
DANSK

Introduktion
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For 
at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, 
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome eller ved hjælp af appen.
Denne shaver leveres med en app. Med appen 
får du ekspertrådgivning baseret på din hud, dit 
skæg, din barberingsmetode, de lokale vejrforhold, 
mv. Den hjælper dig i din daglige brug, og den 
giver interaktive anvisninger i, hvordan du bedst 
udnytter shaveren. Shaveren er udstyret med et 
særligt meddelelsessymbol. Meddelelsessymbolet 
lyser, når der er en vigtig meddelelse til dig i appen. 
Når symbolet lyser, skal du åbne appen i din 
smartphone og følge de nemme tips, der bliver vist.

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt 
igennem, inden apparatet og tilbehøret tages i 
brug, og gem dem til eventuel senere brug. Det 
medfølgende tilbehør kan variere for forskellige 
produkter.

Fare
 - Hold forsyningsenheden tør 

(fig. 2).

Advarsel
 - Brug kun den aftagelige 

forsyningsenhed (type 
HQ8505), der fulgte med 
apparatet, til at oplade 
batteriet.

 - Strømforsyningsenheden 
indeholder en 
transformator. Klip ikke 
strømforsyningsenheden af 
og udskift den med et andet 
stik, da dette vil føre til farlige 
situationer.

 - Dette apparat må bruges af 
børn fra 8 år og opefter og 
personer med reducerede 
fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller 
manglende erfaring og viden, 
hvis de er blevet instrueret 
i sikker brug af apparatet 
og forstår de medfølgende 4222.002.5813.4
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risici. Lad ikke børn lege 
med apparatet. Rengøring 
og vedligeholdelse må ikke 
foretages af børn uden 
opsyn.

 - Tag altid stikket ud af 
shaveren, inden den skylles 
under vandhanen.

 - Kontroller altid apparatet, 
inden du anvender det. 
Anvend ikke apparatet, hvis 
det er beskadiget, da dette kan 
forårsage personskade. Udskift 
altid en beskadig et del med 
en tilsvarende original type.

 - Apparatet må ikke åbnes i 
forbindelse med udskiftning 
af det genopladelige batteri.

Forsigtig
 - Kom aldrig 

rengøringssystemet eller 
opladeenheden ned i vand, 
og undgå at skylle dem under 
hanen (fig. 2).

 - Rens aldrig shaveren med 
vand, der er varmere end 80°C.

 - Brug kun apparatet til det 
tilsigtede formål som vist i 
brugervejledningen.

 - Af hygiejniske grunde bør 
apparatet kun anvendes af en 
og samme person.

 - Brug aldrig trykluft, 
skuresvampe eller skrappe 
rengøringsmidler, som 
f.eks. benzin, acetone eller 
lignende, til rengøring af 
apparatet.

 - Hvis din shaver leveres 
med et rengøringssystem, 
skal du altid bruge den 
originale Philips rensevæske 

(i rensepatron eller flaske, 
afhængigt af typen af 
rengøringssystem).

 - Placer altid 
rengøringssystemet på et 
stabilt, plant og vandret 
underlag for at undgå lækage.

 - Hvis dit rengøringssystem 
anvender en rensepatron, 
skal du altid sørge for, at 
rummet til rensepatronen 
er lukket, før du bruger 
rengøringssystemet til 
at rengøre eller oplade 
shaveren.

 - For at undgå udsivende 
rensevæske må 
rengøringssystemet ikke flyttes, 
mens det er klar til brug.

 - Der kan dryppe lidt vand 
ud gennem stikket i bunden 
af shaveren, når du skyller 
den. Dette er helt normalt 
og ganske ufarligt, da al 
elektronikken er indkapslet i 
en forseglet motorenhed inde 
i shaveren.

 - Brug ikke 
strømforsyningsenheden 
i eller i nærheden af 
stikkontakter, som 
indeholder en elektrisk 
luftfrisker, for at forhindre 
uoprettelig beskadigelse af 
strømforsyningsenheden.

