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Hyrje
Ju përgëzojmë për blerjen tuaj dhe mirë se vini në
"Philips"! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja
që ofron "Philips", regjistrojeni produktin në
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www.philips.com/welcome ose nëpërmjet
aplikacionit.

Përshkrim i përgjithshëm
1 Makina e shkurtimit që ngrihet lart
2 Çelësi rrëshqitës i makinës së shkurtimit
3 Njësia e rrojës
4 Butoni i lëshimit i njësisë së rrojës
5 Tasti ndezje/fikje
6 Doreza
7 Fole për fishë të vogël
8 Baza e ngarkimit
9 Ushqyesi
10 Fisha e vogël
11 Kapaku mbrojtës
12 Çanta
13 Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips
14 Kapsula për pastrim të shpejtë
15 Furça e pastrimit
16 Cilësimet e gjatësisë
17 Shtojca e modeluesit të mjekrës me ngërthim
18 Krehër për shtojcën e modeluesit të mjekrës
19 Mbajtësja e shtojcës
20 Shtojca e furçës pastruese me ngërthim
21 Shtojca me ngërthim e makinës së shkurtimit të

qimeve të hundës
Shënim: Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë
sipas produkteve të ndryshme. Kutia tregon
aksesorët që vijnë me pajisjen.
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Çfarë kuptimi kanë ikonat në dorezën e
pajisjes sime?
Ikona Sjellja Kuptimi

Pulson
ngadalë kur
hiqni
makinën e
rrojës nga
kapsula për
pastrim të
shpejtë gjatë
programit të
pastrimitnjë

Programi i pastrimit u ndërpre. Nëse e
vendosni makinën e rrojës sërish në
kapsulën për pastrim të shpejtë brenda
katër sekondave, programi i pastrimit do
të vazhdojë automatikisht.

Pulsuese Pastrojeni makinën e rrojës në kapsulën
për pastrim të shpejtë. Pastrojini shtojcat
me ujë rubineti.

Ndizet
vazhdimisht

Programi i pastrimit është në progres.

Pulson
shpejt kur
hiqni
makinën e
rrojës nga
kapsula për
pastrim të
shpejtë ose
kur shtypni
butonin e
ndezjes/fikje
s gjatë
programit të
pastrimit

Programi i pastrimit ndaloi. Nëse
dëshironi të vazhdoni, duhet të rinisni
ciklin e pastrimit duke e vendosur
makinën e rrojës në kapsulën për pastrim
të shpejtë dhe duke shtypur butonin e
ndezjes/fikjes.

Pulson kur
shtypni
butonin e
ndezjes/fikje
s

Siguresa për udhëtim është aktivizuar.
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Ikona Sjellja Kuptimi

Ndizet kur
merrni
pajisjen në
dorë

Numri i shiritave të ndezur tregon
karikimin e mbetur të baterisë.

Drita e
poshtme
pulson në
ngjyrë
portokalli

Bateria është pothuajse e shkarkuar.

Dritat
pulsojnë
njëra pas
tjetrës

Pajisja po karikohet.

Ndizet
vazhdimisht

Pajisja është karikuar plotësisht.

Pulsuese Duhet ta hiqni pajisjen nga priza përpara
se ta ndizni.

Çfarë kuptimi ka ikona në kapsulën për
pastrim të shpejtë?
Ikona Sjellja Kuptimi

Bëhet e dukshme në
kapsulën për pastrim të
shpejtë

Kutia e kapsulës për pastrim të
shpejtë duhet të ndërrohet.

Si mund ta karikoj pajisjen time?
Karikojeni pajisjen përpara se ta përdorni për herë
të parë dhe kur drita e poshtme e treguesit të
gjendjes së baterisë pulson në ngjyrë portokalli, gjë
që tregon se bateria është thuajse e shkarkuar.

Ngarkimi zgjat rreth 1 orë.
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Karikimi i shpejtë: Pas rreth 5 minutave në karikim,
bateria ka energji të mjaftueshme për një rruajtje.

Kur pajisja është plotësisht e karikuar, ajo mund të
përdoret pa kordon deri në 60 minuta.
Shënim: Nuk mund ta përdorni pajisjen ndërkohë
që është në karikim.

