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Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!
Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma
pagalba, savo produktą užregistruokite adresu
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www.philips.com/welcome arba naudodamiesi
programėle.

Bendrasis aprašymas
1 Spyruoklinis kirpimo peiliukas
2 Kirpimo mašinėlės atlaisvinimo slankiklis
3 Skutimo įtaisas
4 Skutimo įtaiso atlaisvinimo mygtukas
5 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
6 Rankena
7 Lizdas mažam kištukui
8 Įkrovimo stovas
9 Maitinimo blokas
10 Mažas kištukas
11 Apsauginis dangtelis
12 Krepšelis
13 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė
14 „Quick Clean Pod“
15 Valymo šepetėlis
16 Ilgio nustatymai
17 Įstatomas barzdos formavimo priedas
18 Barzdos formavimo priedo šukos
19 Priedo laikiklis
20 Užspaudžiamas valymo šepetėlio priedas
21 Užspaudžiamas nosies plaukų kirptuvo priedas
Pastaba. Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai
gali būti skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai,
kurie pridedami prie jūsų prietaiso.
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Ką reiškia paveikslėliai ant mano prietaiso
rankenos?
Piktogra
ma 

Elgesys Reikšmė

Lėtai mirksi,
kai išimate
skustuvą iš
„Quick Clean
Pod“
vykstant
valymo
programaia

Valymo programa buvo pertraukta. Jei
per keturias sekundes vėl įdėsite
skustuvą į „Quick Clean Pod“, valymo
programa bus automatiškai tęsiama.

Mirksi Valykite skustuvą „Quick Clean Pod“.
Plaukite priedus vandeniu iš čiaupo.

Nuolat
šviečia

Valymo programa vykdoma.

Greitai
mirksi, kai
išimate
skustuvą iš
„Quick Clean
Pod“ arba
paspaudžiat
e įjungimo /
išjungimo
mygtuką
vykstant
valymo
programai

Valymo programa buvo sustabdyta. Jei
norite tęsti, turite vėl paleisti valymo ciklą,
įdėdami skustuvą į „Quick Clean Pod“ ir
paspausdami įjungimo / išjungimo
mygtuką.

Mirksi, kai
paspaudžiat
e roboto
įjungimo /
išjungimo
mygtuką

Kelioninis užraktas suaktyvintas.
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Piktogra
ma 

Elgesys Reikšmė

Įsižiebia, kai
paimate
prietaisą

Šviečiančių juostelių skaičius rodo likusią
baterijos įkrovą.

Apatinė
lemputė
mirksi
oranžine
spalva

Baterija beveik išeikvota.

Lemputės
mirksi iš eilės

Prietaisas įkraunamas.

Nuolat
šviečia

Prietaisas yra visiškai įkrautas.

Mirksi Turite atjungti prietaisą nuo sieninio
elektros lizdo, kad galėtumėte jį įjungti.

Ką reiškia paveikslėlis ant mano „Quick Clean
Pod“?
Pikto
gram
a

Poveikis Reikšmė

Pasimato „Quick Clean
Pod“

Reikia pakeisti „Quick Clean
Pod“ kasetę.

Kaip įkrauti prietaisą?
Įkraukite prietaisą prieš naudodami jį pirmą kartą ir
kai baterijos būsenos indikatoriaus apatinė
lemputė mirksi oranžine spalva, reiškiančia, kad
baterija beveik išeikvota.
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Įkrovimas trunka maždaug 1 valandą.

Greitas įkrovimas: Bateriją krovus maždaug 5
minutes, įkrovimo pakanka vienam skutimuisi.

Kai prietaisas yra iki galo įkrautas, neprisijungus
prie maitinimo šaltinio dirbti galima iki 60 minučių.
Pastaba. Įkraunant prietaisą jo naudoti negalima.

Įkrovimas maitinimo bloku
1 Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
2 Įkiškite mažąjį kištuką į prietaisą ir adapterį

įjunkite į sieninį elektros lizdą.
- Kai prietaisais įkraunamas greito įkrovimo

režimu, baterijos būsenos indikatoriaus
lemputės įsižiebia viena po kitos. Po
maždaug 5 minučių baterijos būsenos
indikatoriaus apatinė lemputė pradeda
mirksėti. Dabar baterijos energijos pakanka
vienam skutimuisi.

