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معرفی
Philips بابت خرید این محصول تبریک میگوییم! به دنیای محصوالت

،Philips خوش آمدید! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش
دستگاه خود را در وبسایت www.philips.com/welcome یا از طریق

برنامه کاربردی ثبت کنید.

توصیف کلی
تیغه پیرایش باز شونده1
زبانه رهاسازی تیغه پیرایش2
تیغه اصالح3
دکمه رهاسازی واحد اصالح4
دکمه روشن/خاموش5
دسته6
سوکت برای فیش کوچک7
پایه شارژ8
منبع برق9

فیش کوچک10
درپوش محافظ11
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کیف12
13Philips کارتریج پاد تمیزکاری فوری
پاد تمیزکاری سریع14
برس تمیز کننده15
تنظیمات بلندی16
شانه اتصال مخصوص حالت دهندگی ریش17
شانه اتصال مخصوص حالت دهندگی ریش18
نگهدارنده سر مخصوص19
اتصال برس تمیزکننده فشاری20
سر مخصوص فشاری تیغه پیرایش بینی21

توجه: وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصوالت مختلف با
یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیلههای جانبی است که

همراه با دستگاهتان ارائه شده اند.

آیکنهای روی دسته دستگاه من به چه معنا هستند؟
معنا عملکرد آیکن

برنامه تمیزکاری در حال انجام است. پالس دادن

برنامه تمیزکاری مختل شد. اگر سر مخصوص اصالح را ظرف
چند ثانیه دوباره در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید، برنامه

تمیزکاری به طور خودکار از سر گرفته میشود.

چشمک زدن آهسته
وقتی در حین انجام
برنامه تمیزکاری سر

مخصوص اصالح را از پاد
تمیزکاری سریع

برمیدارید

سر مخصوص اصالح را در پاد تمیزکاری سریع تمیز کنید.
سرهای مخصوص را زیر شیر آب بشویید.

چشمک زدن هنگام
خاموش کردن دستگاه

برنامه تمیزکاری در حال انجام است. روشن ماندن مداوم
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معنا عملکرد آیکن

برنامه تمیزکاری متوقف شد. در صورت تمایل به ادامه دادن،
الزم است با قرار دادن سر مخصوص اصالح در پاد تمیزکاری

سریع و فشار دادن دکمه روشن/خاموش، چرخه تمیزکاری را
دوباره شروع کنید.

چشمک زدن سریع وقتی
در حین انجام برنامه

تمیزکاری سر مخصوص
اصالح را از پاد تمیزکاری

سریع برمیدارید یا دکمه
روشن/خاموش را فشار

میدهید

SkinIQ به طور فعال رفتار اصالح شما را تشخیص میدهد. روشن شدن

حرکت اصالح صحیح (حرکات دایرهای) استفاده شد. روشن شدن به رنگ سبز

حرکت اصالح را میتوان بهبود داد. جهت مشاهده جزئیات و
توصیهها، به برنامه کاربردی مراجعه کنید.

روشن شدن به رنگ
نارنجی

برنامه کاربردی را باز کنید. یا یک اعالن وجود دارد که هنوز
بررسی نکردید یا باید برای جلوگیری از اینکه دادهها از دست

بروند، اصالحهای خود را همگامسازی کنید.

روشن شدن

ارتباطی بین سر مخصوص اصالح و گوشی هوشمند شما
برقرار نشد.

چشمکزن آهسته

خطایی رخ داده است (برای مثال، موتور مسدود است).
جهت اطالع از جزئیات، برنامه کاربردی را بررسی کنید.

چشمکزن سریع

قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید، میبایست دوشاخه آن را
از پریز دیواری بکشید.

چشمکزن

قفل جابجایی فعال است. چشمک زدن هنگام فشار
دادن دکمه

روشن/خاموش

تعداد میلههای روشن شده، میزان شارژ باقیمانده باتری را
نشان میدهند.

روشن شدن هنگام
برداشتن دستگاه
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معنا عملکرد آیکن

شارژ باتری تقریباً خالی شده است. چشمک زدن چراغ پایینی
به رنگ نارنجی

دستگاه در حال شارژ است. چشمک زدن متوالی
چراغها

دستگاه به طور کامل شارژ شده است. روشن ماندن مداوم

آیکن روی پاد تمیزکاری سریع من به چه معناست؟
معنا عملکرد آیکن

الزم است کارتریج پاد تمیزکاری سریع را
تعویض نمایید.

روی پاد تمیزکاری سریع آشکار میشود

چگونه دستگاهم را شارژ کنم؟
قبل از اولین استفاده و وقتی چراغ پایین نشانگر وضعیت شارژ باتری با

چشمک زدن به رنگ نارنجی نشان میدهد شارژ باتری تقریباً خالی شده
است، دستگاه را شارژ کنید.

شارژ حدود 1 ساعت طول می کشد.

شارژ سریع: بعد از حدود 5 دقیقه شارژ، باتری به اندازه کافی برای یک دور
اصالح شارژ میگیرد.

وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، میتواند تا 60 دقیقه بدون سیم
کار کند.

توجه: در حین شارژ دستگاه نمی توانید از آن استفاده کنید.

شارژ با منبع برق
اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.1

فارسی9



فیش کوچک را به دستگاه وصل کنید و آداپتور را به پریز دیواری2
بزنید.

وقتی دستگاه در حالت شارژ سریع است، چراغهای نشانگر-
وضعیت باتری یکی پس از دیگری روشن میشوند. پس از حدود

5 دقیقه، چراغ پایین نشانگر وضعیت باتری چشمک میزند. اکنون
باتری شارژ کافی برای یک دور اصالح را دارد.

