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PORTUGUÊS DO BRASIL
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao
máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em
www.welcome.philips.com/br_pt/.
O sistema Close Cut garante um barbear rente e fácil todos os dias. Para
obter o melhor resultado, mova as cabeças de corte sobre a pele em
movimentos retos e circulares.
Informações importantes de segurança
Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e
seus acessórios, e guarde-as para consultas futuras. Os acessórios fornecidos
podem variar para diferentes produtos.
Perigo
-- Mantenha o barbeador e o cabo de alimentação secos (fig. 1).
Aviso
-- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência
e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o
uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
-- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem
com o aparelho.
-- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho caso
esteja danificado, pois poderá causar lesões. Sempre substitua uma peça
danificada por outra original.
Atenção
-- Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se destina, conforme
mostrado no manual do usuário.
-- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
-- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos
ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
Campos eletromagnéticos
-- Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões
aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos
eletromagnéticos.
Informações gerais
-- Este aparelho é adequado para tensões de 100 a 240 volts.
Descrição geral (fig. 2)
A Tampa de proteção
B Unidade de corte
C Controle deslizante liga/desliga
D Luz piloto de recarga (somente para o modelo HQ6927)
E Aparador (somente para o modelo HQ6946)
F 	Controle deslizante de liberação do aparador (somente para o modelo
HQ6946)
G Escova de limpeza
H Fio com plugue
I Plugue do aparelho
Carregador (somente para o modelo HQ6927)
Carregue o aparelho:
-- antes da primeira utilização e quando não usá-lo por muito tempo
-- quando o motor parar ou começar a funcionar mais lentamente
Depois que você carregar o barbeador pela primeira vez e após um longo
período sem usá-lo, otimize a capacidade da bateria da seguinte maneira:
1 Carregue completamente o barbeador e, então, use-o normalmente

até que a bateria seja completamente descarregada. Repita o
procedimento mais duas vezes. Ao otimizar a capacidade da bateria
dessa maneira, você também poderá carregar o barbeador entre
uma utilização e outra, mesmo se a bateria ainda não estiver
completamente descarregada.
Carregamento do barbeador

1 Conecte o plugue do aparelho ao barbeador (fig. 3).
2 Conecte o plugue de alimentação à tomada elétrica.

Nota: Certifique-se de que o barbeador esteja desligado.
,, A luz indicadora de carregamento continua acesa, já que o aparelho
está conectado à tomada.  (fig. 4)
,, Carregue o barbeador por no mínimo 8 horas e no máximo 24 horas.
Nota: Não deixe o barbeador conectado continuamente à tomada elétrica.
Nota:Você também pode se barbear sem precisar recarregar a bateria.
Basta conectar o aparelho à tomada elétrica.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o plugue

de alimentação da tomada elétrica e retire o plugue do aparelho.

Utilização do aparelho
HQ6927: você pode usar o barbeador diretamente na tomada ou sem fio.
HQ6946, HQ6906: você só pode usar o barbeador diretamente na tomada.
Preparar para utilizar (somente para os modelos HQ6946
e HQ6906)
1 Conecte o plugue do aparelho ao barbeador.
2 Conecte o plugue de alimentação à tomada elétrica.

Barbear
1 Coloque o controle deslizante liga/desliga na posição superior para

ligar o barbeador.

2 Mova as cabeças de corte sobre a pele. Faça movimentos retos e

circulares (fig. 5).
O barbear com o rosto seco oferece os melhores resultados.
Talvez sua pele precise de duas a três semanas para se acostumar ao
sistema de barbear da Philips.

3 Coloque o controle deslizante liga/desliga na posição inferior para

desligar o barbeador.

4 Coloque a tampa de proteção no barbeador sempre após utilizá-lo,

para evitar que se danifique (fig. 6).

Aparador (somente para o modelo HQ6946)
Você poderá usar o aparador nas costeletas e no bigode.
1 Coloque o controle deslizante na posição superior para abrir o

barbeador (fig. 7).
O aparador pode ser ativado durante o funcionamento do motor.