- Kraunant prietaisą, apatinė baterijos
būsenos indikatoriaus lemputė iš pradžių
mirksi, o paskui nuolat šviečia. Paskui mirksi
ir nuolat šviečia antroji lemputė ir taip vyksta
toliau, kol prietaisas visiškai įkraunamas.

- Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, visos trys
baterijos indikatoriaus lemputės
nenutrūkstamai šviečia. Po maždaug 30
minučių šviesa išjungiama automatiškai.

3 Įkrovę maitinimo bloką ištraukite iš sieninio
elektros lizdo, o mažąjį kištuką – iš prietaiso.

Krovimas įkrovimo stove (tik tam tikri modeliai)
1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
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2 Įstatykite mažą kištuką į įkrovimo stovą, o
maitinimo bloką į sieninį elektros lizdą.

3 Prietaisą įstatykite į įkrovimo stovą.

Tik tam tikri modeliai: Įsižiebia įkrovimo stovo
apačioje esantis šviesos žiedas ir greitai sukasi.
- Po maždaug 5 minučių šviesos žiedas sukasi

lėčiau. Dabar baterijos energijos pakanka
vienam skutimuisi.

- Kai prietaisas kraunamas, šviesos žiedas
tampa ryškesnis ir sukasi lėčiau.

- Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, šviesos
žiedas visiškai įsižiebia ir nustoja suktis.

4 Įkrovę maitinimo bloką ištraukite iš sieninio
elektros lizdo, o mažąjį kištuką – iš įkrovimo
stovo.

Simbolis „Atjunkite, norėdami naudoti“ 
Simbolis „Atjunkite, norėdami naudoti“ mirksi, kad
primintų, jog norėdami įjungti prietaisą, turite
atjungti jį nuo sieninio elektros lizdo ir ištraukti
mažą kištuką iš prietaiso.

Kaip naudoti prietaisą ir priedus?
Įspėjimas. Prieš naudodami visada
patikrinkite skustuvą ir visus priedus.
Nenaudokite prietaiso ar bet kokio priedo,
jei jie apgadinti, nes dėl to galimas
sužalojimas. Visada pakeiskite apgadintą
dalį originalia dalimi.

Pastaba. Šis prietaisas atsparus vandeniui. Jį
galima naudoti vonioje ar duše ir valyti po vandens
srove iš čiaupo. Todėl saugumo sumetimais
prietaisą galima naudoti tik be laido.
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Skutimasis
Šį prietaisą galite naudoti sausą ar sudrėkintą,
netgi duše. Drėgnam skutimuisi užtepkite ant odos
vandens ir skutimosi putų arba gelio ir nuplaukite
skutimosi galvutes po vandeniu iš čiaupo, prieš
atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
1 Įjunkite prietaisą.
2 Skutimo galvutes ant odos judinkite

apskritiminiais judesiais, kad pakliūtų visi
plaukai, augantys skirtingomis kryptimis. Kad
skutimas būtų glotnus ir komfortabilus, šiek tiek
spauskite.
Pastaba. Nespauskite per stipriai, nes tai gali
lemti odos sudirginimą.
Pastaba. Jeigu skutatės su geliu ar putomis,
reguliariai skalaukite skutimosi įtaisą, kad jis ir
toliau sklandžiai slystų per jūsų odą.

3 Sunkiai pasiekiamas veido sritis, pavyzdžiui,
palei žandikaulio liniją ir po nosimi, skuskite
naudodami siaurąsias skutimosi įtaiso puses.

4 Kaskart panaudoję išjunkite ir išvalykite
prietaisą.
Pastaba. Pasirūpinkite nuo prietaiso nuplauti
visą putą arba skutimosi gelį.
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Odos prisitaikymo laikotarpis
Pradžioje skutimosi rezultatai gali būti ne tokie,
kokių tikėjotės, ir oda net gali šiek tiek sudirgti. Tai
normalu. Jūsų odai ir barzdai reikia laiko prisitaikyti
prie bet kurios naujos skutimosi sistemos. Kad oda
priprastų prie šio naujo prietaiso,
rekomenduojame 3 savaites reguliariai (mažiausiai
3 kartus per savaitę) skustis vien šiuo prietaisu.
Valymo priminimas
Kai prietaisą išjungiate, valymo priminimo
indikatorius mirksi primindamas, kad prietaisą
reikia išvalyti.
- Kaskart panaudoję išvalykite prietaisą ir priedus,

kad jis neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.
- Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes kartą

per mėnesį arba kai prietaisu nesiskutate bei kai
jis naudojamas.