وقتی دستگاه شارژ میشود، ابتدا چراغ پایین نشانگر وضعیت-
باتری چشمک میزند و سپس به طور مداوم روشن میماند.

سپس چراغ دوم چشمک میزند و آن نیز در ادامه به طور مداوم
روشن میماند و به همین ترتیب، تا شارژ کامل دستگاه چراغها

چشمک زده و به طور پیوسته روشن میمانند.
وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، هر سه چراغ نشانگر شارژ-

باتری به طور مداوم روشن میمانند. پس از حدود 30 دقیقه،
چراغ به طور خودکار خاموش میشود.

بعد از شارژ کردن، اتصال منبع برق را از پریز جدا کنید و دوشاخه3
کوچک را نیز از دستگاه جدا کنید.

شارژ کردن روی پایه شارژ (فقط در برخی مدلهای خاص)
مطمئن شوید دستگاه خاموش باشد.1
فیش کوچک را به پایه شارژ وصل کنید و دوشاخه را به پریز دیوار2

وصل کنید.
دستگاه را در پایه شارژ قرار دهید.3

فقط مدلهای خاص: حلقه نوری زیر پایه شارژ روشن میشود و
حرکات چرخشی سریع نشان میدهد.

پس از حدود 5 دقیقه، سرعت چرخش حلقه نور کندتر میشود.-
اکنون باتری شارژ کافی برای یک دور اصالح را دارد.

هر چه دستگاه بیشتر شارژ میشود، حلقه نور روشنتر شده و-
سرعت چرخش آن کمتر میشود.

وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، حلقه نور کامالً روشن-
شده و چرخش آن متوقف میگردد.
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بعد از شارژ کردن، اتصال منبع برق را از پریز جدا کنید و فیش کوچک4
را نیز از پایه شارژ جدا کنید.

نماد 'جهت استفاده از برق بکشید' 
نماد 'جهت استفاده از برق بکشید' چشمک میزند تا به شما یادالوری کند

جهت استفاده دستگاه آن را از برق بکشید و فیش کوچک را نیز قبل از
روشن کردن دستگاه از آن جدا کنید.

چگونه از دستگاه و سرهای مخصوص آن استفاده کنم؟
هشدار: همیشه قبل از استفاده دستگاه، وضعیت آن و همه لوازم

جانبی را بررسی کنید. در صورت بروز صدمه، از دستگاه یا لوازم جانبی
آن استفاده نکنید زیرا ممکن است سبب جراحت شود. قسمت آسیب

دیده دستگاه را همیشه با نوع اصلی آن جایگزین کنید.

توجه: این دستگاه ضد آب است. می توانید از آن در حمام، هنگام دوش
گرفتن یا برای تمیز کردن زیر شیر آب استفاده کنید. بنابراین به دالیل

امنیتی، می توانید از این دستگاه فقط بدون سیم استفاده کنید.

SkinIQ
این دستگاه به تکنولوژی SkinIQ مجهز است که تراکم مو و تکنیک

اصالح را به صورت هوشمند تشخیص میدهد. برای بهرهمندی از تکنیک
بهتر میتوانید توصیههای اصالح شخصیشده را در برنامه کاربردی

دریافت کنید.

توصیهها را به 2 روش دریافت میکنید: اصالحهای مرحله به مرحله آنی و
اصالحهای همگام شده. توصیه میکنیم برای بهبود تجربه اصالح خود با

اصالحهای مرحله به مرحله شروع کنید.
استفاده صحیح از دستگاه منجر به بهترین نتیجه اصالح خواهد شد.-
توصیههای دریافتی از اصالحهای همگام شده و برنامههای-

شخصیشده را دنبال کنید.
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اصالح
این دستگاه را میتوانید روی پوست خیس یا خشک یا حتی زیر دوش

استفاده کنید. برای اصالح مرطوب، کمی آب و کف اصالح یا خمیر اصالح
روی پوست خود بمالید و سپس تیغههای اصالح را زیر شیر آب گرم

بشویید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید.
دستگاه را روشن کنید.1
تیغههای اصالح را بصورت دورانی روی پوست خود حرکت دهید تا2

تمامی موهای رشد کرده در جهات مختلف اصالح شوند. برای اصالح
دقیقتر و راحتتر، حین اصالح فشار مختصری وارد کنید.

توجه: از وارد کردن فشار بیش از حد خودداری کنید، زیرا منجر به
تحریک پوست میشود.

توجه: اگر از ژل یا کف اصالح استفده میکنید، در حین اصالح، واحد
اصالح را به طور منظم با آب بشویید تا مطمئن شوید به راحتی روی

پوستتان جابجا میشود.

از لبههای باریک واحد اصالح برای اصالح کردن قسمتهای با3
دسترسی مشکل مانند خط فک و زیر بینی استفاده کنید.

پس از هر بار استفاده، دستگاه را خاموش و تمیز کنید.4
توجه: حتماً ژل یا کف اصالح را از روی دستگاه با آب بشویید.

راهنمایی حرکت SkinIQ: وقتی اصالح انجام شد، بازخورد را روی
دسته دریافت میکنید. آیکن بازخورد حرکت به رنگهای مختلفی

روشن میشود تا درباره کلیت اصالح شما بازخورد ارائه دهد.
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وقتی با حرکت صحیح (حرکات دایرهای) اصالح میکنید،-
چراغهای آیکن بازخورد حرکت به رنگ سبز روشن میشوند.

