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Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη

Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη

που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη
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διεύθυνση www.philips.com/welcome ή μέσω της

εφαρμογής.

Γενική περιγραφή
1 Αναδυόμενο τρίμερ

2 Διακόπτης απασφάλισης τρίμερ

3 Μονάδα ξυρίσματος

4 Κουμπί απασφάλισης μονάδας ξυρίσματος

5 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

6 Λαβή

7 Υποδοχή για μικρό βύσμα

8 Βάση φόρτισης

9 Τροφοδοτικό

10 Μικρό βύσμα

11 Προστατευτικό κάλυμμα

12 Θήκη

13 Κασέτα γρήγορου καθαρισμού της Philips

14 Κασέτα γρήγορου καθαρισμού

15 Βουρτσάκι καθαρισμού

16 Ρυθμίσεις μήκους

17 Κουμπωτό εξάρτημα περιποίησης γενιών

18 Χτένα για το εξάρτημα περιποίησης γενιών

19 Στήριγμα εξαρτημάτων

20 Κουμπωτή βούρτσα καθαρισμού

21 Κουμπωτό τρίμερ μύτης

Σημείωση: Τα παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να
διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα. Η συσκευασία
δείχνει τα εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή
σας.
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Τι σημαίνουν τα εικονίδια στη λαβή της συσκευής
μου;
Εικονίδιο Συμπεριφο

ρά
Ερμηνεία

Αναβοσβήνει
αργά όταν
αποσυνδέετε
την ξυριστική
μηχανή από
την κασέτα
γρήγορου
καθαρισμού
κατά τη
διάρκεια του
προγράμματος
καθαρισμούa

Το αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού
διακόπηκε. Εάν ξαναβάλετε την ξυριστική
μηχανή στην κασέτα γρήγορου καθαρισμού
μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα, το αυτόματο
πρόγραμμα καθαρισμού συνεχίζει αυτόματα.

Αναβοσβήνει Καθαρίστε την ξυριστική μηχανή στην Κασέτα
γρήγορου καθαρισμού. Καθαρίζετε τα
εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό.

Ανάβει
σταθερά

Το αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού είναι σε
εξέλιξη.

Αναβοσβήνει
γρήγορα όταν
αποσυνδέετε
την ξυριστική
μηχανή από
την κασέτα
γρήγορου
καθαρισμού ή
πατάτε το
κουμπί
ενεργοποίη
σης/απενεργο
ποίησης κατά
τη διάρκεια
του
προγράμματος
καθαρισμού

Το αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού
σταμάτησε. Εάν θέλετε να συνεχίσετε, θα
πρέπει να επανεκκινήσετε τον κύκλο
καθαρισμού με την τοποθέτηση της ξυριστικής
μηχανής μέσα στην κασέτα γρήγορου
καθαρισμού και το πάτημα του πλήκτρου
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
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Εικονίδιο Συμπεριφο
ρά

Ερμηνεία

Αναβοσβήνει
όταν πατάτε
το κουμπί
ενεργοποίη
σης/απενεργο
ποίησης

Το κλείδωμα ταξιδιού είναι ενεργοποιημένο.

Ανάβει όταν
σηκώνετε τη
συσκευή

Ο αριθμός των γραμμών που είναι αναμμένες
αντιστοιχεί στην υπολειπόμενη ισχύ της
μπαταρίας.

Η κάτω λυχνία
αναβοσβήνει
με πορτοκαλί
χρώμα

Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια.

Οι λυχνίες
αναβοσβήνουν
με τη σειρά

Η συσκευή φορτίζει.

Ανάβει
σταθερά

Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

Αναβοσβήνει Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την
επιτοίχια πρίζα προτού μπορέσετε να την
ενεργοποιήσετε.

Τι σημαίνει το εικονίδιο επάνω στην κασέτα
γρήγορου καθαρισμού μου;
Εικο
νίδιο

Συμπεριφορά Ερμηνεία

Εμφανίζεται στην κασέτα
γρήγορου καθαρισμού

Η κασέτα γρήγορου καθαρισμού
χρειάζεται αντικατάσταση.
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Πώς μπορώ να φορτίσω τη συσκευή μου;
Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση και

κατόπιν κάθε φορά που η τελευταία κάτω λυχνία της

ένδειξης κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει με

πορτοκαλί χρώμα, δείχνοντας ότι η μπαταρία είναι

σχεδόν άδεια.

Η φόρτιση διαρκεί περίπου 1 ώρα.

Γρήγορη φόρτιση: Μετά από φόρτιση περίπου 5 λεπτών,

η μπαταρία περιέχει αρκετή ισχύ για ένα ξύρισμα.

Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη διαθέτει

αυτονομία λειτουργίας έως και 60 λεπτά.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Φόρτιση με το τροφοδοτικό

1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

2 Συνδέστε το μικρό βύσμα στη συσκευή και το

μετασχηματιστή στην πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία γρήγορης

φόρτισης, οι λυχνίες της ένδειξης κατάστασης

μπαταρίας ανάβουν η μία μετά την άλλη. Μετά από

περίπου 5 λεπτά, αναβοσβήνει η τελευταία κάτω

λυχνία της ένδειξης κατάστασης της μπαταρίας.

Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει πλέον

αρκετή ενέργεια για ένα ξύρισμα.
- Όταν η ξυριστική μηχανή φορτίζεται, η κάτω

λυχνία της ένδειξης κατάστασης της μπαταρίας

αναβοσβήνει αρχικά και μετά ανάβει σταθερά.

Κατόπιν, η δεύτερη λυχνία αναβοσβήνει και μετά

ανάβει σταθερά κ.ο.κ., έως ότου η συσκευή

φορτιστεί πλήρως.
- Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, και οι τρεις

λυχνίες ένδειξης κατάστασης της μπαταρίας

ανάβουν σταθερά. Η λυχνία σβήνει αυτόματα μετά

από περίπου 30 λεπτά.
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3 Μετά τη φόρτιση, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την

πρίζα και το μικρό βύσμα από τη συσκευή.

Φόρτιση στη βάση φόρτισης (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)

1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

2 Τοποθετήστε το μικρό βύσμα στη βάση φόρτισης και

συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

3 Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης.

Μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα: Ο φωτεινός

δακτύλιος στο κάτω άκρο της βάσης ανάβει και

γυρίζει κυκλικά.

- Ο φωτεινός δακτύλιος περιστρέφεται πιο αργά

μετά από περίπου 5 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι η

μπαταρία περιέχει πλέον αρκετή ενέργεια για ένα

ξύρισμα.
- Όσο η συσκευή συνεχίζει να φορτίζεται, ο

φωτεινός δακτύλιος γίνεται φωτεινότερος και

περιστρέφεται πιο αργά.
- Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, ο φωτεινός

δακτύλιος ανάβει στη μέγιστη ένταση και σταματά

να περιστρέφεται.

4 Μετά τη φόρτιση, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την

πρίζα και βγάλτε το μικρό βύσμα από τη βάση

φόρτισης.

Σύμβολο "αποσυνδέστε για χρήση" 

Το σύμβολο "αποσυνδέστε για χρήση" αναβοσβήνει, για

να σας υπενθυμίσει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την

πρίζα και να αφαιρέσετε το μικρό βύσμα από τη συσκευή

προτού την ενεργοποιήσετε.
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Πώς χρησιμοποιώ τη συσκευή μου και τα
εξαρτήματά της.

Προειδοποίηση: Ελέγχετε πάντα τη συσκευή και
όλα τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή άλλο εξάρτημα αν
έχουν κάποια βλάβη, καθώς μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός. Αντικαθιστάτε πάντα τα φθαρμένα
εξαρτήματα με γνήσια.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη. Είναι
κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή το ντους και για
καθαρισμό κάτω από τη βρύση. Για λόγους ασφαλείας, η
συσκευή μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί μόνο
χωρίς καλώδιο.

Ξύρισμα

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή είτε σε βρεγμένο

ή σε στεγνό δέρμα ή ακόμα και στο ντους. Για ξύρισμα σε

βρεγμένο δέρμα, ρίξτε λίγο νερό και αφρό ή τζελ

ξυρίσματος στο δέρμα σας και ξεβγάλετε τις κεφαλές

ξυρίσματος κάτω από τη βρύση με χλιαρό νερό. Στη

συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Μετακινήστε τις ξυριστικές κεφαλές πάνω στο δέρμα

σας με κυκλικές κινήσεις, για να πιάσετε όλες τις

τρίχες που μεγαλώνουν προς διαφορετικές

κατευθύνσεις. Ασκήστε ελαφριά πίεση για βαθύ, άνετο

ξύρισμα.

Σημείωση: Μην ασκείτε μεγάλη πίεση, επειδή αυτό
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς του δέρματος.

Σημείωση: Εάν ξυρίζεστε με τζελ ή αφρό, να ξεπλένετε
τακτικά την ξυριστική μηχανή κατά το ξύρισμα ώστε
να συνεχίσει να γλιστρά ομαλά επάνω στο δέρμα σας.
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3 Χρησιμοποιήστε τις στενές πλευρές της μονάδας

ξυρίσματος για να ξυρίσετε δυσπρόσιτες περιοχές,

όπως κατά μήκος της γραμμής του σαγονιού σας και

κάτω από τη μύτη σας.

4 Απενεργοποιείτε και καθαρίζετε τη συσκευή μετά από

κάθε χρήση.

Σημείωση: Φροντίστε να απομακρύνετε εντελώς με
άφθονο νερό τα υπολείμματα αφρού ή τζελ
ξυρίσματος από τη συσκευή.