Karikimi me ushqyesin
1 Sigurohuni që pajisja të jetë fikur.
2 Futeni fishën e vogël në pajisje dhe ushqyesin

në prizë.
- Kur pajisja është në modalitetin e karikimit të

shpejtë, dritat e treguesit të gjendjes së
baterisë ndizen njëra pas tjetrës. Pas rreth 5
minutash, drita e poshtme e treguesit të
gjendjes së baterisë pulson. Tani bateria ka
energji të mjaftueshme për një rruajtje.

- Kur pajisja karikohet, drita e poshtme e
treguesit të gjendjes së baterisë pulson dhe
më pas ndizet vazhdimisht. Më pas, drita e
dytë pulson dhe ndizet vazhdimisht dhe
kështu me radhë derisa pajisja të karikohet
plotësisht.

- Kur pajisja karikohet plotësisht, të tria dritat
e treguesit të baterisë ndizen vazhdimisht.
Drita fiket automatikisht pas afërsisht 30
minutash.

3 Pas ngarkimit, hiqeni ushqyesin nga priza dhe
hiqeni fishën e vogël nga pajisja.

Karikimi në bazën e karikimit (vetëm modele të
caktuara)

1 Sigurohuni që pajisja të jetë fikur.
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2 Futni fishën e vogël në bazën e karikimit dhe
ushqyesin në prizë.

3 Vendoseni pajisjen në bazën e karikimit.

Vetëm modele të caktuara: Unaza e dritës në
pjesën e poshtme të bazës së karikimit ndizet
dhe rrotullohet shpejt.
- Pas rreth 5 minutash, unaza e dritës

rrotullohet më ngadalë. Tani bateria ka
energji të mjaftueshme për një rruajtje.

- Teksa pajisja vazhdon të karikohet, unaza e
dritës bëhet me shndritshme dhe rrotullohet
më ngadalë.

- Kur pajisja karikohet plotësisht, unaza e
dritës ndizet plotësisht dhe ndalon së
rrotulluari.

4 Pas karikimit, hiqeni ushqyesin nga priza dhe
fishën e vogël nga baza e karikimit.

Simboli i "Shkëputjes nga priza për përdorim" 
Simboli i "shkëputjes nga priza për përdorim"
pulson për t'ju kujtuar se duhet ta hiqni pajisjen
nga priza dhe të hiqni fishën e vogël nga pajisja
përpara se ta ndizni atë.

Si mund ta përdor pajisjen dhe shtojcat?
Paralajmërim: Kontrolloni gjithmonë
pajisjen dhe aksesorët përpara se t'i
përdorni. Mos përdorni pajisjen apo
aksesorët nëse janë të dëmtuara, sepse kjo
mund të shkaktojë lëndim. Ndërrojeni
gjithmonë pjesën e dëmtuar me një pjesë
tjetër origjinale.
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Shënim: Pajisja është rezistente ndaj ujit. Është e
përshtatshme për përdorim në banjë ose dush dhe
për t'u pastruar në ujin e rubinetit. Për arsye
sigurie, pajisja mund të përdoret vetëm pa kordon.

Rroja
Këtë pajisje mund ta përdorni në të thatë ose në të
njomë, ose edhe në dush. Për një rruajtje të njomë,
vendosni pak ujë dhe shkumë ose xhel rroje në
lëkurën tuaj dhe shpëlani kokat e rrojës me ujë të
ngrohtë në rubinet përpara se të ndiqni hapat e
mëposhtëm.
1 Ndizeni pajisjen.
2 Lëvizini kokat e rrojës në lëkurë në lëvizje

rrethore për të kapur të gjitha qimet që rriten në
drejtime të ndryshme. Lëvizeni butësisht në
lëkurë për rrojë komode dhe të lëmuar.
Shënim: Mos e shtyni fort, pasi kjo mund të
shkaktojë irritim të lëkurës.
Shënim: Nëse po rruheni me shkumë ose xhel
rroje, shpëlani rregullisht njësinë e rrojës gjatë
rruajtjes për t'u siguruar që rrëshqet butësisht
në lëkurë.
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3 Përdorni anën e ngushtë të njësisë së rrojës për
t'u rrojtur në zona që janë të vështira për t'u
arritur të tilla si përgjatë nofullës dhe nën
hundë.