وقتی امکان بهبود حرکات اصالح شما وجود داشته باشد،-
چراغهای آیکن بازخورد حرکت به رنگ نارنجی روشن میشوند.
جهت مشاهده جزئیات و توصیهها، به برنامه کاربردی مراجعه

کنید.

مدت زمان عادت کردن پوست

اصالحهای اول ممکن است نتیجه دلخواه را نداشته باشد یا ممکن است
پوستتان دچار حساسیت نیز شود. این امر عادی است. پوست شما به

زمان نیاز دارد تا به هر سیستم اصالح جدید عادت کند.

طبق راهنمایی ارائه شده در برنامه پیش بروید و به طور منظم (دستکم
3 بار در هفته) طی یک دوره 3-4 هفتهای با این ریشتراش اصالح کنید تا

پوستتان به ریشتراش جدید عادت کند.

یادالوری برای تمیز کردن
وقتی دستگاه را خاموش می کنید، یادالوری تمیز کردن چشمک می زند تا

به شما یادالوری کند که دستگاه را تمیز کنید.
برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، دستگاه و-

سرهای مخصوص آن را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.
تیغههای اصالح را یک بار در ماه یا وقتی دستگاه دیگر مثل سابق کار-

نمیکند، به طور کامل تمیز کنید.

همگامسازی دفعات اصالح
این ماشین اصالح دادههای اصالح شما را ذخیره میکند تا نیازی نداشته
باشید هنگام اصالح کردن، تلفن هوشمند خود را به همراه داشته باشید.

وقتی حافظه ذخیرهسازی دادهها تقریباً پر شود، نماد اعالن چشمک
میزند. برای اینکه دادهها را از دست ندهید، ماشین اصالح را با برنامه

کاربردی همگامسازی کنید.
مطمئن شوید ریشتراش در نزدیکی شما قرار دارد و سپس برنامه را1

باز کنید.
برنامه به طور خودکار به آن وصل شده و اطالعات آخرین دفعات2

اصالح شما همگام میشوند.
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پیرایش
تیغه پیرایش برای اصالح خط ریش و سبیل مناسب است.

زبانه رهاسازی تیغه پیرایش را به پایین فشار دهید تا تیغه پیرایش باز1
شود.

دستگاه را روشن کنید.2

تیغه پیرایش را به صورت عمودی روی پوستتان بگیرید و دستگاه را3
به آرامی و با فشار مالیم به سمت پایین، روی پوست حرکت دهید.

از تیغه پیرایش میتوانید برای اصالح زیر بینی خود نیز استفاده کنید.4
دستگاه را خاموش کنید و برای جلوگیری از گیر کردن موها و بروز5

صدمه، سرهای مخصوص آن را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.
تیغه پیرایش را ببندید.6

استفاده از سرهای مخصوص فشاری
توجه: وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصوالت مختلف با

یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله های جانبی است که
همراه با دستگاهتان ارائه شده اند.

استفاده از سر مخصوص خطزن ریش با شانه

از سر مخصوص خطزن ریش همراه با شانه میتوانید برای حالت دادن
به ریش خود با یک اندازه موی یکنواخت و ثابت یا با اندازههای مختلف

استفاده کنید. همچنین قبل از اصالح کردن میتوانید موهای بلند را کمی
کوتاه کنید تا اصالح راحتتری داشته باشید.

گزینههای مختلف تنظیم سایز موها در سر مخصوص خطزن ریش با
اندازه موهای باقیمانده بعد از اصالح مطابقت دارد و بین 1 تا 5  میلیمتر

هستند.
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با چرخاندن تیغه اصالح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا1
کنید و سپس سر مخصوص خط زن ریش را روی دسته فشار دهید.

شانه را مستقیماً در شیارهای مخصوص هر دو طرف سر مخصوص2
خطزن ریش به داخل وارد کنید.

انتخابگر طول را فشار دهید و سپس آن را به سمت چپ یا راست3
فشار دهید تا تنظیم طول موی دلخواهتان انتخاب شود.

دستگاه را روشن کنید.4

دستگاه را به سمت باال حرکت دهید و در همین حال فشار مالیمی5
وارد کنید. حتماً شانه جلو باید در تماس کامل با پوست باشد.

پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.6

استفاده از سر مخصوص خطزن ریش بدون شانه

سر مخصوص خطزن ریش را میتوانید بدون شانه نیز استفاده کنید تا
ریش، سبیل، خطریش یا موی خط گردن را با سایز 0.5 میلیمتر خط

بیندازید. 

از سر مخصوص خطزن ریش همراه با شانه میتوانید برای حالت دادن
به ریش خود با یک اندازه موی یکنواخت و ثابت یا با اندازههای مختلف

استفاده کنید. همچنین قبل از اصالح کردن میتوانید موهای بلند را کمی
کوتاه کنید تا اصالح راحتتری داشته باشید.
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شانه اتصال مخصوص حالت دهندگی ریش را بکشید و جدا کنید.1
توجه: شانه را در قسمت وسط بگیرید تا اتصال مخصوص حالت

دهندگی ریش جدا شود. کنارههای شانه را نکشید.

دستگاه را روشن کنید.2

اتصال اصالح مخصوص حالت دهندگی ریش را به صورت قائم روی3
پوستتان بگیرید و دستگاه را به سمت پایین حرکت دهید و در همین

حال فشار مالیمی وارد کنید.
پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.4

استفاده از سر مخصوص پیرایش بینی/گوش

برای کوتاه کردن موهای بینی/گوش خود میتوانید از سر مخصوص
پیرایش بینی/گوش استفاده کنید.

