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Въведение
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли
във Philips! За да се възползвате изцяло от
предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome или чрез
приложението.

Общо описание
1 Изскачаща приставка за подстригване
2 Плъзгач за освобождаване на машинката за

подстригване
3 Бръснещ блок
4 Бутон за освобождаване на бръснещия блок
5 Бутон за вкл./изкл.
6 Дръжка
7 Гнездо за малък жак
8 Зарядна поставка
9 Захранващо устройство
10 Малък жак

6 Български



11 Предпазна капачка
12 Торбичка
13 Пълнител за бързо почистване на Philips
14 Поставка за бързо почистване
15 Четка за почистване
16 Настройки за дължина
17 Приставка с щракване за оформяне на

брада
18 Гребен за приставката за оформяне на

брада
19 Държач за приставки
20 Приставка с щракване: четка за почистване
21 Приставка с щракване за подстригване на

окосмяването в носа
Забележка: Включените в комплекта аксесоари
може да са различни за отделните продукти.
Кутията показва аксесоарите, които са
доставени с вашия уред.

Какво означават иконите на дръжката на
моя уред?
Ико
на

Поведение Значение

Пулсира Програмата за почистване е в ход.

Премигва
бавно, когато
премахнете
самобръсначка
та от поставката
за бързо
почистване по
време на
програмата за
почистване

Програмата за почистване е
прекъсната. Ако поставите
самобръсначката в поставката за бързо
почистване в рамките на четири
секунди, програмата за почистване се
възобновява автоматично.
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Ико
на

Поведение Значение

Премигва,
когато
изключите
уреда

Почистване на самобръсначката в
поставката за бързо почистване.
Почистване на приставките под течаща
вода.

Свети
непрекъснато

Програмата за почистване е в ход.

Премигва
бързо, когато
премахнете
самобръсначка
та от поставката
за бързо
почистване или
натиснете
бутона за
вкл./изкл. по
време на
програмата за
почистване

Програмата за почистване е спряна.
Ако искате да продължите, трябва да
рестартирате цикъла на почистване,
като поставите самобръсначката в
поставката за бързо почистване и
натиснете бутона за вкл./изкл.

Светва SkinIQ активно открива вашето
поведение при бръснене.

Светва в зелено Използвано е правилното движение
при бръснене (кръгови движения).

Светва в
оранжево

Вашето движение при бръснене може
да бъде подобрено. Вижте
приложението за подробности и
съвети.

Светва Отворете приложението. Или има
известие, или трябва да
синхронизирате бръсненето си, за да
предотвратите загуба на данни.

Премигва бавно Не е установена връзка между
самобръсначката и смартфона ви.
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Ико
на

Поведение Значение

Премигва бързо Възникна грешка (например моторът е
блокиран). Вижте приложението за
подробности.

Премигваща
светлина

Уредът трябва да бъде изключен от
контакта, преди да можете да го
включите.

Премигва,
когато
натиснете
бутона за
вкл./изкл.

Заключването при пътуване е
активирано.

Светва, когато
вземете уреда

Броят светещи чертички показва
оставащия заряд на батерията.

Долният
индикатор
премигва в
оранжево

Батерията е почти изтощена.

Индикаторните
светлини
премигват
последователно

Уредът се зарежда.

Свети
непрекъснато

Уредът е с напълно заредена батерия.

Какво означава иконата на поставката за
бързо почистване?
Ико
на

Поведение Значение

Вижда се на поставката
за бързо почистване

Пълнителят за бързо
почистване трябва да се
подмени.
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Как да заредя своя уред?
Зареждайте уреда, преди да го използвате за
първи път и когато долната светлина на
индикатора за състоянието на батерията
премигва в оранжево, показвайки, че
батерията е почти изтощена.

Зареждането отнема около 1 час.

Бързо зареждане: След зареждане в
продължение на прибл. 5 минути батерията
има достатъчен капацитет за едно бръснене.

Когато уредът е зареден напълно, той може да
осигури до 60 минути работа без кабел.
Забележка: Не можете да използвате уреда по
време на зареждане.

Зареждане със захранващото устройство
1 Проверете дали уредът е изключен.
2 Пъхнете малкия жак в уреда и включете

адаптера в контакта.
- Докато уредът е в режим на бързо

зареждане, светлините на индикатора за
състоянието на батерията светват една
след друга. След приблизително 5 минути
долната светлина на индикатора за
състоянието на батерията премигва. Сега
батерията разполага с достатъчно заряд
за едно бръснене.

