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ข้อมูลเบื้องต้น
ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของ
Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips
มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.philips.com/welcome หรือผ่านแอพ
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คำอธิบายทั่วไป
1 ที่กันจอนแบบ Pop-up
2 ตัวเลื่อนปลดล็อคที่กันจอน
3 ชุดหัวโกน
4 ปุ่มปลดชุดหัวโกน
5 ปุ่มเปิด/ปิด
6 ด้ามจับ
7 ช่องสำหรับปลั๊กขนาดเล็ก
8 แท่นชาร์จไฟ
9 ชุดอุปกรณ์
10 ปลั๊กขนาดเล็ก
11 ฝาครอบป้องกัน
12 กระเป๋า
13 Philips Quick Clean Pod Cartridge
14 Quick Clean Pod
15 แปรงทำความสะอาด
16 การตั้งค่าความยาว
17 อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราแบบคลิก
18 อุปกรณ์เสริมหวีสำหรับจัดแต่งเครา
19 ช่องใส่อุปกรณ์เสริม
20 อุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาดแบบคลิก
21 อุปกรณ์เสริมที่เล็มขนจมูกแบบคลิก
หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง

ไอคอนต่างๆ บนด้ามจับอุปกรณ์และความหมาย
ไอคอน รูปแบบ ความหมาย

ไฟกะพริบช้าๆ
เมื่อคุณถอดเครื่อ-
งโกนออกจาก
Quick Clean
Pod
ระหว่างโปรแกร-
มทำความสะอาด
a

โปรแกรมทำความสะอาดหยุดชั่วคราว
หากคุณวางเครื่องโกนลงบนแท่น Quick Clean Pod
ภายในระยะเวลาสี่วินาที
โปรแกรมทำความสะอาดจะทำงานต่ออัตโนมัติ
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ไอคอน รูปแบบ ความหมาย

ไฟกะพริบ ทำความสะอาดเครื่องโกนใน Quick Clean Pod
ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมโดยเปิดน้ำไหลผ่าน

ไฟติดสว่างต่อเนื่-
อง

โปรแกรมทำความสะอาดกำลังทำงาน

ไฟกะพริบถี่เมื่อ-
คุณถอดเครื่องโก-
นออกจาก Quick
Clean Pod
หรือกดปุ่ม
เปิด/ปิด
ระหว่างโปรแกร-
มทำความสะอาด

โปรแกรมทำความสะอาดหยุดทำงาน
หากต้องการดำเนินการต่อ
คุณต้องเริ่มต้นกระบวนการทำความสะอาดอีกครั้ง
โดยวางเครื่องโกนลงบน Quick Clean Pod และกดปุ่ม
เปิด/เปิด

กะพริบเมื่อคุณก-
ดปุ่ม เปิด/ปิด

ระบบล็อคเครื่องโกนหนวดขณะพกพาทำงานอยู่

ไฟติดสว่างเมื่อคุ-
ณหยิบเครื่อง

จำนวนของแถบไฟที่ติดสว่างจะแสดงปริมาณแบตเตอรี่-
ที่เหลือ

ไฟด้านล่างกะพ-
ริบเป็นสีส้ม

แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว

ไฟกะพริบเป็นล-
ำดับ

เครื่องกำลังชาร์จไฟ

ไฟติดสว่างต่อเนื่-
อง

เครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว

ไฟกะพริบ ตัวเครื่องจะต้องถอดจากเต้ารับบนผนังก่อน
จึงจะสามารถเปิดเครื่องได้
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ไอคอนต่างๆ บน Quick Clean Pod และความหมาย
ไอคอน รูปแบบ ความหมาย

แสดงให้เห็นบน Quick Clean Pod ต้องเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge

วิธีการชาร์จไฟเครื่อง
โปรดชาร์จไฟก่อนการใช้งานครั้งแรก
และเมื่อไฟดวงล่างบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีส้ม
ซึ่งแสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด
การชาร์จไฟใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
การชาร์จด่วน: หลังจากชาร์จไฟประมาณ 5 นาที
เครื่องจะมีปริมาณไฟเพียงพอสำหรับการโกนหนวดหนึ่งครั้ง
เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้วจะสามารถใช้งานแบบไร้สายได้นาน 60
นาที
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้งานเครื่องขณะที่ชาร์จไฟอยู่ได้