4 Fikeni dhe pastrojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Shënim: Sigurohuni që ta keni shpëlarë të gjithë
shkumën ose xhelin e rrojës nga pajisja.

Periudha e përshtatjes së lëkurës
Rruajtjet e para mund të mos sjellin rezultatin që
prisni dhe lëkura madje mund të irritohet pak. Kjo
është normale. Lëkurës dhe mjekrës u duhet kohë
për t'u përshtatur me sistemet e reja të rrojës. Për
të lejuar përshtatjen e lëkurës me këtë pajisje të re,
ju këshillojmë të rruheni rregullisht (të paktën 3
herë në javë) dhe vetëm me këtë pajisje për një
periudhë prej 3 javësh.
Rikujtesa e pastrimit
Kur fikni makinën e rrojës, rikujtesa e pastrimit
pulson për t'ju kujtuar të pastroni pajisjen.
- Pastroni pajisjen dhe shtojcat pas çdo

përdorimi për të parandaluar bllokimet dhe
dëmtimet.

- Pastroni mirë kokat e rrojës njëherë në muaj
ose kur pajisja nuk rruan aq mirë sa më parë.

Shkurtimi
Makinën e shkurtimit mund ta përdorni për të
rregulluar favoritet dhe mustaqet.

1 Shtyni poshtë këmbëzën rrëshqitëse të makinës
së shkurtimit për të hapur makinën e shkurtimit.

2 Ndizeni pajisjen.
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3 Mbajeni makinën e shkurtimit pingul me lëkurën
dhe lëvizeni pajisjen për poshtë duke e shtyrë
lehtë.

4 Ju mund të përdorni makinën e shkurtimit edhe
nën hundë.

5 Fikni pajisjen dhe pastroni makinën e shkurtimit
pas çdo përdorimi për të parandaluar bllokimet
dhe dëmtimet.

6 Mbyllni makinën e shkurtimit.

Përdorimi i shtojcave me ngërthim
Shënim: Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë
sipas produkteve të ndryshme. Kutia tregon
aksesorët që vijnë me produktin tuaj.

Përdorimi i shtojcës me ngërthim të modeluesit të
mjekrës me krehër

Mund të përdorni shtojcën e modeluesit të
mjekrës me krehrin të montuar për të modeluar
mjekrën me një cilësim të fiksuar ose me cilësime
të ndryshme gjatësie. Gjithashtu, për rrojë më
komode, mund ta përdorni për të shkurtuar
paraprakisht qimet e gjata para rrojës.

Cilësimet e gjatësisë së qimeve në shtojcën e
modeluesit të mjekrës përkojnë me gjatësinë e
mbetur të qimeve pas prerjes dhe ndryshojnë nga
1 deri në 5 mm.

1 Rrotulloni kokën e rrojës ose shtojcën tjetër për
ta hequr atë nga doreza dhe shtyjeni shtojcën e
modeluesit të mjekrës në dorezë.

14 Shqip



2 Rrëshqiteni krehrin direkt në kanalet udhëzuese
në dy anët e shtojcës së modeluesit të mjekrës.

3 Shtypni zgjedhësin e gjatësisë dhe pastaj
shtyjeni në të majtë ose në të djathtë për të
zgjedhur cilësimin e dëshiruar të gjatësisë së
qimeve.

4 Ndizeni pajisjen.

5 Lëvizeni për lart pajisjen duke e shtyrë lehtë.
Sigurohuni që pjesa e përparme e krehrit është
në kontakt të plotë me lëkurën.

6 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas
përdorimit.

Përdorimi i shtojcës së modeluesit të mjekrës me
ngërthim pa krehër

Mund ta përdorni shtojcën e modeluesit të
mjekrës pa krehrin për të konturuar mjekrën,
mustaqet, favoritet ose vijën e qafës në gjatësi 0,5
mm. 

