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Giới thiệu
Cảm ơn bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với
Philips! Để Philips có thể hỗ trợ đầy đủ mọi lợi ích cho
bạn, hãy đăng ký sản phẩm tại
www.philips.com/welcome hoặc qua ứng dụng.
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Mô tả chung
1 Đầu tỉa tóc mai và ria mép
2 Thanh trượt tháo đầu tỉa
3 Bộ phận cạo
4 Nút tháo bộ phận cạo
5 Nút on/off (bật/tắt)
6 Tay cầm
7 Ổ cắm cho phích cắm nhỏ
8 Đế sạc pin
9 Bộ nguồn
10 Phích cắm nhỏ
11 Nắp bảo vệ
12 Bao da
13 Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips
14 Hộp làm sạch nhanh
15 Bàn chải làm sạch
16 Cài đặt độ dài
17 Phụ kiện tạo kiểu râu bấm bật
18 Lược của phụ kiện tạo kiểu râu
19 Bộ phận giữ phụ kiện
20 Phụ kiện bàn chải làm sạch bấm bật
21 Phụ kiện đầu tỉa lông mũi bấm bật
Lưu ý: Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau đối với
những sản phẩm khác nhau. Hộp cho biết các phụ
kiện được đi kèm với thiết bị của bạn.
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Biểu tượng trên tay cầm thiết bị của tôi có ý nghĩa
gì?
Biểu
tượng 

Hành vi Ý nghĩa

Nhấp nháy
chậm khi bạn
tháo máy cạo
râu khỏi Hộp
làm sạch
nhanh trong
chương trình
làm sạcha

Chương trình làm sạch bị gián đoạn. Nếu
bạn đặt máy cạo trở lại Hộp làm sạch nhanh
trong vòng 4 giây, chương trình làm sạch sẽ
tự động tiếp tục.

Nhấp nháy Làm sạch máy cạo râu trong Hộp làm sạch
nhanh. Làm sạch phụ kiện dưới vòi nước.

Sáng lên liên
tục

Chương trình làm sạch đang diễn ra.

Nhấp nháy
nhanh khi
bạn tháo máy
cạo râu khỏi
Hộp làm sạch
nhanh hoặc
nhấn vào nút
bật/tắt trong
chương trình
làm sạch

Chương trình làm sạch bị dừng lại. Nếu
muốn tiếp tục, bạn cần khởi động lại chu
trình làm sạch bằng cách đặt máy cạo râu
vào Hộp làm sạch nhanh rồi nhấn nút
bật/tắt.

Nhấp nháy
khi nhấn nút
bật/tắt

Khóa du lịch đã được kích hoạt.

Sáng đèn khi
bạn cầm thiết
bị lên

Số vạch sáng lên cho thấy dung lượng pin
còn lại.
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Biểu
tượng 

Hành vi Ý nghĩa

Đèn dưới
cùng nhấp
nháy màu
cam

Pin gần hết.

Đèn nhấp
nháy tuần tự

Thiết bị đang sạc.

Sáng lên liên
tục

Thiết bị đã được sạc đầy.

Nhấp nháy Trước khi bật thiết bị, phải ngắt nguồn điện
kết nối thiết bị với ổ điện.

Biểu tượng trên Hộp làm sạch nhanh có ý nghĩa
là?
Biểu
tượng

Hành vi Ý nghĩa

Hiển thị trên Hộp làm sạch
nhanh

Cần thay Mô-đun hộp làm sạch
nhanh.

Làm cách nào để sạc thiết bị?
Hãy sạc thiết bị trước khi sử dụng lần đầu tiên và khi
đèn dưới cùng của chỉ báo trạng thái pin nhấp nháy
màu cam, cho thấy pin gần hết.
Thời gian sạc pin mất khoảng 1 giờ.
Sạc nhanh: Sau khi sạc được khoảng 5 phút, pin đủ
năng lượng cho một lần cạo.
Khi đã sạc đầy, thiết bị có thời gian hoạt động không
dây lên đến 60 phút.
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Lưu ý: Bạn không thể sử dụng thiết bị trong khi sạc.

