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 Introduction
  Congratulations on your purchase and welcome to 
Philips! To fully benefi t from the support that Philips 
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.

  Important
  Read this user manual carefully before you use the 
appliance and save it for future reference.

   Danger
 -     Keep the appliance dry.
 -     This symbol means: Forbidden to clean under a 

running tap  (Fig. 1) .

      Warning
 -     This appliance is not intended for use by persons 

(including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for their 
safety.

 -     Children should be supervised to ensure that they 
do not play with 
the appliance.

      Caution
 -     Use and store the appliance at a 

temperature between 5°C and 35°C. 

      Electromagnetic fi elds (EMF)
 -     This Philips appliance complies with all standards 

regarding electromagnetic 
fi elds (EMF). If handled properly and 
according to the instructions in this user manual, the 
appliance is safe to use based on scientifi c evidence 
available today.

     Charging
  When you charge the shaver for the fi rst time or after 
a long period of disuse, let it charge continuously for 12 
hours. Charging normally takes approx. 8 hours.
  Charge the appliance when the motor stops or starts 
running slower.
  When the shaver is fully charged, it has a shaving time of 
up to 30 minutes.

  Do not leave the appliance connected to the mains for 
more than 24 hours.

     1  Switch off the shaver before you start charging it.

     2  Fold out the foldable plug (‘click’)  (Fig. 2) .

     3  Insert the foldable plug into the wall socket  (Fig. 3) .

 ,     The charging light goes on to indicate that the 
appliance is charging  (Fig. 4) .

       4  After charging, remove the shaver from the wall 
socket

     5  Press the release button (1) and 
fold the foldable plug back into the appliance (2) 
(‘click’)  (Fig. 5) .

    Using the appliance
     1  Remove the protection cap.

     2  Push the on/off slide upwards to switch on the 
shaver  (Fig. 6) .

     3  Move the shaving heads quickly over your skin. 
Make both straight and circular movements  (Fig. 7) .

   Note:  Shaving on a dry face gives the best results.

   Note:  Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed 
to the Philips shaving system.

     4  Push the on/off slide downwards to switch off the 
shaver.

     5  Put the protection cap on the shaver to prevent 
damage to the shaving heads  (Fig. 8) .

    Cleaning and maintenance
  Regular cleaning guarantees better shaving performance.

  This shaver is not waterproof and cannot be cleaned 
under the tap. Keep the shaver dry.

  For the best cleaning results, we advise you to use the 
Philips Cleaning spray (HQ110).

   Every week: shaving unit and hair chamber

     1  Switch off the shaver.

     2  Brush the outside of the shaving unit with the 
brush supplied  (Fig. 9) .

     3  Pull the shaving unit off the shaver  (Fig. 10) .

     4  Brush the inside of the shaving unit  (Fig. 11) .

     5  Brush the hair chamber  (Fig. 12) .

     6  Put the shaving unit back onto the shaver.

      Every two months: shaving heads

   Note:  Do not use cleaning agents or alcohol to clean the 
shaving heads. Only use the HQ110 Shaving Head Cleaning 
Spray. 

     1  Switch off the shaver.

     2  Pull the shaving unit off the shaver  (Fig. 10) .

     3  Turn the wheel anticlockwise (1) and remove the 
retaining frame (2)  (Fig. 13) .
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     4  Remove the shaving heads from the shaving unit 
one by one  (Fig. 14) .

   Note:  Do not clean more than one cutter and guard at a 
time, since they are all matching sets. If you accidentally mix 
up the cutters and guards, it may take several weeks before 
optimal shaving performance is restored.

     5  Remove the cutter from the guard  (Fig. 15) .

     6  Clean the cutter with the short-bristled side of the 
brush  (Fig. 16) .

     7  Brush the guard  (Fig. 17) .

     8  Put the shaving heads back into the shaving unit. 

     9  Put the retaining frame back into the shaving unit 
and turn the wheel clockwise.

     10  Put the shaving unit back onto the shaver.

     Tip:  For optimal shaving performance, we 
advise you to lubricate the shaving heads with a drop of 
sewing machine oil every six months.

   Storage 
 -     Put the protection cap on the shaver after use to 

prevent damage to the shaving heads  (Fig. 8) .

    Replacement
  Replace the shaving heads every two years for optimal 
shaving results.
  Replace damaged or worn shaving heads with HQ4+ 
Philips Micro+  Lift & Cut 
Shaving Heads.