Mund të përdorni shtojcën e modeluesit të
mjekrës me krehrin të montuar për të modeluar
mjekrën me një cilësim të fiksuar ose me cilësime
të ndryshme gjatësie. Gjithashtu, për rrojë më
komode, mund ta përdorni për të shkurtuar
paraprakisht qimet e gjata para rrojës.

1 Hiqni krehrin nga shtojca e modeluesit të
mjekrës.
Shënim: Kapeni krehrin në qendër për ta hequr
nga shtojca e modeluesit të mjekrës. Mos
tërhiqni nga anët e krehrit.

2 Ndizeni pajisjen.
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3 Mbajeni shtojcën e modeluesit të mjekrës
pingul me lëkurën dhe lëvizeni pajisjen për
poshtë duke e shtyrë lehtë.

4 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas
përdorimit.

Përdorimi i shtojcës së makinës së shkurtimit të
qimeve të hundës/veshëve

Mund të përdorni shtojcën e makinës së shkurtimit
të qimeve të hundës/veshëve për të shkurtuar
qimet e hundës dhe/ose të veshëve.
Shkurtimi i qimeve të hundës

Sigurohu që si shtojca e makinës së shkurtimit të
qimeve të hundës/veshit ashtu edhe kanalet e
hundës të jenë të pastra përpara shkurtimit.

1 Rrotulloni kokën e rrojës ose shtojcën tjetër për
ta hequr atë nga doreza dhe shtyjeni makinën e
shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve në
dorezë.

2 Ndizeni pajisjen.
3 Futni me kujdes kokën e makinës së shkurtimit

në një nga flegrat tuaja.
Mos e futni shtojcën më shumë se 0,5 cm në
flegrat tuaja.

4 Lëvizni me ngadalë kokën e makinës së
shkurtimit rreth pjesës së brendshme të secilës
flegër, sigurohuni që ana e majës të mbahet fort
kundër lëkurës. Kjo zvogëlon efektin e
gudulisjes që mund të ndodh.

5 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas
përdorimit.

Mukusi i tharë i hundës mund të bllokojë
elementin prerës, duke e ndaluar pajisjen që të
ndizet. Nëse elementi prerës bllokohet, pastroni
shtojcën.
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Shkurtimi i qimeve të veshëve

Sigurohuni që kanalet e jashtme të veshëve të jenë
të pastra dhe pa dyllë.
1 Ndizeni pajisjen.
2 Lëvizni ngadalë kokën e makinës së shkurtimit

përgjatë cepit të veshit për të hequr qimet që
dalin jashtë përtej cepit.

3 Futni me kujdes kokën e makinës së shkurtimit
në kanalin e jashtëm të veshit.
Mos e futni kokën e makinës së shkurtimit më
shumë se 0,5 cm në kanalin e veshit, pasi kjo
mund të dëmtojë daullen e veshit.

4 Ktheni me ngadalë kokën e makinës së
shkurtimit për të hequr të gjitha qimet e
padëshiruara nga kanali i jashtëm i veshit.

5 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas
përdorimit.

Ruajta dhe udhëtimi

Shënim: Këshillojmë ta lini pajisjen dhe pjesët e saj
të thahen përpara se t'i ruani për përdorim të
mëvonshëm.

- Vendosni kapakun mbrojtës (nëse ka) në
makinën e rrojës për ta mbrojtur atë nga
grumbullimi i papastërtive.

- Ruajeni pajisjen në çantë (nëse ka).
- Përndryshe, vendoseni pajisjen në bazën e

karikimit (nëse ka) ose në kapsulën për pastrim
të shpejtë Philips (nëse ka).

Siguresa për udhëtim

Makina e rrojës mund të bllokohet kur udhëtoni.
Siguresa për udhëtim nuk lejon ndezjen
aksidentale të makinës së rrojës.
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3 sec.

Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda për
të përdorur modalitetine siguresës për udhëtim. 

Simboli i siguresës pulson kur kjo ajo është e
aktivizuar.

Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda.

Pasi siguresa për udhëtim është çaktivizuar, pajisja
ndizet automatikisht.
Shënim: Makina e rrojës zhbllokohet automatikisht
kur e lidhni me një prizë elektrike.