Kirpimas
Kirptuvą galite naudoti norėdami padailinti
žandenas ir ūsus.

1 Norėdami atidaryti kirptuvą, pastumkite
kirptuvo atleidimo slankiklį žemyn.

2 Įjunkite prietaisą.

3 Kirptuvą laikykite statmenai odai ir prietaisą
leiskite žemyn švelniai spausdami.
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4 Taip pat kirptuvą galite naudoti panosei.
5 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir

išvalykite kirptuvą, kad jis neužsikimštų ir
nebūtų pažeistas.

6 Uždarykite kirptuvą.

„Click-on“ priedų naudojimas
Pastaba. Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai
gali būti skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai,
kurie pridedami prie jūsų prietaiso.

Barzdos formavimo prietaiso naudojimas su šukomis

Barzdos formavimo priedu su pridėtomis
šukomis galite barzdą modeliuoti, pasirinkdami
vieną fiksuotą nustatymą arba skirtingus kirpimo
ilgio nustatymus. Jį taip pat galite naudoti ilgiems
plaukams patrumpinti, kad būtų patogiau skustis.

Barzdos formavimo priedo plaukų ilgio nustatymai
atitinka likusį po kirpimo plaukų ilgį, diapazonas
nuo 1 iki 5 mm.

1 Pasukite skutimosi galvutę ar kitą priedą, kad jį
nuimtumėte nuo rankenos, ir paspauskite
barzdos formavimo priedą ant rankenos.

2 Įstumkite šukas tiesiai į griovelius, esančius
abiejose barzdos formavimo prietaiso priedo
pusėse.
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3 Paspauskite ilgio reguliatorių, tada pastumkite jį
į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte norimą
plaukų ilgio nustatymą.

4 Įjunkite prietaisą.

5 Prietaisu braukite aukštyn jį švelniai spausdami.
Užtikrinkite, kad šukų priekis visada liestųsi su
oda.

6 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir
išvalykite priedą.

Barzdos formavimo prietaiso naudojimas be šukų

Barzdos formavimo prietaiso priedą be šukų galite
naudoti barzdai, ūsams ir žandenoms ar kaklo
linijai formuoti (0,5 mm ilgio). 

Barzdos formavimo priedu su pridėtomis
šukomis galite barzdą modeliuoti, pasirinkdami
vieną fiksuotą nustatymą arba skirtingus kirpimo
ilgio nustatymus. Jį taip pat galite naudoti ilgiems
plaukams patrumpinti, kad būtų patogiau skustis.

1 Nuimkite šukas nuo barzdos formavimo
prietaiso.
Pastaba. Paimkite šukas per vidurį ir nuimkite
jas nuo barzdos formavimo priedo. Netraukite
šukų už kraštų.

2 Įjunkite prietaisą.

3 Barzdos formavimo priedą laikykite statmenai
odai ir prietaisą leiskite žemyn švelniai
spausdami.

4 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir
išvalykite priedą.

Nosies / ausų plaukų kirptuvo priedo naudojimas

Galite naudoti nosies / ausų plaukų kirptuvo
priedą nosies ir (arba) ausų plaukams kirpti.
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Nosies plaukų kirpimas

Prieš kirpdami įsitikinkite, kad nosies / ausų plaukų
kirptuvo priedas ir šnervės būtų švarūs.

1 Pasukite skutimosi galvutę ar kitą priedą, kad jį
nuimtumėte nuo rankenos, ir paspauskite
nosies / ausų plaukų kirptuvą ant rankenos.

2 Įjunkite prietaisą.
3 Atsargiai įkiškite kirpimo galvutę į vieną iš

šnervių.
Priedo nekiškite giliau nei 0,5 cm į šnerves.

4 Lėtai judinkite kirpimo galvutę ratukais
kiekvienos šnervės viduje, įsitikinę, kad galiuko
šonas yra tvirtai prispaustas prie odos. Taip
sumažinsite galimą kutenimą.

5 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir
išvalykite priedą.

