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مقدمة
تهانينا على شرائك من Philips ومرحبًـا بك فيها! لالستفادة بدرجة

قصوى من الدعم الذي توفره Philips، تفضل بتسجيل منتجك على
www.philips.com/welcome أو عبر التطبيق.

الوصف العام
وحدة التشذيب المنبثقة1
زر تحرير وحدة التشذيب2
وحدة الحالقة3
زر تحرير وحدة الحالقة4
زر التشغيل/اإليقاف5
مقبض6
مقبس لمأخذ صغير7
حامل شحن8
وحدة تزويد الطاقة9

القابس الصغير10
الغطاء الواقي11
الحقيبة12
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13Philips Quick Clean Pod خرطوشة
14Quick Clean Pod
فرشاة تنظيف15
إعدادات الطول16
ملحق أداة تحديد اللحية الذي يركب بالضغط17
مشط ملحق أداة تحديد اللحية18
حامل الملحقات19
ملحق فرشاة التنظيف الذي يركب بالضغط20
ملحق وحدة تشذيب األنف الذي يتم تركيبه بالكبس21

مالحظة: قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُـبيّـِـن
الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

ماذا تعني الرموز الموجودة على مقبض الجهاز؟
المعنى السلوك الرمز

برنامج التنظيف قيد التقدم. ينبض

تم قطع برنامج التنظيف. إذا أعدت ماكينة الحالقة إلى
خرطوشة Quick Clean Pod خالل أربع ثوانٍ، فسيتم

استئناف برنامج التنظيف تلقائيًـا.

يومض ببطء عند إزالة
ماكينة الحالقة من

Quick Clean خرطوشة
Pod أثناء برنامج

التنظيف

.Quick Clean Pod نظّـف ماكينة الحالقة في خرطوشة
نظّـف الملحقات تحت مياه الصنبور.

يومض عند إيقاف
تشغيل الجهاز

برنامج التنظيف قيد التقدم. يضيء بإضاءة ثابتة

تم إيقاف برنامج التنظيف. إذا كنت ترغب في المتابعة، فأعد
تشغيل دورة التنظيف بوضع ماكينة الحالقة في خرطوشة

Quick Clean Pod واضغط على الزر تشغيل/إيقاف.

يومض بسرعة عند إزالة
ماكينة الحالقة من

Quick Clean خرطوشة
Pod أو عند الضغط على
الزر تشغيل/إيقاف أثناء

التنظيف
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المعنى السلوك الرمز

ينشط SkinIQ في اكتشاف سلوك الحالقة باستمرار. يضيء

تم استخدام حركة الحالقة الصحيحة (حركات دائرية). يضيء بلون أخضر

يمكن تحسين حركة الحالقة. راجع التطبيق لمعرفة التفاصيل
واالستشارة.

يضيء بلون برتقالي

افتح التطبيق. إما أن يكون هناك إشعار في انتظارك أو أنك
تحتاج إلى مزامنة حالقاتك لتجنب فقدان البيانات.

يضيء

لم يتم إنشاء اتصال بين ماكينة الحالقة والهاتف الذكي. يومض ببطء

حدث خطأ (على سبيل المثال، إعاقة حركة الموتور). تحقق من
التطبيق لمعرفة التفاصيل.

يومض بسرعة

يجب فصل الجهاز من مقبس الحائط قبل أن تتمكن من
تشغيله.

يومض

تم تنشيط قفل السفر. يومض عند الضغط على
الزر تشغيل/إيقاف

يُـظهر عدد الشرائط المضيئة شحن البطارية المتبقي. يضيء عندما تلتقط الجهاز

البطارية فارغة تقريبًـا. الضوء السفلي يومض
بلون برتقالي

شحن الجهاز جارٍ. تومض األضواء
بالتسلسل

الجهاز مشحون بالكامل. يضيء بإضاءة ثابتة
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ماذا يعني الرمز الموجود على خرطوشة Quick Clean Pod؟
المعنى السلوك الرمز

Quick Clean يتعين استبدال خرطوشة
.Pod

Quick يُـصبح مرئيًـا في خرطوشة
Clean Pod

كيف أشحن الجهاز؟
اشحن الجهاز قبل استخدامه للمرة األولى وعندما يومض الضوء السفلي
من مؤشر حالة البطارية بلون برتقالي، حيث يشير إلى أن البطارية فارغة

تقريبًـا.

يستغرق الشحن حوالي ساعة.

الشحن السريع: بعد حوالي 5 دقائق من الشحن، تكون البطارية قد امتألت
بطاقة تكفي حلقة واحدة.

عندما يكون الجهاز مشحونًـا بالكامل، يمكن تشغيله بدون سلك لمدة تصل
إلى 60 دقيقة.

مالحظة: ال يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن.