Limpeza e manutenção
Limpezas regulares garantem o melhor desempenho do barbeador.
Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe-o em água nem enxágüe-o
sob a torneira.
Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos
agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.
Uma vez por semana: unidade de corte e câmara coletora
de pelos.
1 Desligue o barbeador. Desconecte o plugue de alimentação da

tomada elétrica e retire o plugue do barbeador.

2 Primeiro, limpe a parte superior do aparelho. Use a escova de limpeza

fornecida (fig. 8).

3 Pressione o botão de liberação (1) e remova a unidade de corte (2)

(fig. 9).

4 Limpe a parte interna da unidade de corte e a câmara coletora de

pêlos com a escova de limpeza (fig. 10).

5 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador (fig. 11).

A cada dois meses: cabeças de corte
1 Desligue o barbeador. Desconecte o plugue de alimentação da

tomada elétrica e retire o plugue do barbeador.

2 Pressione o botão de liberação (1) e remova a unidade de corte (2)

(fig. 9).

3 Gire a trava central no sentido anti-horário (1) e retire a moldura de

retenção (2) (fig. 12).

4 Retire as cabeças de corte (lâminas e protetores) uma por uma e

limpe-as com a escova de limpeza fornecida (fig. 13), repetindo os
passos 5 a 7.

Nota: Não limpe mais de um cortador e de um protetor por vez, já que eles
todos são conjuntos correspondentes. Se você acidentalmente misturar os
cortadores e protetores, pode levar várias semanas até que o desempenho
ideal do barbear seja restaurado.
5 Limpe o cortador com o lado da escova de limpeza com os pêlos

mais curtos (fig. 14).
Escove cuidadosamente na direção da seta.
6 Escove o protetor (fig. 15).

7 Encaixe novamente as cabeças de corte na unidade de corte.

8 Coloque a moldura de retenção na unidade de corte, empurre-a para

baixo (1) e gire a trava central no sentido horário (2) (fig. 16).

9 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador.

Limpeza completa
Para uma limpeza completa, deixe as cabeças de corte de molho em um
líquido removedor de gordura (por exemplo, álcool) a cada seis meses. Para
remover as cabeças de corte, siga as etapas de 1 a 4 descritas acima. Após a
limpeza, lubrifique a parte central, no interior dos protetores, pingando uma
gota de óleo lubrificante para evitar o desgaste das cabeças de corte.
Aparador (somente para o modelo HQ6946)
Limpe o aparador toda vez que usá-lo.
1 Desligue o barbeador. Desconecte o plugue de alimentação da

tomada elétrica e retire o plugue do barbeador.

2 Limpe o aparador com a escova de limpeza fornecida (fig. 17).

Dica: Lubrifique os dentes do aparador pingando uma gota de óleo lubrificante
a cada seis meses (fig. 18).
Para guardar o aparelho
1 Encaixe a tampa de proteção no barbeador para evitar que se danifique
(fig. 6).
Substituição
Troque as cabeças de corte a cada dois anos para obter os melhores resultados.
Substitua cabeças de corte danificadas ou desgastadas somente por cabeças
de corte HQ56 Philips.
1 Desligue o barbeador. Desconecte o plugue de alimentação da

tomada elétrica e retire o plugue do barbeador.

Importante: restrições da garantia para certos produtos e materiais
• Para alguns produtos, a garantia pode estar sujeita a certas restrições.
Tais restrições, se aplicáveis, podem se encontradas na seção“Restrições
à Garantia” do capítulo “Garantia e Suporte” do manual do usuário.
• Estas restrições à garantia não afetam os direitos legais do consumidor.
Serviço
A assistência durante e após o período de garantia pode ser obtida em
todos os países onde o produto for oficialmente comercializado pela Philips.
Nos países onde o produto não for distribuído pela Philips, a assistência é
fornecida pela organização local Philips. Neste caso, poderá haver alguma
demora no atendimento se as peças necessárias não estiverem disponíveis
de imediato. Dirija-se ao seu varejista, a um posto autorizado Philips ou entre
em contato com o Centro de Informações ao Consumidor de seu país
se precisar de mais informações ou se tiver algum problema na obtenção
de assistência técnica. A lista completa e atualizada dos postos de serviços
autorizados Philips também está disponível em nossa página de suporte ao
consumidor no site www.philips.com.br/suporte.
Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o
CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11)
2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).
Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail e chat
online.
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados
durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema
com as informações abaixo, acesse www.philips.com.br/suporte para
obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com o Centro
de Informações ao Consumidor.