Sạc bằng bộ nguồn
1 Đảm bảo thiết bị đã được tắt.
2 Cắm phích cắm nhỏ vào thiết bị và cắm bộ điều

hợp vào ổ điện.
- Khi thiết bị ở chế độ sạc nhanh, các đèn của chỉ

báo trạng thái pin lần lượt sáng lên. Sau khoảng
5 phút, đèn dưới cùng của chỉ báo trạng thái pin
nhấp nháy. Pin hiện có đủ năng lượng cho một
lần cạo.

- Khi thiết bị sạc, đèn dưới cùng của chỉ báo
trạng thái pin sẽ nhấp nháy đầu tiên, sau đó
sáng liên tục. Sau đó, đèn thứ hai sẽ nhấp nháy
và sáng liên tục, và cứ tiếp tục như vậy cho tới
khi thiết bị được sạc đầy.

- Khi thiết bị đã được sạc đầy, cả ba đèn chỉ báo
pin sẽ sáng liên tục. Đèn tự động tắt sau
khoảng 30 phút.

3 Sau khi sạc, hãy rút bộ nguồn ra khỏi ổ điện và rút
phích cắm nhỏ ra khỏi thiết bị.

Sạc pin bằng đế sạc (chỉ có ở một số kiểu máy nhất định)
1 Đảm bảo thiết bị đã được tắt.
2 Cắm phích cắm nhỏ vào đế sạc và cắm bộ nguồn

vào ổ điện.
3 Đặt thiết bị vào đế sạc.

Chỉ có ở các kiểu máy nhất định: Vòng đèn ở dưới
cùng của đế sạc sáng lên và quay nhanh.
- Sau khoảng 5 phút, vòng đèn quay chậm hơn.

Pin hiện có đủ năng lượng cho một lần cạo.
- Khi thiết bị tiếp tục sạc, vòng đèn trở nên sáng

hơn và quay chậm hơn.
- Khi thiết bị được sạc đầy, vòng đèn sáng lên

hoàn toàn và dừng quay.
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4 Sau khi sạc, hãy rút bộ nguồn ra khỏi ổ điện và rút
phích cắm nhỏ ra khỏi đế sạc.

Biểu tượng "Rút phích cắm để sử dụng" 
Biểu tượng "rút phích cắm để sử dụng" nhấp nháy để
nhắc bạn ngắt kết nối thiết bị khỏi ổ điện và rút phích
cắm nhỏ khỏi thiết bị trước khi bật thiết bị.

Làm cách nào để sử dụng thiết bị và phụ kiện?
Cảnh báo: Luôn kiểm tra thiết bị và tất cả phụ
kiện trước khi sử dụng. Không sử dụng thiết bị
hoặc bất kỳ phụ kiện nào nếu bị hư hỏng, vì
điều này có thể gây thương tích. Luôn thay thế
bộ phận bị hỏng bằng bộ phận cùng loại và
đúng tiêu chuẩn.
Lưu ý: Máy cạo râu này có khả năng chống thấm
nước. Nó thích hợp với việc sử dụng khi tắm và rửa
dưới vòi nước. Vì lý do an toàn, thiết bị chỉ có thể
được vận hành không dây.