Sudžiūvusi nosies gleivinė gali blokuoti skutimo
elementą ir neleisti įjungti prietaiso. Jei pjovimo
elementas užkimštas, išvalykite priedą.
Ausų plaukų kirpimas

Įsitikinkite, kad jūsų išorinės ausies angos yra
švarios ir kad jose nėra ausų sieros.
1 Įjunkite prietaisą.
2 Norėdami pašalinti aplink ausį esančius

plaukus, lėtai judinkite kirpimo galvutę ausies
pakraščiu.

3 Atsargiai įkiškite kirpimo galvutę į išorinę ausies
angą.
Kad nepažeistumėte ausies būgnelio, nekiškite
kirpimo galvutės į ausies angą giliau nei 0,5 cm.
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4 Norėdami pašalinti visus nepageidaujamus
plaukus iš išorinės ausies angos, kirpimo
galvutę lėtai apverskite.

5 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir
išvalykite priedą.

Saugojimas ir kelionės

Pastaba. Patariame prieš padedant iki kito
naudojimo leisti prietaisui ir jo priedams išdžiūti.

- Uždėkite apsauginį gaubtą (jei pateiktas) ant
skustuvo, kad apsaugotumėte jį nuo nešvarumų
susikaupimo.

- Prietaisą laikykite maišelyje (jei pateiktas).
- Arba laikykite prietaisą ant įkrovimo stovo (jei

pateiktas) arba „Philips Quick Clean Pod“ (jei
pateiktas).

Užrakinimas transportuojant

Galite užrakinti skustuvą, jei ruošiatės kelionei.
Kelionės užraktas apsaugo skustuvą nuo įjungimo
netyčia.

3 sec.

Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką 3
sekundes, kad panaudotumėte kelioninio užrakto
režimą. 

Kai kelionės užraktas įjungtas, mirksi kelionės
užrakto simbolis.

3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo /
išjungimo mygtuką.

Kai kelioninis užraktas išjungtas, prietaisas
automatiškai įsijungia.
Pastaba. Skustuvas atrakinamas automatiškai, kai
prijungiamas prie sieninio lizdo.
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Kaip valyti prietaisą ir priedus?
Kaskart panaudoję išvalykite prietaisą ir priedus,
kad jie optimaliai veiktų. 

Barzdaskutės plovimas po čiaupu
Kaskart panaudoję, išvalykite skustuvą, kad
neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.

Niekada nesausinkite skutimo įtaiso rankšluosčiu
arba servetėle, nes tai gali pakenkti skutimo
galvutėms.

Skalaujant skutimo įtaisą vanduo gali lašėti iš
skustuvo pagrindo. Tai normalu.
1 Įjunkite skustuvą.
2 Skutimo įtaisą skalaukite po šiltu vandeniu iš

čiaupo.

3 Išjunkite barzdaskutę. Paspauskite atlaisvinimo
mygtuką, kad atidarytumėte skutimo įtaisą.

4 Skalaukite plaukų kamerą po šiltu vandentiekio
vandeniu.
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5 Skutimo galvutės laikiklį praskalaukite po šiltu
vandeniu iš čiaupo.

6 Kruopščiai nukratykite vandens perteklių ir
leiskite skutimo galvutės laikikliui visiškai išdžiūti
ore.

7 Uždarykite skutimo įtaisą.

Kruopštus valymas
Rekomenduojame kruopščiai išvalyti skutimosi
galvutes kartą per mėnesį arba kai skustuvu
nesiskutate bei kai jis naudojamas.
1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjunkite

nuo sieninio elektros lizdo.
2 Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ant skutimo

įtaiso ir nuimkite skutimo galvučių laikiklį nuo
skutimo įtaiso.

3 Plaukų kamerą ir skutimosi galvutės laikiklį
skalaukite po vandeniu iš čiaupo.

4 Nuimkite skutimosi galvutes. Detalius
nurodymus rasite skyrelyje „Kaip pakeisti
skutimosi galvutes?“.
Pastaba. Vienu metu nevalykite daugiau kaip
vieno skutiklio ir apsaugo, nes jie visi vienas su
kitu suderinti. Jei netyčia įdėsite skutiklį į
netinkamą skutimo apsaugą, gali prireikti kelių
savaičių, kol bus atkurtas optimalus skutimas.
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5 Išplaukite peiliuką ir apsaugą po vandeniu iš
čiaupo.

