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PORTUGUÊS DO BRASIL

Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar 
todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto 
na página www.philips.com/welcome. 
Leia este manual do usuário, pois ele contém informações sobre os 
recursos deste barbeador e algumas dicas para facilitar o barbear e torná-lo 
mais agradável.

Descrição geral (Fig. 1)
1 Tampa de proteção
2 Unidade de corte
3 Controle deslizante liga/desliga
4 Luz piloto de recarga
5 Plugue
6 Plugue pequeno
7 Aparador
8 Controle deslizante de liberação do aparador
9 Escova de limpeza

Informações importantes de segurança
Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e 
seus acessórios. Guarde-as para futuras consultas. Os acessórios fornecidos 
podem variar para produtos diferentes.

Perigo
 - Mantenha o barbeador e o cabo de alimentação secos.

Aviso
 - Este aparelho pode ser utilizado por crianças de oito anos ou mais e por 

pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com 
pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas 
ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e estejam 
cientes dos riscos envolvidos. Não deixe o aparelho ao alcance de 
crianças. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a 
supervisão de um adulto.

 - Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho se ele 
estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Sempre substitua 
uma peça danificada por outra do tipo original.

 - Não abra o aparelho para trocar a bateria recarregável.



Atenção
 - Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe o aparelho nem o suporte 

para carregamento em água nem os enxágue sob a torneira.
 - 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 e 

regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações gerais
 - Este aparelho é adequado para voltagens de 100 a 240 volts.

Carregamento
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. 

Carregamento do barbeador
1 Verifique se o aparelho está desligado.
2 Conecte o plugue pequeno ao aparelho (fig. 2).
3 Conecte o plugue de alimentação à tomada elétrica.

A luz indicadora de carregamento continua acesa, já que o aparelho está 
conectado à tomada (fig. 3).

4 Carregue o barbeador por no mínimo 8 horas e no máximo 24 horas.
5  Após o carregamento, remova o plugue da tomada elétrica e desconecte 

o conector pequeno do aparelho.

Nota: Não deixe o barbeador conectado continuamente à corrente elétrica.

Nota: Este aparelho pode ser usado sem fio ou diretamente conectado à 
tomada elétrica.

Otimizar carga restante da bateria
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 totalmente o barbeador.
2 Descarregue a bateria, usando o aparelho normalmente (barbeando-se).
3 Repita o processo mais duas vezes.

Nota: Se você otimizar a capacidade da bateria dessa maneira, também 
poderá carregar o barbeador entre um barbear e outro, mesmo que a 
bateria não esteja completamente descarregada. Isso não danifica a bateria.



Utilização do aparelho
Período de adaptação da pele
Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não obtenha os resultados 
desejados e sua pele fique levemente irritada. Isso é comum. Sua pele e a 
barba precisam de um tempo para se adaptar a novos sistemas de barbear. 
Para que sua pele possa se adaptar a este novo aparelho, recomendamos 
que você faça a barba regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) e 
exclusivamente com ele, por um período de 3 semanas.
Este aparelho pode ser usado sem fio ou diretamente conectado à tomada 
elétrica.

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

o barbeador.
2  Mova as cabeças de corte pela sua pele. Faça movimentos (fig. 4) 

retos e circulares. Pressione levemente para obter um barbear mais 
confortável.

O barbear com o rosto seco oferece os melhores resultados. 

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

4 Limpe o aparelho após o uso.
5  Encaixe a tampa de proteção no barbeador para evitar que se danifique 

(fig. 5).

Aparando os pelos
Você poderá usar o aparador nas costeletas e no bigode.
1  Coloque o controle deslizante na posição superior para abrir o 

barbeador (fig. 6).
2 O aparador pode ser ativado durante o funcionamento do motor.
3 Ligue o aparelho.
4  Segure o acessório do aparador perpendicular à pele e mova o aparelho 

para baixo, pressionando suavemente.
5 Limpe o aparelho após o uso.

Limpeza e manutenção
 - Limpezas regulares garantem o melhor desempenho do barbeador.
 - Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe o aparelho em água nem 

enxágue sob a torneira.
 - Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos 

agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.
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A cada semana: unidade de corte e câmara coletora de pelos
1  Desligue o aparelho. Remova o plugue da tomada e desconecte o 

plugue do aparelho.
2  Limpe a parte superior do aparelho com a escova de limpeza fornecida 

(fig. 7).
3 Pressione o botão de liberação e remova a unidade (fig. 8) de corte.
4  Lave a parte interna da unidade de corte e a câmara coletora de pelos 

com a escova (fig. 9) de limpeza.
5 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador (fig. 10).

