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Innledning
Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til
Philips! Registrer produktet på
www.philips.com/welcome eller via appen for å
dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Generell beskrivelse
1 Sprett-opp-trimmer
2 Trimmerens utløserbryter
3 Skjæreenhet
4 Utløserknapp for skjæreenhet
5 Av/på-knapp
6 Håndtak
7 Uttak for liten kontakt
8 Ladestativ
9 Forsyningsenhet
10 Liten kontakt
11 Beskyttelsesdeksel
12 Etui
13 Philips hurtigrengjøringspatron
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14 Hurtigrengjøringspatron
15 Rengjøringsbørste
16 Lengdeinnstillinger
17 Skjeggstylertilbehør som kan klikkes på
18 Kam for skjeggstylertilbehør
19 Holdertilbehør
20 Klikk-på rensebørste
21 Klikk-på-tilbehør for nesehårtrimmer
Merk: Tilbehøret som følger med, kan variere for de
ulike produktene. Du kan se hva slags tilbehør som
følger med apparatet, på esken.

Hva betyr ikonene på apparathåndtaket?
Ikon Funksjon Betydning

Pulserende Rengjøringsprogrammet er i gang.

Blinker sakte når
du tar
barbermaskinen
ut av
hurtigrengjørings
patronen mens
rengjøringsprogr
ammet er i gang.

Rengjøringsprogrammet ble avbrutt. Hvis
du setter barbermaskinen tilbake på plass
i hurtigrengjøringspatronen innen fire
sekunder, gjenopptas
rengjøringsprogrammet automatisk.

Blinker når du
slår av apparatet

Rengjør barbermaskinen i
hurtigrengjøringspatronen. Rengjør
tilbehøret under springen.

Lyser
kontinuerlig

Rengjøringsprogrammet er i gang.
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Ikon Funksjon Betydning

Blinker raskt når
du tar
barbermaskinen
ut av
hurtigrengjørings
patronen eller
trykker på av/på-
knappen mens
rengjøringsprogr
ammet er i gang.

Rengjøringsprogrammet er stanset. Hvis
du vil fortsette, må du starte
rengjøringssyklusen på nytt ved å sette
barbermaskinen inn i
hurtigrengjøringspatronen og trykke på
av/på-knappen.

Lyser SkinIQ registrerer aktivt måten du
barberer deg på.

Lyser grønt Barberingen ble riktig utført (med
sirkulære bevegelser).

Lyser oransje Du kan forbedre måten du barberer deg
på. Se appen for mer informasjon og råd.

Lyser Åpne appen. Du har et varsel som venter,
eller du må synkronisere barberingene
dine for å unngå tap av data.

Blinker sakte Det er ikke opprettet forbindelse mellom
barbermaskinen og smarttelefonen din.

Blinker raskt Det har oppstått en feil (f.eks. blokkering i
motoren). Se appen for mer informasjon.

Blinker Du må koble apparatet fra stikkontakten
før du kan slå det på.

Blinker når du
trykker på av/på-
knappen

Reiselåsen er aktivert.

Begynner å lyse
når du plukker
opp apparatet

Antall streker som lyser, viser
gjenværende batterikapasitet.
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Ikon Funksjon Betydning

Den nederste
lampen blinker
oransje

Batteriet er nesten utladet.

Lampene blinker
i rekkefølge

Apparatet lader.

Lyser
kontinuerlig

Apparatet er fulladet.

Hva betyr ikonet på
hurtigrengjøringspatronen?
Ikon Funksjon Betydning

Vises på
hurtigrengjøringspatronen

Hurtigrengjøringspatron må
byttes ut.

Hvordan lader jeg apparatet?
Du må lade apparatet før du bruker det for første
gang, og når det nederste lyset på
batteristatusindikatoren blinker oransje for å vise
at batteriet er nesten utladet.

Ladingen tar ca. én time.

Hurtiglading: Etter å ha ladet i ca. 5 minutter, har
batteriet nok strøm til én barbering.

Når apparatet er fulladet, har det en trådløs
driftstid på opptil 60 minutter.
Merk: Du kan ikke bruke apparatet under lading.