الشحن باستخدام وحدة التزويد بالطاقة
تأكدي من أن الجهاز مغلق.1
أدخل المأخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهايئ في مأخذ توصيل2

الحائط.
عندما يكون الجهاز في وضع الشحن السريع، تضيء مصابيح-

مؤشر حالة البطارية واحدًا بعد اآلخر. وبعد حوالي 5 دقائق،
يومض الضوء السفلي لمؤشر حالة البطارية. تحتوي البطارية اآلن

على طاقة تكفي حلقة واحدة.
أثناء شحن الجهاز، يومض الضوء السفلي من مؤشر حالة البطارية-

أوالً ثم يضيء إضاءة ثابتة. بعد ذلك يومض الضوء الثاني ثم
يضيء إضاءة ثابتة، ويستمر هكذا حتى اكتمال شحن الجهاز.

عند اكتمال شحن الجهاز، تضيء أضواء مؤشر البطارية بشكل-
ثابت. بعد قرابة 30 دقيقة، يتالشى الضوء تلقائيًـا.
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بعد الشحن، افصل وحدة التزويد بالطاقة من مقبس الحائط واسحب3
المأخذ الصغير من الجهاز.

الشحن في حامل الشحن (طرازات محددة فقط)
تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.1
ضع القابس الصغير في حامل الشحن وضع وحدة التزويد بالطاقة في2

مقبس الحائط.
ضع الجهاز في حامل الشحن.3

طرازات محددة فقط: تضيء حلقة الضوء بأسفل حامل الشحن وتدور
بسرعة.

بعد حوالي 5 دقائق، تدور حلقة الضوء ببطء. تحتوي البطارية اآلن-
على طاقة تكفي حلقة واحدة.

مع استمرار شحن الجهاز، يزداد سطوع حلقة الضوء وتدور ببطء.-
عند اكتمال شحن بطارية الجهاز، تضيء حلقة الضوء بالكامل-

وتتوقف عن الدوران.
بعد الشحن، افصل وحدة التزويد بالطاقة من مقبس الحائط واسحب4

القابس الصغير من حامل الشحن.

رمز "افصل قبل االستخدام" 
يومض رمز "افصل قبل االستخدام" لتذكيرك بفصل الجهاز من مقبس

الحائط وفصل القابس الصغير عن الجهاز قبل تشغيله.

كيف أستخدم الجهاز والملحقات؟
تحذير: افحص الجهاز وجميع الملحقات دومًـا قبل االستخدام. تجنب

استخدام الجهاز أو أي ملحق إذا كان تالفًـا، فقد يتسبب هذا في
التعرض لإلصابة. استبدلي دائمًـا الجزء التالف بنوع أصلي.

مالحظة: هذا الجهاز مضاد للماء. وهو مناسب لالستخدام أثناء االستحمام
أو االغتسال بالدش ويمكن تنظيفه تحت الصنبور. وألسباب تتعلق
بالسالمة، ال يمكن استخدام الجهاز إال عند فصل السلك منه فقط.
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SkinIQ
هذا الجهاز مجهز بتقنية SkinIQ والتي تكتشف كثافة شعرك بذكاء

وطريقة الحالقة المناسبة له. والتباع طريقة أفضل، يمكنك الحصول على
نصائح الحالقة المخصصة من التطبيق.

ستحصل على النصائح بطريقتين: توجيهات للحالقة في الوقت الفعلي
ومزامنة الحالقة. وننصحك بالبدء بتوجيهات الحالقة لتحسين تجربة

حالقتك.
سيسهم التعامل الصحيح مع الجهاز في الحصول على أفضل نتيجة-

للحالقة.
اتبع النصائح التي تقدمها لك برامج مزامنة الحالقة والبرامج-

المخصصة.

الحالقة
يمكنك استخدام هذا الجهاز وهو مبتل أو جاف، أو حتى تحت الدش.

وبالنسبة إلى الحالقة الرطبة، ضع بعض الماء ورغوة أو جيل الحالقة على
البشرة واشطف رؤوس الحالقة بماء صنبور دافئ قبل اتباع الخطوات

التالية.
قم بتشغيل الجهاز.1
قم بتحريك رؤوس الحالقة على بشرتك بحركات دائرية لقص جميع2

الشعر النامي في مختلف االتجاهات. اضغط قليالً برفق للحصول على
حالقة دقيقة ومريحة.

مالحظة: ال تضغط بشدة، فهذا يمكن أن يتسبب في تهيج البشرة.

مالحظة: عند الحالقة باستخدام جيل أو رغوة، اشطف وحدة الحالقة
بانتظام أثناء الحلق لضمان استمرار انزالقها بنعومة على البشرة.
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استخدم الجوانب الضيقة لوحدة الحالقة لحلق المناطق التي يصعب3
الوصول إليها مثل خطي الفك وأسفل األنف.

أوقف تشغيل الجهاز ونظفه بعد كل استخدام.4
مالحظة: احرص على شطف رغوة أو جيل الحالقة من على الجهاز.

دليل حركات SkinIQ: بعد االنتهاء من الحالقة ستظهر إشارة على
المقبض. ويضيء رمز فحص الحركة بألوان مختلفة، حيث يوضح لك

حالة الحالقة عمومًـا.
عندما تحلق باتباع الحركة الصحيحة (حركات دائرية)، يضيء رمز-

فحص الحركة بلون أخضر.
وعند الحاجة إلى تحسين حركة الحالقة، يضيء رمز فحص الحركة-

بلون برتقالي. راجع التطبيق لمعرفة التفاصيل واالستشارة.