6 Nupurtykite likusį vandenį.
7 Skutimo galvutes įstatykite atgal į skutimo įtaisą.

Detalius nurodymus rasite skyrelyje „Kaip
pakeisti skutimosi galvutes?“.

8 Įkiškite skutimosi galvutės laikiklio lankstą į angą
skutimosi įtaiso viršuje ir uždarykite skutimosi
įtaisą.

Spyruoklinio kirpimo peiliuko valymas
Kaskart panaudoję išvalykite kirptuvą, kad
neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.

Niekada nedžiovinkite kirptuvo dantų
rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galima
apgadinti kirptuvo dantis.
1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjunkite

nuo sieninio elektros lizdo.
2 Norėdami atidaryti spyruoklinį kirpimo peiliuką,

pastumkite kirptuvo atleidimo slankiklį žemyn.

3 Įjunkite prietaisą ir drungnu vandeniu
išskalaukite spyruoklinį kirpimo peiliuką.

4 Prietaisą išvalę, jį išjunkite.
5 Atsargiai nukratykite vandens perteklių ir leiskite

spyruokliniam kirpimo peiliukui išdžiūti.
6 Uždarykite kirptuvą.
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Patarimas. Kad kirpimas būtų optimalus, kas šešis
mėnesius sutepkite spyruoklinį kirpimo peiliuką
lašu mineralinės alyvos (alyva nepateikiama).

Užspaudžiamų priedų valymas
Kirptuvo arba barzdos formavimo priedo niekada
nešluostykite rankšluosčiu arba servetėle, nes taip
galima apgadinti kirpimo dantis.

Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti
skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie
pridedami prie jūsų prietaiso.

Kaskart panaudoję, išvalykite užspaudžiamus
priedus, kad jie optimaliai veiktų.
1 Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
2 Pasukite priedą, kad jį nuimtumėte nuo

rankenėlės.

Valymo šepetėlio galvutę tiesiai nutraukite nuo
priedo laikiklio.

3 Kruopščiai išvalykite dalis šiltu vandeniu.
Valymo šepetėlio priedui naudokite tik muilą.
Patarimas. Jeigu nosies / ausų plaukų kirptuvo
nepakanka išplauti vandeniu iš čiaupo,
užspauskite priedą ant rankenos ir kelioms
minutėms panardinkite kirpimo galvutę į stiklinę
šilto vandens. Tada įjunkite prietaisą ir plaukite
jį vandentiekio vandeniu.

4 Kruopščiai nukratykite vandens perteklių nuo
barzdos formavimo prietaiso, šukų ir nosies /
ausų plaukų kirptuvo priedų ir leiskite jiems
visiškai išdžiūti.

Nusausinkite valymo šepečio priedą
rankšluosčiu.
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Niekada nedžiovinkite pjovimo įtaiso
rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galima
apgadinti kirpimo dantis.

Patarimas. Kad barzdos formavimo priedas
gerai veiktų, reguliariai sutepkite priedo
dantelius lašu siuvimo mašinų alyvos.

Kaip naudoti „Quick Clean Pod“?
„Quick Clean Pod“ paruošimas naudoti

1 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ viršų.

2

1

2 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ kasetės
dangtelį.

3 Pakelkite sandariklio auselę ir patraukite ją už
kampo, kad nuo „Quick Clean Pod“ nuimtumėte
sandariklį.

4 Paspauskite mažą apskritą dalį ant „Quick Clean
Pod“ kasetės rankenos, kad nulaužtumėte ant
rankenos esančius kabliukus.
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5 Įdėkite „Quick Clean Pod“ kasetę į „Quick Clean
Pod“.

6 Uždėkite „Quick Clean Pod“ viršų atgal ant
pagrindo ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol
išgirsite spragtelėjimą.

Nepakreipkite „Quick Clean Pod“, kad neištekėtų.

„Quick Clean Pod“ naudojimas
Pastaba. Jei skustuvą naudojate su skutimosi
putomis, geliu arba prieš skutimą naudojamais
gaminiais, prieš naudodami „Quick Clean Pod“
kruopščiai nuplaukite skutimosi galvutes.
Prieš dėdami skustuvą į „Quick Clean Pod“,
visada nuo jo nukratykite vandens perteklių.
1 Įdėkite apverstą skustuvą į „Quick Clean Pod“.