Cạo râu
Bạn có thể sử dụng thiết bị này ở cả trạng thái khô lẫn
ướt, thậm chí là trong khi tắm. Khi cạo ở tình trạng
ướt, hãy bôi nước và bọt hoặc kem cạo râu lên da, rồi
rửa đầu cạo dưới vòi nước ấm trước khi thực hiện các
bước bên dưới.
1 Bật thiết bị.
2 Di chuyển đầu cạo trên da theo di chuyển xoay

vòng để loại bỏ toàn bộ lông mọc theo các hướng
khác nhau. Đảm bảo mỗi đầu cạo đều tiếp xúc
hoàn toàn với da. Ấn nhẹ để cạo sát da một cách
thoải mái.
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Lưu ý: Không ấn quá mạnh, vì làm như vậy có thể
làm kích thích da.
Lưu ý: Nếu bạn đang cạo bằng kem hoặc bọt, hãy
rửa bộ phận cạo thường xuyên trong khi cạo để
đảm bảo bộ phận cạo tiếp tục trượt trơn tru trên da.

3 Sử dụng các cạnh hẹp của bộ phận cạo để cạo ở
các vùng khó với tới như quai hàm và vùng dưới
mũi.

4 Tắt máy và vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
Lưu ý: Nhớ rửa sạch bọt hoặc kem cạo râu trên
thiết bị.

Giai đoạn thay đổi thích nghi của da
Các lần cạo đầu tiên có thể không mang lại kết quả
bạn mong đợi và da bạn thậm chí có thể hơi bị kích
ứng. Đây là hiện tượng bình thường. Da và râu bạn
cần thời gian để thích nghi với bất kỳ hệ thống cạo râu
mới nào. Để cho phép da bạn thích nghi với thiết bị
mới này, chúng tôi khuyên bạn nên cạo râu thường
xuyên (ít nhất 3 lần mỗi tuần) và chỉ cạo bằng thiết bị
này trong khoảng thời gian 3 tuần.
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Nhắc chùi rửa
Khi bạn tắt thiết bị, chỉ báo nhắc làm sạch sẽ nhấp
nháy để nhắc bạn làm sạch thiết bị.
- Làm sạch thiết bị và phụ kiện sau mỗi lần sử dụng

để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.
- Làm sạch kỹ các đầu cạo mỗi tháng 1 lần hoặc khi

thiết bị không cạo tốt như trước.
Cắt tỉa
Bạn có thể sử dụng đầu tỉa để cắt tỉa tóc mai và ria.
1 Ấn thanh trượt đầu tỉa xuống để mở đầu tỉa.
2 Bật thiết bị.

3 Giữ đầu tỉa vuông góc với da và di chuyển thiết bị
xuống trong khi ấn nhẹ.

4 Bạn cũng có thể sử dụng đầu tỉa bên dưới mũi.
5 Tắt thiết bị và làm sạch đầu tỉa sau mỗi lần sử

dụng để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.
6 Đóng đầu tỉa.
Sử dụng các phụ kiện dễ tháo ráp
Lưu ý: Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau cho những
sản phẩm khác nhau. Hộp cho biết các phụ kiện được
đi kèm với thiết bị của bạn.
Sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu cùng với lược
Bạn có thể sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu cùng với
lược được gắn kèm để tạo kiểu cho râu ở một cài đặt
cố định hoặc ở các cài đặt độ dài khác nhau. Bạn
cũng có thể sử dụng phụ kiện này để cắt tỉa trước
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những sợi râu dài trước khi cạo, để cạo râu thoải mái
hơn.
Cài đặt độ dài râu trên phụ kiện tạo kiểu râu tương
ứng với độ dài râu còn lại sau khi cắt và nằm trong
khoảng từ 1 đến 5 mm.
1 Vặn đầu cạo hoặc phụ kiện khác để tháo khỏi tay

cầm và ấn phụ kiện tạo kiểu râu vào tay cầm.