Lade med forsyningsenhet
1 Kontroller at apparatet er slått av.
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2 Sett det lille støpselet i apparatet, og koble
adapteren til stikkontakten.
- Under hurtiglading vil lampene på

batteristatusindikatoren slå seg på i tur og
orden. Etter ca. 5 minutter begynner det
nederste lyset på batteristatusindikatoren å
blinke. Batteriet har nå nok strøm til omtrent
én barbering.

- Mens apparatet lades, vil det nederste lyset
på statusindikatoren for batteriet først blinke
og deretter lyse kontinuerlig. Deretter blinker
den andre lampen, for så å lyse kontinuerlig.
Slik fortsetter det inntil apparatet er fulladet.

- Når apparatet er fulladet, vil alle de tre
lampene på batteristatusindikatoren lyse
kontinuerlig. Etter omtrent 30 minutter
slukkes lyset automatisk.

3 Etter ladingen trekker du ut forsyningsenheten
fra stikkontakten, og den lille kontakten ut av
apparatet.

Lade i ladestativet (kun bestemte modeller)
1 Pass på at apparatet er slått av.
2 Koble den lille kontakten til ladestativet, og

koble forsyningsenheten til stikkontakten.
3 Plasser apparatet i ladestativet.

Kun bestemte modeller: Lysringen i bunnen av
ladestativet begynner å lyse og roterer raskt.
- Etter ca. 5 minutter, vil lysringen rotere

saktere. Batteriet har nå nok strøm til
omtrent én barbering.

- Etter hvert som apparatet fortsetter å lades,
vil lysringen lyse kraftigere og rotere saktere.

- Når apparatet er fulladet, vil lysringen være
fullt opplyst og slutte å rotere.
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4 Etter lading, kobler du forsyningsenheten fra
stikkontakten og kobler den lille kontakten fra
ladestativet.

Symbol for å koble fra for bruk 
Symbolet for å koble fra for bruk blinker for å
minne deg om at du må koble apparatet fra
stikkontakten og ta ut den lille kontakten før du
slår på apparatet.

Hvordan bruker jeg apparatet og tilbehøret?
Advarsel: Sjekk alltid apparatet og alt
tilbehør før bruk. Ikke bruk apparatet, eller
annet tilbehør hvis det er skadet. Det kan
føre til personskade. Bytt alltid ut en
ødelagt del med tilsvarende originaldel.

Merk: Dette apparatet er vanntett. Det kan brukes
både i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i
springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan
apparatet derfor bare brukes uten ledning.

SkinIQ
SkinIQ-teknologien som dette apparatet er utstyrt
med, registrerer intelligent både hårtettheten og
barberingsteknikken din. Du kan forbedre
teknikken din ved hjelp av personlig tilpassede
barberingstips i appen.

Du får råd på to måter: veiledede barberinger i
sanntid og synkroniserte barberinger. Vi anbefaler
at du begynner med veiledet barbering for å få en
bedre barberingsopplevelse.
- For å få et best mulig barberingsresultat er det

viktig at du håndterer apparatet riktig.
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- Følg rådene fra de synkroniserte barberingene
og personlig tilpassede programmene.

Barbering
Du kan bruke dette apparatet tørt eller vått, og
også i dusjen. For en våt barbering påfører du litt
vann og barberskum eller barberingsgel på huden,
skyller skjærehodene med varmt vann under
springen og følger trinnene nedenfor.
1 Slå på apparatet.
2 Flytt barberhodene over huden din med

sirkulære bevegelser for å fange alle hår som
vokser i ulike retninger. Trykk forsiktig for en tett,
komfortabel barbering.
Merk: Ikke press for hardt, da dette kan
forårsake hudirritasjon.
Merk: Hvis du bruker gel eller skum, skyller du
skjæreenheten jevnlig under barberingen for å
sikre at den fortsetter å gli mykt over huden.

3 Bruk de smale sidene av skjæreenheten til å
barbere områder hvor det er vanskelig å
komme til, for langs kinnbeinet og under nesen.

4 Slå av og rengjør apparatet etter hver bruk.
Merk: Sørg for at du skyller all skum og
barbergel av apparatet.
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SkinIQ-bevegelsesveiledning: Når du er ferdig
med barberingen, får du tilbakemelding på
håndtaket. Ikonet for bevegelsestilbakemelding
lyser i ulike farger for å gi deg tilbakemelding på
barberingsteknikken din generelt.