Περίοδος προσαρμογής δέρματος

Τις πρώτες φορές που θα ξυριστείτε, ενδέχεται να μην

έχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να νιώθετε το

δέρμα σας ελαφρώς ερεθισμένο. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Το δέρμα και τα γένια σας χρειάζονται χρόνο για να

προσαρμοστούν σε ένα καινούργιο σύστημα ξυρίσματος.

Προκειμένου το δέρμα σας να προσαρμοστεί σε αυτήν τη

νέα συσκευή, σας συμβουλεύουμε να ξυρίζεστε τακτικά

(τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα) και αποκλειστικά με

αυτήν τη συσκευή για μια περίοδο 3 εβδομάδων.

Υπενθύμιση καθαρισμού

Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, αναβοσβήνει η

υπενθύμιση καθαρισμού για να σας υπενθυμίσει ότι

πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Να καθαρίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα μετά

από κάθε χρήση για να αποτρέψετε φραγή και βλάβες.

- Καθαρίστε σχολαστικά τις ξυριστικές κεφαλές μία

φορά το μήνα ή όταν η συσκευή δεν ξυρίζει τόσο

καλά όσο πριν.
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Τριμάρισμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρίμερ, για να

περιποιηθείτε τις φαβορίτες και το μουστάκι σας.

1 Πιέστε τον διακόπτη απασφάλισης του τρίμερ προς τα

κάτω, για να ανοίξετε το τρίμερ.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

3 Κρατήστε το τρίμερ κάθετα προς το δέρμα και

μετακινήστε τη συσκευή προς τα κάτω ενώ ασκείτε

ελαφριά πίεση.

4 Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τρίμερ κάτω

από τη μύτη σας.

5 Να κλείνετε τη συσκευή και να καθαρίζετε το τρίμερ

μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε φραγή και

βλάβες.

6 Κλείστε το τρίμερ.

Χρήση των κουμπωτών εξαρτημάτων

Σημείωση: Τα παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να
διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα. Η συσκευασία
δείχνει τα εξαρτήματα που παρέχονται με το προϊόν σας.

Χρήση του εξαρτήματος περιποίησης γενιών με
χτένα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα περιποίησης

γενιών με συνδεδεμένη τη χτένα, για να διαμορφώσετε

τα γένια σας με μία σταθερή ρύθμιση ή σε διαφορετικές

ρυθμίσεις μήκους. Μπορείτε επίσης να το

χρησιμοποιήσετε, για να τριμάρετε πρώτα τυχόν μακριές

τρίχες προτού ξυριστείτε, για πιο άνετο ξύρισμα.
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Οι ρυθμίσεις μήκους των τριχών στο εξάρτημα

περιποίησης γενιών αντιστοιχούν στο μήκος που

απομένει μετά το κόψιμο των τριχών και κυμαίνονται από

1 έως 5 χιλ.

1 Περιστρέψτε την ξυριστική κεφαλή ή το εξάρτημα για

να το αφαιρέσετε από τη λαβή και πιέστε το εξάρτημα

περιποίησης γενιών επάνω στη λαβή.

2 Σύρετε τη χτένα μέσα στις εγκοπές-οδηγούς και στις

δύο πλευρές του εξαρτήματος περιποίησης γενιών.

3 Πατήστε τον επιλογέα μήκους και μετά τραβήξτε τον

προς τα δεξιά ή τα αριστερά, για να επιλέξετε τη

ρύθμιση μήκους που επιθυμείτε.

4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

5 Μετακινήστε τη συσκευή προς τα πάνω ενώ ασκείτε

ελαφριά πίεση. Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή πλευρά

της χτένας εφάπτεται πλήρως στο δέρμα.

6 Απενεργοποιείτε τη συσκευή και καθαρίζετε το

εξάρτημα μετά από τη χρήση.

Χρήση του εξαρτήματος περιποίησης γενιών
χωρίς χτένα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα περιποίησης

γενιών χωρίς τη χτένα, για να διαμορφώσετε το

περίγραμμα στα γένια, στο μουστάκι, στις φαβορίτες ή

στο λαιμό σας σε μήκος 0,5 χιλ. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα περιποίησης

γενιών με συνδεδεμένη τη χτένα, για να διαμορφώσετε
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τα γένια σας με μία σταθερή ρύθμιση ή σε διαφορετικές

ρυθμίσεις μήκους. Μπορείτε επίσης να το

χρησιμοποιήσετε, για να τριμάρετε πρώτα τυχόν μακριές

τρίχες προτού ξυριστείτε, για πιο άνετο ξύρισμα.

1 Τραβήξτε και βγάλτε τη χτένα από το εξάρτημα

περιποίησης γενιών.

Σημείωση: Πιάστε τη χτένα από το κέντρο, για να την
αποσπάσετε από το εξάρτημα περιποίησης γενιών.
Μην τραβάτε τη χτένα από τα πλάγια.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

3 Κρατήστε το εξάρτημα περιποίησης γενιών κάθετα

προς το δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς τα

κάτω ενώ ασκείτε ελαφριά πίεση.