کوتاه کردن موهای بینی

قبل از پیرایش مطمئن شوید سر مخصوص پیرایش بینی/گوش و حفره
بینی هر دو تمیز هستند.

با چرخاندن تیغه اصالح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا1
کنید و سپس سر مخصوص پیرایش بینی/گوش را روی دسته فشار

دهید.
دستگاه را روشن کنید.2
تیغه پیرایش را با احتیاط در یکی از سوراخهای بینی خود وارد کنید.3

سر مخصوص پیرایش را بیش از 0.5 سانتیمتر در سوراخهای بینی
خود فرو نکنید.

تیغه پیرایش را به آرامی درون سوراخ بینی حرکت دهید و مطمئن4
شوید گوشههای سر تیغه به طور محکم روی پوست نگه داشته

میشوند. این امر میتواند احساس قلقلک روی پوست را کاهش
دهد.

پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.5

مخاط خشک شده بینی میتوانید تیغه اصالح را مسدود کرده و از روشن
شدن دستگاه جلوگیری کنید. در صورتی که تیغه اصالح مسدود شده

است، سر مخصوص را تمیز کنید.
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اصالح کردن موهای گوش

اطمینان حاصل نمایید مجاری گوش خارجی شما تمیز و فاقد جرم
هستند.

دستگاه را روشن کنید.1
تیغه پیرایش را به آهستگی روی الله گوش حرکت دهید تا موهای2

بیرون زده از الله گوش را اصالح کنید.
تیغه پیرایش را با احتیاط در مجرای گوش خارجی وارد کنید.3

تیغه پیرایش را بیش از 0.5 سانتیمتر در مجرای گوش فرو نبرید، زیرا
ممکن است به پرده گوش آسیب برساند.

تیغه پیرایش را به آرامی در جهات مختلف بچرخانید تا همه موهای4
زائد در مجرای گوش خارجی اصالح شوند.

پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.5

استفاده از برس تمیز کننده پوست

از برس تمیز کننده به همراه کرم پاک کننده روزانه استفاده کنید تا چربی
و چرک روی پوست از بین برده شود. توصیه میکنیم بیشتر از یک بار در

هفته از آن استفاده نکنید.

احتیاط: از قرار دادن دستگاه روی پوست آسیب دیده یا حساس یا روی
زخم ها خودداری کنید.

با چرخاندن تیغه اصالح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا1
کنید و سپس برس تمیز کننده پوست را روی دسته فشار دهید.

برس تمیز کننده را با آب خیس کنید. 2
از برس تمیز کننده خشک استفاده نکنید زیرا ممکن است پوستتان

را تحریک کند.

پوستتان را با آب خیس کنید و روی صورتتان تمیز کننده بزنید.3
برس تمیز کننده را روی گونهتان بگذارید.4
دستگاه را روشن کنید.5
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20 sec.

به آرامی برس را روی پوستتان از قسمت بینی به سمت گوش6
حرکت دهید. از وارد کردن فشار بیش از حد خودداری کنید. مطمئن

شوید پیرایش به روشی راحت انجام میگیرد.
قسمت های حساس اطراف چشم را تمیز نکنید.

20 sec.

بعد از مدت زمان تقریبی 20 ثانیه، دستگاه را به گونه دیگرتان ببرید و7
آن بخش از صورتتان را تمیز کنید.

20 sec.

بعد از مدت زمان تقریبی 20 ثانیه، دستگاه را به پیشانیتان و آن8
بخش از صورتتان را تمیز کنید. سر برس را به آرامی حرکت دهید و از

چپ به راست ببرید.
توصیه می کنیم از تمیز کردن بیش از حد یا تمیز کردن هر بخشی

برای مدت زمان بیش از 20 ثانیه خودداری کنید.

پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.9
بعد از استفاده دستگاه، صورت خود را بشویید و خشک کنید. اکنون10

صورتتان برای مرحله بعدی از مراحل مراقبت روزانه پوست آماده
است.

نگهداری و مسافرت
توجه: توصیه می کنیم قبل از نگهداری از دستگاه و ضمائم آن برای

استفاده بعد ی، صبر کنید تا آنها خشک شوند.
درپوش محافظ (در صورت ارائه به همراه دستگاه) را روی تیغه اصالح-

بگذارید تا از جمع شدن آشغال روی آن جلوگیری شود.
دستگاه را در کیف مخصوص آن (در صورت ارائه به همراه دستگاه)-

قرار دهید.
یا اینکه، دستگاه را روی پایه شارژ (در صورت ارائه به همراه دستگاه)-

یا پاد تمیزکاری سریع Philips (در صورت ارائه به همراه دستگاه) قرار
دهید.
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قفل جابجایی

هنگام مسافرت میتوانید با قفل کردن دستگاه اصالح از روشن شدن
تصادفی آن جلوگیری کنید.
فعال کردن قفل جابجایی

3 sec.

برای استفاده از حالت قفل جابجایی، دکمه روشن/خاموش را به مدت 3
ثانیه فشار دهید. 

زمانی که قفل سفر فعال باشد، نماد قفل سفر چشمک می زند.
توجه: وقتی قفل جابجایی فعال است، Bluetooth خاموش میشود.

غیرفعال کردن قفل جابجایی

دکمه روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

وقتی قفل جابجایی غیرفعال شود، دستگاه به طور خودکار روشن
میشود.

توجه: وقتی دستگاه اصالح به پریز دیواری وصل شود، قفل آن به طور
خودکار باز میشود.

چگونه دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنم؟
جهت برخورداری از عملکرد بهینه، پس از هر بار استفاده دستگاه و

سرهای مخصوص آن را تمیز کنید. 