- Докато уредът се зарежда, първо най-
долната светлина на индикатора за
състоянието на батерията започва да
мига и след това започва да свети
непрекъснато. След това втората
светлина започва да мига и после да
свети непрекъснато и така нататък,
докато уредът не се зареди напълно.
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- Когато уредът е напълно зареден, всички
три индикатора за батерията светят
постоянно. След приблизително 30
минути светлината изгасва автоматично.

3 След зареждане изключете захранващото
устройство от контакта и извадете малкия
жак от уреда.

Зареждане в зарядната поставка (само за
определени модели)

1 Уверете се, че уредът е изключен.
2 Поставете малкия жак в зарядната поставка

и включете захранващото устройство в
контакта.

3 Сложете уреда в зарядната поставка.

Само за определени модели: Светлинният
пръстен в долната част на зарядната
поставка светва и се завърта бързо.
- След приблизително 5 минути

светлинният пръстен се върти по-бавно.
Сега батерията разполага с достатъчно
заряд за едно бръснене.

- Докато уредът продължава да се
зарежда, светлинният пръстен става по-
ярък и се върти по-бавно.

- Когато уредът е напълно зареден,
светлинният пръстен светва напълно и
спира да се върти.

4 След зареждане изключете захранващото
устройство от контакта и извадете малкия
жак от зарядната поставка.
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Символ за изключване от контакта преди употреба 
Символът "изключете за употреба" премигва, за
да ви напомни да изключите уреда от контакта
и да извадите малкия жак от уреда, преди да го
включите.

Как да използвам моя уред и приставките?
Предупреждение: Винаги проверявайте
уреда и всички аксесоари преди
употреба. Не използвайте уреда или
който и да е аксесоар, ако е повреден, тъй
като това може да доведе до нараняване.
Винаги сменяйте повредена част с
оригинална такава.

Забележка: Този уред е водоустойчив. Той е
подходящ за употреба във ваната или под
душа и за почистване под течаща вода. Затова,
от съображения за безопасност, уредът може
да се използва само без кабел.

SkinIQ
Този уред е оборудван с технология SkinIQ,
която интелигентно открива плътността на
брадата ви и техниката ви на бръснене. За по-
добра техника можете да получите
персонализирани съвети за бръснене в
приложението.

Получавате съвети по 2 начина: насочено
бръснене в реално време и синхронизирани
сесии на бръснене. Съветваме ви да започнете
с насоченото бръснене, за да подобрите опита
си при бръснене.
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- Правилното боравене с вашия уред ще
допринесе за най-добрия резултат при
бръснене.

- Следвайте съветите, получени от
синхронизираните сесии на бръснене и
персонализираните програми.

Бръснене
Можете да използвате този уред мокър или сух,
или дори под душа. За мокро бръснене
нанесете малко вода и пяна или гел за
бръснене върху кожата си и изплакнете
бръснещите глави под топла течаща вода,
преди да следвате стъпките по-долу.
1 Включете уреда.
2 Движете бръснещите глави по кожата си с

кръгови движения, за да хванете всички
косми, растящи в различни посоки.
Прилагайте лек натиск за гладко, комфортно
бръснене.
Забележка: Не натискайте твърде силно, тъй
като това може да доведе до раздразнение
на кожата.
Забележка: Ако се бръснете с гел или пяна,
изплаквайте редовно бръснещия блок по
време на бръсненето, за да сте сигурни, че
продължава да се плъзга плавно по кожата
ви.
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3 Използвайте тесните страни на бръснещия
блок, за да бръснете труднодостъпни места,
като например по протежение на челюстта и
под носа.

4 След всяка употреба изключвайте и
почиствайте уреда.
Забележка: Уверете се, че сте изплакнали
всичката пяна или гел за бръснене от уреда.

Насоки за движението от SkinIQ: Когато
приключите с бръсненето, получавате
обратна връзка на дръжката. Иконата за
обратна връзка за движение светва в
различни цветове, като ви дава обратна
връзка за цялостното ви бръснене.

- Когато се бръснете с правилното
движение (кръгови движения), иконата за
обратна връзка за движение светва в
зелено.

- Когато движението при бръснене може
да се подобри, иконата за обратна връзка
за движение светва в оранжево. Вижте
приложението за подробности и съвети.