4 Απενεργοποιείτε τη συσκευή και καθαρίζετε το

εξάρτημα μετά από τη χρήση.

Χρήση του τρίμερ τριχών μύτης/αφτιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κόπτη τριχών

μύτης/αφτιών για να τριμάρετε τις τρίχες στη μύτη σας

ή/και τα αυτιά σας.

Κόψιμο τριχών μύτης

Βεβαιωθείτε ότι τόσο το τρίμερ τριχών μύτης/αφτιών όσο

και οι ρινικές δίοδοι είναι καθαρές πριν από την κοπή.

1 Περιστρέψτε την ξυριστική κεφαλή ή το εξάρτημα για

να το αφαιρέσετε από τη λαβή και πιέστε το τρίμερ

τριχών μύτης/αφτιών επάνω στη λαβή.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

3 Εισαγάγετε προσεκτικά την κεφαλή τριμαρίσματος

μέσα σε ένα από τα ρουθούνια σας.

Μην εισαγάγετε το εξάρτημα περισσότερο από
0,5 εκατοστό μέσα στα ρουθούνια σας.
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4 Κινήστε αργά την κεφαλή τριμαρίσματος γύρω από το

εσωτερικό του κάθε ρουθουνιού, φροντίζοντας ώστε

το πλευρό της ακίδας να διατηρείται καλά πάνω στο

δέρμα. Έτσι μειώνεται το γαργαλητό που μπορεί να

αισθανθείτε.

5 Απενεργοποιείτε τη συσκευή και καθαρίζετε το

εξάρτημα μετά από τη χρήση.

Η ξεραμένη ρινική βλέννα μπορεί να στομώσει το

εξάρτημα κοπής και να εμποδίσει την ενεργοποίηση της

συσκευής. Αν το εξάρτημα κοπής έχει φράξει, καθαρίστε

το εξάρτημα.

Κόψιμο τριχών αυτιών

Βεβαιωθείτε ότι τα κανάλια στα εξωτερικά μέρη των

αυτιών είναι καθαρά και χωρίς κερί.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Μετακινήστε αργά την κεφαλή τριμαρίσματος κατά

μήκος του περιφερειακού τμήματος του αυτιού για να

αφαιρέσετε τις τρίχες που εξέχουν από αυτό.

3 Εισαγάγετε προσεκτικά την κεφαλή τριμαρίσματος

μέσα στο κανάλι του εξωτερικού μέρους του αυτιού.

Μην εισαγάγετε την κεφαλή τριμαρίσματος
περισσότερο από 0,5 εκατοστό μέσα στο κανάλι του
αυτιού, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο
τύμπανο.

4 Μετακινήστε αργά και κυκλικά την κεφαλή

τριμαρίσματος για να αφαιρέσετε όλες τις

ανεπιθύμητες τρίχες από το κανάλι του εξωτερικού

μέρους του αυτιού.

5 Απενεργοποιείτε τη συσκευή και καθαρίζετε το

εξάρτημα μετά από τη χρήση.

Αποθήκευση και ταξίδι

Σημείωση: Σας συνιστούμε να αφήσετε τη συσκευή και τα
εξαρτήματά της να στεγνώσουν προτού τα αποθηκεύσετε
για την επόμενη χρήση.
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- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα (εάν

παρέχεται) στη μηχανή ξυρίσματος για να την

προστατέψετε από τυχόν συσσωρευμένη βρομιά.

- Αποθηκεύστε τη συσκευή στη θήκη (εάν παρέχεται).

- Εναλλακτικά, αποθηκεύστε τη συσκευή στη βάση

φόρτισης (εάν παρέχεται) ή μέσα στην κασέτα

γρήγορου καθαρισμού της Philips (εάν παρέχεται).

Κλείδωμα ταξιδίου

Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε, μπορείτε να κλειδώσετε

την ξυριστική μηχανή. Με το κλείδωμα ταξιδίου

αποφεύγεται η ενεργοποίηση της ξυριστικής μηχανής

κατά λάθος.

3 sec.

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για

3 δευτερόλεπτα, ώστε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

κλειδώματος ταξιδιού. 

Όταν το κλείδωμα ταξιδίου είναι ενεργό, το σύμβολο

κλειδώματος ταξιδίου αναβοσβήνει.

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για

3 δευτερόλεπτα.

Μόλις το κλείδωμα ταξιδίου απενεργοποιηθεί, η συσκευή

ενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση: Η ξυριστική μηχανή ξεκλειδώνει αυτόματα
όταν τη συνδέετε σε πρίζα.

Πώς καθαρίζω τη συσκευή μου και τα εξαρτήματά
της;

Για καλύτερη απόδοση, να καθαρίζετε τη συσκευή και τα

εξαρτήματα έπειτα από κάθε χρήση. 

