
Johdanto

Cool Skin on aivan uusi Philishave-parranajomenetelmä.
Parranajokoneessa on oma lokero kosteuttavaa Nivea for
Men -parranajoemulsiosäiliötä varten. Emulsio levittyy iholle
parranajon aikana. Nivea for Men -parranajoemulsion
ansiosta ajopää liikkuu tasaisesti iholla ja takaa erinomaisen
kosketuksen koko ajettavalla alueella. Ajo on yllättävän
tarkkaa ja miellyttävää ja iho tuntuu jälkeenpäin pehmeältä
ja raikkaalta. Parranajon jälkeen parranajokone
puhdistetaan huuhtelemalla kuumalla vedellä. 

Tärkeää

Anna iholle aikaa vähintään kaksi viikkoa tottua
Philishave-parranajokoneen uuteen
ajomenetelmään. 
Älä paina ajopäätä liian kovaa ihoa vasten partaa
ajaessasi! 
Tämän ajomenetelmän ansiosta voit ajaa parran
märkänä tai kuivana. Nivea for Men -
parranajoemulsion kosteuttava vaikutus alkaa
heti. 
Poista säiliö ja puhdista parranajokone, jos et yli

viikkoon aio käyttää parranajokonetta. Hyvä
ajotulos edellyttää, että noudatat kohdassa
“Puhdistus ja hoito” annettuja ohjeita.

Älä irrota verkkolaitetta pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Pidä huoli, etteivät terävät kulmat, kuumuus tai
kemikaalit pääse vahingoittamaan johtoa.
Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
Älä anna lasten käyttää laitetta.

Parranajokoneen lataus

Tärkeää: jätä parranajokone lataukseen vain kuivaan 
paikkaan!

Yhdistä verkkolaite ensin laitteeseen ja työnnä se sitten
pistorasiaan. Verkkolaitteessa on automaattinen jännit-
teentunnistus ja sitä voi käyttää 100-240 V verkkojän-
nitteiden yhteydessä. Käynnistyskatkaisijan vieressä
oleva merkkivalo syttyy. Akun lataaminen täyteen
kestää n. 8 tuntia. Täyteen ladattuna parranajokoneen
toiminta-aika on n. 30 minuuttia.  

Tietoa sisäänrakennetusta akusta

Parranajokoneessa on sisäänrakennettu akku. Akku
säilyttää varauskykynsä pisimpään, kun lataat ja säilytät
parranajokoneen +5°C – +35°C:n lämpötilassa. Muista
myös irrottaa parranajokone pistorasiasta silloin kun et
lataa akkua.

Säiliön asettaminen paikalleen

Nivea for Men -parranajoemulsiosäiliöitä on saatavissa
pakkauksina, joissa on viisi säiliötä ja yksi näihin sopiva
muovinen liitin. Säilytä liitin. Samaa liitintä käytetään
kaikkien viiden säiliön kanssa!

Käytä vain Philishave Nivea for Men Cool Skin -
säiliöitä (HQ150).

Ensimmäisen säiliön asennus
■ Ota yksi säiliö pakkauksesta. Ota (samassa

pakkauksessa oleva) liitin pienestä pussista ja työnnä
se säiliöön, niin että se napsahtaa paikalleen.

■ Vedä liukukytkintä alaspäin ja irrota säiliölokeron
kansi. 

■ Työnnä säiliö liittimen kanssa parranajokoneeseen.
Aseta kansi takaisin ja paina paikalleen.

Käytetyn säiliön vaihto
■ Vedä liukukytkintä alaspäin ja irrota säiliölokeron

kansi. Poista tyhjä säiliö ja vedä liitin ulos. 
Huomaa: älä heitä liitintä pois!

■ Työnnä liitin uuteen säiliöön. Liitin on kunnolla kiinni,
kun se napsahtaa paikalleen.

■ Työnnä uusi säiliö liittimen kanssa
parranajokoneeseen. Aseta kansi takaisin ja paina
paikalleen.

Tietoa säiliöstä
Säiliön Nivea for Men -parranajoemulsio pysyy hyvänä,
kun sitä säilytetään 0°C – +40°C:n lämpötilassa.

Parranajo

Käynnistä parranajokone käynnistyspainikkeella.
Aseta parranajokone ihoa vasten.

■ Paina keltaista pumppauspainiketta, niin että Nivea
for Men -parranajoemulsiota alkaa tulla. Kun
emulsiota on riittävästi, ala liikuttaa teräyksiköitä
nopeasti iholla. Tee sekä suoria että pyöriviä liikkeitä.

Parranajokonetta voi käyttää myös suihkussa.
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Puhdistus ja hoito

Jos olit lataamassa laitetta, vedä verkkolaite irti pis-
torasiasta ja irrota pistoke parranajokoneesta.

Puhdista ajopää joka kerta parranajon jälkeen mahdol-
lisimman kuumalla vedellä. Parrana jokone on vesitiivis
ja siksi se on helppo ja nopea puhdistaa.
Tärkeää: Verkkolaite ei ole vesitiivis. Varo verkkolaitteen

kastumista äläkä upota sitä veteen!