- Når du barberer deg på riktig måte (med
sirkulære bevegelser), vil ikonet for
bevegelsestilbakemelding lyse grønt.

- Hvis det er rom for forbedring i måten du
barberer deg på, vil ikonet for
bevegelsestilbakemelding lyse oransje. Se
appen for mer informasjon og råd.

Tilpasningsperiode for huden
De første barberingene dine gir deg kanskje ikke
resultatetet du forventer, og huden din kan mulig
bli litt irritert. Dette er normalt. Huden trenger tid til
å tilpasse seg et nytt barberingssystem.

Følg rådene fra appen og barber deg regelmessig
(minst 3 ganger i uken) med denne
barbermaskinen i en periode på 3–4 uker for å la
huden få tilpasse seg den nye barbermaskinen.

Påminnelse om rengjøring
Når du slår av apparatet, blinker
rengjøringsvarselet for å minne deg på å rengjøre
apparatet.
- Rengjør apparatet og tilbehøret etter hver bruk

for å hindre tilstopping og skader.
- Rengjør skjærehodene grundig én gang i

måneden eller når apparatet begynner å
barbere dårligere.

Synkroniser barberingene dine
Barberingsmaskinen lagrer barberingsdataene
dine, slik at du slipper å ta med deg
smarttelefonen når du skal barbere deg.
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Når dataminnet nærmer seg fullt, begynner
varselsymbolet å blinke. Synkroniser
barbermaskinen med appen for å unngå tap av
data.
1 Pass på at du er i nærheten av barbermaskinen

og åpne appen.
2 Appen kobler seg til automatisk og

synkroniserer de siste barberingene dine.

Trimming
Du kan bruke trimmeren til å stelle bart og
kinnskjegg.
1 Skyv utløserbryteren på trimmeren nedover for

å åpne trimmeren.
2 Slå på apparatet.

3 Hold trimmeren vinkelrett mot huden, og flytt
apparatet nedover med varsomt trykk.

4 Du kan bruke trimmeren også under nesen.
5 Slå av apparatet og rengjør trimmeren etter

hver bruk for å hindre tilstopping og skader.
6 Lukk trimmeren.

Bruk av klikk-på tilbehør
Merk: Tilbehøret som følger med, kan variere for de
ulike produktene. Du kan se hva slags tilbehør som
følger med apparatet, på esken.
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Bruke skjeggstylertilbehøret med kam
Du kan bruke skjeggstylertilbehøret med kammen
festet for å style skjegget på én fast innstilling eller
på forskjellige lengdeinnstillinger. Du kan også
bruke det til å trimme lange hår før du barberer
deg, for en mer behagelig barbering.

Hårlengdeinnstillingene på skjeggstylertilbehøret
samsvarer med den resterende hårlengden etter
klipping med lengder fra 1 til 5 mm.
1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av

håndtaket, og trykk skjeggstyleren på
håndtaket.

2 Skyv kammen rett inn i styresporene på begge
sider av skjeggstyleren.

3 Trykk på lengdevelgeren, og trykk den deretter
mot venstre eller høyre for å velge ønsket
hårlengdeinnstilling.

4 Slå på apparatet.

5 Flytt apparatet oppover med varsomt trykk.
Kontroller at kammens forside er helt inntil
huden.

6 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver
bruk.
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Bruke skjeggstylertilbehøret uten kam
Du kan bruke skjeggstylertilbehøret uten kam for å
trimme skjegg, bart, kinnskjegg eller håret nederst i
nakken til en lengde på 0,5 mm. 

Du kan bruke skjeggstylertilbehøret med kammen
festet for å style skjegget på én fast innstilling eller
på forskjellige lengdeinnstillinger. Du kan også
bruke det til å trimme lange hår før du barberer
deg, for en mer behagelig barbering.

1 Trekk kammen av skjeggstylertilbehøret.
Merk: Ta tak i kammen i midten for å dra den av
skjeggstylertilbehøret. Ikke trekk i sidene på
kammen.

2 Slå på apparatet.

3 Hold skjeggstylertilbehøret vinkelrett mot
huden, og flytt apparatet nedover med varsomt
trykk.

4 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver
bruk.