 - Hold din smartphone væk fra 
vand og fugtige omgivelser.

 - Radiosignalernes 
kortbølgefrekvens i et 
Bluetooth-apparat kan påvirke 
funktionen af elektronisk og 
medicinsk udstyr.

 - Slå Bluetooth fra på de 
steder, hvor det ikke er tilladt.

 - Apparatet må ikke 
benyttes på hospitaler, fly, 
tankstationer, i nærheden 
af automatiske døre, 
automatiske brandalarmer 
eller andre automatisk 
styrede enheder.

 - Hold dette apparat mindst 
20 cm fra pacemakers og 
andet medicinsk udstyr. 
Radiobølgerne kan påvirke 
funktionen af pacemakere  
og andet medicinsk udstyr.

Elektromagnetiske felter (EMF)
 - Dette Philips-apparat overholder alle 

branchens gældende standarder og regler 
angående eksponering for elektromagnetiske 
felter.

Generelt
 - Denne shaver er vandtæt (fig. 3). Den er 

velegnet til brug i badet eller under bruseren 
og kan rengøres under vandhanen. Af 
sikkerhedsmæssige årsager kan shaveren kun 
betjenes trådløst.

 - Apparatet kan tilsluttes netspændinger mellem 
100 og 240 V.

 - Strømforsyningsenheden omformer 100-240 Volt  
til en lav sikkerhedsspænding under 24 Volt.

Displayet

Opladning
Batteriopladningsindikator
En fuld opladning tager ca. 1 time.
Lynopladning:Når batteriet et tomt, og du 
slutter apparatet til stikkontakten, blinker 
batteriopladningsindikatoren hurtigt. Når shaveren 
har nok strøm til en enkelt barbering, begynder 
batteriopladningsindikatoren at blinke langsomt.
Under opladningsprocessen blinker 
batteriopladningsindikatoren langsomt, indtil 
apparatet er fuldt opladet (fig. 4).

Batteri fuldt opladet
Når batteriet er fuldt opladet, lyser 
batteriopladningsindikatoren konstant (fig. 5) hvidt.

Bemærk: Shaveren kan kun bruges uden ledning.

Bemærk: Når batteriet er fuldt opladet, slukker 
displayet automatisk efter 30 minutter.  
Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen under 
opladning, lyser meddelelsessymbolet hvidt for 
at minde dig om, at du skal tage shaveren ud af 
stikkontakten. Når batteriet er fuldt opladet, lyser 
batteriopladningsindikatoren konstant hvidt. 

Lavt batteriniveau
Når batteriet næsten er tomt, blinker 
batteriopladningsindikatoren orange (fig. 6).
Når batteriet er helt tomt, blinker 
batteriopladningsindikatoren hurtigt orange.

Symbol for „Meddelelse“
Shaveren er udstyret med et særligt 
meddelelsessymbol (fig. 7). Dette symbol lyser, når 
der er et vigtigt råd til dig i appen. Gå ind i appen 
for at læse det gode råd. Appen er en hjælp i den 
daglige brug og indeholder gode råd om barbering, 
trimning, rengøring og personlig tilpasning af 
dine barberinger. Den minder dig også om at 
tage stikket ud af stikkontakten, inden du tænder 
shaveren, og den minder dig om, hvornår du skal 
rense den for at opnå optimal barberingsevne, og 
den husker dig på udskiftning af skærhovederne 
hvert andet år.

Indstillinger til barbering af følsomme 
områder
Shaveren har en funktion, der giver dig mulighed 
for at tilpasse dine indstillinger (fig. 8). Du kan 
vælge mellem tre indstillinger, afhængigt af dine 
personlige barberingsbehov: ekstra følsom (xs), 
følsom (s) og normal (n). Vælg den foretrukne 
indstilling „xs“, „s“ eller „n“ i appen for at aktivere 
den på shaveren.