2 Trượt thẳng lược vào các rãnh dẫn ở cả hai bên
của phụ kiện tạo kiểu râu.

3 Nhấn nút chọn độ dài, sau đó ấn nút sang phải
hoặc trái để chọn cài đặt độ dài bạn muốn.

4 Bật thiết bị.

5 Di chuyển thiết bị lên trên trong khi ấn nhẹ. Đảm
bảo mặt trước của lược tiếp xúc hoàn toàn với da.

6 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.
Sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu mà không dùng
lược
Bạn có thể sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu không có
lược để tạo đường viền cho râu, ria mép, tóc mai hoặc
đường viền quanh gáy của bạn đến độ dài 0,5 mm. 
Bạn có thể sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu cùng với
lược được gắn kèm để tạo kiểu cho râu ở một cài đặt
cố định hoặc ở các cài đặt độ dài khác nhau. Bạn
cũng có thể sử dụng phụ kiện này để cắt tỉa trước
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những sợi râu dài trước khi cạo, để cạo râu thoải mái
hơn.
1 Kéo lược ra khỏi phụ kiện tạo kiểu cho râu.

Lưu ý: Cầm lược ở giữa để kéo lược ra khỏi phụ
kiện tạo kiểu râu. Không kéo ở hai bên lược.

2 Bật thiết bị.

3 Giữ phụ kiện tạo kiểu râu vuông góc với da và di
chuyển thiết bị xuống trong khi ấn nhẹ.

4 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.
Sử dụng phụ kiện đầu tỉa lông mũi/tai
Bạn có thể sử dụng phụ kiện đầu tỉa lông mũi/tai để
cắt tỉa lông mũi và/hoặc lông tai.
Cắt tỉa lông mũi
Đảm bảo cả phụ kiện đầu tỉa lông mũi/tai và lỗ mũi
luôn sạch sẽ trước khi tỉa.
1 Vặn đầu cạo hoặc phụ kiện khác để tháo khỏi tay

cầm và ấn phụ kiện đầu tỉa lông mũi/tai vào tay
cầm.

2 Bật thiết bị.
3 Cẩn thận đưa đầu cắt tỉa vào trong lỗ mũi bạn.

Không đưa phụ kiện vào sâu trong lỗ mũi bạn quá
0,5 cm.

4 Từ từ di chuyển đầu tỉa quanh mỗi lỗ mũi, đảm bảo
giữ chặt cạnh của đầu tỉa trên da. Thao tác này
làm giảm hiệu ứng gây buồn.

5 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.
Gỉ mũi có thể chặn bộ phận cắt khiến thiết bị không
bật lên được. Nếu bộ phận cắt bị tắc, hãy vệ sinh phụ
kiện.
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Cắt tỉa lông tai
Đảm bảo rằng ống tai ngoài của bạn sạch sẽ và
không có ráy tai.
1 Bật thiết bị.
2 Di chuyển chậm đầu cắt tỉa dọc theo vành tai để

cắt tỉa lông tai mọc chờm ra khỏi vành tai.
3 Cẩn thận đưa đầu cắt tỉa vào trong ống tai ngoài.

Không đưa đầu cắt tỉa vào sâu trong ống tai của
bạn quá 0,5 cm vì như vậy có thể gây hại cho
màng nhĩ.

4 Nhẹ nhàng xoay đầu cắt tỉa xung quanh ống tai
ngoài của bạn để tỉa hết các phần lông không
mong muốn.

5 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.
Bảo quản và di chuyển
Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên để thiết bị và các
phụ kiện khô trước khi bảo quản cho lần sử dụng tiếp
theo.
- Lắp nắp bảo vệ (nếu có) vào máy cạo râu để

không bị tích tụ bụi bẩn.
- Cất thiết bị trong bao đi kèm (nếu có).
- Bạn cũng có thể đặt thiết bị trên đế sạc đi kèm

(nếu có) hoặc trong Hộp làm sạch nhanh của
Philips đi kèm (nếu có).

Khóa du lịch
Bạn có thể khóa máy cạo râu khi du lịch/công tác để
máy cạo không vô tình bật lên.

3 sec.