تمیز کردن ریشتراش زیر شیر آب
برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، دستگاه اصالح

را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

هرگز واحد اصالح را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می
توانند به تیغههای اصالح آسیب برساند.

هنگام شستشوی تیغه اصالح، ممکن است آب از پایه دستگاه اصالح
بچکد. این امر طبیعی است.
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ریشتراش را روشن کنید.1
دستگاه اصالح را زیر شیر آب گرم بشویید.2

دستگاه اصالح را خاموش کنید. دکمه رهاسازی را برای باز کردن3
واحد اصالح فشار دهید.

محفظه مو را زیر شیر آب گرم بشویید.4

نگهدارنده تیغه اصالح را زیر شیر آب گرم بشویید.5
نگهدارنده تیغه اصالح را به دقت تکان دهید تا آب باقیمانده خارج6

شود و سپس اجازه دهید به طور کامل در هوای آزاد خشک شود.

دستگاه اصالح را ببندید.7

تمیز کردن کامل
توصیه میکنیم تیغههای اصالح را یک بار در ماه یا وقتی دستگاه دیگر

مثل سابق کار نمیکند، به طور کامل تمیز کنید.
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مطمئن شوید دستگاه خاموش است و از پریز دیواری جدا شده1
است.

دکمههای رهاسازی روی واحد اصالح را فشار دهید و نگهدارنده تیغه2
اصالح را از واحد اصالح بیرون بکشید.

محفظه جمع کردن موها و نگهدارنده تیغه اصالح را زیر شیر آب3
بشویید.

تیغههای اصالح را جدا کنید. جهت مشاهده دستورالعملهای کامل،4
بخش 'چگونه تیغههای اصالح را تعویض کنم؟' را مالحظه کنید.

توجه: هر بار بیشتر از یک کاتر و محافظ را تمیز نکنید، چون آنها
مجموعه های منطبق با هم هستند. اگر بطور تصادفی تیغ را در

محافظ اصالح اشتباه قرار دهید، ممکن است چندین هفته طول
بکشد تا عملکرد بهینه اصالح بازیابی شده و از سر گرفته شود.

تیغه و محافظ آن را زیر شیر آب بشویید.5
تکان دهید تا آب اضافه خارج شود.6
تیغههای اصالح را دوباره داخل واحد اصالح قرار دهید. جهت7

مشاهده دستورالعملهای کامل، بخش 'چگونه تیغههای اصالح را
تعویض کنم؟' را مالحظه کنید.

زبانه نگهدارنده تیغه اصالح را در شیار باالی تیغه اصالح وارد کنید و8
تیغه اصالح را ببندید.

تمیز کردن تیغه پیرایش باز شونده
برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، تیغه پیرایش را

پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

هرگز دندانه پیرایش را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار
میتوانند به دندانههای پیرایش آسیب برساند.
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مطمئن شوید دستگاه خاموش است و از پریز دیواری جدا شده1
است.

زبانه رهاسازی تیغه پیرایش را به پایین فشار دهید تا تیغه پیرایش2
بازشونده باز شود.

دستگاه را روشن کنید و تیغه پیرایش باز شونده را با آب ولرم3
بشویید.

بعد از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید.4
تیغه پیرایش باز شونده را با احتیاط تکان دهید تا آب باقیمانده خارج5

شود و سپس اجازه دهید به طور کامل در هوای آزاد خشک شود.
تیغه پیرایش را ببندید.6

نکته: برای عملکرد بهینه، تیغه پیرایش باز شونده را هر شش ماه یک بار
با یک قطره روغن معدنی چرب کنید (روغن همراه دستگاه ارائه نمیشود).

تمیز کردن سرهای مخصوص فشاری
هرگز تیغ یا اتصالهای مخصوص حالت دهندگی ریش را با حوله یا پارچه

خشک نکنید، با این کار ممکن است به دندانههای اصالح آسیب وارد
شود.

وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصوالت مختلف با یکدیگر
متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله های جانبی است که همراه

با دستگاهتان ارائه شده اند.

جهت برخورداری از عملکرد بهینه، پس از هر بار استفاده سرهای
مخصوص فشاری را تمیز کنید.

اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.1
سر مخصوص را بچرخانید و از دسته جدا کنید.2

سر برس تمیز کننده را مستقیماً از نگهدارنده سر مخصوص بیرون
بکشید.
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قطعات را به طور کامل با آب ولرم بشویید. از صابون تنها برای تمیز3
کردن برس تمیز کننده پوست استفاده کنید.

نکته: اگر شستشوی سر مخصوص پیرایش بینی/گوش زیر شیر آب
کفایت نمیکند، سر مخصوص را روی دسته فشار دهید و تیغه
پیرایش را چند دقیقه در یک ظرف شیشهای حاوی آب ولرم قرار

دهید. سپس دستگاه را روشن کنید و زیر شیر آب بشویید.

آب اضافی خط زن ریش، شانهها و سرهای مخصوص پیرایش4
بینی/گوش را با تکاندن آنها خارج کنید و اجازه دهید در هوای آزاد به

طور کامل خشک شود.

اتصال برس تمیزکننده را با یک حوله خشک کنید.

هرگز واحد کاتر را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می
توانند به دندانه های اصالح آسیب برساند.

نکته: برای عملکرد بهینه، دندانه سر مخصوص خطزن ریش را مرتباً با
یک قطره روغن چرخ خیاطی چرب کنید.