การชาร์จด้วยที่ชาร์จ
1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว
2 เสียบปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับตัวเครื่อง

และเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนัง
- ในระหว่างที่เครื่องอยู่ในโหมดชาร์จด่วน

ไฟบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างติดต่อกันทีละดวง
หลังจากประมาณ 5 นาที
ไฟดวงล่างบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบ
ตอนนี้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการโกนหนึ่งครั้ง

- ขณะที่เครื่องกำลังชาร์จอยู่
สัญญาณแรกคือไฟดวงล่างบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จ-
ะกะพริบก่อนที่จะติดสว่างขึ้น
จากนั้นไฟดวงที่สองจะกะพริบแล้วติดสว่างขึ้น
และต่อเนื่องไปจนกระทั่งเครื่องชาร์จไฟจนเต็ม

- เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งสามดวงจะติดสว่างอย่างต่อเนื่อง
หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาที ไฟจะดับลงอัตโนมัติ
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3 หลังจากชาร์จไฟ ให้ถอดชุดอุปกรณ์ออกจากเต้ารับบนผนัง
และถอดปลั๊กขนาดเล็กออกจากเครื่อง

การชาร์จด้วยแท่นชาร์จ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
1 ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
2 เสียบปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับแท่นชาร์จ

แล้วเสียบชุดอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนผนัง
3 วางเครื่องบนแท่นชาร์จ

เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น:
แถบไฟที่ด้านล่างของแท่นชาร์จจะติดสว่างและหมุนอย่างรวดเร็ว
- หลังจากประมาณ 5 นาที แถบไฟจะหมุนช้าลง

ตอนนี้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการโกนหนึ่งครั้ง
- ระหว่างที่เครื่องชาร์จไฟ แถบไฟจะค่อยๆ

สว่างขึ้นและหมุนช้าลงเรื่อยๆ
- เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว

แถบไฟจะติดสว่างเต็มที่และหยุดหมุน
4 หลังชาร์จไฟแล้ว ให้ถอดชุดอุปกรณ์ออกจากเต้ารับบนผนัง

และดึงปลั๊กขนาดเล็กออกจากแท่นชาร์จ

สัญลักษณ์ 'ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน' 
สัญลักษณ์ 'ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน'
จะกะพริบเพื่อเตือนให้คุณถอดเครื่องออกจากเต้ารับบนผนังและดึงป-
ลั๊กขนาดเล็กออกจากเครื่องก่อนเปิดใช้งาน

วิธีการใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่อง
คำเตือน:
ตรวจสอบเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นก่อนการใช้ง
านเสมอ ห้ามใช้งานเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ
ที่ได้รับความเสียหาย
เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้
ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยชิ้นส่วนของแท้เท่านั้น
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หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้เป็น แบบกันน้ำ
เหมาะสำหรับใช้ในอ่างอาบน้ำหรือฝักบัว
และสามารถทำความสะอาดโดยเปิดน้ำไหลผ่าน เพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์นี้จึงสามารถใช้ได้ในแบบไร้สายเท่านั้น

การโกน
คุณสามารถใช้งานเครื่องโกนได้ทั้งในแบบแห้งหรือแบบเปียก
หรือแม้ในขณะอาบน้ำ สำหรับการโกนแบบเปียก
ให้ใช้น้ำและโฟมหรือเจลโกนหนวดเล็กน้อยลูบบนผิว
จากนั้นล้างหัวโกนด้วยน้ำอุ่นก่อนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1 เปิดสวิตช์เครื่อง
2 เคลื่อนหัวโกนไปตามผิวหนัง