Bruke nese-/ørehårstrimmeren
Du kan bruke nese-/ørehårstrimmeren til å trimme
nese- og/eller ørehår.
Trimme nesehår

Før du går i gang med trimmingen, må du forsikre
deg om at nese-/ørehårstrimmeren og
neseborene er rengjort.

1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av
håndtaket, og trykk nese-/ørehårstrimmeren på
håndtaket.

2 Slå på apparatet.
3 Før forsiktig trimmehodet inn i ett av

neseborene.
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Ikke før tilbehøret mer enn 0,5 cm inn i
neseboret.

4 Beveg trimmehodet sakte rundt i hvert nesebor,
og pass på å holde siden av spissen godt mot
huden. Dette reduserer kilingen som kan
oppstå.

5 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver
bruk.

Tørket snørr fra nesen kan blokkere
klippeelementet og hindre apparatet i å slå seg på.
Hvis klippeelementet er blokkert, må du rengjøre
tilbehøret.
Trimme ørehår

Kontroller at den ytre øregangen er ren og uten
ørevoks.
1 Slå på apparatet.
2 Beveg trimmehodet sakte langs kanten på øret

for å fjerne hår som stikker ut over kanten.
3 Sett trimmehodet forsiktig inn i den ytre

øregangen.
Ikke før trimmehodet lenger enn 0,5 cm inn i
øregangen, da trommehinnen ellers kan bli
skadet.

4 Vri trimmehodet sakte rundt for å fjerne all
uønsket hårvekst fra ytre øregang.

5 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver
bruk.

Bruke rengjøringsbørstehodet
Bruk rensebørsten sammen den daglige
rensekremen din for å få bort olje og smuss. Vi
anbefaler at du ikke bruker den mer enn én gang i
uken.

Forsiktig: Ikke bruk apparatet på skadet/irritert
hud eller sår.

17Norsk



1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av
håndtaket, og trykk rensebørsten på håndtaket.

2 Fukt rensebørsten med vann. 
Ikke bruk rensebørsten tørr, da dette kan irritere
huden.

3 Fukt ansiktet ditt med vann, og påfør et
renseprodukt på ansiktet ditt.

4 Plasser rensebørsten mot kinnet.
5 Slå på apparatet.

20 sec.

6 Beveg børstehodet forsiktig over huden fra
nesen til øret. Ikke press for hardt.
Behandlingen skal ikke på noe tidspunkt føles
ubehagelig.
Ikke rens det sensitive området rundt øynene.

20 sec.

7 Etter ca. 20 sekunder flytt apparatet til ditt
andre kinn og begynn rensing av denne delen
av ansiktet ditt.

20 sec.

8 Etter ca. 20 sekunder flytter du apparatet til
pannen og begynner å rense denne delen av
ansiktet. Flytt forsiktig børstehodet fra venstre
til høyre.
Vi anbefaler at du ikke renser for mye og ikke
renser noen av sonene i mer enn 20 sekunder.

9 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver
bruk.

10 Skyll og tørk ansiktet etter behandlingen.
Ansiktet ditt er nå klart til neste trinn i din
daglige hudpleierutine.
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Oppbevaring og transport
Merk: Vi råder deg til å la apparatet med tilbehør
tørke før du lagrer dem for neste gangs bruk.
- Sett beskyttelsesdekselet (hvis medfølger) på

barbermaskinen for å beskytte den mot smuss.
- Oppbevar apparatet i etuiet (hvis medfølger).
- Alternativt kan du oppbevare apparatet i

ladestativet (hvis medfølger) eller i Philips
hurtigrengjøringen (hvis medfølger).

Transportlås
Du kan låse barbermaskinen når du skal ut og
reise. Transportlåsen hindrer at barbermaskinen
slås på utilsiktet.
Aktivere transportlåsen

3 sec.

Hold inne av/på-knappen i tre sekunder for å
bruke reiselåsmodusen. 

Når transportlåsen er aktivert, blinker symbolet for
transportlås.
Merk: Bluetooth blir slått av når reiselåsen
aktiveres.

Deaktivere transportlåsen

Hold av/på-knappen inne i ca. tre sekunder.

Når reiselåsen deaktiveres, vil apparatet slå seg på
automatisk.
Merk: Barbermaskinen låses opp automatisk når
den er koblet til en stikkontakt i veggen.