فترة تكيف الجلد

قد ال تحصل على النتائج المتوقعة من تجارب الحالقة األولى بل قد تشعر
بتهيج بسيط في بشرتك. هذا أمر طبيعي. حيث تحتاج بشرتك إلى أن

تتكيف مع أي نظام حالقة جديد.

اتبع النصائح التي يقدمها التطبيق واحلق بانتظام (على األقل 3 مرات في
األسبوع) باستخدام ماكينة الحالقة الكهربائية هذه لمدة 3-4 أسابيع

للسماح لبشرتك بالتكيف مع ماكينة الحالقة الجديدة.

تذكير التنظيف
عند إيقاف تشغيل الجهاز، يومض تذكير التنظيف ليُـذكّـِـرك بضرورة تنظيف

الجهاز.
نظّـف الجهاز والملحقات بعد كل استخدام لتجنب االنسداد والتلف.-
نظّـف رؤوس الحالقة جيدًا مرة كل شهر أو عندما تضعف كفاءة الجهاز-

في الحالقة كما هو معتاد منه.
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مزامنة حالقاتك
تخزن ماكينة الحالقة بيانات حالقتك بحيث ال تضطر إلى أخذ هاتفك الذكي

معك أثناء الحالقة.
وعندما تمتلئ مساحة تخزين البيانات بالكامل تقريبًـا، يومض رمز اإلشعار.

ولتجنب فقدان البيانات، قم بمزامنة ماكينة الحالقة باستخدام التطبيق.
وتأكد أيضًـا من وجودك بالقرب من ماكينة الحالقة الكهربائية وفتح1

التطبيق.
يتصل التطبيق تلقائيًـا ويزامن حالقاتك األخيرة.2

التشذيب
يمكنك استخدام وحدة التشذيب لتشذيب السوالف والشارب.

اضغط على زر تحرير وحدة التشذيب ألسفل لفتح وحدة التشذيب.1
قم بتشغيل الجهاز.2

أمسك وحدة التشذيب بشكل عمودي على بشرتك وحرِّك الجهاز3
ألسفل مع الضغط عليه برفق.

يمكنك أيضًـا استخدام وحدة التشذيب أسفل األنف.4
أوقف تشغيل الجهاز نظّـف وحدة التشذيب بعد كل استخدام لتجنب5

االنسداد والتلف.
أغلق وحدة التشذيب.6

استخدام الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس
مالحظة: قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُـبيّـِـن

الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.
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استخدام ملحق مُـصفّـِـف شعر اللحية مع المشط

يمكنك استخدام ملحق مُـصفّـِـف شعر اللحية مع المشط المرفق
لتصفيف لحيتك بإعداد واحد ثابت أو بإعدادات أطوال مختلفة. يمكنك أيضًـا

استخدامه للتشذيب المسبق ألي شعر طويل قبل الحالقة لالستمتاع
بتجربة حالقة أكثر راحة.

تتوافق إعدادات طول الشعر الموضحة على ملحق تصفيف شعر اللحية مع
طول الشعر المتبقي بعد القص والذي يتراوح بين 1 إلى 5 مم.

قم بلف رأس الحالقة أو أي ملحق آخر إلزالته من المقبض واضغط1
ملحق تصفيف شعر اللحية على المقبض.

أدخل المشط مباشرة في الحزوز الدليلية الموجودة على كال جانبي2
ملحق تصفيف شعر اللحية.

اضغط على محدد الطول، ثم ادفعه يسارًا أو يمينًـا لتحديد إعداد طول3
الشعر المطلوب.

قم بتشغيل الجهاز.4

حرّك الجهاز ألعلى مع الضغط عليه برفق. احرص دائمًـا على مالمسة5
الجانب األمامي للمشط لبشرتك.

أوقف تشغيل الجهاز ثم نظّـف الملحق بعد االستخدام.6

استخدام ملحق مُـصفّـِـف شعر اللحية بدون المشط

يمكنك استخدام ملحق تصفيف اللحية بدون المشط إلبراز حدود اللحية أو
الشارب أو السوالف أو خط الرقبة بطول 0.5 مم. 

يمكنك استخدام ملحق مُـصفّـِـف شعر اللحية مع المشط المرفق
لتصفيف لحيتك بإعداد واحد ثابت أو بإعدادات أطوال مختلفة. يمكنك أيضًـا
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استخدامه للتشذيب المسبق ألي شعر طويل قبل الحالقة لالستمتاع
بتجربة حالقة أكثر راحة.

اسحب المشط من ملحق مُـصفّـِـف شعر اللحية.1
مالحظة: أمسك بالمشط في المنتصف لتسحبه من ملحق مُـصفّـِـف

شعر اللحية. ال تسحب المشط من الجانبين.

قم بتشغيل الجهاز.2

أمسك ملحق وحدة تصفيف اللحية بشكل عمودي على بشرتك وحرِّك3
الجهاز ألسفل مع الضغط عليهبرفق.