Skustuvas automatiškai aptinka, kad jis yra
„Quick Clean Pod“.

2 Įjunkite skustuvą, kad pradėtumėte valymo
programą.
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Kiekviena valymo programa trunka maždaug
vieną minutę. Valymo programos metu nuolat
šviečia valymo simbolis ir pulsuoja mėlyna
piktograma.

Kai valymo programa yra baigta, skustuvo
rankena du kartus greičiau vibruoja.

3 Visada leiskite skustuvui visiškai išdžiūti „Quick
Clean Pod“, prieš dėdami jį saugoti.

„Quick Clean Pod“ kasetės keitimas
Nedelsdami pakeiskite „Quick Clean Pod“ kasetę,
kai ant „Quick Clean Pod“ atsiranda kasetės
keitimo piktograma, arba laikykitės toliau pateiktų
nurodymų lentelėje.

Naudojimo
dažnumas

Ciklai Kada reikia keisti
„Quick Clean Pod“
kasetę

Kasdien Maždaug 30 Kas mėnesį

Kelis kartus per
savaitę

Maždaug 20 Kas 2 mėnesius

Kas savaitę Maždaug 13 Kas 3 mėnesius

Kas mėnesį Maždaug 3 Kas 3 mėnesius

1 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ viršų.
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2 Paėmę už rankenos, iškelkite „Quick Clean Pod“
kasetę iš „Quick Clean Pod“.

3 Išpilkite likusį skystį į kanalizaciją ir išmeskite
tuščią kasetę pagal vietines atliekų šalinimo
taisykles.

4 Įdėkite naują „Quick Clean Pod“ kasetę į „Quick
Clean Pod“.

Nuskaitykite kairėje pusėje esantį QR kodą arba
aplankykite www.philips.com/cleaning-
cartridge, kad užsisakytumėte pakeičiamąsias
„Quick Clean Pod“ kasetes.

Kaip pakeisti skutimo galvutes?
Kad būtų užtikrintas geriausias skutimas,
patariame skutimo galvutes keisti kas dvejus
metus.

Apgadintas skutimo galvutes pakeiskite
nedelsdami. Skutimo galvutes visada keiskite
originaliomis „Philips“ skutimo galvutėmis.

Skutimo galvučių keitimas
1 Išjunkite barzdaskutę.
2 Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ant skutimo

įtaiso ir nuimkite skutimo galvučių laikiklį nuo
skutimo įtaiso.
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2

1

3 Pasukite laikymo žiedus prieš laikrodžio rodyklę
ir juos nuimkite. Padėkite juos į šalį saugioje
vietoje.

4 Skutimo galvutes nuimkite nuo skutimo
galvučių laikiklio.

Panaudotas skutimo galvutes nedelsdami
išmeskite, kad jų nesumaišytumėte su naujomis
skutimo galvutėmis.

5 Įdėkite naujas skutimo galvutes į laikiklį.

2

1 6 Uždėkite laikančius žiedus atgal ant skutimo
galvučių ir pasukite juos pagal laikrodžio
rodyklę, kad vėl pritvirtintumėte laikantį žiedą.

- Kiekviename fiksavimo žiede yra du grioveliai,
kurie tiksliai atitinka skutimosi galvučių laikiklio
iškyšas. Žiedą pasukite pagal laikrodžio rodyklę,
kol išgirsite spragtelėjimą, kuris rodo, kad žiedas
pritvirtintas.
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Pastaba. Vėl įstatydami skutimo galvutes ir
uždėdami fiksavimo žiedus, skutimo galvutės
laikiklį laikykite rankoje. Nedėkite skutimo
galvutės laikiklio ant paviršiaus, nes tai gali lemti
skutimo galvučių apgadinimą.

7 Įkiškite skutimosi galvutės laikiklio lankstą į angą
skutimosi įtaiso viršuje ir uždarykite skutimosi
įtaisą.

Palaikymas
Priedų užsakymas

Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių,
apsilankykite www.philips.com/parts-and-
accessories arba kreipkitės į „Philips“ platintoją.
Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų
aptarnavimo centru savo šalyje (kontaktinius
duomenis žr. tarptautinės garantijos lankstinuke).