Ajopää

■ Paina irrotuspainiketta ja käännä ajopää auki. Jos
ajopää irtoaa laitteesta, kiinnitä se takaisin siten, että
pidät ajopäätä suorassa parranajokoneen päässä ja
asetat molemmat tapit ohjausuriin.

■ Puhdista ajopää sisältä huuhtomalla sitä jonkin aikaa
hyvin kuuman juoksevan veden alla.

■ Huuhtele laitteen ulkovaippa.

Tärkeää: Tarkista, että ajopää on sisältä puhdas.

Napsauta ajopää kiinni ja ravista liika vesi pois.

Säilytyspussissa

Säilytyspussiin mahtuu hyvin parranajokone, ajopään
suojus, kaksi varasäiliötä ja verkkolaite. Säilytyspussi
voidaan pestä; pese se erikseen (ks. pesuohjetta pussin
sisältä).

Akun poistaminen

Kun aikanaan hävität laitteen, pidä huoli ettei akkua
heitetä pois tavallisen talousjätteen mukana. Poista akku
parranajokoneesta ja toimita asianmukaiseen
keräyspisteeseen.

Vihje: Voit myös viedä tai lähettää parranajokoneen Philips-
myyjälle tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan
huoltoon. Henkilökunta auttaa mielellään akkujen
poistamisessa.

Irrotus
Poistettavan akun tulee olla tyhjä. Anna
parranajokoneen käydä, kunnes moottori pysähtyy.

■ Irrota ruuvit.

■ Avaa parranajokone.

■ Poista akku.

Tarkistusluettelo

Teräyksiköt eivät luista iholla.
Syy: Ei ole tarpeeksi Nivea for Men -parranajoemulsiota. 
■ Paina pumppauspainiketta muutama kerta, kunnes

Nivea for Men -parranajoemulsiota on riittävästi,
jotta teräyksiköt luistavat taas iholla.

Ajotulos huononee.
Syy 1: Likaiset teräyksiköt.
■ Parranajokonetta ei ole puhdistettu heti käytön

jälkeen ja/tai sitä ei ole huuhdeltu tar peeksi kuumalla
vedellä tai riittävän kauan. Puhdista parranajokone
kunnolla ennen kuin jatkat parran ajamista 
(ks. ‘Puhdistus ja hoito’).

Syy 2: Teräyksiköissä on pitkiä karvoja.
– Kierrä ratasta vastapäivään ja irrota lukituskehikko.
■ Puhdista terät ja teräsäleiköt. 

Irrota lukituskehikko. Puhdista terät ja teräsäleiköt
yksitellen, sillä ne on hiottu pareiksi. Jos vahingossa
sekoitat terät ja teräsäleiköt keskenään, saattaa
kestää useita viikkoja, ennen kuin ajotulos on taas
hyvä. 

■ Poista karvat mukana olevalla harjalla.

Syy 3: Teräyksiköt ovat vahingoittuneet tai kuluneet.
– Vaihda teräyksiköt.
■ Irrota lukituskehikko. Poista vanhat teräyksiköt

ajopäästä ja vaihda tilalle uudet. Vahingoittuneiden tai
kuluneiden teräyksikköjen (terien + teräsäleikköjen)
tilalle saa vaihtaa vain alkuperäiset Philishave Cool
Skin -teräyksiköt (malli HQ 156).

■ Aseta kehikko takaisin paikalleen.

Säiliölokeron kansi ei mene kiinni.
Syy 1: Säiliö ei ole kunnolla paikallaan.
■ Työnnä säiliö oikein paikalleen. Säiliö sopii paikalleen

vain yhdellä tavalla.

Syy 2: Säiliötä ei ole työnnetty tarpeeksi pitkälle
parranajokoneeseen.
■ Paina säiliö kunnolla paikalleen.

Parranajokone ei toimi painettaessa
käynnistyspainiketta.
Syy 1: Akku on tyhjä. 
■ Lataa akku.

Syy 2: Laite on liitettynä verkkovirtaan. 
■ Vedä verkkolaite pois pistorasiasta ja irrota pistoke

parranajokoneesta.

Nivea for Men -parranajoemulsio on muuttunut
värittömäksi tai vetiseksi.
Syy: Nivea for Men -parranajoemulsiota ei ole säilytetty
oikeassa lämpötilassa.

Jos tulee muita ongelmia
Voit hakea apua Philipsin www-sivuilta osoitteesta:
www.philips.com tai voit kysyä Philipsin
asiakaspalvelusta (puhelinnumero löytyy
takuulehtisestä). Jos asiakaspalvelua ei ole, voit ottaa
yhteyden lähimpään Philips-myyjään tai Philips
Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Oikeus muutoksiin varataan.

Beiersdorf, ja Nivea for Men ovat
Beiersdorf AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit omistaa Philips
Electronics N.V.
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