Hvordan rengjør jeg apparatet og tilbehøret?
Rengjør apparatet og tilbehøret etter hver bruk for
å oppnå optimal ytelse. 
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Rengjøre barbermaskinen under springen
Rengjør barbermaskinen etter hver bruk for å
hindre tilstopping og skader.

Aldri tørk skjæreenheten med et håndkle eller
tørkepapir, da dette kan skade skjærehodene.

Når du skyller barbermaskinen, kan det dryppe
vann fra sokkelen på barbermaskinen. Dette er
helt normalt.
1 Slå på barbermaskinen.
2 Skyll skjæreenheten under varmt vann fra

springen.

3 Slå av barbermaskinen. Trykk på
utløserknappen for å åpne skjæreenheten.

4 Skyll hårkammeret under varmt vann.

5 Skyll skjærehodeholderen under varmt vann fra
springen.

6 Rist forsiktig av overflødig vann, og la
skjærehodeholderen lufttørke helt.
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7 Lukk skjæreenheten.

Grundig rengjøring
Vi anbefaler at du rengjør skjærehodene grundig
én gang i måneden eller når barbermaskinen
begynner å barbere dårligere.
1 Forsikre deg om at apparatet er slått av og

koblet fra stikkontakten.
2 Trykk på utløserknappene på skjæreenheten,

og trekk skjærehodeholderen av
skjæreenheten.

3 Skyll skjeggkammeret og skjærehodeholderen
under springen.

4 Fjern skjærehodene. Se "Hvordan bytter jeg
skjærehodene?" for mer detaljerte instruksjoner.
Merk: Ikke rengjør mer enn én kniv og én
lamelltopp om gangen, da de sitter parvis. Hvis
du setter en kniv i feil barberlamelltopp ved et
uhell, kan det ta flere uker før du får optimal
barbering igjen.

5 Rengjør kniven og lamelltoppen under springen.
6 Rist av overflødig vann.
7 Plasser skjærehodene tilbake i skjæreenheten.

Se "Hvordan bytter jeg skjærehodene?" for mer
detaljerte instruksjoner.
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8 Sett hengslet på skjærehodeholderen inn i
sporet øverst på skjæreenheten, og lukk
skjæreenheten.

Rengjøre sprett-opp-trimmeren
Rengjør trimmeren etter hver bruk for å hindre
tilstopping og skader.

Tørk aldri tennene på trimmeren med et håndkle
eller tørkepapir. Det kan skade tennene på
trimmeren.
1 Forsikre deg om at apparatet er slått av og

koblet fra stikkontakten.
2 Skyv ned utløserbryteren til trimmeren for å

åpne sprett-opp-trimmeren.

3 Slå på apparatet og skyll sprett-opp-trimmeren
med varmt vann.

4 Slå av apparatet etter rengjøring.
5 Rist forsiktig av overflødig vann, og la sprett-

opp-trimmeren lufttørke.
6 Lukk trimmeren.
Tips: Smør tennene på sprett-opp-trimmeren med
en dråpe mineralolje (medfølger ikke) hver sjette
måned for å få optimalt resultat.

Rengjøre klikk-på tilbehøret
Tørk aldri trimmeren eller skjeggstylertilbehøret
med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade
tennene på trimmeren.
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Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike
produktene. Du kan se hva slags tilbehør som
følger med apparatet, på esken.

Rengjør klikk-på-tilbehøret etter hver bruk for å
oppnå optimal ytelse.
1 Kontroller at apparatet er slått av.
2 Vri tilbehøret for å ta det av håndtaket.

Trekk rensebørstehodet rett av
tilbehørsholderen.

3 Rengjør delene grundig med varmt vann. Bruk
såpe kun på rensebørsten.
Tips: Hvis det ikke er nok å skylle nese-
/ørehårstrimmeren under springen, trykker du
tilbehøret på håndtaket og lar trimmehodet
ligge i bløt i et glass med varmt vann i noen
minutter. Slå deretter på apparatet og skyll det
under springen.

4 Rist forsiktig av overflødig vann fra
skjeggstyleren, kammene og nese-
/ørehårstrimmeren og la dem lufttørke helt.

Tørk rensebørsten med et håndkle.