โดยเคลื่อนวนเป็นวงกลมเพื่อกำจัดเส้นขนที่ขึ้นในทิศทางที่แตกต่-
างกัน ตรวจสอบว่าหัวโกนแต่ละชุดแนบสนิทกับผิว
ออกแรงกดเบาๆ เพื่อการโกนที่แนบสนิทและนุ่มนวล
หมายเหตุ: ไม่ควรออกแรงกดมากเกินไป
เพราะอาจทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้
หมายเหตุ: หากคุณโกนโดยใช้เจลหรือโฟมโกนหนวด
ให้ล้างเครื่องโกนหนวดโดยวิธีผ่านน้ำอยู่เสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าชุดหัวโกนจะแนบสนิทบนผิวหนังได้ราบเรียบเส-
มอ

3 ใช้ด้านแคบของเครื่องโกนเพื่อโกนบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก อาทิ
รอบแนวกรามและบริเวณใต้จมูก

4 ปิดเครื่องและทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน
หมายเหตุ:
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ล้างโฟมและเจลสำหรับโกนหนวดออกจ-
ากเครื่องอย่างสะอาดหมดจด
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ระยะปรับสภาพผิว
การโกนหนวดครั้งแรกอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้และอาจ-
เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ผิวหนังและหนวดของคุณต้องใช้เวลาในการปรับสภาพให้เข้ากับระ-
บบโกนหนวดใหม่นี้
เพื่อให้ผิวของคุณปรับสภาพให้เข้ากับเครื่องโกนหนวดใหม่นี้เราขอแ-
นะนำให้คุณโกนหนวดอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์)
ด้วยเครื่องนี้เพียงอย่างเดียวเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
สัญญาณเตือนการทำความสะอาด
เมื่อคุณปิดสวิตช์เครื่อง
สัญญาณเตือนทำความสะอาดจะกะพริบเพื่อเตือนให้คุณทำความส-
ะอาดเครื่อง
- ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่-

อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย
- ทำความสะอาดหัวโกนอย่างละเอียดเดือนละหนึ่งครั้ง

หรือเมื่อเครื่องโกนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่เคยใช้งาน

การกันจอน
คุณสามารถใช้ที่กันจอนเพื่อตกแต่งจอนและหนวดของคุณ
1 เลื่อนปุ่มเลื่อนที่กันจอนลงเพื่อเปิดที่กันจอน
2 เปิดสวิตช์เครื่อง

3 จับที่กันจอนตั้งฉากกับผิว แล้วขยับเครื่องลงขณะที่กดเบาๆ
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4 คุณยังสามารถใช้ที่กันจอนเพื่อโกนบริเวณใต้จมูกได้เช่นกัน
5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดที่กันจอนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่-

อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย
6 ปิดที่กันจอน

การใช้อุปกรณ์เสริมแบบคลิก
หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง
การใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหวี
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหวีเพื่อจัดแต่งเคราขอ-
งคุณด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือจัดแต่งในค่าความยาวอื่น
คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์จัดแต่งเคราพร้อมหวีเพื่อเล็มหนวดเส้นยาว-
ก่อนเริ่มโกนหนวดเพื่อการโกนหนวดที่นุ่มนวล
การตั้งค่าความยาวขนเคราของอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครานั้นจะเป็นไ-
ปตามความยาวขนเคราที่เหลือภายหลังการเล็ม
และมีช่วงความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 5 มม.
1 หมุนหัวโกนหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ

จากนั้นกดอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราเข้ากับด้ามจับ

2 เลื่อนหวีตรงไปในร่องนำทั้งสองด้านของอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคร-
า

3 กดปุ่มปรับเลือกความยาว แล้วกดไปทางซ้ายหรือขวา
เพื่อเลือกการตั้งค่าความยาวเส้นขนที่ต้องการ

4 เปิดสวิตช์เครื่อง
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5 ขยับเครื่องขึ้นขณะที่กดเบาๆ
แน่ใจว่าด้านหน้าของหวีแนบสนิทกับผิว

