
Introdução

Philishave Cool Skin é um novo sistema de barbear da
Philishave. Esta máquina de barbear tem um
compartimento especial para recargas com uma emulsão
hidratante para a barba ‘Nivea for Men’. Esta emulsão
pode ser aplicada no rosto durante o barbear. A emulsão
para a barba ‘Nivea for Men’ prepara a pele para a  barba
e faz com que a máquina deslize com maior suavidade,
mantendo um contacto perfeito com o rosto. Obtém-se,
assim, um barbear mais profundo e confortável e a pele fica
macia e fresca.
Depois de se barbear, poderá simplesmente limpar a
máquina com água quente corrente.

Importante

A pele precisa de um período mínimo de duas
semanas para se adaptar ao sistema de barbear
da Philishave.
Quando estiver a barbear-se, a máquina deverá
estar encostada ao rosto, sem fazer muita
pressão!
Este sistema permite-lhe barbear-se com a pele

molhada ou seca. A emulsão para a barba
‘Nivea for Men’ tem uma acção hidratante
imediata.
Se não pretender servir-se da máquina durante
mais de uma semana, retire a recarga com a
emulsão e limpe a máquina.
Para conseguir os melhores resultados, deverá
seguir as indicações dadas no capítulo ‘Limpeza
e manutenção’. 

Carregar a máquina de barbear

Importante: a máquina apenas deve ser deixada a carregar
num local seco!

Primeiro introduza a ficha na máquina e, em seguida,
ligue o cabo de alimentação à tomada de corrente. O
cabo de alimentação dispõe de um selector automático
de voltagem, sendo adequado para correntes com
voltagens entre 100 e 240 Volts. A luz piloto situada
junto do botão ON/OFF (Ligar/Desligar) acender-se-á.
São necessárias cerca de 8 horas para que a máquina
fique totalmente recarregada. Uma máquina de barbear
totalmente recarregada proporciona cerca de 30
minutos de barbear. 

Acerca da bateria incorporada

A máquina está equipada com uma bateria recarregável
incorporada. A bateria durarã mais tempo se
recarregar a máquina e a guardar numa temperatura
entre +5º C e +35º C. Além disso, deverá desligar a
máquina da corrente eléctrica quando não estiver em
carga.

Colocação da recarga

As recargas com a emulsão hidratante para a barba
‘Nivea for Men’ são fornecidas numa caixa contendo
cinco recargas e uma ligação em plástico. Não deite a
ligação fora porque ela irá servir para as cinco recargas!

Utilize apenas recargas Philishave Nivea for
Men Cool Skin (HQ 150)

Colocação da primeira recarga
■ Retire uma recarga da caixa. Tire a ligação (que está

dentro da caixa) do saquinho e introduza-a na recarga
até ouvir um ‘clique’, o que significa que está bem
firme.

■ Empurre o botão para baixo e retire a cobertura do
compartimento das recargas.

■ Introduza a recarga com a ligação dentro da
máquina. Volte a colocar a tampa e feche bem.

Substituição das recargas já gastas
■ Empurre o botão para baixo e retire a cobertura do

compartimento das recargas. Retire a recarga vazia e
puxe a ligação para fora.
Nota: não deite a ligação fora!

■ Coloque a ligação na nova recarga. A ligação fica
presa quando se ouve um clique.

■ Introduza a recarga nova com a ligação dentro da
máquina. Coloque a tampa e feche a máquina.

Sobre as recargas
A emulsão para a barba ‘Nivea for Men’ contida nas
recargas conserva-se melhor se as guardar a
temperaturas entre 0ºC e +40ºC.

Fazer a barba

Ligue a máquina no interruptor ON/OFF.
Encoste a máquina ao rosto.

■ Carregue no botão amarelo para libertar a emulsão
para a barba ‘Nivea for Men’. Quando tiver emulsão
suficiente, movimente então as cabeças da máquina
suavemente sobre o rosto, fazendo movimentos em
círculo e a direito.

A máquina de barbear pode ser utilizada no duche.
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Limpeza e manutenção

Se a máquina estiver em carga, retire a ficha da tomada
de parede e puxe a ligação para fora da máquina.

Após cada utilização, limpe o sistema de barbear com
água muito quente.
A máquina é totalmente à prova de água, o que permite
uma limpeza fácil e rápida.
Importante: a ficha não é à prova de água! Evite que ela se

molhe e nunca a mergulhe em água!