A cada 2 meses: cabeças de corte
1  Desligue o aparelho. Remova o plugue da tomada e desconecte o 

plugue do aparelho.
2 Pressione o botão de liberação e remova a unidade (fig. 8) de corte.
3  Gire a roda no sentido anti-horário e retire a moldura (fig. 11) de retenção.
4  Remova os cortadores e protetores (fig. 12) e lave-os com a escova de 

limpeza fornecida.

Não limpe mais de um cortador e um protetor por vez, pois todos eles 
são conjuntos correspondentes. Se você acidentalmente misturar os 
cortadores e protetores, talvez sejam necessárias várias semanas até 
que o desempenho ideal no barbear seja restaurado.

5  Limpe o cortador com o lado da escova de limpeza com os pelos mais 
curtos. Escove cuidadosamente na direção da seta (fig. 13).

6 Limpe o protetor com uma escova (fig. 14) de limpeza.
7  Encaixe novamente as cabeças de corte na unidade de corte. Coloque 

novamente a moldura de retenção na unidade de corte, pressione-a 
para baixo e gire a roda no sentido horário (fig. 15).

8 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador (fig. 10).

Limpeza completa
Para obter uma limpeza completa, mergulhe as cabeças de corte em um 
líquido desengordurante (por exemplo, álcool) a cada 6 meses. 
Para remover as cabeças de corte, siga as etapas 1 a 4. 
Após a limpeza, lubrifique o ponto central dentro das proteções com uma 
gota de óleo de máquina para evitar o desgaste das cabeças de corte.

Limpeza do aparador
Lave o aparador toda vez que usá-lo.
1  Desligue o aparelho. Remova o plugue da tomada e desconecte o 

plugue do aparelho.
2  Lave o aparador com a escova de limpeza fornecida (fig. 16). 
Dica: Lubrifique os dentes do aparador pingando uma gota de óleo 
lubrificante a cada seis meses (fig. 17). 



Armazenamento
1  Encaixe a tampa de proteção no barbeador para evitar que se danifique 

(fig. 5).

Substituição
Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir 
a unidade de corte a cada dois anos. Substitua as cabeças de corte 
danificadas imediatamente. Sempre troque as cabeças de corte por 
cabeças de corte originais da Philips. 
1  Desligue o aparelho. Remova o plugue da tomada e desconecte o 

plugue do aparelho.
2 Pressione o botão de liberação (1) e remova a unidade de corte (2).
3  Gire a roda no sentido anti-horário e retire a moldura (fig. 11) de retenção.
4 Remova as cabeças de corte e coloque as novas na unidade de corte.
5  Coloque novamente a moldura de retenção na unidade de corte, 

pressione-a para baixo e gire a roda no sentido horário (fig. 15).
6 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador (fig. 10).

Encomenda de acessórios
Para comprar acessórios ou peças de substituição, acesse  
www.shop.philips.com/service ou dirija-se até um revendedor Philips. 
Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao 
Cliente Philips do seu país (consulte o folheto de garantia mundial para ver 
as informações de contato).
As seguintes peças de substituição e acessórios estão disponíveis:
 - Cabeças de corte HQ56 Philips

Nota: A disponibilidade dos acessórios pode diferir de acordo com o país. 

Reciclagem (fig. 18)
ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias. 

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao 
meio ambiente e à saúde humana.
Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips 
receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos 
após seu fim de vida, que serão encaminhadas à destinação ambientalmente 
correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.



Remoção da bateria recarregável

Antes de remover a bateria, veja se a mesma encontra-se fora da tomada 
e totalmente descarregada

Tome todas as precauções de segurança necessárias ao lidar com as 
ferramentas para abrir o barbeador e ao descartar a bateria recarregável.

1  Verifique se há parafusos na parte de trás do barbeador ou na câmara 
coletora de pelos. Se houver, remova-os.

2  Se necessário, remova também os parafusos e/ou as peças adicionais, 
até enxergar a placa de circuito impresso com a bateria recarregável.

3 Remova a bateria recarregável.

Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com 
a utilização do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema 
com as informações abaixo, acesse www.philips.com/support para obter 
uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de 
Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema Possível causa Solução

Desempenho 
insatisfatório do 
barbeador

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

Lave completamente o 
barbeador antes de continuar 
a se barbear.

Pelos longos obstruem 
as cabeças de corte.

Limpe os cortadores e 
protetores com a escova de 
limpeza fornecida.

As cabeças de corte 
estão danificadas ou 
gastas.

Substitua as cabeças de 
corte.

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

A bateria 
recarregável está 
descarregada.

Recarregue a bateria.

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 2 ou 3 primeiras 
semanas de uso. Depois desse 
período, a irritação geralmente 
desaparece.
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