چگونه از پاد تمیزکاری سریع استفاده کنم؟
آمادهسازی پاد تمیزکاری سریع برای استفاده

قسمت باالی پاد تمیزکاری سریع را بچرخانید و جدا کنید.1

2

1

درپوش را بچرخانید و از کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدا کنید.2
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زبانه روی درزگیر را بلند کنید و آن را تا گوشه بکشید تا درزگیر از3
کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدا شود.

قطعه گرد کوچک روی دسته کارتریج پاد تمیزکاری سریع را فشار4
دهید تا قالب چفتی روی دسته باز شود.

کارتریج پاد تمیزکاری سریع را در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید.5

قسمت باالیی پاد تمیزکاری سریع را روی پایه قرار دهید و تا جایی که6
صدای کلیک شنیده شود در جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.

برای جلوگیری از نشتی، پاد تمیزکاری سریع را خم نکنید.

استفاده از پاد تمیزکاری سریع
توجه: اگر ماشین اصالح را به همراه کف اصالح، خمیر اصالح یا

محصوالت پریشیو استفاده میکنید، قبل از استفاده از پاد تمیزکاری
سریع، سرهای مخصوص اصالح را به طور کامل بشویید.
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همیشه قبل از قرار دادن پاد تمیزکاری سریع، آب اضافی را از دستگاه
اصالح خارج کنید.

ماشین اصالح را به صورت برعکس در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید.1
ماشین اصالح به طور خودکار تشخیص میدهد که درون پاد

تمیزکاری سریع قرار دارد.
برای شروع برنامه تمیزکاری، ماشین اصالح را روشن کنید.2

هر برنامه تمیزکاری حدود یک دقیقه زمان میبرد. حین برنامه
تمیزکاری، نماد تمیزکاری به طور مداوم روشن میماند و به رنگ آبی

پالس میزند.

وقتی برنامه تمیزکاری پایان یابد، دسته ماشین اصالح با دو بار لرزش
سریع آن را اطالع میدهد.

قبل از برداشتن و کنار گذاشتن ماشین اصالح اجازه دهید درون پاد3
تمیزکاری سریع به طور کامل در معرض هوا خشک شود.

تعویض کارتریج پاد تمیزکاری سریع
بالفاصله وقتی آیکن تعویض کارتریج روی پاد تمیزکاری سریع ظاهر شد یا

مطابق با جدول زمانبندی زیر کارتریج پاد تمیزکاری سریع را تعویض
کنید.

زمان تعویض کارتریج پاد
تمیزکاری سریع

دور استفاده دفعات استفاده

هر ماه حدود 30 هر روز

هر 2 ماه حدود 20 چند بار در هفته

هر 3 ماه حدود 13 هر هفته

هر 3 ماه حدود 3 هر ماه
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قسمت باالی پاد تمیزکاری سریع را بچرخانید و جدا کنید.1

با گرفتن دسته کارتریج پاد تمیزکاری سریع آن را از پاد تمیزکاری سریع2
بیرون بیاورید.

هر نوع مایع باقیمانده را در سینک تخلیه کنید و کارتریج خالی را3
مطابق با مقررات محلی بازیافت کنید.

یک کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدید در پاد تمیزکاری سریع قرار4
دهید.

برای سفارش کارتریجهای پاد تمیزکاری سریع تعویضی، کد QR را به
سمت چپ اسکن کنید یا از وبسایت

www.philips.com/cleaning-cartridge بازدید کنید.

چگونه ماشین اصالح و گوشی هوشمندم را به هم وصل کنم؟
توجه: مطمئن شوید گوشی هوشمند شما به Bluetooth® 4.1 یا

نسخه جدیدتر آن مجهز میباشد.

این ریشتراش با قابلیت Bluetooth® 4.1 و نسخههای جدیدتر آن
سازگار میباشد که ارتباط آن را با برنامه برقرار میسازد. وقتی ماشین

اصالح و گوشی هوشمندتان را به هم متصل کردید، Bluetooth به طور
خودکار در ماشین اصالح روشن میشود، حتی اگر ماشین اصالح خاموش

باشد. این همگامسازی دادههای ماشین اصالح را در ادامه ممکن
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میسازد تا نیازی نداشته باشید هنگام اصالح کردن، تلفن هوشمند خود را
به همراه داشته باشید.

چند بار اول که ماشین اصالح را روشن میکنید، اگر اتصال آن با گوشی
هوشمند برقرار نشود، نماد اعالن چشمک میزند.

3 sec.

با فعال کردن قفل جابجایی میتوانید Bluetooth ماشین اصالح خود را
خاموش کنید.

جفت کردن ریشتراش و گوشی هوشمند
شما میتوانید از برنامه کاربردی برای همگامسازی دادههای اصالح، تغییر

تنظیمات شخصی خود و دریافت راهنماییهای روزمره استفاده کنید.
این برنامه کاربردی با طیف متنوعی از گوشیهای هوشمند iPhone و

™Android سازگار است.

اطالعات بیشتر در این خصوص در وبسایت www.philips.com در
دسترس میباشند.

برنامه کاربردی را دانلود کنید.1

S7920

مطمئن شوید قابلیت Bluetooth در گوشی هوشمند شما روشن2
است.
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ریشتراش را روشن کنید.3
برنامه کاربردی را باز کنید و برای شروع فرالیند جفتسازی،4

دستورالعملها را دنبال کنید.
وقتی جفتسازی انجام شد، هر وقت برنامه کاربردی باز باشد و5

قابلیت Bluetooth در تلفن همراه شما روشن باشد، ماشین اصالح و
برنامه کاربردی به طور خودکار به یکدیگر متصل میشوند.