Период за адаптиране
Първите бръснения може да не дадат
резултатите, които очаквате, и дори може
кожата ви леко да се раздразни. Това е
нормално. Кожата ви се нуждае от известно
време, за да свикне с новата система за
бръснене.

Следвайте съветите, предложени в
приложението, и се бръснете редовно (най-
малко 3 пъти в седмицата) с тази
самобръсначка в продължение на 3 – 4
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седмици, за да може кожата да се приспособи
към новата самобръсначка.

Напомняне за почистване
Когато изключите уреда, напомнянето за
почистване започва да мига, за да ви напомни
да почистите уреда.
- След всяка употреба почиствайте уреда и

приставките, за да предотвратите запушване
и повреда.

- Почиствайте внимателно бръснещите глави
веднъж месечно или когато уредът не
бръсне така както преди.

Синхронизирайте своите бръснения
Тази самобръсначка съхранява вашите данни
за бръснене, така че няма нужда да носите
смартфона си със себе си, когато се бръснете.
Когато мястото за съхранение на данни е почти
пълно, символът за известие мига. За да
предотвратите загуба на данни,
синхронизирайте самобръсначката с
приложението.
1 Уверете се, че сте близо до самобръсначката

и отворете приложението.
2 Приложението ще се свърже автоматично и

ще синхронизира вашите последни
бръснения.

Подстригване
Можете да ползвате приставката за
подстригване, за да оформите бакенбардите и
мустаците.
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1 Избутайте надолу плъзгача за
освобождаване на приставката за
подстригване, за да я отворите.

2 Включете уреда.

3 Дръжте приставката за подстригване
перпендикулярно на кожата и движете
уреда надолу с лек натиск.

4 Можете също да използвате приставката за
подстригване под носа си.

5 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката за подстригване, за
да предотвратите запушване и повреда.

6 Затворете приставката за подстригване.

Използване на приставките с щракване
Забележка: Включените в комплекта аксесоари
може да са различни за отделните продукти.
Кутията показва аксесоарите, които са
доставени с вашия уред.

Използване на приставката за оформяне
на брада с гребен
Можете да използвате приставката за
оформяне на брада с поставен гребен, за да
оформите брадата си с точно определена
дължина или с различни настройки за дължина.
Можете също така да я използвате за
предварително подстригване на дългите косми
за по-удобно бръснене след това.

Настройките за дължина на косъма на
приставката за оформяне на брада отговарят
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на дължина на космите след отрязване и
варират от 1 до 5 мм.
1 Завъртете бръснещата глава или друга

приставка, за да я извадите от дръжката, и
натиснете приставката за оформяне на
брада върху дръжката.

2 Плъзнете гребена направо в
направляващите жлебове от двете страни
на приставката за оформяне на брада.

3 Натиснете селектора за дължина, след което
го преместете наляво или надясно, за да
изберете желаната настройка за дължина на
косъма.

4 Включете уреда.

5 Движете уреда нагоре с лек натиск.
Внимавайте предната част на гребена да се
допира плътно до кожата.

6 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката.

Използване на приставката за оформяне
на брада без гребен
Можете да използвате приставката за
оформяне на брада без гребена, за да
оформите контура на брадата, мустаците,
бакенбардите или врата до дължина 0,5 мм. 

Можете да използвате приставката за
оформяне на брада с поставен гребен, за да
оформите брадата си с точно определена
дължина или с различни настройки за дължина.
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Можете също така да я използвате за
предварително подстригване на дългите косми
за по-удобно бръснене след това.

1 Издърпайте гребена от приставката за
оформяне на брада.
Забележка: Хванете гребена по средата, за
да го издърпате от приставката за оформяне
на брада. Не дърпайте гребена отстрани.

2 Включете уреда.

3 Дръжте приставката за оформяне на брада
перпендикулярно на кожата и движете
уреда надолу с лек натиск.

4 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката.

Използване на приставката за
подстригване на окосмяване в
носа/ушите
Можете да използвате приставката за
подстригване в носа/ушите, за да подстрижете
окосмяването в носа и/или ушите си.
Подрязване на косми в носа

Уверете се, че приставката за подстригване на
окосмяване в носа/ушите и носните пасажи са
чисти преди подстригването.

1 Завъртете бръснещата глава или друга
приставка, за да я извадите от дръжката, и
натиснете приставката за подстригване на
окосмяване в носа/ушите върху дръжката.