Tørk aldri klippeelementet med et håndkle
eller tørkepapir. Det kan skade tennene på
trimmeren.

Tips: Smør tennene på skjeggstyleren
regelmessig med en dråpe symaskinolje for å
sikre optimal ytelse.
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Hvordan bruker jeg hurtigrengjøreren?
Klargjøre hurtigrengjøreren for bruk

1 Skru av lokket på hurtigrengjøreren.

2

1

2 Skru av lokket på hurtigrengjøringspatronen.

3 Løft tappen på forseglingen og trekk i hjørnet
for å ta av forseglingen på
hurtigrengjøringspatronen.

4 Trykk på den lille, runde delen på håndtaket til
hurtigrengjøringspatronen for å bryte av
låsekroken på håndtaket.

5 Sett inn hurtigrengjøringspatronen i
hurtigrengjøreren.
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6 Sett toppen av hurtigrengjøreren på basen, og
vri den med klokken til du hører et klikk.

For å unngå lekkasje er det viktig at du ikke
vipper hurtigrengjøreren.

Bruke hurtigrengjøreren
Merk: Hvis du benytter barbermaskinen med
barberskum, barberingsgel eller -vann, skyller du
skjærehodene grundig før du bruker
hurtigrengjøreren.
Rist alltid overflødig vann av barbermaskinen før
du setter den i hurtigrengjøreren.
1 Plasser barbermaskinen opp ned i

hurtigrengjøreren. Barbermaskinen registrerer
automatisk at den befinner seg i
hurtigrengjøreren.

2 Slå på barbermaskinen for å starte
rengjøringsprogrammet.
Hvert rengjøringsprogram tar ca. ett minutt.
Under rengjøringsprogrammet vil
rengjøringssymbolet lyse kontinuerlig og det blå
ikonet vil blinke.

Håndtaket på barbermaskinen vibrerer dobbelt
så raskt når rengjøringsprogrammet er ferdig.

3 La alltid barbermaskinen lufttørke helt i
hurtigrengjøreren før du oppbevarer den.
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Bytte hurtigrengjøringspatronen
Bytt hurtigrengjøringspatronen i tråd med tabellen
under eller så snart ikonet for bytte av patron vises
på hurtigrengjøreren.

Brukshyppighet Sykluser Når
hurtigrengjøringsp
atronen bør byttes

Hver dag Ca. 30 Hver måned

Noen ganger i uken Ca. 20 Hver annen måned

Hver uke Ca. 13 Hver 3. måned

Hver måned Ca. 3 Hver 3. måned

1 Skru av lokket på hurtigrengjøreren.

2 Løft hurtigrengjøringspatronen ut av
hurtigrengjøreren etter håndtaket.

3 Hell eventuell gjenværende væske i avløpet og
resirkuler den tomme patronen i tråd med
lokale avfallsforskrifter.
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4 Sett inn en ny hurtigrengjøringspatron i
hurtigrengjøreren.

Skann QR-koden til venstre eller gå til
www.philips.com/cleaning-cartridge for å
bestille nye hurtigrengjøringspatroner.

Hvordan kobler jeg sammen barbermaskinen
og smarttelefonen?

Merk: Kontroller at smarttelefonen din er utstyrt
med Bluetooth® 4.1 eller høyere.

For å koble til appen krever barbermaskinen
Bluetooth® 4.1 eller høyere. Etter at
barbermaskinen og smarttelefonen er paret, vil
Bluetooth på barbermaskinen bli slått på
automatisk også når barbermaskinen er slått av.
Dette gjør at barberingsdataene dine kan
synkroniseres senere, slik at du slipper å ta med
deg smarttelefonen når du skal barbere deg.
De første gangene du slår på barbermaskinen, vil
varselsymbolet blinke hvis det ikke er opprettet
tilkobling til en smarttelefon.

3 sec.

Du kan slå av Bluetooth på barbermaskinen ved å
aktivere reiselåsen.

Par barbermaskinen og smarttelefonen
Du kan bruke appen til å synkronisere
barberingsdataene dine, endre de personlige
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innstillingene dine og få veiledning ut fra rutinene
dine.
Appen er kompatibel med en rekke iPhone- og
Android™-smarttelefoner.

Se www.philips.com for mer informasjon.
1 Last ned appen.