أوقف تشغيل الجهاز ثم نظّـف الملحق بعد االستخدام.4

استخدام ملحق وحدة تشذيب األنف/األذن

يمكنك استخدام ملحق وحدة تشذيب األنف/األذن لتشذيب شعر األنف
و/أو األذن.

تشذيب شعر األنف

تأكد من نظافة ملحق تشذيب شعر األنف/األذن والممرات األنفية قبل
التشذيب.

لف رأس الحالقة أو أي ملحق آخر إلزالته من المقبض واضغط وحدة1
تشذيب شعر األنف/األذن على المقبض.

قم بتشغيل الجهاز.2
أدخل رأس التشذيب بحذر في إحدى فتحتي األنف.3

ال تدخل الملحق في فتحة األنف مسافة أعمق من 0.5 سم.

حرك رأس التشذيب ببطء داخل كل فتحة أنف، وتأكد من تثبيت4
جانب الطرف بإحكام على البشرة. يقلل هذا من تأثير الدغدغة الذي قد

يحدث.
أوقف تشغيل الجهاز ثم نظّـف الملحق بعد االستخدام.5

يمكن أن يعوق مخاط األنف الجاف شفرة القص، مما يمنع تشغيل الجهاز.
وفي حالة إعاقة شفرة القص، نظّـف الملحق.

تشذيب شعر األذن

تأكد من أن قنوات األذن الخارجية نظيفة وخالية من الشمع.
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قم بتشغيل الجهاز.1
حرّك رأس التشذيب ببطء على طول حافة األذن إلزالة الشعيرات2

الموجودة وراء حافة األذن.
أدخل رأس التشذيب بحذر في قناة األذن الخارجية.3

ال تُـدخل رأس التشذيب في قناة األذن لمسافة أعمق من 0.5 سم،
فقد يتسبب هذا في إلحاق الضرر بطبلة األذن.

حرك رأس التشذيب ببطء إلزالة جميع الشعيرات غير المرغوبة من4
قناة األذن الخارجية.

أوقف تشغيل الجهاز ثم نظّـف الملحق بعد االستخدام.5

استخدام ملحق فرشاة التنظيف

استخدم فرشاة التنظيف مع كريم التنظيف اليومي إلزالة الزيوت واألوساخ.
ننصحك بعدم استخدامها أكثر من مرة واحدة في األسبوع.

تنبيه: ال تستخدم الجهاز على بشرة متضررة أو متهيجة أو على جروح.

لف رأس الحالقة أو أي ملحق آخر إلزالته من المقبض واضغط ملحق1
فرشاة التنظيف على المقبض.

رطّـب فرشاة التنظيف بالماء. 2
ال تستخدم فرشاة التنظيف وهي جافة، فقد يتسبب هذا في تهيج

البشرة.

رطّـِـبي وجهك بالماء وضعي مطهرًا عليه.3
ضع فرشاة التنظيف على خدك.4
قم بتشغيل الجهاز.5

20 sec.

حرك الفرشاة على بشرتك بلطف من األنف وباتجاه األذن. ال تضغط6
بقوة. وتأكد من مواصلة العملية بطريقة مريحة.

ال تُـنظّـِـفي المنطقة الحساسة حول العينين.
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20 sec.

بعد نحو 20 ثانية، حركي الجهاز إلى الخد اآلخر وابدأي تنظيف هذا7
الجزء من وجهك.

20 sec.

بعد نحو 20 ثانية، حركي الجهاز إلى جبهة رأسكِ وابدأي تنظيف هذا8
الجزء من وجهك. حرِّكي رأس الفرشاة برفق من اليسار إلى اليمين.

ننصح بعدم اإلفراط في التنظيف وعدم تنظيف أي منطقة لمدة أطول
من 20 ثانية.

أوقف تشغيل الجهاز ثم نظّـف الملحق بعد االستخدام.9
بعد العملية، اشطف وجهك وجففه. وجهك اآلن جاهز للخطوة التالية10

من روتينك اليومي للعناية بالبشرة.

التنظيف والسفر
مالحظة: ننصح بترك الجهاز وملحقاته تجف قبل تخزينها لالستخدام التالي.

ضع غطاء الحماية (إن توفر) على ماكينة الحالقة لحمايتها من تراكم-
األوساخ.

خزّن الجهاز في الحقيبة (إن توفرت).-
بدالً من ذلك، خزّن الجهاز على حامل الشحن (إن توفر) أو في خرطوشة-

Philips Quick Clean Pod (إن توفرت).

قفل السفر

يمكنك قفل ماكينة الحالقة أثناء السفر لتجنب تشغيلها عن طريق الخطأ.
تنشيط قفل السفر

3 sec.

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 3 ثوانٍ الستخدام وضع قفل
السفر. 

عند تنشيط قفل السفر، يومض رمز القفل.
مالحظة: يتم إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth عند تنشيط قفل السفر.

إلغاء تنشيط قفل السفر

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 3 ثوانٍ.
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بمجرد إلغاء تنشيط قفل السفر، يتم تشغيل الجهاز تلقائيًـا.
مالحظة: تفتح ماكينة الحالقة تلقائيًـا عند توصيلها بمقبس الحائط.