2 Включете уреда.
3 Внимателно поставете подстригващата

глава в една от ноздрите.
Не вкарвайте приставката на повече от
0,5 см в ноздрите си.
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4 Бавно движете подстригващата глава във
всяка ноздра, като внимавате страната на
върха да е плътно към кожата. Това
намалява ефекта на гъделичкане, който
може да се появи.

5 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката.

Засъхнал носен секрет може да блокира
подстригващия елемент и да попречи на
включването на уреда. Ако подстригващият
елемент е блокиран, почистете приставката.
Подрязване на косми в ушите

Погрижете се кожата на каналите на външното
ухо да е чиста и да няма ушна кал.
1 Включете уреда.
2 Бавно движете подстригващата глава по

ушната мида, за да отстраните космите,
които излизат извън ушната мида.

3 Внимателно вкарайте подстригващата глава
във външния ушен канал.
Не вкарвайте подстригващата глава на
повече от 0,5 см в ушния канал, тъй като
това може да увреди тъпанчето.

4 Бавно завъртете подстригващата глава
наоколо, за да отстраните всички нежелани
косми от външния ушен канал.

5 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката.

Използване на четката за почистване
Използвайте четката за почистване с вашия
ежедневен почистващ крем, за да отстраните
омазняването и нечистотиите. Съветваме ви да
я използвате не повече от веднъж седмично.
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Внимание: Не използвайте уреда върху
наранена или раздразнена кожа или върху
рани.

1 Завъртете бръснещата главата или друга
приставка, за да я извадите от дръжката, и
натиснете четката за почистване върху
дръжката.

2 Навлажнете четката за почистване с вода. 
Не използвайте суха четка за почистване,
тъй като това може да раздразни кожата.

3 Овлажнете лицето си с вода и приложете
почистващо средство върху лицето.

4 Поставете четката за почистване върху
бузата си.

5 Включете уреда.

20 sec.

6 Внимателно придвижвайте четката по
кожата от носа към ухото. Не натискайте
много силно. Уверете се, че третирането е
комфортно.
Не почиствайте чувствителната зона около
очите.

20 sec.

7 След приблизително 20 секунди преместете
уреда на другата си буза и започнете да
почиствате тази част от лицето.

20 sec.

8 След приблизително 20 секунди преместете
уреда на челото си и започнете да
почиствате тази част от лицето. Нежно
движете главата на четката от ляво надясно.
Съветваме ви да не прекалявате с
почистването и да не почиствате която и да
е зона повече от 20 секунди.
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9 След всяка употреба изключвайте уреда и
почиствайте приставката.

10 След третиране изплакнете и подсушете
лицето си. Лицето ви вече е готово за
следващата стъпка от ежедневната ви грижа
за лицето.

Съхранение и транспортиране
Забележка: Препоръчваме ви да оставите
уреда и приставките му да изсъхнат, преди да
ги приберете за следваща употреба.
- Поставяйте предпазната капачка (ако е

включена в комплекта) на самобръсначката,
за да я предпазите от замърсяване.

- Съхранявайте уреда в калъфа (ако е включен
в комплекта).

- Друга възможност е да съхранявате уреда
върху зарядната поставка (ако е включена в
комплекта) или в поставката за бързо
почистване на Philips (ако е включено в
комплекта).

Заключващ механизъм
Можете да заключите самобръсначката, когато
ще пътувате. Заключването при пътуване
предотвратява случайно включване на
самобръсначката.
Активиране на заключването при пътуване

3 sec.

Задръжте бутона за вкл./изкл. натиснат за 3
секунди, за да използвате режим на
заключване при пътуване. 

Когато заключването при пътуване е
активирано, символът му мига.
Забележка: Когато заключването при пътуване
е активирано, Bluetooth е изключен.
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Деактивиране на заключването при пътуване

Задръжте бутона вкл./изкл. натиснат за 3
секунди.

След като заключването при пътуване се
дезактивира, уредът се включва автоматично.
Забележка: Самобръсначката се отключва
автоматично, когато е включена в контакт.

Как да почиствам моя уред и приставките?
След всяка употреба почиствайте уреда и
приставките за оптимална работа. 

Почистване на самобръсначката с течаща вода
След всяка употреба почиствайте
самобръсначката, за да предотвратите
запушване и повреда.

