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Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao 
máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em  
www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)
1 Aparador de barba
2 Cabo
3 Controle deslizante liga/desliga
4 Estojo
5 Escova de limpeza
6 Aparador de pelos do nariz e orelha
7 Aparador preciso
8 Pente para barba
9 Pente para barba
10 Ranhuras
11 Indicador de ajuste
12 Adaptador

Importante
Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e 
guarde-o para consultas futuras.

Perigo
 - Mantenha o adaptador seco.

Aviso
 - Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no adaptador 

corresponde à tensão do local.
 - O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para 

substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
 - 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 devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com 
o aparelho.

 - Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo; Evite o uso se ele estiver 
danificado, pois há risco de ferimentos.

 - Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro.

Atenção
 - Apenas utilize o adaptador fornecido. 
 - Use, carregue e guarde o aparelho a uma temperatura entre 5°C e 35°C.
 - Verifique se o aparelho está desligado e desconectado da rede elétrica 

antes de limpá-lo com água corrente.
 - Se o adaptador estiver danificado, substitua-o sempre por outro 

original para evitar situações de risco.
 - Se o aparelho for sujeito a uma grande mudança de temperatura, 

pressão ou umidade, deixe-o aclimatar por 30 minutos antes de usá-lo.
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 - Evite usá-lo se alguma peça estiver danificada ou quebrada, pois há 
risco de ferimentos.

 - Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos 
ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o 
aparelho. 

 - Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB (A)

Conformidade com padrões
 - O aparelho está em conformidade com as regulamentações de 

segurança da IEC (aprovadas internacionalmente) e pode ser 
seguramente limpo com água corrente.

 - Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões 
aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos 
eletromagnéticos. 

Carregamento
O carregamento padrão leva cerca de 10 horas. Quando o aparelho 
estiver totalmente carregado, ele terá um tempo de operação de até  
35 minutos.

Nota:  Se for carregado por 16 horas, é possível usar o aparelho por  
45 minutos sem a necessidade de ligá-lo a uma fonte de energia elétrica.
 1  Desligue o aparelho antes de carregá-lo.
 2  Insira o plugue no aparelho.
 3  Conecte o adaptador a uma tomada na parede.
 , A luz piloto de recarga no adaptador ficará acesa para indicar que o 

aparelho está sendo carregado.
Nota: A luz indicadora de carregamento não muda de cor nem apaga quando 
o aparelho está totalmente carregado.

Utilização do aparelho

Aparar a barba e barba por fazer
Ao aparar a barba pela primeira vez, tenha cuidado. Não mova o aparador 
rápido demais e faça movimentos suaves.

Aparar a barba com o pente
 1  Coloque o aparador no cabo (1). Vire o aparador no sentido horário 

para fixá-lo (2).
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 2  Deslize o pente de aparar barba pelos entalhes de guia em ambos  
os lados do cabo.

 3  Pressione o seletor de ajuste (1) e deslize o pente até o ajuste  
de altura desejado (2).

É possível escolher qualquer ajuste entre 1 e 18 mm. 

 4  Ligue o aparelho.
 5  Passe o aparador lentamente na direção contrária ao crescimento do 

cabelo, garantindo que a superfície do pente esteja em contato total 
com a pele.

Nota: Ao aparar pela primeira vez, use o ajuste máximo (18 mm)  
para se familiarizar com o aparelho.
Aparar sua barba por fazer
Você pode utilizar o pente para aparar sua barba por fazer. 

 1  Coloque o aparador no cabo (1). Vire o aparador no sentido horário 
para fixá-lo (2).

 2  Deslize o pente de aparar barba por fazer pelos entalhes de guia  
em ambos os lados do aparelho.
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 3  Pressione o seletor de ajuste (1) e deslize o pente até o ajuste  
de altura desejado (2).

É possível escolher qualquer ajuste entre 1 e 12 mm.

 4  Ligue o aparelho.
 5  Passe o aparador lentamente na direção contrária ao crescimento 

do pelo, garantindo que a superfície do pente esteja em contato total 
com a pele.

Modelar/contornar a barba
Você pode usar o aparador de precisão ou o aparador de precisão todo 
em metal para contornar ou fazer cortes desenhados na barba. Ele corta  
o cabelo muito rente à pele, comprimento de 1 mm.

Cuidado: Tenha cuidado ao usar o aparador de precisão, pois ele remove 
todos os fios de cabelo que toca.

 1  Coloque o aparador de precisão no cabo (1). Vire o aparador  
de precisão no sentido horário para fixá-lo (2). 

 2  Para obter um melhor resultado no corte, passe o aparador  
de precisão na direção contrária ao crescimento do cabelo, 
garantindo sempre que ele esteja totalmente em contato com a pele.

 3  Faça movimentos cuidadosos e controlados com o aparador  
de precisão. 

Dica: Para obter um acabamento perfeito, use o microbarbeador para tornar  
o contorno e as linhas da barba ainda mais perfeitos.
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Aparar pelos do nariz e da orelha

Aparar os pelos do nariz 
 1  Coloque o aparador de pelos do nariz e orelha no cabo (1).  

Vire o aparador no sentido horário para fixá-lo (2).
 2  Certifique-se de que suas narinas estão limpas.