كيف أنظف الجهاز والملحقات؟
نظّـف الجهاز والملحقات بعد كل استخدام للحصول على األداء األمثل. 

تنظيف ماكينة الحالقة الكهربائية أسفل الصنبور
نظّـف ماكينة الحالقة بعد كل استخدام لتجنب االنسداد والتلف.

ال تقم أبدًا بتجفيف وحدة الحالقة باستخدام منشفة أو منديل ورقي،
ألن هذا قد يؤدي إلى تلف رؤوس الحالقة.

أثناء شطف وحدة الحالقة، قد يتساقط الماء من قاعدة ماكينة الحالقة.
وهذا أمر طبيعي.

أوقف تشغيل ماكينة الحالقة الكهربائية.1
اشطف رأس الحالقة أسفل ماء صنبور ساخن.2

أوقف تشغيل ماكينة الحالقة الكهربائية. اضغط على زر التحرير لفتح3
وحدة الحالقة.

اشطف تجويف الشعر تحت صنبور ماء دافئ.4

18 العربية



اشطف حامل رؤوس الحالقة أسفل ماء صنبور ساخن.5
انفض المياه الزائدة بحرص ثم اترك حامل رأس الحالقة في الهواء6

حتى يجف تمامًـا.

أغلق وحدة الحالقة.7

التنظيف التام
ننصح بتنظيف رؤوس الحالقة جيدًا مرة كل شهريًـا أو عندما تصبح الشفرة

غير حادة عند استخدامها.
تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز ومن فصله من مقبس الحائط.1
اضغط علي أزرار التحرير علي وحدة الحالقة و اسحب حامل رأس2

الحالقة من وحدة الحالقة.

اشطف مشط الشعر وحامل رأس الحالقة أسفل مياه الصنبور.3
إزالة رؤوس الحالقة. للحصول على تعليمات تفصيلية، راجع "كيفية4

استبدال رؤوس الحالقة".
مالحظة: ال تقم بتنظيف أكثر من شفرة واحدة وواقٍ واحد في المرة،
ألن جميعها مجموعات متوافقة. إذا وضعت إحدى الشفرات في واقي
حالقة خاطئ عن غير قصد، فقد يستغرق األمر أسابيع عدة الستعادة

أداء الحالقة األمثل.
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نظّـف الشفرة والواقي أسفل مياه الصنبور.5
انفض المياه الزائدة.6
ال بد من إعادة رؤوس الحالقة إلى وحدة الحالقة. للحصول على7

تعليمات تفصيلية، راجع "كيفية استبدال رؤوس الحالقة".

أدخل مفصلة حامل رؤوس الحالقة في الفتحة الموجودة بأعلى وحدة8
الحالقة وأغلق وحدة الحالقة.

تنظيف وحدة التشذيب المنبثقة
نظّـف وحدة التشذيب بعد كل استخدام لتجنب االنسداد والتلف.

ال تجفف أسنان وحدة التشذيب بمنشفة أو مناديل ورقية، ألن ذلك قد
يضر األسنان.

تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز ومن فصله من مقبس الحائط.1
اضغط على زر تحرير وحدة التشذيب ألسفل لفتح وحدة التشذيب2

المنبثقة.

شغّـل الجهاز واشطف وحدة التشذيب المنبثقة بماء دافئ.3
بعد التنظيف، أوقف تشغيل الجهاز.4
انفض المياه الزائدة بعناية ثم اترك وحدة التشذيب تجف في الهواء5

الطلق.
أغلق وحدة التشذيب.6

نصيحة: للحصول على األداء األمثل، قم بتزييت أسنان وحدة التشذيب
المنبثقة باستخدام قطرة من زيت معدني كل ستة أشهر (الزيت غير

مشمول).
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تنظيف الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس
ال تقم أبدًا بتجفيف ملحقات وحدة التشذيب أو مُـصفّـِـف شعر اللحية

باستخدام منشفة أو منديل ورقي، ألن هذا قد يؤدي إلى تلف أسنان
التشذيب.

قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُـبيّـِـن الصندوق
الملحقات الملحقة مع جهازك.

نظّـف الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس بعد كل استخدام للحصول على
األداء األمثل.

تأكدي من أن الجهاز مغلق.1
لف الملحق إلزالته من المقبض.2

أخرج رأس فرشاة التنظيف من حامل الملحقات بسحبه بشكل
مستقيم.

نظّـف األجزاء جيدًا بماء دافئ. استخدم الصابون فقط على ملحق3
فرشاة التنظيف.

نصيحة: إذا كان شطف وحدة تشذيب األنف/األذن تحت ماء الصنبور
غير كافٍ، فاضغط الملحق على المقبض واغمر رأس التشذيب في كوب
به ماء دافئ لبضع دقائق. ثم شغل الجهاز واشطفه تحت ماء الصنبور.

انفض المياه الزائدة بعناية عن وحدة تصفيف شعر اللحية، واألمشاط4
ووحدة تشذيب األنف/األذن واتركها حتى تجف بالكامل في الهواء

الطلق.