Unidade de corte

■ Prima o botão e abra a unidade de corte. Se a
unidade de corte se separar da máquina, volte a
colocá-la nos ângulos certos na parte de cima da
máquina e introduza as duas saliências nas
respectivas ranhuras. 

■ Limpe o interior da máquina, enxaguando-a à
torneira de água quente durante algum tempo.

■ Enxague o corpo da máquina.

Importante: certifique-se que o interior da unidade de corte
fica realmente limpo.

Volte a fechar a unidade de corte e sacuda o excesso
de água

Arrumação

A bolsa foi especialmente desenhada para guardar a
máquina, a cobertura contra o pó, as duas recargas e a
ficha de ligação. A bolsa é lavável; lave-a em separado
(siga as instruções dadas no interior da bolsa).

Remoção da bateria

Quando, em devido tempo, se desfizer da máquina,
deverá ter o cuidado de não deitar a bateria no lixo
doméstico. Retire-a da máquina e entregue-a nos locais
de recolha indicados para tal, de acordo com as
directivas e regulamentações legais em vigor no país.

Sugestão: Poderá, também, enviar para ou entregar a sua
Philishave Cool Skin num Centro de Serviço
Philips. Aí, a bateria serã retirada e tudo será
processado de forma a respeitar o ambiente.

Retirar a bateria
Antes de retirar a bateria, esta tem de estar totalmente
descarregada. Deixe a máquina a trabalhar até o motor
parar.

■ Retire os parafusos.

■ Abra a máquina.

■ Retire a bateria.

Solucionar problemas

As cabeças de corte não deslizam suavemente
sobre a pele
Causa: Emulsão para a barba ‘Nivea for Men’ insuficiente.
■ Carregue algumas vezes no botão até sair emulsão

‘Nivea for Men’ suficiente para permitir que as
cabeças de corte deslizem suavemente sobre a pele.

A qualidade dos resultados diminui
Causa 1: As cabeças de corte estão sujas.
■ A máquina não foi limpa logo após a utilização e/ou a

água não estava suficientemente quente ou não
esteve o tempo necessário debaixo da torneira.
Limpe a máquina  cuidadosamente (ver “Limpeza e
manutenção”).

Causa 2: Pêlos compridos nas cabeças de corte.
– Limpe as lâminas e as guardas.
■ Retire a armação. Não limpe ao mesmo tempo mais

do que uma lâmina e a respectiva protecção. Estas
estão perfeitamente adaptadas uma à outra. Se as
trocar, poderá levar algumas semanas até que os
resultados do barbear voltem a ser os mesmos.

■ Retire os pêlos.

Causa 3: As cabeças de corte estão estragadas ou gastas.
– Substitua as cabeças de corte.
■ Retire a armação. Retire as cabeças velhas da

unidade de corte e troque por novas. As cabeças de
corte (lâminas e guias) estragadas ou gastas só
devem ser substituídas por peças originais Philishave
Cool Skin, tipo HQ 156!

■ Volte a colocar a armação na unidade de corte

A tampa do compartimento não se fecha
Causa 1: A recarga não está bem colocada
■ Introduza a recarga correctamente. A recarga tem

apenas uma posição de encaixe

Causa 2: A recarga não está bem encaixada na máquina.
■ Fixe a recarga com mais força.

A máquina não funciona quando se carrega no
interruptor ON/OFF
Causa 1: a bateria está vazia.
■ Ponha a bateria a carregar.

Causa 2: a máquina está ligada à corrente.
■ Retire a ficha da tomada de parede e puxe a ligação

para fora da máquina.

A emulsão para a barba ‘Nivea for Men’ perdeu
a cor ou está aguada
Causa: A emulsão para a barba ‘Nivea for Men’ não foi
guardada à temperatura certa.

Se tiver algum problema
Por favor, visite o endereço da Philips na Internet em:
www.philips.com ou consulte o Centro de Assistência
ao Cliente Philips do seu País (o número de telefone
encontra-se indicado no folheto da Garantia Mundial).
Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente
Philips no seu País, dirija-se a um agente Philips ou
contacte o Departamento de Service da Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.

Beiersdorf, e Nivea for Men são marcas
registadas de Beiersdorf AG. Todas as outras
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