Nhấn nút bật/tắt khoảng 3 giây để sử dụng chế độ
khóa du lịch. 
Khi khóa du lịch được kích hoạt, biểu tượng khóa du
lịch sẽ nhấp nháy.
Nhấn nút on/off (bật/tắt) trong 3 giây.
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Sau khi khóa du lịch bị vô hiệu hóa, thiết bị sẽ tự động
bật lên.
Lưu ý: Máy cạo tự động mở khóa khi được kết nối với
ổ cắm điện.

Làm cách nào để làm sạch thiết bị và phụ kiện?
Làm sạch thiết bị và phụ kiện sau mỗi lần sử dụng để
đạt được hiệu suất tối ưu. 

Rửa máy cạo râu dưới vòi nước
Làm sạch máy cạo râu sau mỗi lần sử dụng để ngăn
tắc nghẽn và hư hỏng.
Không dùng khăn bông hay khăn giấy đê ̉lau khô bộ
phận cạo vì chúng có thê ̉làm hư các đầu cạo.
Khi rửa bộ phận cạo, nước có thể rỉ ra từ đế của máy
cạo. Đây là hiện tượng bình thường.
1 Bật máy cạo râu.
2 Rửa bộ phận cạo dưới vòi nước ấm.

3 Tắt máy cạo râu. Bấm nút tháo để mơ ̉bộ phận
cạo.
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4 Rửa sạch ngăn chứa râu tóc dưới vòi nước ấm.

5 Rửa bộ phận giữ đầu cạo dưới vòi nước ấm.
6 Cẩn thận lắc sạch nước còn thừa và để cho bộ

phận giữ đầu cạo khô.

7 Đóng bô ̣phận cạo lại.

Vệ sinh toàn bộ
Bạn nên vệ sinh kỹ các đầu cạo mỗi tháng 1 lần hoặc
khi máy cạo không cạo tốt như trước.
1 Đảm bảo tắt và rút thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.
2 Ấn nút tháo trên bộ phận cạo và kéo bô ̣phận giữ

đầu cạo khỏi bộ phận cạo.

3 Rửa khoang chứa râu tóc và bộ phận giữ đầu cạo
dưới vòi nước.

4 Tháo đầu cạo. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem
"Làm cách nào để thay đầu cạo?".
Lưu ý: Không chùi rửa nhiều lưỡi dao cạo và nắp
bảo vệ cùng một lúc vì chúng hợp thành từng bộ.
Nếu vô tình gắn nhầm lưỡi dao cạo vào nắp bảo
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vệ, thì phải mất vài tuần sau máy mới hoạt động tốt
trở lại.

5 Rửa bộ phận cắt và bộ phận bảo vệ dưới vòi nước.
6 Rũ hết phần nước đọng.
7 Lắp các đầu cạo trở lại bộ phận cạo. Để biết hướng

dẫn chi tiết, hãy xem "Làm cách nào để thay đầu
cạo?".

8 Lắp bản lề của bộ phận giữ đầu cạo vào trong khe
ở đầu bộ phận cạo rồi đóng bộ phận cạo.

Làm sạch đầu tỉa tóc mai và ria mép
Làm sạch đầu tỉa sau mỗi lần sử dụng để ngăn tắc
nghẽn và hư hỏng.
Không dùng khăn bông hay khăn giấy đê ̉lau khô răng
tỉa vì chúng có thể làm hư răng tỉa.
1 Đảm bảo tắt và rút thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.
2 Ấn thanh trượt đầu tỉa xuống để mở đầu tỉa tóc mai

và ria mép.

3 Bật thiết bị và rửa sạch đầu tỉa tóc mai và ria mép
bằng nước ấm.

4 Sau khi làm sạch, tắt thiết bị.
5 Cẩn thận lắc hết nước còn thừa và để khô đầu tỉa

tóc mai và ria mép.
6 Đóng đầu tỉa.
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Mẹo: Để có hiệu suất tối ưu, hãy bôi trơn răng của
đầu tỉa tóc mai và ria mép bằng một giọt dầu khoảng
sáu tháng một lần (sản phẩm không kèm theo dầu).