Si mund ta pastroj pajisjen dhe shtojcat?
Pastroni pajisjen dhe shtojcat pas çdo përdorimi
për një rendiment optimal. 

Pastrimi i makinës së rrojës me ujë rubineti
Pastroni makinën e rrojës pas çdo përdorimi për të
parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.

Mos e thani asnjëherë njësinë e rrojës me peshqir
apo leckë, pasi mund të dëmtohen kokat e rrojës.

Kur e shpëlani njësinë e rrojës, uji mund të pikojë
jashtë bazamentit të makinës së rrojës. Kjo është
diçka normale.
1 Ndizni makinën e rrojës.
2 Shpëlajeni njësinë e rrojës me ujë të ngrohtë

rubineti.

18 Shqip



3 Fikeni makinën e rrojës. Shtypni butonin e
lëshimit për të hapur njësinë e rrojës.

4 Shpëlani folenë e qimeve me ujë të ngrohtë
rubineti.

5 Shpëlani mbajtësen e kokës së rrojës me ujë të
ngrohtë rubineti.

6 Shkundni me kujdes ujin e tepërt dhe lëreni
mbajtësen e kokës së rrojës të thahet plotësisht
në ajër.

7 Mbyllni njësinë e rrojës.

Pastrimi tërësor
Ne ju këshillojmë të pastroni mirë kokat e rrojës
njëherë në muaj ose kur makina e rrojës nuk rruan
aq mirë sa më parë.
1 Sigurohuni që të jetë pajisja të jetë fikur dhe

hequr nga priza.
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2 Shtypni butonat e lëshimit të njësisë së rrojës
dhe hiqni mbajtësen e kokës së rrojës nga
njësia e rrojës.

3 Shpëlajeni folenë e qimeve dhe mbajtësen e
kokës së rrojës me ujë rubineti.

4 Hiqni kokat e rrojës. Për udhëzime të detajuara,
shikoni "Si mund t'i ndërroj kokat e rrojës?".
Shënim: Mos pastroni më shumë se një prerëse
dhe një mbrojtës njëkohësisht, pasi të gjitha
përputhen me kompletet e tyre. Nëse vendosni
aksidentalisht një prerëse në mbrojtësin e
gabuar të makinës së rrojës, mund të duhen
disa javë që të rikthehet performanca optimale
e rrojës.

5 Pastroni prerësin dhe mbrojtësen me ujë
rubineti.

6 Shkundeni ujin e tepërt.
7 Rivendosni kokat e rrojës në njësinë e rrojës.

Për udhëzime të detajuara, shikoni "Si mund t'i
ndërroj kokat e rrojës?".

8 Futni kapësen e mbajtëses së kokës së rrojës
në pjesën e sipërme të njësisë së rrojës dhe
mbylleni atë.

Pastrimi i makinës së shkurtimit që ngrihet lart
Pastroni makinën e shkurtimit pas çdo përdorimi
për të parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.

Mos e thani kurrë elementin prerës me peshqir
apo lecka, pasi mund të dëmtoni dhëmbët prerës.
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1 Sigurohuni që të jetë pajisja të jetë fikur dhe
hequr nga priza.

2 Shtyni poshtë këmbëzën rrëshqitëse të makinës
së shkurtimit për të hapur makinën e shkurtimit
që ngrihet lartë.

3 Ndizeni pajisjen dhe shpëlani makinën e
shkurtimit që ngrihet lartë me ujë të ngrohtë.

4 Fikeni pajisjen pas pastrimit.
5 Shkundeni me kujdes ujin e tepërt dhe lëreni

makinën e shkurtimit që ngrihet lart të thahet
në ajër.

6 Mbyllni makinën e shkurtimit.
Këshillë: Për një rendiment optimal, lubrifikoni çdo
gjashtë muaj dhëmbët e makinës së shkurtimit që
ngrihet lartë me një pikë vaji mineral (vaji nuk
përfshihet).

Pastrimi i shtojcave me ngërthim
Mos e thani kurrë makinën e shkurtimit ose
shtojcat e modeluesit të mjekrës me peshqir apo
lecka, pasi mund të dëmtoni dhëmbët prerës.

Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas
produkteve të ndryshme. Kutia tregon aksesorët
që vijnë me produktin tuaj.

Pastroni shtojcat me ngërthim pas çdo përdorimi
për një rendiment optimal.
1 Sigurohuni që pajisja të jetë fikur.
2 Rrotulloni shtojcën për ta hequr nga doreza.

Nxirrni direkt kokën e furçës pastruese nga
mbajtësja e shtojcës.
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3 Pastroni mirë pjesët me ujë të ngrohtë. Përdorni
vetëm sapun për të pastruar shtojcën e furçës
pastruese.
Këshillë: Nëse shpëlarja e shtojcës së makinës
së shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve nuk
mjafton, shtyni shtojcën në dorezë dhe zhyteni
kokën e makinës së shkurtimit në një gotë me
ujë të ngrohtë për disa minuta. Pastaj ndizeni
pajisjen dhe shpëlajeni atë me ujë rubineti.

4 Shkundeni me kujdes për të larguar ujin e tepërt
nga modeluesi i mjekrës, krehri dhe shtojcat e
makinës së shkurtimit të qimeve të
hundës/gojës dhe lërini të thahen plotësisht në
ajër.

Thani shtojcën e furçës pastruese me një
peshqir.

Mos e thani kurrë njësinë prerëse me peshqir
apo lecka, pasi mund të dëmtoni dhëmbët
prerës.

Këshillë: Për një rendiment optimal, lubrifikoni
rregullisht dhëmbët e shtojcës së modeluesit të
mjekrës me një pikë vaji për makinë qepëse.

Si mund ta përdor kapsulën për pastrim të
shpejtë?
Përgatitja e kapsulës për pastrim të shpejtë për
përdorim

1 Rrotulloni dhe hiqni pjesën e sipërme të
kapsulës për pastrim të shpejtë.
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2

1

2 Rrotulloni dhe hiqni kutinë e kapsulës për
pastrim të shpejtë.

3 Ngrini gjuhëzën në stamp dhe tërhiqeni atë nga
cepi për të hequr vulën nga kutia e kapsulës së
pastrimin e shpejtë.

4 Shtypni pjesëzën rrethore në dorezën e kutisë
së kapsulës për pastrimin e shpejtë për të
shkëputur grepin mbajtës në dorezë.

5 Vendosni kutinë e kapsulës për pastrimin e
shpejtë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

6 Vendosni pjesën e sipërme të kapsulës për
pastrimin e shpejtë përsëri në bazë dhe
rrotullojeni drejtim të akrepave të orës deri sa të
dëgjoni një klik.
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Për të shmangur rrjedhjet mos e anoni kapsulën
për pastrimin e shpejtë.

Përdorimi i kapsulës për pastrimin e shpejtë
Shënim: Nëse përdorni makinën e rrojës me
shkumë ose xhel rroje apo me produkte para rroje,
shpëlajini mirë kokat e rrojës përpara se të
përdorni kapsulën për pastrimin e shpejtë.
Shkundeni gjithmonë ujin e tepërt nga makina e
rrojës para se ta vendosni atë në kapsulën për
pastrimin e shpejtë.
1 Vendoseni makinën e rrojës përmbys në

kapsulën për pastrimin e shpejtë. Makina e
rrojës e vëren automatikisht që ndodhet në
kapsulën për pastrimin e shpejtë.

2 Ndizni makinën e rrojës për të nisur programin e
pastrimit.
Çdo program pastrimi zgjat mesatarisht një
minutë. Gjatë programit të pastrimit simboli i
pastrimit ndizet vazhdimisht dhe ikona ngjyrë
blu pulson.

Doreza e makinës së rrojës dridhet dy herë më
shpejtë kur programi i pastrimit ka përfunduar.

3 Lëreni makinën e rrojës që të thahet plotësisht
para se ta vendosni atë në kapsulën për
pastrimin e shpejtë.
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Ndërrimi i kutisë së kapsulës për pastrimin e shpejtë
Ndërroni kutinë e kapsulës për pastrimin e shpejtë
menjëherë kur ikona për ndërrimin e kutisë në
kapsulën për pastrimin e shpejtë bëhet e dukshme
ose ndiqni tabelën e mëposhtme.