2 Pressione o botão de liberação (1) e remova a unidade de corte (2)

Problema

Possível causa

Solução

3 Gire a trava central no sentido anti-horário (1) e retire a moldura de

Desempenho
de corte
reduzido.

As cabeças de corte
estão sujas.Você não
limpou o barbeador
o suficiente ou não
o limpa há muito
tempo.

Limpe completamente o
barbeador antes de continuar a
se barbear. Consulte o capítulo
‘Limpeza e manutenção’.

Pêlos longos
obstruem as
cabeças de corte.

Limpe os cortadores e os
protetores com a escova de
limpeza fornecida. Consulte o
capítulo ‘Limpeza e manutenção’,
seção ‘A cada dois meses: cabeças
de corte.

As cabeças de
corte estão
danificadas ou
gastas.

Troque as cabeças de corte a cada
dois anos para obter os melhores
resultados. Consulte o capítulo
‘Substituição’.

A bateria
recarregável está
descarregada
(somente modelo
HQ6927)..

Carregue a bateria ou conecte-o
a uma tomada elétrica. Consulte o
capítulo ‘Carregamento’.

(fig. 19).

retenção (2) (fig. 12).

4 Remova as cabeças de corte e coloque as novas na unidade de corte

(fig. 13).

5 Coloque novamente a moldura de retenção na unidade de corte,

pressione-a para baixo (1) e gire a trava central no sentido horário (2)
(fig. 16).

6 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador.

Reciclagem
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil.
Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse
ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.
Estes produtos contém bateria e/ou componentes que podem prejudicar o
meio ambiente se não forem descartados corretamente. Entre em contato
com o Centro de Informações ao Consumidor para obter informações de
como descartá-lo de maneira adequada (fig.20).
Garantia e suporte
Garantia
• A Philips garante seus produtos eletroportáteis e de cuidados pessoais por
um período de dois anos contados a partir da data da compra. Se qualquer
defeito decorrente de material ou mão-de-obra defeituosos ocorrer dentro
do período de dois anos de garantia, a Philips reparará ou substituirá o
produto sem qualquer encargo para o consumidor.
• A utilização da garantia para o reparo ou troca do produto está
condicionada à apresentação da nota fiscal de compra original, desde que
o período entre a data da compra e a solicitação do serviço não exceda o
prazo de dois anos.
• A garantia não cobre produtos e/ou peças de produtos que sejam de vidro
ou que estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser considerados como
consumíveis dada a sua natureza.
• A garantia perderá sua validade se o defeito for decorrente de utilização
incorreta do produto, manutenção deficiente ou ainda se mudanças ou
reparos no produto tenham sido realizados por pessoas não autorizadas
pela Philips.
• Para que o produto seja usado da forma correta, o consumidor deverá
seguir criteriosamente todas as instruções mencionadas no manual do
usuário e deverá abster-se de quaisquer ações ou uso descritos como
não desejáveis ou para as quais sejam feitas recomendações e avisos nas
instruções fornecidas com o produto.

O barbeador
não funciona
quando coloco
o controle
deslizante liga/
desliga na
posição superior.

O barbeador não Conecte o plugue de alimentação
está conectado à
à uma tomada elétrica.
rede elétrica
(modelos HQ6906
e HQ6946).
Irritação na
pele.

Sua pele precisa
de algum tempo
para se acostumar
ao sistema de
barbear da Philips.

É normal ocorrer irritação na
pele durante as primeiras duas ou
três semanas de uso. Após esse
período, a irritação geralmente
desaparece.