Καθαρισμός της ξυριστικής μηχανής με νερό βρύσης

Να καθαρίζετε την ξυριστική μηχανή μετά από κάθε

χρήση για να αποτρέψετε φραγή και βλάβες.
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Μην στεγνώνετε ποτέ τη μονάδα ξυρίσματος με

πετσέτα ή χαρτομάντιλο, καθώς αυτό μπορεί να

προκαλέσει βλάβη στις ξυριστικές κεφαλές.

Κατά το ξέπλυμα της μονάδας ξυρίσματος, μπορεί να

στάζει νερό από τη βάση της ξυριστικής μηχανής. Αυτό

είναι φυσιολογικό.

1 Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή.

2 Ξεπλύνετε τη μονάδα ξυρίσματος με ζεστό νερό

βρύσης.

3 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή. Πιέστε το

κουμπί απασφάλισης, για να ανοίξετε τη μονάδα

ξυρίσματος.

4 Ξεπλύνετε τον θάλαμο τριχών με ζεστό νερό βρύσης.

5 Ξεπλύνετε την υποδοχή των ξυριστικών κεφαλών με

ζεστό νερό βρύσης.

6 Τινάξτε προσεκτικά για να απομακρύνετε το νερό και

αφήστε την υποδοχή των ξυριστικών κεφαλών

να στεγνώσει εντελώς στον αέρα.
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7 Κλείστε τη μονάδα ξυρίσματος.

Σχολαστικός καθαρισμός

Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε σχολαστικά τις

ξυριστικές κεφαλές μία φορά το μήνα ή όταν η ξυριστική

μηχανή δεν ξυρίζει τόσο καλά όσο πριν.

1 Φροντίστε η συσκευή να είναι απενεργοποιημένη και

αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

2 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης στη μονάδα

ξυρίσματος και αφαιρέστε την υποδοχή των

ξυριστικών κεφαλών από τη μονάδα ξυρίσματος.

3 Ξεπλύνετε τον χώρο συλλογής τριχών και την

υποδοχή των ξυριστικών κεφαλών με νερό βρύσης.

4 Αφαιρέστε τις ξυριστικές κεφαλές. Για αναλυτικές

οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς αντικαθιστώ

τις ξυριστικές κεφαλές;".

Σημείωση: Μην καθαρίζετε πάνω από έναν κόπτη και
οδηγό τη φορά, καθώς είναι διαφορετικά σετ. Αν
τοποθετήσετε κατά λάθος έναν κόπτη σε λάθος οδηγό
ξυρίσματος, μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες
μέχρι να αποκατασταθεί η άριστη απόδοση στο
ξύρισμα.

5 Καθαρίστε τον κόφτη και τον οδηγό κάτω από τη

βρύση.

6 Αφαιρέστε το περιττό νερό.

7 Τοποθετήστε ξανά τις ξυριστικές κεφαλές στη μονάδα

ξυρίσματος. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην

ενότητα "Πώς αντικαθιστώ τις ξυριστικές κεφαλές;".
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8 Εισαγάγετε το εξάρτημα συγκράτησης της υποδοχής

ξυριστικής κεφαλής μέσα στην υποδοχή στο άνω

μέρος της μονάδας ξυρίσματος και κλείστε τη μονάδα

ξυρίσματος.

Καθαρισμός του αναδυόμενου τρίμερ

Να καθαρίζετε το τρίμερ μετά από κάθε χρήση για να

αποτρέψετε φραγή και βλάβες.

Ποτέ μη στεγνώνετε τα δόντια του κόπτη με πετσέτα ή

χαρτομάντηλο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά

στα δοντάκια του κόπτη.

1 Φροντίστε η συσκευή να είναι απενεργοποιημένη και

αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

2 Πιέστε τον διακόπτη απασφάλισης του τρίμερ προς τα

κάτω, για να ανοίξετε το αναδυόμενο τρίμερ.

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεπλύνετε το

αναδυόμενο τρίμερ με ζεστό νερό.

4 Μετά από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη

συσκευή.

5 Τινάξτε προσεκτικά για να απομακρύνετε το περιττό

νερό και αφήστε το αναδυόμενο τρίμερ να στεγνώσει

στον αέρα.

6 Κλείστε το τρίμερ.

Συμβουλή: Για βέλτιστη απόδοση, να λιπαίνετε τα
δοντάκια του αναδυόμενου τρίμερ με μια σταγόνα
ορυκτέλαιο κάθε έξι μήνες (το λάδι δεν
συμπεριλαμβάνεται).
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Καθαρισμός των κουμπωτών εξαρτημάτων

Μην στεγνώνετε ποτέ το τρίμερ ή το εξάρτημα
περιποίησης γενιών με πετσέτα ή χαρτομάντηλο, καθώς
αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα δοντάκια του
εξαρτήματος κοπής.

Τα παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν
για διαφορετικά προϊόντα. Η συσκευασία δείχνει τα
εξαρτήματα που παρέχονται με το προϊόν σας.