     1  Switch off the shaver.

     2  Pull the shaving unit off the shaver 
(Fig. 10) .

     3  Turn the wheel anticlockwise (1) and remove the 
retaining frame (2)  (Fig. 13) .

     4  Remove the shaving heads from the shaving unit 
and replace them with new ones  (Fig. 14) .

     5  Put the retaining frame back into the shaving unit 
and turn the wheel clockwise.

     6  Put the shaving unit back onto the shaver.

    Accessories
  To retain the top performance of your shaver, make sure 
you clean it regularly 
and replace its shaving heads at the 
recommended time.

   Shaving heads
 -     We advise you to replace your shaving heads every 

two years. Always replace with HQ4+ Philips Micro+ 
Lift & Cut Shaving Heads  (Fig. 18) 

      Cleaning
 -     Use Cleaning Spray (HQ110, not 

available in some countries) to clean the shaving 
heads thoroughly.

     Environment
 -     Do not throw away the appliance with the normal 

household waste at the end of its life, but hand it in 
at an offi cial collection point for recycling. By doing 
this, you help to preserve the environment  (Fig. 19) .

 -     Batteries contain substances that may pollute 
the environment. Do not throw away empty 
batteries with the normal household waste, but 
dispose of them at an offi cial collection point for 
batteries. Always remove the rechargeable batteries 
before you discard and hand in the appliance at an 
offi cial collection point.

   Disposal of the rechargeable battery

  Only remove the rechargeable battery when it is 
completely empty.

     1  Disconnect the shaver from the mains.

     2  Let the shaver run until it stops, undo the screw on 
the back of the shaver (1) and lift the back panel off 
the shaver (2)  (Fig. 20) .

     3  Remove the rechargeable 
battery  (Fig. 21) .

  Do not connect the shaver to the mains again after the 
battery has been removed.

       Guarantee and service
  If you need service or information or if you have a 
problem, please visit the Philips website at www.philips.
com or contact the Philips Consumer Care Centre 
in your country (you fi nd its phone number in the 
worldwide guarantee leafl et). If there is no Consumer 
Care Centre in your country, go to your local Philips 
dealer.

   Guarantee restrictions
  The shaving heads (cutters and guards) are not covered 
by the terms of the international guarantee because they 
are subject to wear.

   Troubleshooting

Problem   Solution

  The shaver 
does not shave 
as well as it 
used to.

  You may not have cleaned the 
appliance properly. Clean the shaving 
heads thoroughly (see chapter 
‘Cleaning and maintenance’).

Problem   Solution

    Long hairs may be obstructing the 
shaving heads. Clean the cutters 
and guards properly with the brush 
supplied (see chapter ‘Cleaning and 
maintenance’).

    The shaving heads may be damaged 
or worn. Replace the shaving heads 
(see chapter ‘Replacement’).

    The batteries may be 
running low. Recharge 
the shaver (see chapter ‘Charging’).

  The 
shaver does 
not switch on 
when I push 
the on/off slide 
upwards.

  The batteries may be empty. 
Recharge the shaver (see chapter 
‘Charging’).

   
ภาษาไทย

 ขอมลูเบื้องตน

ขอแสดงความยนิดทีี่คณุสั่งซื้อและยนิดตีอนรบัสูผลติภณัฑของ Philips! เพื่อใหคณุได

รบัประโยชนอยางเตม็ที่จากบรกิารที่ 

Philips มอบให โปรดลงทะเบยีนผลติภณัฑของคณุที่ 

www.philips.com/welcome    

  ขอสาํคญั

ควรอานคูมอือยางละเอยีดกอนใชงานและเกบ็ไวเพื่อใชอางองิในครั้งตอไป  

   อนัตราย

 -     ควรเชด็เครื่องใหแหงสนทิ

 - เครื่องหมายนี้แสดงวา: หามทาํความสะอาดเครื่องโดยเปดนํ้ากอกใหไหลผาน

เครื่อง    

      คาํเตอืน

 - ไมควรใหบคุคล (รวมทั้งเดก็เลก็) ที่มสีภาพรางกายไมแขง็แรงหรอืสภาพจติใจ

ไมปกต ิหรอืขาดประสบการณและความรูความเขาใจ นาํเครื่องนี้ไปใชงาน เวน

แตจะอยูในการควบคมุดแูลหรอืไดรบัคาํแนะนาํในการใชงานโดยผูที่รบัผดิชอบ

ในดานความปลอดภยั

 - เดก็เลก็ควรไดรบัการดแูลเพื่อปองกนัไมใหเดก็นาํผลติภณัฑนี้ไปเลน    

      ขอควรระวงั

 - ใชและจดัเกบ็เครื่องโกนหนวดไวที่อณุหภมูริะหวาง 5°C และ 35°C     

      Electromagnetic fields (EMF)