نماد اعالن
ریشتراش دارای یک نماد اعالن است. وقتی پیام مهمی برای شما در

برنامه وجود داشته باشد، نماد اعالن روشن میشود تا متوجه آن شوید.
وقتی این چراغ روشن میشود، برنامه را در گوشی هوشمند خود باز کنید
و توصیههای ساده ارائه شده در برنامه را دنبال نمایید. در صورت نیاز به

راهنمایی بیشتر، از وبسایت www.philips.com/support بازدید
کنید.

لغو جفتسازی ماشین اصالح و گوشی هوشمند
درهر زمان میتوانید ماشین اصالح را فقط با یک گوشی هوشمند جفت

کنید. برای لغو جفتسازی ماشین اصالح با گوشی هوشمند (برای مثال،
وقتی یک گوشی هوشمند جدید میخرید)، مراحل زیر را دنبال کنید:

لغو جفتسازی ماشین اصالح: دکمه روشن/خاموش روی دسته را به
مدت حدود 10 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا ارتباط بین ماشین اصالح و

برنامه کاربردی قطع شود.
توجه: هنگامی که نماد اعالن 4 بار به طور مختصر روشن میشود،

لغو جفتسازی با موفقیت انجام شده است.

لغو جفتسازی گوشی هوشمند:
به منوی Settings (تنظیمات) در گوشی هوشمند خود بروید و گزینه1

Bluetooth را انتخاب کنید.
روی نام ماشین اصالح ضربه بزنید.2
روی گزینه 'forget' (فراموش کردن) یا 'unpair' (لغو جفتسازی)3

ضربه بزنید.
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توجه: فرالیند لغو جفتسازی ممکن است بسته به نوع گوشی
متفاوت باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر، لطفا دفترچه راهنمای

کاربری گوشی هوشمند خود را چک نمایید.

چگونه تیغههای اصالح را تعویض کنم؟
برای رسیدن به حداکثر عملکرد، به شما پیشنهاد می کنیم تیغه های

اصالح را هر دو سال یکبار تعویض کنید.

تیغه های اصالح آسیب دیده را فوراً عوض کنید. همیشه تیغه های اصالح
را با سرهای اصالح اصلی Philips تعویض کنید.

تعویض تیغههای اصالح
دستگاه اصالح را خاموش کنید.1
دکمههای رهاسازی روی واحد اصالح را فشار دهید و نگهدارنده تیغه2

اصالح را از واحد اصالح بیرون بکشید.

2

1

حلقههای نگهدارنده را خالف جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید3
و باز کنید. آنها را در مکانی امن کنار بگذارید.

تیغه های اصالح را از نگهدارنده تیغه اصالح جدا کنید.4

تیغههای اصالح استفاده شده را بالفاصله به منظور جلوگیری از
مخلوط شدن آنها با تیغههای اصالح جدید دور بیندازید.
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تیغههای اصالح جدید را در نگهدارنده تیغه اصالح قرار دهید.5

2

1 حلقههای نگهدارنده را در محل اولیه روی تیغههای اصالح قرار دهید6
و برای اتصال مجدد به حلقه نگهدارنده در جهت حرکت عقربههای

ساعت بچرخانید.

هر حلقه نگهدارنده دارای دو تورفتگی است که دقیقاً با بیرون زدگی-
های نگهدارنده تیغه اصالح جفت می شوند. حلقه را در جهت حرکت

عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که صدای کلیک بشنوید که
نشان می دهد حلقه در جای خود محکم شده است.

توجه: وقتی تیغههای اصالح را دوباره در جای خود قرار میدهید و
حلقههای نگهدارنده را دوباره وصل میکنید، نگهدارنده تیغه اصالح را

در دستتان بگیرید. وقتی این کار را انجام میدهید، نگهدارنده تیغه
اصالح را روی هیچ سطحی نگذارید زیرا ممکن است به تیغههای

اصالح آسیب وارد شود.

زبانه نگهدارنده تیغه اصالح را در شیار باالی تیغه اصالح وارد کنید و7
تیغه اصالح را ببندید.

سفارش لوازم جانبی
-www.philips.com/parts برای خرید لوازم جانبی و قطعات یدکی، از

and-accessories دیدن کنید یا به فروشنده Philips مراجعه کنید.
همچنین میتوانید در کشورتان با مرکز خدمات مشتریان Philips تماس
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بگیرید (برای اطالع از جزئیات تماس به دفترچه ضمانتنامه بینالمللی
مراجعه کنید).

لوازم جانبی یا قطعات یدکی زیر موجودند:
-SH71 Philips تیغههای اصالح تعویضی
کارتریج پاد تمیزکاری سریع CC12 Philips - 2-بسته-
کارتریج پاد تمیزکاری سریع CC13 Philips - 3-بسته-
کارتریج پاد تمیزکاری سریع CC16 Philips - 6-بسته-

توجه: وجود وسیله های جانبی ممکن است بسته به کشور متفاوت
باشد. 

عیبیابی
این بخش عمدهترین مشکالتی را که ممکن است در کار با دستگاه با آنها

مواجه شوید، خالصه میکند. اگر نتوانستید مشکل را با استفاده از
اطالعات زیر برطرف کنید، از سایت www.philips.com/support دیدن

کنید و به لیست سؤالهای متداول رجوع کنید، یا میتوانید در کشورتان
با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

دستگاه اصالح
راهکار دلیل احتمالی مشکل

برنامه کاربردی را دانلود کنید. شما برنامه را دانلود
نکردهاید.

نمیتوانم به
ریشتراش وصل

شوم.