Για καλύτερη απόδοση, να καθαρίζετε τα κουμπωτά

εξαρτήματα έπειτα από κάθε χρήση.

1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

2 Περιστρέψτε το εξάρτημα για να το αφαιρέσετε από

τη λαβή.

Τραβήξτε ίσια προς τα έξω την κεφαλή βούρτσας

καθαρισμού και αφαιρέστε την από την υποδοχή

εξαρτήματος.

3 Καθαρίστε καλά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό.

Χρησιμοποιήστε σαπούνι μόνο στη βούρτσα

καθαρισμού.

Συμβουλή: Αν το ξέπλυμα του εξαρτήματος τρίμερ
μύτης/αφτιών με νερό βρύσης δεν επαρκεί, πιέστε το
εξάρτημα επάνω στη λαβή και βυθίστε την κεφαλή
τριμαρίσματος σε ένα ποτήρι με ζεστό νερό για λίγα
λεπτά. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή και
ξεπλύνετέ τη με τρεχούμενο νερό.

4 Τινάξτε προσεκτικά για να απομακρύνετε την

περίσσεια νερού από το εξάρτημα περιποίησης

γενιών, τη χτένα και τα εξαρτήματα τρίμερ

μύτης/αφτιών και αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς

στον αέρα.

Στεγνώστε τη βούρτσα καθαρισμού με μια πετσέτα.

Ποτέ μη στεγνώνετε τον κόφτη με πετσέτα ή
χαρτομάντηλο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στα δοντάκια του εξαρτήματος κοπής.
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Συμβουλή: Για βέλτιστη απόδοση, να λιπαίνετε τακτικά
τα δοντάκια του εξαρτήματος περιποίησης γενιών με
μια σταγόνα λάδι ραπτομηχανής.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την κασέτα
γρήγορου καθαρισμού;

Προετοιμασία της κασέτας γρήγορου καθαρισμού για χρήση

1 Περιστρέψτε και αφαιρέστε το άνω μέρος της κασέτας

γρήγορου καθαρισμού.

2

1

2 Περιστρέψτε και βγάλτε το καπάκι από την κασέτα

γρήγορου καθαρισμού.

3 Ανυψώστε το πτερύγιο στο στεγανοποιητικό και

τραβήξτε το από τη γωνία για να αφαιρέσετε το

στεγανοποιητικό από την κασέτα γρήγορου

καθαρισμού.

4 Τοποθετήστε το μικρό κυκλικό τεμάχιο επάνω στη

λαβή της κασέτας γρήγορου καθαρισμού για να

σπάσετε το γαντζάκι επάνω στη λαβή.
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5 Τοποθετήστε το στοιχείο της κασέτας γρήγορου

καθαρισμού μέσα στην κασέτα γρήγορου καθαρισμού.

6 Τοποθετήστε το επάνω μέρος της κασέτας γρήγορου

καθαρισμού ξανά στη βάση και γυρίστε το

δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Μην γέρνετε την κασέτα γρήγορου καθαρισμού ώστε να

αποφύγετε τις διαρροές.

Χρήση της κασέτας γρήγορου καθαρισμού

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή με
αφρό ξυρίσματος, τζελ ξυρίσματος ή προϊόντα pre-shave,
ξεβγάλτε καλά τις ξυριστικές κεφαλές προτού
χρησιμοποιήσετε την κασέτα γρήγορου καθαρισμού.

Πάντα να τινάζετε το νερό από την ξυριστική μηχανή

πριν την τοποθετήσετε στην κασέτα γρήγορου

καθαρισμού.

1 Τοποθετήστε την ξυριστική μηχανή ανάποδα μέσα

στην κασέτα γρήγορου καθαρισμού. Η ξυριστική

μηχανή αντιλαμβάνεται αυτόματα ότι είναι στην

κασέτα γρήγορου καθαρισμού.

2 Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή για να

ξεκινήσετε το πρόγραμμα καθαρισμού.
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Κάθε πρόγραμμα καθαρισμού διαρκεί περίπου ένα

λεπτό. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος

καθαρισμού, το σύμβολο καθαρισμού ανάβει συνεχώς

και το μπλε εικονίδιο αναβοσβήνει παλμικά.

Η λαβή της ξυριστικής μηχανής δονείται γρήγορα δύο

φορές μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα καθαρισμού.

3 Αφήστε την ξυριστική μηχανή να στεγνώσει πλήρως

στον αέρα στην κασέτα γρήγορου καθαρισμού πριν

την αποθηκεύσετε.

Αντικατάσταση του στοιχείου της κασέτας γρήγορου
καθαρισμού

Αντικαταστήστε το στοιχείο της κασέτας γρήγορου

καθαρισμού αμέσως όταν εμφανιστεί το εικονίδιο

αντικατάστασης στοιχείου στην κασέτα γρήγορου

καθαρισμού ή ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα.