Bluetooth® Smart
Shaveren er udstyret med Bluetooth® 4.0, så 
den kan forbindes med appen (fig. 9). Bluetooth 
aktiveres automatisk, når shaveren tændes første 
gang. Du kan kun deaktivere Bluetooth ved at slå 
rejselåsen (see ‚Rejselås‘) til.

Bemærk: Sørg for, at din smartphone er udstyret 
med Bluetooth 4.0 eller nyere.

Rejselås
Du kan låse apparatet, når du skal ud at rejse. 
Rejselåsen forhindrer, at apparatet tændes 
utilsigtet. Rejselåsen deaktiverer også Bluetooth.

Aktivering af rejselåsen
1  Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at 

aktivere rejselås-funktionen (fig. 10). 
  Når du aktiverer rejselåsen, blinker (fig. 11) 

rejselåssymbolet. Når rejselåsen er aktiveret, 
lyser rejselåssymbolet konstant. 

  Når rejselåsen er aktiveret, er Bluetooth 
deaktiveret.



6  Rengør altid tilbehøret efter brug (see 
‚Rengøring og vedligeholdelse‘).

Brug af skægstylertilbehøret uden kam
Du kan bruge skægstylertilbehøret uden kam til at 
klippe skæg, moustache, bakkenbarter eller nakke  
i en længde på 0,5 mm. 
1  Træk kammen af skægstylertilbehøret.

Bemærk: Grib midt på kammen for at trække 
den af skægstylertilbehøret. Træk ikke i 
kammens (fig. 25) sider.

2  Tænd for shaveren.
3  Hold skærstylertilbehøret vinkelret på huden,  

og bevæg apparatet nedad, mens du anvender 
et let tryk (fig. fig. 26).

4  Rengør altid tilbehøret efter brug  
(see ‚Rengøring og vedligeholdelse‘).

Brug af rensebørstetilbehøret
Brug det roterende rensebørstetilbehør 
sammen med din daglige rensecreme. 
Rensebørstetilbehøret fjerner olie og snavs og 
bidrager til en sund og oliefri hud.
1  Sæt tilbehøret på apparatet („klik“) (fig. 27).
2  Tilbehøret fugtes med vand (fig. 28). 

Bemærk: Brug ikke apparatet med et tørt 
børstehoved, da dette kan irritere huden. 

3  Fugt ansigtet med vand, og påfør et 
rensemiddel i ansigtet (fig. 29).

4  Anbring tilbehøret på din kind. 
5  Tænd for shaveren.
6  Bevæg børstehovedet blidt hen over din hud 

fra næsen mod øret (fig. 30). Undlad at trykke 
udstyret for hårdt mod huden for at sikre,  
at behandlingen forbliver behagelig.

7  Efter ca. 20 sekunder flytter du apparatet over 
på den anden kind, og gå derefter i gang med 
at rense denne del af ansigtet.

Bemærk: Rens ikke det følsomme område 
omkring øjnene.

8  Efter ca. 20 sekunder kan du flytte tilbehøret op 
på panden og gå i gang med at rense denne del 
af ansigtet. Bevæg forsigtigt børstehovedet fra 
venstre mod højre (fig. 31).

Bemærk: Vi anbefaler, at du ikke overdriver 
rensningen, og at du ikke renser noget område  
i mere end 20 sekunder.

9  Efter behandlingen skal du skylle og tørre 
ansigtet. Ansigtet er nu klar til næste fase af din 
daglige hudpleje.

10  Rengør altid tilbehøret efter brug  
(see ‚Rengøring og vedligeholdelse‘).

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af shaveren under vandhanen
Rengør shaveren efter hver barbering for at bevare 
den optimale funktion. Meddelelsessymbolet på 
shaveren lyser en gang for hver 6 barberinger for 
at huske dig på at rengøre shaveren. 

Bemærk: Undgå at trykke for hårdt, da det kan 
medføre hudirritation.