6 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน
การใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราโดยไม่มีหวี
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราแบบไม่มีหวีเพื่อจัดแต่งเครา
หนวด จอน หรือเส้นผมตามแนวลำคอให้มีความยาว 0.5 มม. ได้ 
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหวีเพื่อจัดแต่งเคราขอ-
งคุณด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือจัดแต่งในค่าความยาวอื่น
คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์จัดแต่งเคราพร้อมหวีเพื่อเล็มหนวดเส้นยาว-
ก่อนเริ่มโกนหนวดเพื่อการโกนหนวดที่นุ่มนวล
1 ดึงหวีออกจากอุปกรณ์เสริมการจัดแต่งเครา

หมายเหตุ:
จับที่บริเวณกึ่งกลางหวีเพื่อดึงออกจากอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา
ห้ามดึงที่ด้านข้างของหวี

2 เปิดสวิตช์เครื่อง

3 ถืออุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราตั้งฉากกับผิว
แล้วขยับเครื่องลงขณะที่กดเบาๆ

4 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน
การใช้อุปกรณ์เสริมที่กันขนจมูก/หู
คุณสามารถอุปกรณ์เสริมที่กันขนจมูก/หูเพื่อเล็มขนจมูกและ/หรือหูไ-
ด้
การกันขนจมูก
ตรวจสอบว่าทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมกันขนจมูก/หู
และช่องจมูก/หู เรียบร้อยแล้วก่อนการเล็ม
1 หมุนหัวโกนหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ

จากนั้นกดอุปกรณ์เสริมที่กันขนจมูก/หู เข้ากับด้ามจับ
2 เปิดสวิตช์เครื่อง
3 ค่อยๆ ใส่หัวเล็มเข้าไปในโพรงจมูกข้างหนึ่ง

ห้ามสอดอุปกรณ์เข้าไปในโพรงจมูกลึกเกิน 0.5 ซม.
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4 ค่อยๆ เคลื่อนหัวโกนไปรอบๆ บริเวณด้านในโพรงจมูกอย่างช้าๆ
โดยให้ด้านข้างของปลายหัวโกนแนบกับผิวหนังโดยสนิท
นี่สามารถช่วยลดอาการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นได้

5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน
น้ำมูกที่แห้งอาจขัดขวางชุดใบมีดและส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งาน-
เครื่องได้ หากชุดใบมีดเกิดการอุดตัน ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริม
การกันขนหู
ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องหูรอบนอกสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรกในรู-
หู
1 เปิดสวิตช์เครื่อง
2 ค่อยๆ เลื่อนหัวเล็มไปตามแนวขอบหูอย่างช้าๆ

เพื่อกำจัดขนที่ยื่นจากบริเวณขอบหู
3 สอดหัวเล็มเข้าไปในรูหูชั้นนอกอย่างระมัดระวัง

ห้ามสอดหัวเล็มเข้าไปในรูหูของคุณลึกเกิน 0.5 ซม.
เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่แก้วหูได้

4 ค่อยๆ หมุนหัวเล็มไปรอบๆ
เพื่อเล็มเส้นขนที่ไม่ต้องการออกจากรูหูด้านนอก

5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน
การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
หมายเหตุ:
เราขอแนะนำให้คุณปล่อยให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมแห้งดีก่อนที่จะ-
นำไปจัดเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไป
- ปิดฝาครอบเครื่องโกน (หากมี) เพื่อป้องกันคราบสกปรกสะสม
- จัดเก็บเครื่องลงในกระเป๋าสำหรับจัดเก็บ (หากมีมาพร้อมเครื่อง)
- หรือจัดเก็บเครื่องไว้บนแท่นชาร์จ (หากมี) หรือภายใน Philips

Quick Clean Pod (หากมี)
ระบบล็อคสำหรับพกพา
คุณสามารถล็อคเครื่องโกนหนวดในระหว่างการเดินทางได้
เพื่อป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ
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3 sec.

กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อใช้งานโหมดล็อคเครื่อง 
เมื่อเปิดใช้งานการล็อคขณะพกพา
สัญลักษณ์การล็อคขณะพกพาจะกะพริบ
กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาที

เมื่อปิดการใช้งานระบบล็อคขณะพกพาแล้ว
เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
นอกจากนี้เครื่องจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับบ-
นผนัง

วิธีการทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริม
ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป-
ระสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 

การทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดด้วยน้ำประปา
ทำความสะอาดเครื่องโกนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตั-
นและความเสียหาย
อย่าเช็ดชุดหัวโกนให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู่
เนื่องจากอาจทำให้หัวโกนเกิดความเสียหายได้
ระหว่างล้างทำความสะอาดเครื่องโกน
อาจมีน้ำหยดออกจากส่วนล่างของเครื่อง
ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเหตุการณ์ปกติ
1 เปิดเครื่องโกนหนวด
2 ล้างชุดหัวโกนด้วยน้ำอุ่นไหลผ่าน
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3 ปิดเครื่องโกนหนวด กดปุ่มปลดล็อคเพื่อเปิดชุดหัวโกน

4 ล้างทำความสะอาดช่องเก็บเศษขนโดยเปิดน้ำอุ่นไหลผ่าน

5 ล้างช่องใส่หัวโกนโดยให้น้ำอุ่นไหลผ่าน
6 สะบัดน้ำออกอย่างระมัดระวังและปล่อยให้ที่ยึดหัวโกนแห้ง

7 ปิดชุดหัวโกน

การทำความสะอาด
เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดหัวโกนอย่างละเอียดเดือนละหน-
ึ่งครั้ง หรือเมื่อเครื่องโกนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่เคยใช้งาน
1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับบนผนังแล้ว
2 กดปุ่มปลดล็อคบนชุดหัวโกนและดึงที่ยึดหัวโกนออกจากชุดหัวโก-

น
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3 ทำความสะอาดช่องเก็บเศษหนวดและที่ยึดหัวโกนโดยให้น้ำไห-
ลผ่าน

4 ถอดหัวโกนออก สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่
'วิธีการเปลี่ยนหัวโกน'
หมายเหตุ:
ห้ามทำความสะอาดใบมีดและฝาครอบมากกว่าหนึ่งชุดในเวลาเ-
ดียวกัน เพราะแต่ละชุดจัดเตรียมมาให้เข้าชุดกันทั้งหมด
ในกรณีที่เกิดการวางใบมีดลงในฝาครอบที่ไม่ถูกต้องโดยบังเอิญ
อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
เพื่อให้เครื่องโกนหนวดปรับสภาพการทำงานให้เข้ากับชุดใบมีด-
นั้นๆ ได้ดีดังเดิม

5 ทำความสะอาดใบมีดและฝาครอบโดยเปิดน้ำไหลผ่าน
6 เขย่าน้ำที่ค้างอยู่ออก
7 ประกอบหัวโกนเข้ากับชุดหัวโกนตามเดิม

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่ 'วิธีการเปลี่ยนหัวโกน'

8 สอดบานพับที่ยึดหัวโกนลงในช่องด้านบนของชุดโกน
จากนั้นให้ปิดชุดหัวโกน

การทำความสะอาดที่กันจอนแบบ Popup
ทำความสะอาดที่กันจอนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตั-
นและความเสียหาย
อย่าเช็ดซี่ฟันสำหรับแต่งเล็มผมด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู่
เนื่องจากอาจทำให้ซี่ฟันสำหรับแต่งเล็มผมเกิดความเสียหาย
ได้
1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับบนผนังแล้ว
2 เลื่อนปุ่มเลื่อนที่กันจอนลงเพื่อเปิดที่กันจอนแบบ Pop-up
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3 เปิดสวิตช์เครื่องและล้างที่กันจอนแบบ Pop-up ด้วยน้ำอุ่น
4 เมื่อเสร็จสิ้นการทำความสะอาด ให้ปิดสวิตช์เครื่อง
5 สะบัดน้ำออกอย่างระมัดระวัง และปล่อยให้ที่กันจอนแบบ Pop-

up แห้ง
6 ปิดที่กันจอน

เคล็ดลับ:
ควรหยดน้ำมันมิเนอรัลเพื่อหล่อลื่นซี่ฟันของที่กันจอนทุกหกเดือน
(น้ำมันไม่ได้มาพร้อมเครื่อง) เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแบบคลิก
ห้ามเช็ดที่กันจอนหรืออุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราด้วยผ้าขนหนูหรือทิช-
ชู่ เพราะอาจทำให้มีดที่กันจอนเสียหาย
อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง
ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแบบคลิกทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อปร-
ะสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว
2 บิดอุปกรณ์เสริมเพื่อถอดออกจากด้ามจับ