S7920

2 Kontroller at Bluetooth på smarttelefonen er
slått på.

3 Slå på barbermaskinen.
4 Åpne appen og følg instruksjonene for å starte

paringsprosessen.
5 Når paringen er fullført, vil barbermaskinen og

appen kobles til automatisk når appen er åpen
og Bluetooth er aktivert på telefonen.

Varsel symbol
Barbermaskinen er utstyrt med et varselsymbol.
Varselsymbolet lyser når det er en viktig melding til
deg i appen. Når den lyser opp, åpner du appen på
smarttelefonen din og følger enkle tips som appen
gir deg. Hvis du trenger mer støtte, kan du gå til
www.philips.com/support.

Fjern paring mellom barbermaskin og smarttelefon
Barbermaskinen kan kun være paret med én
smarttelefon om gangen. Følg disse trinnene for å
oppheve paringen mellom barbermaskinen og
smarttelefonen din (f.eks. hvis du har fått ny
smarttelefon):
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Opphev paringen av barbermaskinen: Trykk og
hold inne av/på-knappen på håndtaket i ca. 10
sekunder for å oppheve paringen mellom
barbermaskinen og appen.

Merk: Paringen er opphevet når varselsymbolet
lyser kort 4 ganger.

Fjern paring på smarttelefon:
1 Gå til innstillingene på smarttelefonen din og

velg Bluetooth.
2 Trykk på navnet på barbermaskinen.
3 Trykk på "glem" eller "opphev paring".

Merk: Fremgangsmåten for å oppheve paring
kan variere alt etter smarttelefon. Se
brukerhåndboken for din smarttelefon for mer
informasjon.

Hvordan bytter jeg skjærehodene?
Vi anbefaler at du bytter skjæreenheten
annethvert år for å sikre best mulig resultat.

Skift ut skadde skjærehoder umiddelbart.
Skjærehodene må erstattes med originale
skjærehoder fra Philips.

Bytte barberhoder
1 Slå av barbermaskinen.
2 Trykk på utløserknappene på skjæreenheten,

og trekk skjærehodeholderen av
skjæreenheten.
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2

1

3 Vri holderingene mot klokken, og fjern dem.
Plasser dem tilside på en trygg plass.

4 Fjern skjærehodene fra skjærehodeholderen.

Kast de brukte skjærehodene umiddelbart, slik
at du ikke blander dem med de nye
skjærehodene.

5 Plasser de nye skjærehodene i holderen.

2

1 6 Sett holderingen tilbake på skjærehodene og vri
dem med klokken for å feste dem.

- Hver holdering har to spor som passer nøyaktig
i forhøyningene på skjærehodeholderen. Vri
ringen med klokken til du hører et klikk for å
indikere at ringen er festet.
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Merk: Hold barberhodeholderen i hånden når
du setter tilbake barberhodene og fester
holderingene igjen. Ikke plasser
barberhodeholderen på et underlag når du gjør
dette, det kan da medføre skade.

7 Sett hengslet på skjærehodeholderen inn i
sporet øverst på skjæreenheten, og lukk
skjæreenheten.

Bestille tilbehør
For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, besøk
www.philips.com/parts-and-accessories eller gå
til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte
Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se den
internasjonale garantibrosjyren for
kontaktinformasjon).

Følgende tilbehør og reservedeler er tilgjengelig:
- SH71 Philips-skjærehoder
- CC12 Philips hurtigrengjøringspatron, 2-pakning
- CC13 Philips hurtigrengjøringspatron, 3-pakning
- CC16 Philips hurtigrengjøringspatron, 6-pakning
Merk: Tilgjengeligheten til tilbehøret kan variere fra
land til land. 

Feilsøking
Dette kapitlet oppsummerer de vanligste
problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis
du ikke kan løse problemet ved hjelp av
informasjonen under, gå til
www.philips.com/support for en liste med ofte
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stilte spørsmål, eller ta kontakt med Philips
Forbrukerstøttesenter i ditt eget land.

Barbermaskin
Problem Mulig årsak Løsning

Jeg kan ikke
koble til
barbermaskine
n.

Du har ikke lastet
ned appen.

Last ned appen.

Barbermaskinen
og smarttelefonen
er ikke paret ennå.