Никога не подсушавайте бръснещия блок с
кърпа или хартиени салфетки, защото това
може да повреди бръснещите глави.

Докато изплаквате бръснещия блок, от
основата на самобръсначката може да капе
вода. Това е нормално.
1 Включете самобръсначката.
2 Изплакнете бръснещия блок с топла течаща

вода.
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3 Изключете самобръсначката. Натиснете
бутона за освобождаване, за да отворите
бръснещия блок.

4 Изплакнете отделението за косми под топла
течаща вода.

5 Изплакнете държача на бръснещите глави с
топла течаща вода.

6 Внимателно изтръскайте излишната вода и
оставете държача на бръснещата глава да
изсъхне напълно на въздух.

7 Затворете бръснещия блок.

Основно почистване
Съветваме ви да почиствате внимателно
бръснещите глави веднъж месечно или когато
самобръсначката не бръсне така както преди.
1 Уверете се, че уредът е изключен и не е

включен в контакта.
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2 Натиснете бутоните за освобождаване върху
бръснещия модул и издърпайте държача на
бръснещата глава от бръснещия модул.

3 Изплакнете отделението за косми и държача
на бръснещата глава под течаща вода.

4 Свалете бръснещите глави. За подробни
инструкции вижте „Как да подменя
бръснещите глави?“
Забележка: Не почиствайте повече от едно
ножче и един предпазител едновременно,
тъй като те са в комплект. Ако случайно
поставите ножче в грешния предпазител,
може да минат няколко седмици, докато се
възстанови оптималната работа при
бръснене.

5 Изплакнете ножовете и предпазителите под
течаща вода.

6 Изтръскайте излишната вода.
7 Върнете бръснещите глави на мястото им в

бръснещия блок. За подробни инструкции
вижте „Как да подменя бръснещите глави?“

8 Поставете пантата на държача на
бръснещата глава в жлеба от горната страна
на бръснещия блок и затворете бръснещия
блок.

Почистване на изскачащата приставка за
подстригване

След всяка употреба почиствайте приставката
за подстригване, за да предотвратите
запушване и повреда.
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Никога не подсушавайте зъбците на
приставката с кърпа или салфетки, защото
това може да ги повреди.
1 Уверете се, че уредът е изключен и не е

включен в контакта.
2 Избутайте надолу плъзгача за

освобождаване на изскачащата приставка
за подстригване, за да я отворите.

3 Включете уреда и изплакнете изскачащата
приставка за подстригване с топла вода.

4 След почистване изключете уреда.
5 Внимателно изтръскайте излишната вода и

оставете изскачащата приставка за
подстригване да изсъхне на въздух.

6 Затворете приставката за подстригване.
Съвет: За най-добри резултати на всеки шест
месеца смазвайте зъбците на изскачащата
приставката за подстригване с капка
минерално масло (маслото не е включено).

Почистване на приставките с щракване
Никога не подсушавайте приставките за
подстригване и за оформяне на брада с кърпа
или хартиени салфетки, защото това може да
повреди режещите зъби.

Включените в комплекта аксесоари може да са
различни за отделните продукти. Кутията
показва аксесоарите, които са доставени с
вашия уред.

След всяка употреба почиствайте приставките с
щракване за оптимална работа.
1 Проверете дали уредът е изключен.
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2 Завъртете приставката, за да я свалите от
дръжката.

Издърпайте с едно право движение главата
за почистване от държача за приставки.

3 Почистете старателно частите с топла вода.
Използвайте само сапун за четката за
почистване.
Съвет: Ако изплакването на приставката за
подстригване на окосмяването в
носа/ушите под течаща вода не е
достатъчно, натиснете приставката върху
дръжката и потопете подстригващата глава
в чаша с топла вода за няколко минути. След
това включете уреда и го изплакнете под
течаща вода.

4 Внимателно изтръскайте излишната вода от
приставката за оформяне на брада,
гребените и приставките за подстригване на
окосмяването в носа/ушите и ги оставете да
изсъхнат на въздух напълно.

Подсушавайте четката за почистване с
кърпа.

Никога не подсушавайте подстригващия
елемент с хавлиена кърпа или хартиени
салфетки, защото това може да повреди
режещите зъби.

Съвет: За оптимална работа смазвайте
редовно зъбите на приставката за оформяне
на брада с капка фино машинно масло.