Làm sạch các phụ kiện dễ tháo ráp
Không dùng khăn bông hoặc khăn giấy để lau khô các
phụ kiện đầu tỉa hoặc tạo kiểu râu vì chúng có thể làm
hư răng tỉa.
Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau cho những sản
phẩm khác nhau. Hộp cho biết các phụ kiện được đi
kèm với thiết bị của bạn.
Làm sạch các phụ kiện tháo ráp sau mỗi lần sử dụng
để đạt được hiệu suất tối ưu.
1 Đảm bảo thiết bị đã được tắt.
2 Vặn đầu phụ kiện để tháo khỏi tay cầm.

Kéo đầu bàn chải làm sạch ra khỏi bộ phận giữ
phụ kiện.

3 Vệ sinh kỹ các bộ phận bằng nước ấm. Chỉ dùng
xà phòng trên phụ kiện bàn chải làm sạch.
Mẹo: Nếu việc rửa phụ kiện tỉa lông mũi/tai dưới
vòi là không đủ, hãy ấn phụ kiện lên tay cầm và
nhúng đầu tỉa vào cốc nước ấm trong vài phút. Sau
đó, bật thiết bị và rửa dưới vòi nước.

4 Cẩn thận lắc sạch nước còn thừa khỏi phụ kiện tạo
kiểu râu, lược và phụ kiện tỉa lông mũi/tai, sau đó
để khô hoàn toàn trong không khí.
Dùng khăn lau khô phụ kiện bàn chải làm sạch.
Không dùng khăn bông hay khăn giấy để lau khô
bộ phận cắt vì chúng có thê ̉làm hư răng tỉa.
Mẹo: Để có hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên bôi
trơn các răng của phụ kiện tạo kiểu râu bằng một
giọt dầu máy khâu.
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Làm cách nào để sử dụng Hộp làm sạch nhanh?
Chuẩn bị Hộp làm sạch nhanh để sử dụng

1 Vặn và tháo phần trên cùng của Hộp làm sạch
nhanh.

2

1

2 Vặn và tháo nắp của Mô-đun hộp làm sạch nhanh.

3 Nhấc vấu trên màng bịt và kéo phần góc để gỡ
màng bịt ra khỏi Mô-đun hộp làm sạch nhanh.

4 Ấn vào mẩu tròn nhỏ trên tay cầm của Mô-đun hộp
làm sạch nhanh để tách móc gài trên tay cầm.

5 Đặt Mô-đun hộp làm sạch nhanh vào Hộp làm
sạch nhanh.
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6 Đặt phần đầu của Hộp làm sạch nhanh vào lại đế
và vặn theo chiều kim đồng hồ đến khi nghe thấy
tiếng "cạch".

Không được nghiêng Hộp làm sạch nhanh để tránh rò
rỉ.

Sử dụng Hộp làm sạch nhanh
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng máy cạo râu với bọt cạo râu,
kem cạo râu hoặc sản phẩm trước khi cạo, hãy rửa kỹ
các đầu cạo trước khi sử dụng Hộp làm sạch nhanh.
Luôn lắc sạch nước còn thừa ra khỏi máy cạo râu
trước khi đặt máy vào Hộp làm sạch nhanh.
1 Lộn ngược máy cạo râu rồi đặt vào Hộp làm sạch

nhanh. Máy cạo râu sẽ tự động phát hiện là đang ở
trong Hộp làm sạch nhanh.

2 Bật máy cạo râu để bắt đầu chương trình làm
sạch.
Mỗi chương trình làm sạch mất khoảng 1 phút.
Trong chương trình làm sạch, biểu tượng làm sạch
sáng lên liên tục và biểu tượng màu xanh lam có
xung nhịp.

Tay cầm của máy cạo râu sẽ rung nhanh 2 lần khi
chương trình làm sạch kết thúc.