جففي ملحق فرشاة التنظيف بمنشفة.

ال تقم أبدًا بتجفيف عنصر القص باستخدام منشفة أو منديل ورقي،
ألن هذا قد يؤدي إلى تلف أسنان التشذيب.

نصيحة: للحصول على األداء األمثل، قم بتزييت أسنان ملحق تصفيف
شعر اللحية بقطرة من زيت آلة الخياطة بانتظام.
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كيفية استخدام خرطوشة Quick Clean Pod؟
تحضير خرطوشة Quick Clean Pod لالستخدام

لف الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean Pod وأزله.1

2

1

لف غطاء خرطوشة Quick Clean Pod إلزالته.2

ارفع اللسان الموجود على السدادة واسحبه من الزاوية إلزالة السدادة3
.Quick Clean Pod عن خرطوشة

4Quick Clean اضغط القطعة الدائرية الصغيرة على مقبض خرطوشة
Pod لفتح القفل الخطافي على المقبض.

5.Quick Clean Pod في جهاز Quick Clean Pod ضع خرطوشة
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أعد وضع الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean Pod على6
القاعدة وأدرها في اتجاه دوران عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة.

ال تمل خرطوشة Quick Clean Pod لتجنب حدوث تسرب.

Quick Clean Pod استخدام خرطوشة
مالحظة: عند استخدام ماكينة الحالقة مع رغوة حالقة، أو جيل حالقة أو

منتجات التحضير للحالقة، فاشطف رؤوس الحالقة جيدًا قبل استخدام
.Quick Clean Pod خرطوشة

انفض المياه الزائدة عن ماكينة الحالقة دومًـا قبل وضعها في خرطوشة
.Quick Clean Pod

1.Quick Clean Pod ضع ماكينة الحالقة مقلوبة في خرطوشة
Quick Clean Pod تكتشف ماكينة الحالقة وجودها في خرطوشة

تلقائيًـا.
شغّـل ماكينة الحالقة لبدء برنامج التنظيف.2

يستغرق كل برنامج تنظيف دقيقة واحدة تقريبًـا. وأثناء برنامج
التنظيف، يضيء رمز التنظيف باستمرار وينبض الرمز األزرق.

يهتز مقبض ماكينة الحالقة مرتين بسرعة عند انتهاء برنامج التنظيف.

3Quick اترك ماكينة الحالقة تجف من تلقاء نفسها في خرطوشة
Clean Pod قبل تخزينها.
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Quick Clean Pod استبدال خرطوشة
استبدل خرطوشة Quick Clean Pod على الفور عندما يظهر رمز

استبدال الخرطوشة على Quick Clean Pod أو اتبع الجدول التالي.

عند استبدال خرطوشة
Quick Clean Pod

الدورات وتيرة االستخدام

كل شهر حوالي 30 كل يوم

كل شهرين حوالي 20 عدة مرات في األسبوع

كل 3 أشهر حوالي 13 كل أسبوع

كل 3 أشهر حوالي 3 كل شهر

لف الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean Pod وأزله.1

2Quick Clean Pod خارج جهاز Quick Clean Pod ارفع خرطوشة
باستخدام المقبض.

صبّ أي سائل متبقٍ في بالوعة الصرف وأعد تدوير الخرطوشة الفارغة3
وفقًـا للّـوائح التنظيمية المحلية بشأن النفايات.
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4Quick Clean جديدة في جهاز Quick Clean Pod ضع خرطوشة
.Pod

اقرأ رمز QR على اليسار بالمسح الضوئي أو تفضل بزيارة الموقع
www.philips.com/cleaning-cartridge لطلب خرطوشة

Quick Clean Pod بديلة.

كيف أوصل ماكينة الحالقة بالهاتف الذكي؟
مالحظة: تأكد من أن هاتفك الذكي مزود بتقنية Bluetooth® 4.1 أو

أحدث.

تتوافق ماكينة الحالقة هذه مع تقنية Bluetooth® 4.1 واإلصدارات
األعلى لالتصال بالتطبيق. عند توصيل ماكينة الحالقة بالهاتف الذكي، يتم

تشغيل اتصال Bluetooth على الماكينة تلقائيًـا، حتى عندما تكون ماكينة
الحالقة في وضع إيقاف تشغيل. ويسمح هذا بمزامنة بيانات حالقتك

الحقًـا بحيث ال تضطر إلى أخذ هاتفك الذكي معك أثناء الحالقة.
وفي المرات القليلة األولى التي تشغل فيها ماكينة الحالقة، يومض رمز

اإلشعار إذا لم يُـوجَـد اتصال مع الهاتف الذكي.

3 sec.

يمكنك إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth على ماكينة الحالقة بتنشيط قفل
السفر.

إقران ماكينة الحالقة الكهربائية والهاتف الذكي
يمكنك استخدام التطبيق لمزامنة بيانات الحالقة، وتغيير اإلعدادات

الشخصية والحصول على تدريب روتيني.
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™Androidو iPhone يتوافق التطبيق مع مجموعة كبيرة من هواتف
الذكية.