 - ผลติภณัฑของ Philips ไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหลก็ไฟฟา (EMF) หากมกีาร

ใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกบัคาํแนะนาํในคูมอืนี้ คณุสามารถใช

ผลติภณัฑไดอยางปลอดภยัตามขอพสิจูนทางวทิยาศาสตรในปจจบุนั    

     การชารจแบตเตอรี่

ในการชารจไฟครั้งแรกหรอืหลงัจากที่ไมไดใชงานเครื่องโกนหนวดเปนเวลานาน ควร

ชารจไฟทิ้งไวตอเนื่องนาน 12 ชั่วโมง ปกตเิวลาชารจไฟจะใชเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง

ชารจเครื่องโกนหนวดเมื่อมอเตอรหยดุทาํงานหรอืเริ่มทาํงานชาลง

เมื่อชารจไฟจนเตม็เรยีบรอยแลว สามารถใชงานเครื่องโกนหนวดแบบไรสายไดนาน

ถงึ 30 นาท ี 

  คาํเตอืน: หามเชื่อมตอเครื่องโกนหนวดเขากบัสายไฟหลกันานเกนิ 24 ชั่วโมง

     1  ปดการใชงานเครื่องโกนหนวดกอนเริ่มตนชารจไฟ

     2  ดงึขาเสยีบออกมา (เสยีงดงั ‘คลกิ’)  (รปูที่ 2) 

     3  เสยีบปลั๊กไฟเขากบัเตารบับนผนงั  (รปูที่ 3) 

 , สญัญาณไฟจะสวางขึ้น เพื่อแสดงใหทราบวาเครื่องกาํลงัชารจไฟ

อยู      (รปูที่ 4) 

       4  ถอดเครื่องโกนหนวดออกจากเตาเสยีบ หลงัจากชารจเสรจ็แลว

     5  กดปุมปลดลอ็ค (1) แลวพบัขาเสยีบกลบัเขาไปในตวัเครื่อง (2) (เสยีง

ดงั ‘คลกิ’)  (รปูที่ 5) 

    การใชงาน

     1  ถอดฝาครอบปองกนัออก

     2  เลื่อนสวติชเปด/ปดไปดานหนาเพื่อเปดใชงาน

 (รปูที่ 6) 

     3  เคลื่อนหวัโกนไปตามผวิหนงั ทั้งในแนวตรงและวนไปมาอยาง

รวดเรว็  (รปูที่ 7) 

   หมายเหต:ุ  ใชโกนหนวดขณะผวิแหงจะไดผลดทีี่สดุ

   หมายเหต:ุ  อาจตองใชเวลาประมาณ 2 หรอื 3 สปัดาหเพื่อใหผวิของคณุปรบั

สภาพใหเหมาะสมกบัเครื่องโกนหนวด Philips

     4  เลื่อนสวติชเปด/ปดไปดานหลงัเพื่อปดการทาํงาน

     5  ปดฝาครอบหวัโกนลงบนเครื่องโกนหนวดทกุครั้ง เพื่อปองกนัไมใหหวั

โกนชาํรดุ  (รปูที่ 8) 

    การทาํความสะอาดและบาํรงุรกัษา

ควรทาํความสะอาดเปนประจาํ เพื่อใหการใชงานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ  

คาํเตอืน: ควรใชงานและเกบ็ในที่แหง เนื่องจากเครื่องโกนหนวดรุนนี้ไม

สามารถกนันํ้าและลางทาํความสะอาดดวยนํ้าประปาได  

เพื่อใหไดผลลพัธการทาํความสะอาดที่ดทีี่สดุ ขอแนะนาํใหใชสเปรยทาํความสะอาด

ของ Philips (HQ110)  

ทกุสปัดาห: อปุกรณในการโกนหนวดและชองเกบ็เศษหนวด   

     1  ปดสวติซเครื่องโกนหนวด

     2  ทาํความสะอาดดานนอกของหวัโกนดวยแปรงที่จดัมาให  (รปูที่ 9) 

