған екендігіне көз
жеткізіңіз.
Батареяларды алғаннан кейін, кездейсоқ қысқа
тұйықтап алмау үшін батарея клеммаларын
металл заттарға (мысалы, тиындар,
қыстырғыштар, сақиналар) тигізбеңіз.
Батареяларды алюминий жұқалтырға
орамаңыз. Қоқысқа тастау алдында батарея
клеммаларын ораңыз немесе батареяларды
пластик қалтаға салыңыз.
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1 Мүмкін болса, құрылғыдан қырыну немесе кесу
бөлігін тартып шығарыңыз.
2 Егер құрылғының корпусында бұрандалар болса,
оларды бұрағышпен алыңыз.
3 Шеттеріне жалпақ басты бұрағышты салып, оны
көтеру арқылы сыртқы панельдерін шешіңіз.
Сондай-ақ қосымша бұрандаларды және/немесе
бөлшектерді шешіп, сыртылдақ жалғауларды
ажыратыңыз.
4 Егер құрылғының ішінде қуат беру блогы болса,
оны құрылғыдан алыңыз, сымдарын кесіңіз де,
бұрағышпен қуат беру блогын ашыңыз.
5 Батарея белгілерін бұрағышпен бір жағына қойып,
зарядтамалы батареяны шығарып алыңыз.

Сауда белгілері
Apple, Apple логотипі, iPad және iPhone — АҚШ және
басқа елдерде тіркелген Apple Inc. сауда белгілері.
App Store — Apple Inc. қызмет белгісі.
Android — Google Inc. сауда белгісі. Google Play және
Google Play логотипі — Google Inc. сауда белгілері.
Bluetooth® сауда белгісі және логотиптері — Bluetooth
SIG, Inc. компаниясына тиесілі, тіркелген сауда
белгілер және Philips Personal Care компаниясының
осы белгілерді кез келген қолданысы
лицензияланған.
Электр ұстара
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.",
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Кедендік Одақ территориясына
импорттаушы: "ФИЛИПС" ЖШҚ, Ресей Федерациясы,
123022, Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй,
тел. +7 495 961-1111.
S9987, S9986, S9985, S9983, S9982: Кіріктірілген
батарея Li-ion
Қуат алу блогы HQ8505: КIРУ 100-240 V ; 50/60 Hz;
7,5 W немесе 9 W; ШЫҒУ: 15 V , 5,4 W
II- класс
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған.
Нидерландта жасалған
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Сақтау шарттары, пайдалану
Температура

5 °C - 35 °C

Салыстырмалы ылғалдылық

20 % - 95 %

Атмосфералық қысым

85 - 109 kPa

Пластик емес бума материалдарында қағаз немесе картон
бар.

Пластик бума материалдарында LDPE бар, басқаша
көрсетілмеген жағдайда.

Жабдық
S9986

S9985

S9983

S9982

Зарядтау
X
станциясы

S9987

X

-

-

X

Қуат көзі

X

X

X

X

X

Қалта

X

X

X

-

X

Philips
жылдам
тазалау
жүйесінің
картриджі

X

X

X

-

X

Жылдам
тазалау
жүйесі

X

X

X

-

X

Щетка

X

X

X

X

X
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Басып
X
кигізілетін
сақал
сәндегіш
саптамасы

X

-

-

-

Сақал
сәндегіш
саптамас
ының
тарағы

X

-

-

-

X
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