.www.philips.com يتوفر المزيد من المعلومات على الموقع
قم بتنزيل التطبيق.1

S7920

تأكد من تشغيل اتصال Bluetooth على الهاتف الذكي.2

أوقف تشغيل ماكينة الحالقة الكهربائية.3
افتح التطبيق واتبع التعليمات لبدء عملية اإلقران.4
بمجرد االقتران، تتصل الماكينة والتطبيق تلقائيًـا عند فتح التطبيق5

وتشغيل اتصال Bluetooth على الهاتف.

رمز اإلخطار
ماكينة الحالقة الكهربائية مزودة برمز إخطار. سيومض الرمز اإلخطار عند

استالم رسالة مهمة بالنسبة لك في التطبيق. عندما تضيء، ليس عليك
سوى فتح التطبيق على هاتفك الذكي واتباع النصائح السهلة التي يوفرها
التطبيق لك بكل بساطة. إذا احتجت إلى مزيد من الدعم، فتفضل بزيارة

.www.philips.com/support الموقع

إلغاء إقران ماكينة الحالقة والهاتف الذكي
يمكنك إقران ماكينة الحالقة بهاتف ذكي واحد فقط في كل مرة. إللغاء

إقران ماكينة الحالقة من هاتفك الذكي (على سبيل المثال، عندما تحصل
على هاتف ذكي جديد)، اتبع هذه الخطوات:

إلغاء اقتران ماكينة الحالقة: اضغط على زر التشغيل/اإليقاف الموجود على
المقبض لمدة 10 ثوانٍ تقريبًـا إللغاء االتصال بين ماكينة الحالقة والتطبيق.
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مالحظة: ينجح إلغاء اإلقران عندما يضيء رمز اإلشعار 4 مرات وجيزة.

إلغاء إقران هاتفك الذكي:
1.Bluetooth انتقل إلى اإلعدادات على هاتفك الذكي وحدد
اضغط على اسم ماكينة الحالقة.2
3."unpair" أو "forget" اضغط على

مالحظة: قد يختلف إجراء إلغاء االقتران بحسب الهاتف الذكي.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التحقق من هاتفك الذكي

يدويًـا.

كيفية استبدال رؤوس الحالقة.
لالستمتاع بأداء حالقة مثالي، نوصي باستبدال رؤوس الحالقة كل عامين.

استبدل رؤوس الحالقة التالفة على الفور. احرص دائمًـا على استبدال
رؤوس الحالقة برؤوس حالقة أصلية من فيليبس.

استبدال رؤوس الحالقة
أوقف تشغيل ماكينة الحالقة الكهربائية.1
اضغط علي أزرار التحرير علي وحدة الحالقة و اسحب حامل رأس2

الحالقة من وحدة الحالقة.

2

1

أدر حلقات التثبيت عكس اتجاه عقارب الساعة وأزلها. ضعهم جانبًـا في3
مكان آمن.

أزل رؤوس الحالقة من حامل رؤوس الحالقة.4

تخلص من رؤوس الحالقة المستخدمة على الفور لتجنب اختالطها
برؤوس الحالقة الجديدة.
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ضع رؤوس الحالقة الجديدة في الحامل.5

2

1 أعد وضع حلقات التثبيت على رؤوس الحالقة وأدرها في اتجاه دوران6
عقارب الساعة إلعادة تثبيت كل حلقة تثبيت.

تتضمن كل حلقة تثبيت تجويفين يتم تعشيقهما بإحكام مع األجزاء-
البارزة في حامل رؤوس الحالقة. أدر حلقة التثبيت باتجاه دوران عقارب

الساعة لإلشارة إلى تثبيتها.

مالحظة: أمسك بحامل رأس الحالقة بيدك عند إعادة تركيب رؤوس
الحالقة وأعد تركيب حلقات التثبيت. ال تضع حامل رأس الحالقة على

سطح، ألن ذلك قد يتسبب في تلف رؤوس الحالقة.

أدخل مفصلة حامل رؤوس الحالقة في الفتحة الموجودة بأعلى وحدة7
الحالقة وأغلق وحدة الحالقة.

طلب الملحقات
لشراء المستلزمات أو قطع الغيار، قومي بزيارة

www.philips.com/parts-and-accessories أو الذهاب الي تاجر
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Philips. يمكنك أيضاً االتصال بمركز رعاية المستهلك في بلدك (انظري
كتيب الضمان الدولي للحصول علي بيانات االتصال).

تتوفر قطع الغيار والملحقات التالية:
-Philips من SH71 رؤوس الحالقة البديلة
خرطوشة CC12 Philips Quick Clean Pod عبوتان-
خرطوشة CC13 Philips Quick Clean Pod 3 عبوات-
خرطوشة CC16 Philips Quick Clean Pod 6 عبوات-

مالحظة: قد تختلف درجة توافر الملحقات بحسب الدول. 

استكشاف األخطاء وإصالحها
يلخص هذا الفصل المشكالت األكثر شيوعًـا التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا

تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة
الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة باألسئلة

المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدك.