     3  ดงึชดุหวัโกนออกจากเครื่องโกนหนวด  (รปูที่ 10) 

     4  ทาํความสะอาดภายในชดุหวัโกน  (รปูที่ 11) 

     5  ทาํความสะอาดชองเกบ็เศษหนวด  (รปูที่ 12) 

     6  ประกอบชดุอปุกรณโกนหนวดกลบัเขาที่เดมิ

      ทกุๆ 2 เดอืน: หวัโกน

   หมายเหต:ุ  ไมควรใชนํา้ยาหรอืแอลกอฮอลทําความสะอาดหวัโกน ควรใชส

เปรยนํา้ยาทําความสะอาดหวัโกนรุน HQ110 เทานั้น 

     1  ปดเครื่องโกนหนวด

     2  ดงึชดุหวัโกนออกจากเครื่องโกนหนวด  (รปูที่ 10) 
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ทิ้งแลวของทางการ โดยถอดแบตเตอรี่ที่ชารจไดออกกอนทิ้ง แลวสงเครื่องใหกบั

ศนูยรวบรวมของทางการ    

   การทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจใหมได

คาํเตอืน: ควรถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดออก เมื่อประจไุฟฟาหมดแลว

เทานั้น  

     1  ปลดเครื่องโกนหนวดออกจากเตาเสยีบสายเมน

     2  เปดเครื่องโกนหนวดใหทาํงานจนกวาเครื่องจะหยดุ ไขสกรทูี่ดานหลงั

เครื่อง (1) แลวถอดแผงดานหลงัเครื่องออก (2)  (รปูที่ 20) 

     3  ถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดออก  (รปูที่ 21) 

คาํเตอืน: หลงัจากที่ถอดแบตเตอรี่ออกแลว ไมควรตอสายไฟเขากบัเครื่อง

โกนหนวดอกี  

       การรบัประกนัและบรกิาร

หากคณุตองการขอรบับรกิารหรอืตองการทราบขอมลู โปรดเขาชมเวบ็ไซตของ Philips 

ไดที่ www.philips.com หรอืตดิตอศนูยบรกิารดแูลลกูคาของบรษิทั Philips ในประเทศ

ของคณุ (หมายเลขโทรศพัทของศนูยบรกิารฯ อยูในเอกสารแผนพบัเกี่ยวกบัการรบั

ประกนัทั่วโลก) หากในประเทศของคณุไมมศีนูยบรกิาร โปรดตดิตอตวัแทนจาํหนาย

ผลติภณัฑของบรษิทั Philips ในประเทศ  

   ขอจาํกดัในการรบัประกนั

  หวัโกน (ใบมดีและฝาครอบ) ไมอยูในเงื่อนไขการรบัประกนัทั่วโลก เนื่องจากเปน

สนิคาที่ตองสกึหรอตามปกตเินื่องจากการใชงาน

   การแกปญหา

ปญหา การแกปญหา

เครื่องโกนหนวดทาํงาน

ไดไมดเีทาเดมิ

คณุอาจทาํความสะอาดไมดพีอ ควรทาํความสะอาด

หวัโกนใหทั่วถงึ (ดไูดจากบท ‘การทาํความสะอาดและ

การบาํรงุรกัษา’)

  อาจมเีศษหนวดขนาดยาวตดิอยูในหวัโกน ทาํความ

สะอาดใบมดีและฝาครอบดวยแปรงที่จดัมาให (ดไูด

จากบท ‘การทาํความสะอาดและการบาํรงุรกัษา’)

  หวัโกนอาจชาํรดุหรอืเสยีหาย ใหเปลี่ยนหวัโกน (ดไูด

จากบท ‘การเปลี่ยนอะไหล’)

  แบตเตอรี่ใกลหมด  ใหชารจเครื่องโกนหนวดใหม (ดไูด

จากบท ‘การชารจแบตเตอรี่)

เครื่องโกนหนวดไม

ทาํงาน เมื่อเลื่อนปุม

เปด/ปดไปดานหนา 

แบตเตอรี่หมด  ใหชารจเครื่องโกนหนวดใหม (ดไูดจาก

บท ‘การชารจแบตเตอรี่)

   

     3  หมนุเฟองทวนเขม็นาฬกา (1) และเลื่อนโครงยดึ (2) ออก  (รปูที่ 13) 

