
HQ 4890

Gebruiksaanwijzing

1 Opladen

B Sluit het snoer aan. Steek het stekkertje tot aan
de streep in het aansluitpunt.

• Het apparaat kan aangesloten worden op span-
ningen tussen 100 en 240 volt.

• Volledig opladen duurt ongeveer een uur. Het
woord ‘FULL’ in het venster en het groene lamp-
je gaan knipperen.

• Als het apparaat voor de eerste keer wordt
opgeladen, of als het apparaat lange tijd niet is
gebruikt, dan moet het 4 uur aangesloten blijven.

• U kunt zich éénmaal snoerloos scheren als het
rode lampje tijdens het opladen uitgaat.

Over de oplaadbare batterijen 
De oplaadbare batterijen hebben de langste levens-
duur als er aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:

• Laad en bewaar het apparaat tussen 5° en 35°C. 
• Sluit het apparaat niet continu op de netspanning

aan.
• Laad pas weer op als na het uitschakelen het rode

lampje gaat knipperen.
• Laad niet op in een gesloten cassette.

2 Scheren • Zorg ervoor dat het apparaat opgeladen is. 
• U kunt zich ook direct op de netspanning

scheren. Als de batterijen helemaal leeg zijn moet
u een paar seconden wachten voordat u het
apparaat aanzet.

• Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt. 
• U krijgt het beste resultaat als de huid droog is.

Scheert u zich bij voorkeur vóór het wassen of
enige tijd erna.

• De scheerunit is instelbaar. Begint u met stand 1
(voor de gevoelige huid) en probeert u daarna bij
welke stand u zich het beste scheert. 

B Zet het apparaat aan door het kleine knopje op
de schakelaar ingedrukt te houden en de schake-
laar naar boven te schuiven. Deze beveiliging
voorkomt dat het apparaat toevallig wordt
ingeschakeld.

B Beweeg de scheerhoofden vlot over de huid.
Maak zowel rechte als draaiende bewegingen.

B Houd de huid met uw vrije hand strak.
• De haren zullen dan verder uit de huid komen

en korter worden afgeschoren.
• Ook lange haren in de nek kunnen op deze

manier geschoren worden.

Gun uw huid twee tot vier weken om aan het
Philishave scheersysteem te wennen.

Tondeuse
De tondeuse is speciaal ontworpen voor het
bijwerken van bakkebaarden en snor.

• De tondeuse kan worden ingeschakeld terwijl de
motor draait.

B Klap de tondeuse uit door de schuifknop naar
boven te bewegen.

3 Het venster • De vakjes laten zien hoeveel energie de oplaad-
bare batterijen bevatten.

Aanduidingen om op te laden
• Het apparaat laadt op als het groene lampje

brandt en één van de vakjes in het venster knip-
pert.

• Het apparaat is volledig opgeladen als het woord
‘FULL’ in het venster en het groene lampje gaan
knipperen. 

• Een opgeladen apparaat heeft een totale scheerti-
jd van maximaal 70 minuten.

• De reservelading is bereikt als het vakje ‘20’ gaat
knipperen en het rode lampje gaat branden.

• Er moet opnieuw opgeladen worden als na het
uitschakelen het rode lampje gaat knipperen. percentage van de maxi-

male lading, oplaadaan-
duidingen.



4 Schoon-
maken

B Schakel het apparaat uit.
Gebruik het bijgesloten borsteltje. U kunt de
scheerunit schoonmaken met een ontvettende
vloeistof (bijvoorbeeld alcohol). Gebruik voor het
smeren van de scheerhoofden en de tondeuse
een druppeltje naaimachine-olie.

Tondeuse
B Borstel de tondeuse na ieder gebruik schoon.

Smeer elke zes maanden de tanden van de ton-
deuse.

Scheerunit
• Elke week.
B Borstel eerst de bovenkant schoon. Neem de

scheerunit van het apparaat door de ontgrendel-
knop in te duwen. Maak de binnenkant schoon.

Scheerhoofden
• Elke 2 maanden.
B Haal de scheerunit uit elkaar om de scheerhoof-

den schoon te maken. 

Draai het wieltje linksom en verwijder de opsluitplaat. 

Maak niet meer dan één mesje en kapje tegelijk schoon
omdat deze op elkaar zijn ingeslepen. Wanneer u de mesjes
en kapjes toch verwisselt kan het een aantal weken duren
voordat het apparaat weer optimaal scheert.

Maak het mesje voorzichtig schoon door met de korte haren
van het borsteltje in de richting van de pijl te borstelen.

Borstel het kapje schoon. Het is alleen nodig om het cen-
trale punt van het kapje te smeren als u de scheerunit heeft
ontvet of als uw huid erg droog is.

Zet de scheerunit weer in elkaar door het wieltje in te
duwen en rechtsom te draaien.

Het is alleen nodig om de bovenkant van de scheerhoofden
te smeren als u de scheerunit heeft ontvet of als uw huid
erg droog is.

Scheerhoofden vervangen
Beschadigde of versleten scheerhoofden kunt u
uitsluitend vervangen door Philishave scheerhoof-
den (type HQ 4).

De ingebouwde batterijen zijn milieuvriendelijk
en bevatten geen cadmium, lood of kwik. Als u
het apparaat afdankt dan is het toch nodig om de
batterijen uit het apparaat te halen en deze apart
in te leveren op een door de overheid hiertoe
aangewezen plaats.

B U kunt het apparaat naar een Philips Service
Centrum brengen. Daar worden de batterijen
milieuvriendelijk verwerkt.

B U kunt de batterijen er ook zelf uithalen.
B Neem de stekker uit het stopcontact. 
• Voordat u de batterijen verwijdert, dienen deze

geheel leeg te zijn. Laat het apparaat werken tot-
dat de motor stopt.

B Verwijder de batterijen.
• Het apparaat mag nooit meer op de netspanning

worden aangesloten als de batterijen verwijderd
zijn.
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