ماكينة الحالقة الكهربائية
الحل السبب المحتمل المشكلة

قم بتنزيل التطبيق. لم تقم بتنزيل التطبيق. ال يمكنني توصيل
ماكينة الحالقة

الكهربائية.

أقرن ماكينة الحالقة بالهاتف الذكي باتباع
التعليمات الواردة في التطبيق.

لم يتم إقران ماكينة الحالقة
وهاتفك الذكي بعد.

ألغ إقران ماكينة الحالقة بالهاتف الذكي
وحاول إقرانهما مرة أخرى.

فشلت محاولة اإلقران
األولى.

تأكد من أن هاتفك الذكي مزود بتقنية
Bluetooth 4.1 أو أحدث.

يتعذّر على الهاتف الذكي
العثور على ماكينة الحالقة.

تأكد من تنشيط اتصال Bluetooth على
ماكينة الحالقة والهاتف الذكي.

تأكد من وجود الهاتف الذكي على بُـعد متر
واحد من ماكينة الحالقة لتمكين اتصال

.Bluetooth
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الحل السبب المحتمل المشكلة

تأكد من شحن ماكينة الحالقة.

ليس عليك توصيل ماكينة الحالقة بالهاتف
الذكي قبل كل حالقة. وللحصول على نصائح

مخصصة في الحالقة، ما عليك سوى التأكد
من توصيلها مرة واحدة على األقل كل 20

حالقة لمزامنة بيانات الحالقة.

أريد استخدام ماكينة
الحالقة الكهربائية

بدون التطبيق.

افصل الجهاز من مقبس الحائط واضغط
على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل

الجهاز.

ال يزال الجهاز متصالً
بمقبس الحائط. وألسباب

تتعلق بالسالمة، ال يمكن
استخدام الجهاز إال بعد

فصل السلك منه.

الجهاز ال يعمل عندما
أضغط على زر

التشغيل/إيقاف
التشغيل.

أعد شحن البطارية. البطارية القابلة إلعادة
الشحن فارغة.

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل
لمدة ثالث ثوانٍ إللغاء تنشيط وضع قفل

السفر.

تم تنشيط قفل السفر.

نظّـف رؤوس الحالقة جيدًا أو استبدلها.  وحدة الحالقة متسخة أو
تعرضت للتلف لدرجة تعيق

تشغيل المحرك. 

استبدل رؤوس الحالقة. رؤوس الحالقة تالفة أو
متآكلة.

 الجهاز ال يحلق
بالصورة المعتادة.

نظّـِـف رؤوس الحالقة بالكامل. يعيق الشعر أو األوساخ
رؤوس الحالقة.

وهذا أمر طبيعي وليس خطيرًا ألن كل
اإللكترونيات موجودة في وحدة طاقة

محكمة الغلق داخل الجهاز.

أثناء التنظيف، قد يتجمع
الماء بين الجسم الداخلي
والطبقة الخارجية للجهاز.

قد يتسرب الماء من
الجزء السفلي للجهاز.

Philips Quick Clean Pod
الحل السبب المحتمل المشكلة

30 العربية



اترك ماكينة الحالقة في جهاز
Philips Quick Clean Pod

حتى ينتهي برنامج التنظيف
بالكامل. يستغرق كل برنامج
تنظيف دقيقة واحدة تقريبًـا.

ينطفئ رمز التنظيف عند انتهاء
برنامج التنظيف.

أخرجت ماكينة الحالقة قبل
انتهاء برنامج التنظيف.

لم تنظف ماكينة الحالقة بعد
Philips Quick استخدام

.Clean Pod

Philips استبدل خرطوشة
.Quick Clean Pod

يتعين استبدال خرطوشة
.Philips Quick Clean Pod

Philips Quick ضع جهاز
Clean Pod على سطح مستوٍ.

Philips Quick تعرض جهاز
Clean Pod لإلمالة.

ضع ماكينة الحالقة في جهاز
.Philips Quick Clean Pod

أوقف تشغيل ماكينة الحالقة
الكهربائية.

Philips Quick تشغيل جهاز
Clean Pod بواسطة موتور

ماكينة الحالقة.

Philips Quick Clean جهاز
Pod ال يبدأ التشغيل.

افصل ماكينة الحالقة عن وحدة
التزويد بالطاقة.

ماكينة الحالقة متصلة بمقبس
الحائط.

اشحن ماكينة الحالقة قبل
Philips استخدام جهاز

.Quick Clean Pod

بطارية ماكينة الحالقة فارغة.

انفض المياه الزائدة بعد شطف
رؤوس الحالقة في كل مرة قبل

وضع ماكينة الحالقة في جهاز
.Philips Quick Clean Pod

Philips أنت تستخدم جهاز
Quick Clean Pod بانتظام

بعد شطف ماكينة الحالقة
ولكنك ال تنفض المياه الزائدة.

Philips Quick يفيض جهاز
.Clean Pod

اشطف رؤوس الحالقة جيدًا
Philips Quick قبل استخدام

.Clean Pod

لقد استخدمت جيل أو رغوة
حالقة ولم تشطف ماكينة

Philips الحالقة قبل استخدام
.Quick Clean Pod
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