     4  ถอดหวัโกนออกจากชดุหวัโกนทลีะชดุ  (รปูที่ 14) 

   หมายเหต:ุ  หามลางใบมดีและฝาครอบมากกวาหนึ่งชดุในเวลาเดยีวกนั เพราะ

แตละชดุจดัเตรยีมมาใหเขาชดุกนั ในกรณทีี่เกดิการสบัเปลี่ยนโดยบงัเอญิ 

อาจตองใชเวลา 2-3 สปัดาห เพื่อใหเครื่องโกนหนวดปรบัสภาพการทํางานให

เขากบัชดุใบมดีนั้นๆ ไดดดีงัเดมิ

     5  ถอดใบมดีออกจากฝาครอบ  (รปูที่ 15) 

     6  ใชแปรงดานที่สั้นปดทาํความสะอาดใบมดี  (รปูที่ 16) 

     7  ใชแปรงปดทาํความสะอาดฝาครอบ  (รปูที่ 17) 

     8  ประกอบหวัโกนเขากบัชดุหวัโกนตามเดมิ  

     9  ประกอบโครงยดึกลบัเขาไปในชดุหวัโกนแลวหมนุเฟองตามเขม็

นาฬกา

     10  ประกอบชดุอปุกรณโกนหนวดกลบัเขาที่เดมิ

     เคลด็ลบั:  เพื่อประสทิธภิาพการโกนหนวดที่ด ีควรหยดนํา้มนัจกัรลงบนหวัโก

นทกุๆ หกเดอืน

   การจดัเกบ็ 

 - ปดฝาครอบหวัโกนลงบนเครื่องโกนหนวดหลงัเลกิใชงานทกุครั้ง เพื่อปองกนัไม

ใหหวัโกนชาํรดุ      (รปูที่ 8) 

    การเปลี่ยนอะไหล

  ควรเปลี่ยนชดุหวัโกนทกุๆ 2 ป เพื่อการโกนหนวดอยางมปีระสทิธภิาพ

เปลี่ยนชดุหวัโกนที่ชาํรดุหรอืสกึหรอดวยชดุหวัโกน Philips รุน HQ4+ หวัโกนระบบ 

Lift & Cut รุน Micro+  

     1  ปดเครื่องโกนหนวด

     2  ดงึชดุหวัโกนออกจากเครื่องโกนหนวด  (รปูที่ 10) 

     3  หมนุเฟองทวนเขม็นาฬกา (1) และเลื่อนโครงยดึ (2) ออก  (รปูที่ 13) 

     4  ถอดหวัโกนออกจากชดุหวัโกนแลวแทนที่ดวยอนัใหม  (รปูที่ 14) 

     5  ประกอบโครงยดึกลบัเขาไปในชดุหวัโกนแลวหมนุเฟองตามเขม็

นาฬกา

     6  ประกอบชดุอปุกรณโกนหนวดกลบัเขาที่เดมิ

    อปุกรณเสรมิ

เพื่อรกัษาประสทิธภิาพการทาํงานของเครื่องโกนหนวด โปรดทาํความสะอาดเครื่อง

อยางสมํ่าเสมอและเปลี่ยนหวัโกนตามระยะเวลาที่แนะนาํ  

   หวัโกน

 - เราขอแนะนาํใหคณุเปลี่ยนหวัโกนทกุๆ สองป โดยใชหวัโกน Philips รุน 

HQ4+ Micro+ Lift & Cut Shaving Heads      (รปูที่ 18) 

      การทาํความสะอาด

 - ใชสเปรยทาํความสะอาด (HQ110 มจีาํหนายในบางประเทศเทานั้น) เพื่อ

ทาํความสะอาดหวัโกนใหสะอาดอยางทั่วถงึ    

     สิ่งแวดลอม

 - หามทิ้งผลติภณัฑนี้รวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไป เมื่อหมดอายกุารใชงานแลว 

ควรทิ้งลงในถงัขยะสาํหรบันาํกลบัไปใชใหมได (รไีซเคลิ) เพื่อชวยรกัษาสภาวะ

สิ่งแวดลอมที่ดี

 - ภายในแบตเตอรี่อาจประกอบดวยสารที่เปนพษิตอสิ่งแวดลอม หามทิ้งแบตเตอรี่

ที่หมดแลวรวมกบัขยะจากครวัเรอืนทั่วไป ควรสงไปยงัศนูยรวบรวมแบตเตอรี่ที่
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