26 Български



Как да използвам поставката за бързо
почистване?
Подготовка на поставката за бързо почистване за
употреба

1 Завъртете и отстранете горната част на
поставката за бързо почистване.

2

1

2 Завъртете капака и го свалете от пълнителя
за бързо почистване.

3 Повдигнете езичето на запечатващото
фолио и го издърпайте от ъгъла, за да
премахнете запечатващото фолио от
пълнителя за бързо почистване.

4 Натиснете малката кръгла част на дръжката
на пълнителя за бързо почистване, за да
отчупите куката на дръжката.

5 Поставете пълнителя за бързо почистване в
поставката за бързо почистване.
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6 Поставете горната част на поставката за
бързо почистване обратно върху основата и
завъртете по посока на часовниковата
стрелка, докато чуете щракване.

Не накланяйте поставката за бързо
почистване, за да избегнете изтичане.

Използване на поставката за бързо почистване
Забележка: Ако използвате самобръсначката с
пяна за бръснене, гел за бръснене или
продукти за преди бръснене, старателно
изплакнете бръснещите главите, преди да
използвате поставката за бързо почистване.
Винаги изтръсквайте излишната вода от
самобръсначката, преди да я поставите в
поставката за бързо почистване.
1 Поставете самобръсначката наобратно в

поставката за бързо почистване.
Самобръсначката автоматично открива, че
се намира в поставката за бързо почистване.

2 Включете самобръсначката, за да стартирате
програмата за почистване.
Всяка програма за почистване отнема
приблизително една минута. По време на
програмата за почистване символът за
почистване свети непрекъснато и синята
икона пулсира.

Дръжката на самобръсначката вибрира два
пъти бързо, когато програмата за
почистване приключи.
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3 Оставете самобръсначката да изсъхне
напълно на въздух в поставката за бързо
почистване, преди да я приберете за
съхранение.

Подмяна на пълнителя за бързо почистване
Подменете пълнителя за бързо почистване
веднага, когато иконата за подмяна на
пълнителя за бързо почистване стане видима,
или следвайте таблицата по-долу.

Честота на
използване

Цикли Кога да
подмените
пълнителя за
бързо почистване

Всеки ден На около 30 Всеки месец

Няколко пъти
седмично

На около 20 На всеки 2 месеца

Всяка седмица На около 13 На всеки 3 месеца

Всеки месец На около 3 На всеки 3 месеца

1 Завъртете и отстранете горната част на
поставката за бързо почистване.

2 Вдигнете пълнителя за бързо почистване от
поставката за бързо почистване чрез
дръжката.
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3 Изсипете остатъка от течността в
канализацията и рециклирайте празния
пълнител в съответствие с местните
разпоредби за отпадъците.

4 Поставете нов пълнител за бързо
почистване в поставката за бързо
почистване.

Сканирайте QR кода отляво или посетете
www.philips.com/cleaning-cartridge, за да
поръчате резервни пълнители за бързо
почистване.

Как да свържа самобръсначката и
смартфона си?

Забележка: Уверете се, че вашият смартфон
разполага с Bluetooth® 4.1 или по-нова версия.

Тази самобръсначка е съвместима с Bluetooth®
4.1 и по-нова версия за свързване към
приложението. Когато сте сдвоили своите
самобръсначка и смартфон, Bluetooth на
самобръсначката се включва автоматично дори
когато самобръсначката е изключена. Това
позволява вашите данни за бръснене да се
синхронизират по-късно, така че няма нужда
да носите смартфона си със себе си, когато се
бръснете.
Първите няколко пъти, когато включите
самобръсначката, символът за известие
премигва, ако не е установена връзка със
смартфон.
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3 sec.

Можете да изключите Bluetooth на
самобръсначката, като активирате
заключването при пътуване.

Сдвоете самобръсначката и смартфона
Можете да използвате приложението, за да
синхронизирате данните си за бръснене, да
промените личните си настройки и да получите
насоки въз основа на вашата рутина.
Приложението е съвместимо с широка гама от
смартфони iPhone и Android™.

Повече информация е налична на
www.philips.com.
1 Изтеглете приложението.

S7920

2 Проверете дали функцията за Bluetooth на
смартфона е включена.

3 Включете самобръсначката.
4 Отворете приложението и следвайте

инструкциите, за да започнете процеса на
сдвояване.

