SVENSKA
HQ 562/561
Philishave
Cool Skin
Bruksanvisning

Öppning för rakbalm
Cool Skin skärhuvud
Låsknapp för skärhuvud
Pumpknapp
Lock för kassettutrymme
Signallampa
TILL/FRÅN-knapp
Öppningsknapp för
kassettutrymme

Läs först hela bruksanvisningen! Spara den! Spara
köpbevis och kvitto!

Presentation
Cool Skin är ett helt nytt raksystem från Philishave.
Rakapparaten innehåller ett speciellt utrymme med plats
för en kassett med Nivea for Men fuktighetsbevarande
rakbalm. Denna rakbalm påförs huden under rakningen.
Nivea for Men förbereder huden och skägget för rakningen
så att rakapparaten rör sig mjukt över ansiktet och ger
perfekt kontakt med huden. Du kommer att uppleva en
oväntat hudnära och behaglig rakning och din hud kommer
att kännas mjuk och fräsch. Efter rakningen rengör du
enkelt rakapparaten med hett rinnande vatten.

Viktigt

Isättning av balmkassett

Rakning

Låt din hud vänja sig vid Philishaves nya
raksystem under minst två veckor.
Tryck inte rakapparaten för hårt mot huden
under rakningen!
Med detta raksystemet kan du raka dig när
huden är våt eller torr. Nivea for Men rakbalm
ger en omedelbar fuktighetseffekt på huden.
Tag bort kassetten med balm och rengör
rakapparaten om du inte har för avsikt att
använda rakapparaten på en vecka eller mer.
För att uppnå det allra bästa rakresultatet
måste du följa anvisningarna i avsnittet
"Rengöring och underhåll".

Kassett med Nivea for Men rakbalm kan köpas i
förpackningar innehållande fem kassetter och en
plastanslutning. Spar plastanslutningen, du behöver den
till alla fem kassetterna!

Starta genom att trycka på TILL/FRÅN-knappen.
Håll skärhuvudet mot huden.
■ Tryck på den gula pumpknappen för att applicera

rakbalm på huden. När tillräckligt med rakbalm
kommit ut börjar du föra skärhuvudet snabbt över
huden. Gör både raka och cirklande rörelser.

Använd endast Philishave Nivea for Men Cool
Skin balmkassetter (HQ 150).
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Laddning av rakapparaten

Rakapparaten kan användas i badrummet.

Isättning av den första kassetten
■ Tag fram en kassett ur förpackningen. Tag ut den
medföljande plastanslutningen (medföljer
förpackningen) ur den lilla påsen. Tryck in
anslutningen i kassetten tills den knäpper fast i sitt
läge, klick.
■ Skjut öppningsknappen nedåt och tag av locket till

kassettutrymmet.

Viktigt: ladda bara rakapparaten på en torr plats!
1

Stick först nätsladdens lilla kontakt i uttaget på
rakapparaten och sen nätsladdens kontakt i vägguttaget.
Nätsladdens kontakt har en automatisk spänningsväljare
och passar till elspänningar från 100 till 240 volt.
Signallampan vid TILL/FRÅN-knappen tänds. Det tar
ungefär åtta timmar innan rakapparaten är helt
uppladdad. en fullt uppladdad rakapparat ger en raktid
på ungefär 30 minuter.

■ Skjut in kassetten, med isatt plastanslutning, i

rakapparaten. Sätt tillbaka locket och stäng det.
Utbyte av förbrukad kassett
■ Skjut öppningsknappen nedåt och tag av locket till
kassettutrymmet. Tag bort den tomma kassetten och
dra ut plastanslutningen.
Obs! Kasta inte bort plastanslutningen!
■ Tryck in plastanslutningen i en ny kassett. Den sitter

Om det inbyggda batteriet
Rakapparaten är försedd med ett inbyggt
uppladdningsbart batteri. För att batteriets livslängd
skall bli längsta möjliga skall det laddas och förvaras vid
en temperatur mellan +5°C och +35°C. Rakapparaten
ska inte vara ansluten till elnätet annat än när den
laddas.

korrekt när den klickat in i sitt läge.
■ Skjut in den nya kassetten med plastanslutningen i

rakapparaten. Sätt tillbaka locket och stäng det.
Om kassetten
Kassetten med Nivea for Men rakbalm bevaras bäst när
den förvaras i en temperatur mellan 0°C och +40°C.
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Rengöring och underhåll

Borttagning av batteri

Felsökning

Om apparaten är under laddning, dra ut stickproppen
ur vägguttaget och avlägsna den lilla kontakten från
apparaten.