3 Để máy cạo râu khô hoàn toàn trong Hộp làm sạch
nhanh, sau đó mới cất máy.
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Thay Mô-đun hộp làm sạch nhanh
Thay Mô-đun hộp làm sạch ngay khi biểu tượng thay
mô-đun trên Hộp làm sạch nhanh hiển thị hoặc làm
theo bảng bên dưới.

Tần suất sử dụng Số chu trình Thời điểm thay Mô-
đun hộp làm sạch
nhanh

Mỗi ngày Khoảng 30 Mỗi tháng

Vài lần mỗi tuần Khoảng 20 2 tháng 1 lần

Mỗi tuần Khoảng 13 3 tháng 1 lần

Mỗi tháng Khoảng 3 3 tháng 1 lần

1 Vặn và tháo phần trên cùng của Hộp làm sạch
nhanh.

2 Nhấc Mô-đun hộp làm sạch nhanh ra khỏi Hộp làm
sạch nhanh bằng cách dùng tay cầm.

3 Đổ dung dịch còn lại xuống ống xả và tái chế mô-
đun rỗng theo quy định về xử lý rác thải tại địa
phương.
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4 Đặt Mô-đun hộp làm sạch nhanh mới vào Hộp làm
sạch nhanh.
Quét mã QR ở bên trái hoặc truy cập
www.philips.com/cleaning-cartridge để yêu cầu
thay thế Mô-đun hộp làm sạch nhanh.

Làm cách nào để thay đầu cạo?
Để có hiệu suất cao tối đa, chúng tôi khuyên bạn nên
thay đầu cạo hai năm một lần.
Thay ngay những đầu cạo bị hư hỏng. Luôn thay đầu
cạo bằng đầu cạo Philips chính hãng.

Thay các đầu cạo
1 Tắt máy cạo râu.
2 Ấn nút tháo trên bộ phận cạo và kéo bô ̣phận giữ

đầu cạo khỏi bộ phận cạo.

2

1

3 Xoay các vòng giữ ngược chiều kim đồng hồ và
tháo chúng ra. Đặt sang một bên ở nơi an toàn.

4 Tháo đầu cạo ra khỏi bộ phận giữ đầu cạo.
Bỏ đầu cạo đã qua sử dụng ngay để tránh lẫn với
đầu cạo mới.
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5 Đặt đầu cạo mới vào bộ phận giữ.

2

1 6 Đặt các vòng giữ trở lại trên đầu cạo và xoay
chúng theo chiều kim đồng hồ để gắn lại vòng giữ.

- Mỗi vòng giữ có hai khe trống vừa khít vào các
phần nhô ra của bộ phận giữ đầu cạo. Xoay vòng
theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe tiếng
'click' cho biết vòng đã được gắn cố định.

Lưu ý: Giữ bộ phận giữ đầu cạo trong tay khi bạn
lắp lại đầu cạo và gắn lại vòng giữ. Không đặt bộ
phận giữ đầu cạo trên bề mặt vì làm như vậy có
thể gây hư hỏng.

7 Lắp bản lề của bộ phận giữ đầu cạo vào trong khe
ở đầu bộ phận cạo rồi đóng bộ phận cạo.

Hỗ trợ
Đặt mua phụ kiện

Để mua phụ kiện hoặc các bộ phận thay thế, truy cập
www.philips.com/parts-and-accessories hoặc tới đại lý
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Philips của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với Trung
tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia
của mình (xem tờ bảo hành quốc tế để biết chi tiết liên
hệ).
Các phụ kiện và bộ phận thay thế sau đây hiện đang
có sẵn:
- Đầu cạo Philips thay thế SH71
- 2 Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips CC12
- 3 Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips CC13
- 6 Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips CC16
Lưu ý: Tính sẵn có của các phụ kiện có thể khác
nhau, tùy theo quốc gia. 