Συχνότητα χρήσης Κύκλοι Πότε πρέπει να
αντικαθίσταται το
στοιχείο της κασέτας
γρήγορου
καθαρισμού

Κάθε μέρα Περίπου 30 Κάθε μήνα

Μερικές φορές την
εβδομάδα

Περίπου 20 Κάθε 2 μήνες

Κάθε εβδομάδα Περίπου 13 Κάθε 3 μήνες

Κάθε μήνα Περίπου 3 Κάθε 3 μήνες

1 Περιστρέψτε και αφαιρέστε το άνω μέρος της κασέτας

γρήγορου καθαρισμού.
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2 Ανασηκώστε και βγάλτε από τη λαβή το στοιχείο της

κασέτας γρήγορου καθαρισμού από την κασέτα

γρήγορου καθαρισμού.

3 Αδειάστε τυχόν υγρό που απομένει στην αποχέτευση

και ανακυκλώστε το άδειο στοιχείο σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς για τα απορρίμματα.

4 Τοποθετήστε ένα νέο στοιχείο κασέτας γρήγορου

καθαρισμού μέσα στην κασέτα γρήγορου καθαρισμού.

Σαρώστε τον κωδικό QR στα αριστερά ή επισκεφτείτε

τον ιστότοπο www.philips.com/cleaning-cartridge για να

παραγγείλετε ανταλλακτικά στοιχεία κασέτας

γρήγορου καθαρισμού.

Πώς αντικαθιστώ τις ξυριστικές κεφαλές;
Για μέγιστη απόδοση κατά το ξύρισμα, σας

συμβουλεύουμε να αντικαθιστάτε τις κεφαλές ξυρίσματος

κάθε δύο χρόνια.

Αντικαταστήστε αμέσως τις φθαρμένες κεφαλές

ξυρίσματος. Να αντικαθιστάτε πάντα τις ξυριστικές

κεφαλές με γνήσιες ξυριστικές κεφαλές της Philips.

Αντικατάσταση των ξυριστικών κεφαλών

1 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή.

2 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης στη μονάδα

ξυρίσματος και αφαιρέστε την υποδοχή των

ξυριστικών κεφαλών από τη μονάδα ξυρίσματος.
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2

1

3 Γυρίστε τους δακτυλίους συγκράτησης

αριστερόστροφα και αφαιρέστε τους. Φυλάξτε τους σε

ένα ασφαλές μέρος.

4 Αφαιρέστε τις ξυριστικές κεφαλές από τη υποδοχή

των ξυριστικών κεφαλών.

Απορρίπτετε αμέσως τις χρησιμοποιημένες

ξυριστικές κεφαλές, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση

να τις μπερδέψετε με καινούργιες κεφαλές.

5 Τοποθετήστε νέες ξυριστικές κεφαλές στην υποδοχή.

2

1 6 Επανατοποθετήστε τους δακτυλίους συγκράτησης

στις ξυριστικές κεφαλές και στρέψτε τους

δεξιόστροφα για να τους επανασυνδέσετε.

- Κάθε δακτύλιος συγκράτησης έχει δύο εγκοπές που

εφαρμόζουν ακριβώς στις προεξοχές της υποδοχής

των ξυριστικών κεφαλών. Γυρίστε το δακτύλιο

δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ" που

υποδεικνύει ότι ο δακτύλιος έχει ασφαλίσει.
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Σημείωση: Κρατάτε την υποδοχή των ξυριστικών
κεφαλών στο χέρι σας, όταν επανατοποθετείτε τις
ξυριστικές κεφαλές και τους δακτυλίους συγκράτησης.
Μην τοποθετήσετε την υποδοχή των ξυριστικών
κεφαλών σε κάποια επιφάνεια, καθώς μπορεί να
προκληθεί βλάβη στις ξυριστικές κεφαλές.

7 Εισαγάγετε το εξάρτημα συγκράτησης της υποδοχής

ξυριστικής κεφαλής μέσα στην υποδοχή στο άνω

μέρος της μονάδας ξυρίσματος και κλείστε τη μονάδα

ξυρίσματος.

Υποστήριξη

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά,

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/parts-and-

accessories ή επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπό σας της

Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα

Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας

(βλέπε το φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης για τα στοιχεία

επικοινωνίας).

Διατίθενται τα εξής αξεσουάρ και ανταλλακτικά:

- Ανταλλακτικές κεφαλές ξυρίσματος SH71 της Philips

- Στοιχείο κασέτας γρήγορου καθαρισμού Philips CC12

συσκευασία των 2

- Στοιχείο κασέτας γρήγορου καθαρισμού Philips CC13

συσκευασία των 3

- Στοιχείο κασέτας γρήγορου καθαρισμού Philips CC16

συσκευασία των 6

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα

προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη

συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις

παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών

ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή

επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών

στη χώρα σας.

Ξυριστική μηχανή

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Η συσκευή δεν
λειτουργεί όταν
πιέζω το κουμπί
ενεργοποίησης/
απενεργοποίηση
ς.