Trots detta skall du, den dag du vill kassera apparaten,
förvissa dig om att batteriet inte slängs bland
hushållssoporna. Avlägsna batteriet från apparaten och
deponera det enligt gällande lagar och lokala
föreskrifter.

Skärhuvudet rör sig inte mjukt över huden
Orsak: Du har inte tillfört tillräckligt med Nivea for Men
rakbalm.
■ Tryck på pumpknappen några gånger så att tillräcklig
mängd rakbalm kommer ut och skärhuvudet åter kan
röra sig mjukt över huden.

Rengör skärhuvudet efter varje rakning i så hett vatten
som möjligt.
Rakapparatens är helt vattentät och kan därför snabbt
och enkelt göras ren.
Viktigt: Observera att transformator/adapter inte är
vattentätt och skall skyddas från fukt, den får inte
får doppas eller spolas i vatten!
Skärhuvudet
■ Tryck på låsknappen och fäll upp skärhuvudet. Om

skärhuvudet lossnar från apparaten, sätt fast det igen
genom att hålla det i rätt vinkel upptill på apparaten
och stick sen in de två klackarna i ledskårorna

Tips: Du kan också vända dig till en Philips-auktoriserad
verkstad där personalen gärna hjälper till att ta hand
om din Philishave Cool Skin rakapparat. Batteriet
kommer att avlägsnas och produkten tas om hand på
ett miljömässigt säkert sätt.
Borttagning av batteriet
Innan batteriet tas ut skall det vara helt urladdat. Låt
rakapparaten gå tills motorn stannar.
■ Tag bort skruvarna.
■ Öppna rakapparaten.

■ Rengör skärhuvudets insida genom att skölja det

under hett, rinnande vatten en kort stund.
■ Skölj av apparatens utsida.

Viktigt: kontrollera att skärhuvudets insida blivit ordentligt
rengjord!
Fäll tillbaka skärhuvudet och skaka av överflödigt
vatten.

Förvaring
Förvaringspåsen är formgiven för förvaring av apparat
med skyddshuv, två reservkassetter och
transformator/adapter. Påsen är tvättbar, tvättas
separat (se tvättanvisningar på påsens insida).

■ Tag bort batteriet.

Apparaten får inte anslutas till elnätet efter det att
batteriet tagits ut.

Rakförmågan minskar
Orsak 1: Skären är smutsiga.
■ Rakapparaten har inte rengjorts omedelbart efter
föregående rakning och/eller har inte sköljts
tillräckligt länge i hett vatten. Rengör apparaten
grundligt innan du fortsätter rakningen, se
"Rengöring och underhåll".
Orsak 2: Långa skäggstrån blockerar skären.
– Rengör försiktigt skär och lameller.
■ Lossa och avlägsna skärhållaren. Tag ut ett skär i
taget så att knivar och lamellhylsor inte blandas ihop.
Observera att lamellhylsa och kniv är slipade
tillsammans. Om en kniv läggs i en annan lamellhylsa
erhålls ett sämre rakresultat och det kan ta flera
veckor innan rakresultatet blir bra igen.
■ Borsta bort håren med den medlevererade borsten.
Orsak 3: Skären är slitna eller skadade.
– Byt skär.
■ Lossa och avlägsna skärhållaren. Tag ut de gamla
skären och ersätt dem med nya. Använd endast
Philips original Philishave Cool Skin (typ HQ 156) när
du skall ersätta skären (kniv och lamellhylsa)!
■ Sätt tillbaka skärhållaren.

Locket över kassettutrymmet kan inte stängas
Orsak 1: Kassetten är inte korrekt placerad.
■ Sätt i kassetten på rätt sätt. Den kan endast sitta på
ett sätt.
Orsak 2: Kassetten är inte tillräckligt intryckt i apparaten.
■ Tryck in kassetten ordentligt.

Rakapparaten startar inte när du trycker på
TILL/FRÅN-knappen
Orsak 1: batteriet är tomt.
■ Ladda batteriet.
Orsak 2: apparaten är ansluten till vägguttaget.
■ Drag ut stickproppen ur vägguttaget och den lilla

kontakten ur apparaten.
Nivea for Men rakbalm har tappat färgen eller
är vattnig
Orsak: Nivea for Men rakbalm har inte förvarats vid rätt
temperatur.
I händelse av andra problem
Sök upp Philips webbsida på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (rätt
telefonnummer finner du i världsgarantibroschyren).
Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land, vänd dig
till din lokale återförsäljare eller kontakta
serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.

Beiersdorf,
och Nivea for Men är
registrerade varumärken för Beiersdorf AG. övriga
varumärken tillhör Philips Electronics N.V.
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