Shpeshtësia e
përdorimit

Ciklet Kur të ndërroni
kutinë e kapsulës
së pastrimit të
shpejtë

Çdo ditë Rreth 30 Çdo muaj

Disa herë në javë Rreth 20 Çdo 2 muaj

Çdo javë Rreth 13 Çdo 3 muaj

Çdo muaj Rreth 3 Çdo 3 muaj

1 Rrotulloni dhe hiqni pjesën e sipërme të
kapsulës për pastrim të shpejtë.

2 Nxirreni kutinë e kapsulës për pastrimin e
shpejtë nga kapsula për pastrimin e shpejtë me
anë të dorezës.

3 Derdhini lëngjet e mbetura në lavaman dhe
ricikloni kutinë e zbrazur në përputhje me
rregulloret vendore për mbetjet.
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4 Vendosni një kuti të re të kapsulës për pastrimin
e shpejtë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

Skanoni kodin QR në të majtë ose vizitoni
www.philips.com/cleaning-cartridge për të
porositur kuti të kapsulave për pastrimin e
shpejtë.

Si mund t'i ndërroj kokat e rrojës?
Për performancë maksimale rroje, ju këshillojmë t'i
ndërroni çdo dy vjet kokat e rrojës.

Ndërrojini menjëherë kokat e dëmtuara të rrojës.
Ndërrojini gjithmonë kokat e rrojës me koka rroje
origjinale "Philips".

Ndërrimi i kokave të rrojës
1 Fikeni makinën e rrojës.
2 Shtypni butonat e lëshimit të njësisë së rrojës

dhe hiqni mbajtësen e kokës së rrojës nga
njësia e rrojës.

2

1

3 Rrotulloni unazat fiksuese në drejtim të kundërt
të akrepave të orës dhe hiqini ato. Vendosini në
një vend të sigurt.

4 Hiqini kokat e rrojës nga mbajtësja e kokave të
rrojës.

Hidhini menjëherë kokat e përdorura të rrojës
për të shmangur ngatërrimin e tyre me kokat e
reja.
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5 Vendosni koka të reja rroje te mbajtësja.

2

1 6 Vendosni përsëri unazat fiksuese te kokat e
rrojës dhe rrotullojini në drejtim të akrepave të
orës për të rivendosur unazën fiksuese.

- Çdo unazë fiksuese ka dy kanale që puthiten
saktësisht me pjesët e dala të mbajtësit të
kokës së rrojës. Rrotulloni unazën në drejtimin
orar deri sa të dëgjoni një klik që tregon se
unaza u fiksua.

Shënim: Mbajeni në dorë mbajtësin e kokës së
rrojës kur rifusni kokat e rrojës dhe rivendosni
unazat fiksuese. Mos e vendosni mbajtësin e
kokës së rrojës mbi një sipërfaqe, pasi mund të
shkaktojë dëmtim të kokave të rrojës.

7 Futni kapësen e mbajtëses së kokës së rrojës
në pjesën e sipërme të njësisë së rrojës dhe
mbylleni atë.

Mbështetja
Porositja e aksesorëve

Për të blerë aksesorë ose pjesë këmbimi, vizitoni
www.philips.com/parts-and-accessories ose
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drejtojuni shitësit tuaj për "Philips". Mund dhe të
kontaktoni qendrën e kujdesit për klientin të
"Philips" në vendin tuaj (shikoni fletëpalosjen e
garancisë ndërkombëtare për të dhënat e
kontaktit).

Disponohen aksesorët dhe pjesët e këmbimit si
më poshtë:
- Koka për rrojë zëvendësuese Philips SH71
- Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips

CC12, 2 paketa
- Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips

CC13, 3 paketa
- Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips

CC16, 6 paketa
Shënim: Disponueshmëria e aksesorëve mund të
ndryshojë në varësi të shtetit. 

Diagnostikimi
Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta
që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk keni
mundësi ta zgjidhni problemin me informacionin
më poshtë, vizitoni www.philips.com/support për
një listë të pyetjeve të shpeshta ose kontaktoni
qendrën e kujdesit për klientit për shtetin ku
ndodheni.