Η συσκευή
εξακολουθεί να είναι
συνδεδεμένη στην
πρίζα. Για λόγους
ασφαλείας, η συσκευή
μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο
χωρίς καλώδιο.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα και πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για να την ενεργοποιήσετε.

Η επαναφορτιζόμενη
μπαταρία είναι άδεια.

Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Το κλείδωμα ταξιδιού
είναι ενεργοποιημένο.

Πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για 3 δευτερόλεπτα, για να το
απενεργοποιήσετε.

Η μονάδα ξυρίσματος
είναι βρόμικη ή έχει
υποστεί βλάβη σε
τέτοιο βαθμό που δεν
είναι δυνατή η
λειτουργία του μοτέρ. 

Καθαρίστε σχολαστικά τις
ξυριστικές κεφαλές ή
αντικαταστήστε τις. 

Η συσκευή δεν
ξυρίζει τόσο
καλά όσο
παλιότερα.

Οι ξυριστικές
κεφαλές έχουν
υποστεί βλάβη ή
έχουν φθαρεί.

Αντικαταστήστε τις ξυριστικές
κεφαλές.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Οι ξυριστικές
κεφαλές εμποδίζονται
από τρίχες και
βρωμιά.

Καθαρίστε τις ξυριστικές κεφαλές
σχολαστικά.

Υπάρχει διαρροή
νερού από το
κάτω μέρος της
συσκευής.

Κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού, μπορεί
να συγκεντρωθεί
νερό ανάμεσα στο
σώμα και το
εξωτερικό περίβλημα
της συσκευής.

Αυτό είναι φυσιολογικό και
ακίνδυνο, καθώς όλα τα
ηλεκτρονικά κυκλώματα είναι
ενσωματωμένα σε σφραγισμένη
μονάδα τροφοδοσίας μέσα στη
συσκευή.

Κασέτα γρήγορου καθαρισμού Philips

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Η ξυριστική μηχανή μου
δεν είναι καθαρή μετά
τη χρήση της κασέτας
γρήγορου καθαρισμού
της Philips.

Έχετε αφαιρέσει την
ξυριστική μηχανή πριν
από την ολοκλήρωση
του προγράμματος
καθαρισμού.

Αφήστε την ξυριστική
μηχανή στην κασέτα
γρήγορου καθαρισμού
Philips για το πλήρες
πρόγραμμα καθαρισμού.
Κάθε πρόγραμμα
καθαρισμού διαρκεί
περίπου 1 λεπτό. Το
εικονίδιο καθαρισμού
σβήνει μόλις
ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα καθαρισμού.

Η κασέτα γρήγορου
καθαρισμού Philips
χρειάζεται
αντικατάσταση.

Αντικαταστήστε το
στοιχείο της κασέτας
γρήγορου καθαρισμού
Philips.

Η κασέτα γρήγορου
καθαρισμού της Philips
έχει γείρει.

Τοποθετήστε την
κασέτα γρήγορου
καθαρισμού της Philips
σε μια επίπεδη
επιφάνεια.
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Η κασέτα γρήγορου
καθαρισμού Philips μου
δεν ανάβει.

Η κασέτα γρήγορου
καθαρισμού Philips
παίρνει ισχύ από το
μοτέρ της ξυριστικής
μηχανής.

Τοποθετήστε την
ξυριστική μηχανή μέσα
στην κασέτα γρήγορου
καθαρισμού Philips.
Ενεργοποιήστε την
ξυριστική μηχανή.

Η ξυριστική μηχανή
είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα.

Αποσυνδέστε την
ξυριστική μηχανή από
το τροφοδοτικό.

Η μπαταρία της
ξυριστικής μηχανής
είναι άδεια.

Φορτίστε την ξυριστική
μηχανή προτού
χρησιμοποιήσετε την
κασέτα γρήγορου
καθαρισμού Philips.

Η κασέτα γρήγορου
καθαρισμού Philips μου
έχει ξεχειλίσει.

Χρησιμοποιείτε τακτικά
την κασέτα γρήγορου
καθαρισμού Philips μετά
το ξέβγαλμα της
ξυριστικής μηχανής
αλλά δεν την τινάζετε
για να φύγει το πολύ
νερό.

Τινάζετε τη συσκευή για
να απομακρύνετε το
νερό μετά το ξέβγαλμα
των κεφαλών
ξυρίσματος κάθε φορά
που τοποθετείτε την
ξυριστική μηχανή μέσα
στην κασέτα γρήγορου
καθαρισμού Philips.

Ξυριστήκατε με τζελ ή
αφρό ξυρίσματος και
δεν ξεβγάλατε την
ξυριστική μηχανή πριν
από τη χρήση της
κασέτας γρήγορου
καθαρισμού της Philips.

Ξεβγάλτε καλά τις
ξυριστικές κεφαλές πριν
από τη χρήση της
κασέτας γρήγορου
καθαρισμού της Philips.
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