Tiekiami šie priedai ir atsarginės dalys:
- SH71 „Philips“ pakeičiamosios skutimosi

galvutės
- CC12 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė, 2 vnt.

pakuotėje
- CC13 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė, 3 vnt.

pakuotėje
- CC16 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė, 6 vnt.

pakuotėje
Pastaba. Kai kurių priedų gali būti galima įsigyti ne
visose šalyse. 
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Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios
problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami
prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės
išspręsti problemos, apsilankykite
www.philips.com/support, ten rasite dažnai
užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo
šalies klientų aptarnavimo centrą.

Barzdaskutė
Problema Galima

priežastis
Sprendimas

Prietaisas
neveikia, kai
paspaudžiu
įjungimo ir
išjungimo
mygtuką.

Prietaisas vis dar
prijungtas prie
sieninio lizdo.
Saugumo
sumetimais
prietaisą galima
naudoti tik be
laido.

Prietaisą atjunkite nuo lizdo ir
paspauskite įjungimo /
išjungimo mygtuką, kad jį
įjungtumėte.

Pakartotinai
įkraunama baterija
išeikvota.

Įkraukite bateriją.

Kelioninis užraktas
suaktyvintas.

Paspauskite
įjungimo/išjungimo mygtuką 3
sekundėms, kad išjungtumėte
kelioninį užraktą.

Skutimo įtaisas yra
suteptas arba
pažeistas tiek, kad
variklis negali
veikti. 

Skutimosi galvutes kruopščiai
išvalykite arba jas pakeiskite. 

Prietaisas nesk
uta taip gerai
kaip anksčiau.

Skutimo galvutės
yra apgadintos
arba
nusidėvėjusios.

Pakeiskite skutimo galvutes.
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Problema Galima
priežastis

Sprendimas

Plaukai ir
nešvarumai
užblokavo skutimo
galvutes.

Valykite skutimo galvutes
kruopščiai.

Iš prietaiso
apačios teka
vanduo.

Plaunant vanduo
gali susikaupti tarp
vidinio korpuso ir
išorinio prietaiso
apvalko.

Tai normalu ir nepavojinga,
nes visa elektronika uždaryta
sandariame maitinimo bloke
prietaiso viduje.

„Philips Quick Clean Pod“
Problema Galima priežastis Sprendimas

Mano skustuvas nėra
švarus panaudojus
„Philips Quick Clean
Pod“.

Jūs išėmėte skustuvą,
nepasibaigus valymo
programai.

Palikite skustuvą
„Philips Quick Clean
Pod“ visą valymo
programos laikotarpį.
Kiekviena valymo
programa trunka
maždaug 1 minutę.
Pasibaigus valymo
programai, valymo
piktograma užgęsta.

Reikia pakeisti
„Philips Quick Clean
Pod“ kasetę.

Pakeiskite „Philips
Quick Clean Pod“
kasetę.

„Philips Quick Clean
Pod“ yra pakreipta.

Padėkite „Philips
Quick Clean Pod“ ant
lygaus paviršiaus.

Mano „Philips Quick
Clean Pod“
neįsijungia.

„Philips Quick Clean
Pod“ yra maitinama
skustuvo variklio.

Įdėkite skustuvą į
„Philips Quick Clean
Pod“. Įjunkite
skustuvą.

Skustuvas prijungtas
prie sieninio elektros
lizdo.

Atjunkite skustuvą
nuo maitinimo įtaiso.
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Skustuvo baterija
išeikvota.

Įkraukite skustuvą,
prieš naudodami
„Philips Quick Clean
Pod“.

Mano „Philips Quick
Clean Pod“ yra
perpildyta.

Reguliariai naudojate
„Philips Quick Clean
Pod“ nuskalavę
skustuvą, bet
neiškratote vandens
pertekliaus.

Iškratykite vandens
perteklių, nuskalavę
skutimosi galvutes,
kaskart prieš dėdami
skustuvą į „Philips
Quick Clean Pod“.

Skutotės su skutimosi
geliu arba putomis ir
nenuskalavote
skustuvo prieš
naudodami „Philips
Quick Clean Pod“.

Kruopščiai nuplaukite
skutimosi galvutes,
prieš naudodami
„Philips Quick Clean
Pod“.
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