5 След като са сдвоени, самобръсначката и
приложението се свързват автоматично,
когато приложението е отворено и Bluetooth
на телефона е включен.
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Символ за известие
Самобръсначката включва символ за известие.
Символът за известие светва, когато има важно
съобщение за вас в приложението. Когато той
светне, просто отворете приложението на своя
смартфон и следвайте лесните съвети, които
приложението ви дава. Ако се нуждаете от
допълнителна поддръжка, посетете
www.philips.com/support.

Премахване на сдвояването между
самобръсначката и смартфона

Можете да сдвоите самобръсначката само с
един смартфон в даден момент. За да
премахнете сдвояването на самобръсначката и
смартфона (например, когато си купите нов
смартфон), изпълнете следните стъпки:

Премахнете сдвояването на самобръсначката:
натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. на
дръжката за прибл. 10 секунди, за да
премахнете връзката между самобръсначката
и приложението.

Забележка: Премахването на сдвояването е
успешно, когато символът за уведомяване
светва 4 пъти за кратко.

Премахване на сдвояване на вашия смартфон:
1 Отидете в настройките на своя смартфон и

изберете Bluetooth.
2 Докоснете името на самобръсначката.
3 Докоснете „забравяне“ или „премахване на

сдвояване“.
Забележка: Процедурата за премахване на
сдвояване може да варира в зависимост от
смартфона. Проверете ръководството на
своя смартфон за повече информация.
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Как да подменя бръснещите глави?
За да постигнете оптимална работа на уреда
при бръснене, препоръчваме ви да сменяте
бръснещите глави на всеки две години.

Ако бръснещите глави са повредени, сменете
ги незабавно. Винаги сменяйте бръснещите
глави с оригинални глави на Philips.

Смяна на бръснещите глави
1 Изключете самобръсначката.
2 Натиснете бутоните за освобождаване върху

бръснещия модул и издърпайте държача на
бръснещата глава от бръснещия модул.

2

1

3 Завъртете придържащите пръстени по
посока обратна на часовниковата стрелка и
ги свалете. Сложете ги настрана, на
безопасно място.

4 Извадете бръснещите глави от държача на
бръснещите глави.

Веднага изхвърлете използваните бръснещи
глави, за да не ги объркате с новите
бръснещи глави.

5 Поставете нови бръснещи глави в държача.
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2

1 6 Върнете придържащите пръстени обратно
на бръснещите глави и ги завъртете по
посока на часовниковата стрелка, за да
прикачите обратно придържащия пръстен.

- Всеки от придържащите пръстени има по
два жлеба, които пасват точно в издатините
на държача на бръснещите глави. Завъртете
пръстена по посока на часовниковата
стрелка, докато чуете щракване, което
означава, че пръстенът се е фиксирал.

Забележка: Дръжте държача на бръснещите
глави в ръката си, когато поставяте отново
бръснещите глави и задържащите пръстени.
Не поставяйте държача на бръснещите
глави върху повърхност, тъй като това може
да им причини повреда.

7 Поставете пантата на държача на
бръснещата глава в жлеба от горната страна
на бръснещия блок и затворете бръснещия
блок.

Поръчване на аксесоари
За да закупите аксесоари или резервни части,
посетете www.philips.com/parts-and-
accessories или се обърнете към вашия
търговец на Philips. Можете също така да се
свържете с центъра за обслужване на
потребители на Philips във вашата държава (за
данни за контакт вижте листовката за
международната гаранция).
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Предлагат се следните принадлежности и
резервни части:
- Резервни бръснещи глави на Philips SH71
- Опаковка от 2 пълнителя за бързо

почистване на Philips CC12
- Опаковка от 3 пълнителя за бързо

почистване на Philips CC13
- Опаковка от 6 пълнителя за бързо

почистване на Philips CC16
Забележка: Наличността на аксесоарите може
да се различава в зависимост от държавата. 

Отстраняване на неизправности
В тази глава са обобщени най-честите
проблеми, които може да срещнете при
използване на уреда. Ако не можете да
разрешите проблема с помощта на
информацията по-долу, вижте списъка с често
задавани въпроси на адрес
www.philips.com/support или се свържете с
центъра за обслужване на потребители във
вашата държава.

Самобръсначка
Проблем Възможна

причина
Решение

Не мога да
свържа
самобръсначк
ата.

Не сте изтеглили
приложението.

Изтеглете приложението.

Вашата
самобръсначка и
смартфон все
още не са
сдвоени.