Par barbermaskinen og
smarttelefonen ved å følge
instruksjonene i appen.

Det første
paringsforsøket
mislyktes.

Opphev paringen mellom
barbermaskinen og
smarttelefonen og gjør et nytt
forsøk på å pare dem.

Smarttelefonen
finner ikke
barbermaskinen.

Sørg for at smarttelefonen din
er utstyrt med Bluetooth 4.1
eller høyere.

Kontroller at Bluetooth er
aktivert på barbermaskinen
og smarttelefonen.

For at Bluetooth-tilkobling
skal være mulig, må
smarttelefonen være maks
én meter fra barbermaskinen.

Sørg for at barbermaskinen er
ladet.
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Problem Mulig årsak Løsning

Jeg ønsker å
bruke
barbermaskine
n uten appen.

Du trenger ikke å koble
barberingsmaskinen til
smarttelefonen før hver
barbering. For å få personlig
tilpassede barberingstips
trenger du bare å koble den til
minst én gang per 20
barberinger, slik at
barberingsdataene dine
synkroniseres.

Apparatet
virker ikke når
jeg trykker på
av/på-
knappen.

Apparatet er
fortsatt koblet til
stikkontakten. Av
sikkerhetsmessige
årsaker kan
apparatet bare
brukes uten
ledning.

Koble fra apparatet, og trykk
på av/på-knappen for å slå
på apparatet.

Det oppladbare
batteriet er utladet.

Lad opp batteriet.

Transportlåsen er
aktivert.

Hold av/på-knappen inne i
tre sekunder for å deaktivere
transportlåsen.

Skjæreenheten er
skitten eller
ødelagt i en slik
grad at motoren
ikke kan gå. 

Rengjør barberhodene
grundig, eller bytt dem ut. 

 Apparatet bar
berer ikke så
godt som den
gjorde tidligere.

Skjærehodene er
ødelagte eller
utslitte.

Bytt barberhodene.

Hår eller smuss
blokkerer
skjærehodene.

Rengjør skjærehodene
grundig.
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Problem Mulig årsak Løsning

Det lekker vann
fra bunnen av
apparatet.

Det kan samle seg
vann mellom det
innvendige
kabinettet og det
ytre skallet i
apparatet under
rengjøring.

Dette er normalt og er ikke
farlig, fordi all elektronikk er
plassert i et forseglet skall inni
apparatet.

Philips hurtigrengjører
Problem Mulig årsak Løsning

Batterimaskinen er
ikke ren etter bruk av
Philips
hurtigrengjøreren.

Du tok ut
barbermaskinen før
rengjøringsprogramm
et var ferdig.

La barbermaskinen
stå i Philips
hurtigrengjøreren
hele
rengjøringsprogramm
et igjennom. Hvert
rengjøringsprogram
tar ca. 1 minutt. Når
rengjøringsprogramm
et er ferdig, vil
rengjøringsikonet
slukne.

Philips
hurtigrengjøringspatr
onen må byttes ut.

Bytt Philips
hurtigrengjøringspatr
onen.

Philips
hurtigrengjøreren står
skrått.

Plasser Philips
hurtigrengjøreren på
et flatt underlag.

Philips
hurtigrengjøreren slår
seg ikke på.

Philips
hurtigrengjøreren
drives av motoren til
barbermaskinen.

Plasser
barbermaskinen i
Philips
hurtigrengjøreren. Slå
på barbermaskinen.

Barbermaskinen er
koblet til
stikkontakten.

Koble
barbermaskinen fra
forsyningsenheten.
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Batteriet i
barbermaskinen er
utladet.

Lad batterimaskinen
før du bruker Philips
hurtigrengjøreren.

Philips
hurtigrengjøreren
renner over.

Du bruker jevnlig
Philips
hurtigrengjøreren
etter at du har skylt
barbermaskinen uten
å riste av
overskytende vann.

Når du skyller
skjærehodene, er det
viktig at du alltid
rister av
overskytende vann
før du setter
barbermaskinen i
Philips
hurtigrengjøreren.

Du barberte deg med
barberingsgel eller -
skum og skylte ikke
barbermaskinen før
du brukte Philips
hurtigrengjøreren.

Skyll skjærehodene
nøye før du bruker
Philips
hurtigrengjøreren.
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