با پیروی از دستورالعملهای برنامه
کاربردی، ماشین اصالح و گوشی هوشمند

را جفت کنید.

هنوز ماشین اصالح و
گوشی هوشمند شما جفت

نشدند.

جفتسازی ماشین اصالح و گوشی
هوشمند را لغو کنید و مجدداً برای

جفتسازی تالش کنید.

تالش اول برای جفتسازی
ناموفق بود.

مطمئن شوید گوشی هوشمند شما به
Bluetooth 4.1 یا نسخه جدیدتر آن مجهز

میباشد.

گوشی هوشمند شما،
ماشین اصالح را پیدا

نمیکند.
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راهکار دلیل احتمالی مشکل

مطمئن شوید قابلیت Bluetooth در
ماشین اصالح و گوشی هوشمند شما

روشن است.

مطمئن شوید که گوشی هوشمند شما در
فاصله یک متری از ماشین اصالح است تا

اتصال Bluetooth امکانپذیر باشد.

اطمینان حاصل کنید که ماشین اصالح
شارژدارد.

الزم نیست قبل از هر اصالح کردن، ماشین
اصالح را به گوشی هوشمند متصل کنید.

برای دریافت توصیههای اصالح
شخصیشده، کافی است اطمینان حاصل
کنید که حداقل بعد از هر 20 دفعه اصالح
کردن برای همگام سازی شما از ژل یا کف
اصالح استفاده کردید و ماشین اصالح را

قبل از قرار دادن در پاد تمیزکاری سریع
Philips نشستید.دادههای اصالح به

گوشی هوشمند متصل شوید.

مایلم ریشتراش را
بدون برنامه استفاده

کنم.

اتصال دستگاه را از پریز جدا کنید و برای
روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش

را فشار دهید.

دستگاه همچنان به پریز
برق وصل است. به دالیل

امنیتی، میتوانید از این
دستگاه بدون سیم استفاده

کنید.

وقتی دکمه
روشن/خاموش را

فشار می دهم،
دستگاه کار نمی کند.

باتری را دوباره شارژ کنید. شارژ باتری های قابل شارژ
تمام شده است.

دکمه روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه
فشار دهید تا قفل جابجایی غیرفعال شود.

قفل جابجایی فعال است.

تیغههای اصالح را به طور کامل تمیز کرده
یا آنها را تعویض کنید. 

دستگاه اصالح پر از گرد و
خاک شده یا آسیب دیده

است تا حدی که موتور آن
قادر به کار کردن نیست. 

32 فارسی



راهکار دلیل احتمالی مشکل

تیغههای اصالح را تعویض کنید. تیغه های اصالح آسیب
دیده یا فرسوده شده اند.

 دستگاه  مثل قبل
اصالح نمی کند.

تیغههای اصالح را به طور کامل تمیز کنید. مو یا کثیفی داخل تیغه
های اصالح گیر کرده است.

این امر عادی است و خطرناک نیست، زیرا
کلیه وسایل الکترونیکی دارای دستگاه برق
مهر و موم شده در داخل دستگاه هستند.

در حین تمیز کردن، ممکن
است آب بین بدنه داخلی و

خارجی روکش دستگاه
جمع شود.

از پایین دستگاه آب
می ریزد.

Philips پاد تمیزکاری سریع
راهکار دلیل احتمالی مشکل

برای تکمیل برنامه تمیزکاری،
ماشین اصالح را در پاد

تمیزکاری سریع Philips قرار
دهید. هر برنامه تمیزکاری

تقریباً 1 دقیقه طول میکشد.
هنگامی که برنامه تمیزکاری

تمام شود، آیکن تمیزکاری
خاموش میشود.

شما قبل از اتمام برنامه
تمیزکاری، ماشین اصالح را

بیرون آوردید.

ماشین اصالح من بعد از
استفاده از پاد تمیزکاری سریع

Philips تمیز نیست.

کارتریج پاد تمیزکاری سریع
Philips را تعویض کنید.

نیاز است کارتریج پاد تمیزکاری
سریع Philips تعویض شود.

پاد تمیزکاری سریع Philips را
در یک سطح صاف قرار دهید.

Philips پاد تمیزکاری سریع
کج شده است.

ماشین اصالح را در پاد
تمیزکاری سریع Philips قرار

دهید. ریشتراش را روشن
کنید.

پاد تمیزکاری سریع Philips با
انرژی موتور ماشین اصالح کار

میکند.

Philips پاد تمیزکاری سریع
روشن نمیشود.

ماشین اصالح را از منبع برق
جدا کنید.

ماشین اصالح به پریز برق
متصل است.
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قبل از استفاده از پاد تمیزکاری
سریع Philips، ماشین اصالح

را شارژ کنید.

شارژ باتری ماشین اصالح تمام
شده است.

هر بار پس از شستشوی
تیغههای اصالح، آب اضافی را
با تکان دادن آنها خارج کنید و
سپس ماشین اصالح را در پاد
تمیزکاری سریع Philips قرار

دهید.

شما معموالً بعد از شستشوی
ماشین اصالح از پاد تمیزکاری

سریع Philips استفاده
میکنید، اما برای خارج کردن

آب اضافی آن را تکان
نمیدهید.

Philips پاد تمیزکاری سریع
سر ریز کرده است.

تیغههای اصالح را قبل از
استفاده از پاد تمیز کاری سریع
Philips به طور کامل بشویید.

شما از ژل یا کف اصالح
استفاده کردید و ماشین اصالح

را قبل از قرار دادن در پاد
Philips تمیزکاری سریع

شستشو نکردید.
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