 3  Ligue o aparelho e insira a ponta do aparador em uma das narinas. 
Não insira a ponta mais de 0,5 cm na narina. 
 4  Mova lentamente a ponta para dentro e para fora, girando-a ao 

mesmo tempo, para remover pelos indesejados.
Para reduzir a sensação de cócegas, pressione firmemente a lateral  
da ponta contra a pele. 

Aparar os pelos das orelhas
 1  Encaixe o aparador de pelos do nariz e orelha no cabo.
 2  Limpe o canal auditivo externo deixando-o sem cerume.

 3  Ligue o aparelho e mova a ponta suavemente sobre a orelha  
para remover pelos na parte externa. 

 4  Insira cuidadosamente a ponta no canal auditivo externo. 
Não insira a ponta mais de 0,5 cm na orelha, pois isso pode lesionar  
o tímpano. 
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Limpeza

Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos 
ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho. 
Sempre mantenha o adaptador seco.
Limpe o aparelho depois de cada utilização. O aparelho é à prova de água, 
portanto o cabo, pentes e acessórios facilmente são limpos com água 
corrente.

 1  Verifique se o aparelho está desligado e desconecte-o do sistema 
elétrico.

 2  Remova todos os pentes e/ou acessórios do aparelho.
 3  Assopre e/ou retire os pelos acumulados nos acessórios e/ou pentes 

ou utilize uma escova de limpeza.
 4  Limpe os acessórios e os pentes em água corrente morna ou com  

a escova de limpeza. 
 5  Limpe o cabo com água corrente morna e/ou com a escova de 

limpeza. 
Limpeza do microbarbeador

 1  Após o uso, retire a parte superior da parte inferior do 
microbarbeador.

A lâmina raspadora é muito delicada; tenha cuidado ao usá-la.  
Não use mais o microbarbeador se a lâmina raspadora estiver danificada.
Não limpe a lâmina raspadora com a escova de limpeza, pois isso pode 
danificá-la.

 2  Assopre e/ou retire os pelos acumulados dentro do microbarbeador.

 3  Limpe a parte superior do microbarbeador em água morna ou com  
a escova de limpeza. 
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Armazenamento
Guarde o cabo, pentes, acessórios e adaptador na bolsa de 
armazenamento fornecida para evitar danos.

Compra de acessórios
Para comprar acessórios ou peças avulsas, 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 em seu país 
(veja o folheto de garantia mundial para obter os detalhes de contato). 

Meio ambiente

 - Não descarte o aparelho no lixo doméstico quando não estiver mais 
apresentando bons resultados. Leve-o até um posto de coleta oficial 
para que possa ser reciclado. Com isso, você ajudará a preservar o 
meio ambiente

 - A bateria interna recarregável contém substâncias que podem poluir 
o meio ambiente. Sempre remova a bateria do aparelho antes de 
descartá-lo e levá-lo a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias 
em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver dificuldade em 
removê-la, você também poderá levar o aparelho a uma assistência 
técnica Philips, que fará esse procedimento e descartará a bateria em 
um local seguro ao meio ambiente.

Garantia e suporte
Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site  
www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial à parte. 

Restrições da garantia
As unidades de corte não estão cobertas pelos termos de garantia 
internacional, pois elas estão sujeitas ao desgaste.

Solução 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/
support para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em 
contato com a Central de Atendimento ao Cliente. 
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Problema Possível causa Solução

O pente de aparar 
a barba não fica fixo 
no cabo.

O pente foi colocado 
de maneira incorreta.

Deslize o pente de aparar a barba nas ranhuras de guia 
em ambos os lados do cabo até ouvir um clique.

As ranhuras de guia 
estão sujas.

Limpe completamente o aparelho e as ranhuras de 
guia.

O pente está 
quebrado.

Vá a seu revendedor Philips ou contate uma assistência 
técnica Philips para comprar um novo pente.

O aparelho não 
funciona mais.

A bateria recarregável 
está descarregada.

Carregue o aparelho (consulte o capítulo 
“Carregamento”). Certifique-se de desligar o aparelho 
antes de carregá-lo. Enquanto carrega, a luz de 
carregamento no adaptador deve piscar. Caso isso não 
aconteça, verifique se há um problema com a energia 
ou se a tomada está funcionando. Se não houver 
problema com a energia nem com a tomada, mas a luz 
de carregamento continuar sem piscar, leve o aparelho 
a seu revendedor ou a uma assistência técnica Philips.

O aparelho não 
funciona quando 
ligado ao sistema 
elétrico com fio.

O aparelho não 
foi projetado para 
funcionar com 
alimentação da rede 
elétrica.

Desligue o aparelho e carregue-o por 10 horas 
(consulte capítulo “Carregamento”).

O aparelho não 
carrega quando 
ligado ao sistema 
elétrico com fio.

O aparelho deve estar 
desligado enquanto é 
carregado.

Desligue o aparelho.

O aparelho não está 
aparando como 
antes.

A unidade de corte 
do acessório que você 
está usando está suja.

Remova o acessório do aparelho. Limpe-o com água 
corrente morna.

O aparelho 
esquenta.

A unidade de corte 
do acessório que você 
está usando está suja.

Remova o acessório do aparelho. Limpe-o com água 
corrente morna.
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