Makinë rroje
Problemi Shkaku i

mundshëm
Zgjidhja

Pajisja nuk
punon kur
shtyp butonin
e
ndezjes/fikjes.

Pajisja është ende
në prizë. Për arsye
sigurie, pajisja
mund të përdoret
vetëm pa kordon.

Hiqeni pajisjen nga priza dhe
shtypni butonin e
ndezjes/fikjes për ta ndezur
atë.
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Problemi Shkaku i
mundshëm

Zgjidhja

Bateria e
rikarikueshme
është shkarkuar.

Rikarikoni baterinë.

Është aktivizuar
siguresa për
udhëtim.

Shtypni butonin e
ndezjes/fikjes për 3 sekonda
për të çaktivizuar siguresën
për udhëtim.

Njësia e rrojës
është ndotur ose
dëmtuar aq sa
motori nuk mund
të punojë. 

Pastroni mirë kokat e rrojës
ose ndërrojini. 

Pajisja  nuk
rruan aq mirë
sa më parë.

Kokat e rrojës janë
dëmtuar ose
konsumuar.

Ndërroni kokat e rrojës.

Qimet ose
papastërtitë
bllokojnë kokat e
rrojës.

Pastroni mirë kokat e rrojës.

Rrjedh ujë nga
pjesa fundore
e pajisjes.

Gjatë pastrimit,
mund të
grumbullohet ujë
midis pjesës së
brendshme dhe
kapakut të jashtëm
të pajisjes.

Kjo është normale dhe jo e
rrezikshme sepse të gjitha
pjesët elektronike janë të
mbyllura në një njësi elektrike
të izoluar brenda pajisjes.

Kapsula për pastrim të shpejtë Philips
Problemi Shkaku i

mundshëm
Zgjidhja
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Makina ime e rrojës
nuk është e pastër
pas përdorimit të
kapsulës për pastrim
të shpejtë Philips.

E hoqët makinën e
rrojës përpara se të
përfundonte
programi i pastrimit.

Për programin e
plotë të pastrimit,
lëreni makinën e
rrojës në kapsulën
për pastrim të
shpejtë Philips. Çdo
program pastrimi
zgjat rreth 1 minutë.
Ikona e pastrimit fiket
pasi përfundon
programi i pastrimit.

Kutia e kapsulës për
pastrim të shpejtë
Philips duhet të
ndërrohet.

Ndërroni kutinë e
kapsulës për pastrim
të shpejtë Philips.

Kapsula për pastrim
të shpejtë Philips
është e anuar.

Vendoseni kapsulën
për pastrim të
shpejtë Philips mbi
një sipërfaqe të
sheshtë.

Kapsula për pastrim
të shpejtë Philips nuk
ndizet.

Kapsula për pastrim
të shpejtë Philips
funksionon
nëpërmjet motorit të
makinës së rrojës.

Vendoseni makinën e
rrojës në kapsulën
për pastrim të
shpejtë Philips.
Ndizni makinën e
rrojës.

Makina e rrojës është
e futur në prizë.

Shkëputeni makinën
e rrojës nga ushqyesi.

Bateria e makinës së
rrojës është
shkarkuar.

Karikoni makinën e
rrojës përpara se të
përdorni kapsulën
për pastrim të
shpejtë Philips.
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Kapsula për pastrim
të shpejtë Philips
është tejmbushur.

E përdorni rregullisht
kapsulën për pastrim
të shpejtë Philips
pasi shpëlani
makinën e rrojës por
nuk e shkundni ujin e
tepërt.

Shkundeni ujin e
tepërt pasi të
shpëlani kokat e
rrojës çdo herë
përpara se ta
vendosni makinën e
rrojës në kapsulën
për pastrim të
shpejtë Philips.

U rruat me xhelin ose
shkumën e rrojës dhe
nuk e shpëlatë
makinën e rrojës
përpara se të
përdornit kapsulën
për pastrim të
shpejtë Philips.

Pastrojini mirë kokat
e rrojës përpara se të
përdorni kapsulën
për pastrim të
shpejtë Philips.
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