Cách khắc phục sự cố
Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải nhất
với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề
với những thông tin sau, hãy truy cập
www.philips.com/support để xem một danh sách các
câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc
Người tiêu dùng tại quốc gia của bạn.

Máy cạo râu
Sự cố Nguyên nhân dự

đoán
Giải pháp

Thiết bị không
hoạt động khi
nhấn bật/tắt.

Thiết bị vẫn đang
được cắm vào ổ
điện. Vì lý do an
toàn, thiết bị chỉ có
thể được sử dụng
khi không có dây.

Rút phích cắm điện ra khỏi thiết
bị và nhấn nút on/off (bật/tắt) để
bật thiết bị.

Pin sạc hết điện. Sạc pin.

Khóa di chuyển đã
được kích hoạt.

Nhấn nút on/off (bật/tắt) trong 3
giây để tắt chế độ khóa du lịch.
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Sự cố Nguyên nhân dự
đoán

Giải pháp

Bộ phận cạo bị bẩn
hoặc bị hư hỏng tới
mức mô-tơ không
thể chạy. 

Làm sạch kỹ đầu cạo hoặc thay
đầu cạo. 

 Thiết bị không
cạo tốt như
trước đây.

Các đầu cạo đa ̃bị
hư hỏng hay bi ̣mòn.

Thay đầu cạo.

Râu tóc dài hoặc bụi
bẩn làm cản trở việc
cạo.

Vệ sinh kĩ càng các đầu cạo.

Nước rỉ ra từ
đáy thiết bị.

Trong quá trình làm
sạch, nước có thể
tích tụ ở giữa phần
thân bên trong và vỏ
bên ngoài của thiết
bị.

Điều này là bình thường và
không nguy hiểm vì tất cả các
chi tiết điện tử được bọc trong
bộ nguồn kín bên trong thiết bị.

Hộp làm sạch nhanh của Philips
Sự cố Nguyên nhân dự

đoán
Giải pháp

Máy cạo râu của tôi
không sạch sau khi
dùng Hộp làm sạch
nhanh Philips.

Bạn đã tháo máy cạo
trước khi chương trình
làm sạch kết thúc.

Hãy để máy cạo trong
Hộp làm sạch nhanh
Philips trong suốt
chương trình làm sạch.
Mỗi chương trình làm
sạch mất khoảng 1
phút. Biểu tượng làm
sạch sẽ tắt khi chương
trình làm sạch hoàn
tất.

Cần thay Mô-đun hộp
làm sạch nhanh
Philips.

Thay Mô-đun hộp làm
sạch nhanh Philips.

Hộp làm sạch nhanh
Philips bị nghiêng.

Đặt Hộp làm sạch
nhanh Philips trên bề
mặt phẳng.
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Hộp làm sạch nhanh
Philips không bật.

Hộp làm sạch nhanh
Philips chạy bằng
động cơ của máy cạo
râu.

Đặt máy cạo râu vào
Hộp làm sạch nhanh
Philips. Bật máy cạo
râu.

Máy cạo râu đang
được cắm vào ổ điện.

Rút phích cắm của
máy cạo râu ra khỏi bộ
nguồn.

Máy cạo râu hết pin. Sạc máy cạo râu trước
khi sử dụng Hộp làm
sạch nhanh Philips.

Hộp làm sạch nhanh
Philips bị tràn.

Bạn thường xuyên sử
dụng Hộp làm sạch
nhanh Philips sau khi
rửa máy cạo râu
nhưng không lắc sạch
nước thừa.

Hãy lắc sạch nước
thừa sau mỗi lần rửa
đầu cạo, rồi mới đặt
máy cạo râu vào Hộp
làm sạch nhanh
Philips.

Bạn cạo râu bằng kem
hoặc bọt cạo râu và
không rửa máy cạo
râu trước khi dùng Hộp
làm sạch nhanh
Philips.

Hãy rửa kỹ đầu cạo
trước khi sử dụng Hộp
làm sạch nhanh
Philips.
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