Сдвоете самобръсначката и
смартфона, като следвате
инструкциите в
приложението.
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Проблем Възможна
причина

Решение

Първият опит за
сдвояване е
неуспешен.

Премахнете сдвояването на
смартфона и
самобръсначката и се
опитайте да ги сдвоите
отново.

Вашият смартфон
не може да
открие
самобръсначката.

Уверете се, че вашият
смартфон разполага с
Bluetooth 4.1 или по-нова
версия.

Проверете дали функцията
за Bluetooth е активирана
на самобръсначката и
смартфона.

Уверете се, че смартфонът е
рамките на един метър от
самобръсначката, за да
активирате Bluetooth
връзка.

Уверете се, че
самобръсначката ви е
заредена.

Искам да
използвам
самобръсначк
ата без
приложениет
о.

Не е необходимо да
свързвате самобръсначката
със смартфона си преди
всяко бръснене. За да
получите персонализирани
съвети за бръснене, само се
уверете, че осъществявате
връзка поне веднъж на
всеки 20 бръснения, за да
синхронизирате данните за
бръсненето си.

36 Български



Проблем Възможна
причина

Решение

Уредът не
работи, когато
натисна
бутона за
вкл./изкл.

Уредът все още е
включен в
контакта. От
съображения за
безопасност
уредът може да
се използва само
без кабел.

Извадете щепсела на уреда
от контакта и натиснете
бутона за вкл./изкл., за да
включите уреда.

Акумулаторната
батерия е
изтощена.

Заредете батерията.

Заключването
при пътуване е
активирано.

Натиснете и задръжте
бутона за вкл./изкл. за 3
секунди, за да деактивирате
заключването при пътуване.

Бръснещият блок
е замърсен или
повреден до
такава степен, че
моторът не може
да работи. 

Почистете основно
бръснещите глави или ги
сменете. 

 Уредът не
бръсне така
добре, както
преди.

Бръснещите
глави са
повредени или
износени.

Сменете бръснещите глави.

Косми или
замърсявания
блокират
бръснещите
глави.

Почистете основно
бръснещите глави.
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Проблем Възможна
причина

Решение

От долната
част на уреда
изтича вода.

По време на
почистване може
да се събере вода
между
вътрешния
корпус и
външната
обвивка на уреда.

Това е нормално и не е
опасно, тъй като цялата
електроника е затворена в
капсулован силов блок
вътре в уреда.

Поставка за бързо почистване на Philips
Проблем Възможна

причина
Решение

Самобръсначката
ми не е чиста след
използване на
поставката за бързо
почистване на
Philips.

Извадили сте
самобръсначката,
преди да приключи
програмата за
почистване.

Оставете
самобръсначката в
поставката за бързо
почистване на
Philips за цялата
програма за
почистване. Всяка
програма за
почистване отнема
приблизително 1
минута. Иконата за
почистване изгасва,
когато програмата
за почистване
приключи.

Пълнителят за
бързо почистване
на Philips трябва да
се подмени.

Подменете
пълнителя за бързо
почистване на
Philips.

Поставката за бързо
почистване
на Philips е
наклонена.

Сложете поставката
за бързо
почистване на
Philips върху равна
повърхност.
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Моята поставка за
бързо почистване
на Philips не се
включва.

Поставката за бързо
почистване на
Philips се захранва
от мотора на
самобръсначката.

Сложете
самобръсначката в
поставката за бързо
почистване на
Philips. Включете
самобръсначката.

Самобръсначката е
включена в
контакта.

Извадете щепсела
на самобръсначката
от захранващото
устройство.

Батерията на
самобръсначката е
изтощена.

Заредете
самобръсначката,
преди да
използвате
поставката за бързо
почистване на
Philips.

Поставката за бързо
почистване
на Philips прелива.

Редовно използвате
поставката за бързо
почистване
на Philips, след като
изплакнете
самобръсначката,
но не изтръсквате
излишната вода.

Изтръскайте
излишната вода
след изплакване на
бръснещите глави
всеки път, преди да
поставите
самобръсначката в
поставката за бързо
почистване на
Philips.

Бръснали сте се с
гел или пяна за
бръснене и не сте
изплаквали
самобръсначката,
преди да
използвате
поставката за бързо
почистване на
Philips.

Изплакнете
бръснещите глави
щателно, преди да
използвате
поставката за бързо
почистване на
Philips.
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