ดึงหัวแปรงทำความสะอาดออกจากที่ยึดอุปกรณ์เสริม
3 ทำความสะอาดชิ้นส่วนอย่างทั่วถึงด้วยน้ำอุ่น

ใช้สบู่ทำความสะอาดเฉพาะส่วนหัวแปรงทำความสะอาดเท่านั้น
เคล็ดลับ: หากการล้างอุปกรณ์เสริมที่กันขนจมูก/หู
ด้วยน้ำเปล่านั้นยังไม่เพียงพอ
ให้ดันอุปกรณ์เสริมเข้าไปบนด้ามจับ
จากนั้นให้แช่หัวกันขนในแก้วที่บรรจุน้ำอุ่นเป็นเวลาสองสามนาที
จากนั้นเปิดเครื่องและล้างโดยเปิดน้ำไหลผ่าน

4 สะบัดน้ำออกจากอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา, หวี และที่กันจมูก/หู
อย่างระมัดระวังและปล่อยให้อุปกรณ์แห้งสนิท
เช็ดอุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาดด้วยผ้าขนหนูให้แห้ง
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อย่าเช็ดชุดใบมีดด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู่
เนื่องจากอาจทำให้ซี่ฟันสำหรับแต่งเล็มผมเกิดความเสีย
หายได้
เคล็ดลับ:
ควรหยดน้ำมันจักรเพื่อหล่อลื่นซี่ฟันของอุปกรณ์จัดแต่งเคราอย่า-
งสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod
การเตรียมใช้งาน Quick Clean Pod

1 หมุนและถอดฝาของ Quick Clean Pod ออก

2

1

2 บิดและเปิดฝาของ Quick Clean Pod Cartridge ออก

3 ยกแถบบนซีลขึ้นและดึงที่ส่วนมุมเพื่อถอดซีลออกจาก Quick
Clean Pod Cartridge

4 กดบริเวณชิ้นส่วนวงกลมขนาดเล็กบนด้ามจับของ Quick Clean
Pod Cartridge เพื่อปลดตัวล็อคบนด้ามจับ
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5 วาง Quick Clean Pod Cartridge ลงใน Quick Clean Pod

6 ใส่ส่วนบนของ Quick Clean Pod
กลับลงบนแท่นและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

ห้ามเอียง Quick Clean Pod เพื่อป้องกันการรั่วไหล

วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod
หมายเหตุ: หากคุณใช้งานเครื่องโกนร่วมกับโฟม เจล
หรือผลิตภัณฑ์ก่อนการโกนหนวดอื่นๆ
ให้ล้างหัวโกนจนสะอาดก่อนใช้งาน Quick Clean Pod
ก่อนจะนำเครื่องใส่ใน Quick Clean Pod
ให้เขย่าน้ำส่วนเกินออกจากเครื่องโกนหนวดทุกครั้ง
1 วางเครื่องโกนลงใน Quick Clean Pod โดยคว่ำส่วนหัวลง

เครื่องจะทราบโดยอัตโนมัติว่าตอนนี้อยู่ข้างใน Quick Clean
Pod

2 เปิดเครื่องโกนหนวดเพื่อเริ่มโปรแกรมทำความสะอาด
โปรแกรมทำความสะอาดแต่ละชุดใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที
ในระหว่างการทำความสะอาด
สัญลักษณ์ไฟแสดงการทำความสะอาดจะกะพริบต่อเนื่องและไ-
อคอนสีฟ้าจะกะพริบเป็นจังหวะ

ด้ามจับของเครื่องโกนจะสั่นอย่างรวดเร็วสองครั้งเมื่อเสร็จสิ้นโปร-
แกรมทำความสะอาด
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3 ปล่อยให้เครื่องโกนแห้งสนิทใน Quick Clean Pod ก่อนจัดเก็บ

การเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge
ควรเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge
ชุดใหม่ทันทีที่ไอคอนเปลี่ยนตลับบน Quick Clean Pod แสดงขึ้น
หรือดูข้อมูลตามตารางด้านล่าง

ความถี่ในการใช้งาน รอบ ควรเปลี่ยน Quick
Clean Pod Cartridge
เมื่อใด

ทุกวัน ราวๆ 30 ทุกเดือน

สองสามครั้งต่อสัปดาห์ ราวๆ 20 ทุก 2 เดือน

ทุกสัปดาห์ ราวๆ 13 ทุก 3 เดือน

ทุกเดือน ราวๆ 3 ทุก 3 เดือน

1 หมุนและถอดฝาของ Quick Clean Pod ออก

2 ดึง Quick Clean Pod Cartridge ออกจาก Quick Clean Pod
โดยใช้ด้ามจับ

3 เทของเหลวส่วนที่เหลือลงในอ่างล้างมือและรีไซเคิลตลับเปล่าตา-
มข้อกำหนดการกำจัดของเสียในพื้นที่ของคุณ
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4 ใส่ Quick Clean Pod Cartridge ชุดใหม่ลงใน Quick Clean
Pod
สแกนรหัส QR ด้านซ้ายมือ หรือไปที่
www.philips.com/cleaning-cartridge เพื่อสั่งซื้อชุด Quick
Clean Pod Cartridge สำหรับเปลี่ยน

วิธีการเปลี่ยนหัวโกน
เพื่อให้การโกนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนชุดหัวโกนทุกสองปี
เปลี่ยนหัวโกนที่ชำรุดเสียหายทันที เปลี่ยนหัวโกนด้วยหัวโกนแท้ของ
Philips เท่านั้น

การเปลี่ยนชุดหัวโกน
1 ปิดเครื่องโกนหนวด
2 กดปุ่มปลดล็อคบนชุดหัวโกนและดึงที่ยึดหัวโกนออกจากชุดหัวโก-

น

2

1

3 หมุนแหวนยึดทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นถอดออก
วางชิ้นส่วนไว้ใกล้ๆ ในตำแหน่งปลอดภัย

4 ถอดหัวโกนออกจากที่ยึดหัวโกน
ทิ้งหัวโกนที่ใช้แล้วทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ปนกับหัวโกนใหม่
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5 วางหัวโกนอันใหม่เข้ากับที่ยึด

2

1 6 ใส่แหวนยึดกลับลงบนหัวโกน
จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อประกอบแหวนยึดกลับเข้าที่

- แหวนยึดแต่ละตัวมีสองส่วนเว้าที่พอดีกับส่วนยื่นของที่ยึดหัวโกน
หมุนแหวนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเพื่อให้แหว-
นเข้าที่ดี

หมายเหตุ: จับตัวยึดหัวโกนไว้ในมือของคุณ
เมื่อคุณใส่หัวโกนและแหวนยึดกลับเข้าไป
ไม่ควรวางตัวยึดหัวโกนไว้บนพื้นพื้นผิว
เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหัวโกนได้

7 สอดบานพับที่ยึดหัวโกนลงในช่องด้านบนของชุดโกน
จากนั้นให้ปิดชุดหัวโกน

ฝ่ายสนับสนุน
การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่
www.philips.com/parts-and-accessories
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หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Philips
และคุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips
ในประเทศของคุณได้อีกด้วย
(ดูที่รายละเอียดการติดต่อจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกัน-
ทั่วโลก)
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ต่อไปนี้มีวางจำหน่ายแล้ว
- SH71 การเปลี่ยนหัวโกน Philips
- CC12 Philips Quick Clean Pod Cartridge - 2 ชุด
- CC13 Philips Quick Clean Pod Cartridge - 3 ชุด
- CC16 Philips Quick Clean Pod Cartridge - 6 ชุด
หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ 

การแก้ปัญหา
บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่างได้
โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support
หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

เครื่องโกนหนวด
ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

เครื่องไม่ทำงาน
เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด

เครื่องยังคงเสียบเข้ากับเ-
ต้ารับบนผนัง
เพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์นี้จะสามารถใช้ไ-
ด้ในแบบไร้สายเท่านั้น

ถอดปลั๊กเครื่องแล้วกดปุ่ม เปิด/ปิด
เพื่อเปิดเครื่อง

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่-
ได้ไม่มีไฟ

ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

ขณะนี้ระบบล็อคเครื่องโ-
กนหนวดขณะพกพาทำง-
านแล้ว

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3
วินาทีเพื่อปิดโหมดล็อคเครื่องขณะพกพ-
า

ชุดหัวโกนสกปรกหรือชำ-
รุดเสียหายทำให้มอเตอร์-
ไม่ทำงาน 

ทำความสะอาดชุดหัวโกนอย่างทั่วถึง
หรือเปลี่ยนชุดหัวโกน 

เครื่องโกนขนได้ไม่-
ดีเท่าเดิม  

หัวโกนชำรุดหรือสึก เปลี่ยนหัวโกน
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ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

เส้นผมหรือสิ่งสกปรกอุด-
ตันหัวโกน

ทำความสะอาดหัวโกนอย่างทั่วถึง

น้ำไหลซึมออกมาจ-
ากด้านล่างของเครื่อง

ระหว่างการทำความสะอ-
าด
อาจมีน้ำขังระหว่างตัวเค-
รื่องด้านในและด้านนอก-
ของฝาครอบเครื่องได้

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ก่อให้เกิดอันตรา-
ยใดๆ เนื่องจากวงจรไฟฟ้าภายใน
เครื่องเป็นระบบปิดและมีผนึกอยู่

Philips Quick Clean Pod
ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา
เครื่องโกนของฉันยังคงสกป-
รกหลังจากใช้ Philips Quick
Clean Pod

คุณถอดเครื่องโกนออกก่อน-
ที่โปรแกรมทำความสะอาดจ-
ะเสร็จสิ้น

วางเครื่องโกนลงใน Quick
Clean Pod
เพื่อให้โปรแกรมทำความสะ-
อาดทำงานจนเสร็จ
โปรแกรมทำความสะอาดแต่-
ละชุดใช้เวลาประมาณ 1
นาที
ไอคอนการทำความสะอาดจ-
ะดับลงเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกร-
มทำความสะอาด

ต้องเปลี่ยน Philips Quick
Clean Pod Cartridge

ให้เปลี่ยน Philips Quick
Clean Pod Cartridge

Philips Quick Clean Pod
Cartridge เอียง

วาง Philips Quick Clean
Pod บนพื้นผิวเรียบ

Philips Quick Clean Pod
ของฉันเปิดไม่ติด

Philips Quick Clean Pod
ทำงานโดยใช้กำลังมอเตอร์ข-
องเครื่องโกน

วางเครื่องโกนลงใน Philips
Quick Clean Pod
เปิดเครื่องโกนหนวด

เครื่องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้-
ารับบนผนัง

ปลดเครื่องโกนหนวดออกจา-
กชุดอุปกรณ์

แบตเตอรี่เครื่องโกนไม่มีกำ-
ลังไฟเหลือ

ชาร์จเครื่องโกนก่อนการใช้ง-
านกับ Philips Quick Clean
Pod

26 ภาษาไทย



Philips Quick Clean Pod
ของฉันมีน้ำล้น

คุณใช้งาน Philips Quick
Clean Pod
เป็นประจำหลังล้างเครื่องโก-
นโดยไม่ได้สะบัดน้ำส่วนเกิ-
นออก

สะบัดน้ำส่วนเกินออกทุกครั้-
งหลังล้างทำความสะอาดหัว-
โกน
จากนั้นจึงนำเครื่องโกนใส่ลง-
ใน Philips Quick Clean
Pod

คุณโกนหนวดโดยใช้เจลหรือ-
โฟมสำหรับโกนหนวดและไ-
ม่ได้ล้างที่โกนก่อนใช้งานกับ
Philips Quick Clean Pod

ล้างทำความสะอาดหัวโกนอ-
ย่างละเอียดก่อนใช้งาน
Philips Quick Clean Pod
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