3  Rengør altid apparatet efter brug.

Vådbarbering
Du kan også bruge dette apparat på et vådt ansigt 
med barberskum eller barbergel.
Hvis du vil barbere dig med barberskum eller 
barbergel, skal du følge disse trin
1  Påfør lidt vand på din hud.
2  Påfør barberskum eller barbergel på din hud 

(fig. 18).
3  Skyl skærhovedet under vandhanen for at sikre, 

at skærhovedet glider jævnt hen over huden 
(fig. 19).

4  Tænd for shaveren.
5  Bevæg skærhovederne hen over huden 

i cirkulære bevægelser for at få alle hår i 
forskellige retninger (fig. 17) med. Anvend et let 
tryk for at få en behagelig tæt barbering.

Bemærk: Undgå at trykke for hårdt, da det kan 
medføre hudirritation.

Bemærk: Skyl jævnligt skærhovedet under 
vandhanen for at sikre, at det fortsat glider 
jævnt hen over huden.

6  Tør ansigtet 
7  Rengør altid apparatet efter brug.

Bemærk: Sørg for at rense apparatet for al skum 
eller gel.

Brug af tilbehør til at klikke på

Sådan klikkes/trækkes tilbehøret af og på
1  Sørg for, at shaveren er slukket.
2  Træk tilbehøret lige af håndtaget (fig. 20).

Bemærk: Undgå at vride tilbehøret, mens du 
trækker det af håndtaget.

3  Placer tappen på tilbehøret i rillerne øverst 
på håndtaget (fig. 21). Tryk derefter ned på 
tilbehøret for at sætte det på håndtaget („klik“).

Brug af skægstylertilbehøret med kam
Du kan bruge skægstylertilbehøret med kammen 
påsat for at trimme dit skæg med en fast indstilling, 
men også med forskellige længdeindstillinger.  
Du kan også bruge det til at fortrimme lange hår 
inden barbering, så barberingen bliver nemmere.
Hårlængdeindstillingerne på skægstylertilbehøret 
passer til den resterende hårlængde efter 
klipningen og går fra 1 til 5 mm.
1  Sæt tilbehøret på apparatet („klik“).
2  Skub kammen lige ind i styrerillerne på begge 

sider af skægstylertilbehøret („klik“) (fig. 22).
3  Tryk på længdevælgeren, og skub den derefter 

til højre eller venstre for at vælge den ønskede 
hårlængdeindstilling (fig. 23).

4  Tænd for shaveren.
5  Bevæg apparatet opad, mens du anvender  

et let tryk. Sørg for at kammens forside er helt  
i kontakt med huden (fig. 24).

2  Ophævning af parring på smartphone:  
Vælg Indstillinger -> Generelt -> Bluetooth -> 
Vælg enheden ved at trykke på (i) -> og tryk på 
„Glem denne enhed“.

Brug af shaveren
Bemærk: Shaveren kan kun bruges uden ledning.

Sådan tændes og slukkes shaveren
1  Shaveren tændes ved at trykke på tænd/sluk-

knappen én gang (fig. 15). 
2  Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at 

slukke for shaveren.

Etabler forbindelse med shaveren
1  Sørg for, at Bluetooth på smartphonen er tændt.
2  Åbn appen på smartphonen (fig. 14).
3  Når shaver og app er parret, vil de automatisk 

oprette forbindelse. Du kan nu begynde din 
barbering.

Bemærk: Sørg for at have en god Bluetooth- og 
internetforbindelse, så du kan få fuldt udbytte 
af appen. 

4  Synkronisering af dine barberinger  
(see ‚Synkronisering af dine barberinger‘) og 
indstilling til barbering af følsomme områder.

5  Hold smartphone og shaver i nærheden af 
hinanden, så forbindelsen opretholdes.

Forsigtig: Brug ikke smartphonen i fugtige 
omgivelser. Fugt og vand kan beskadige 
smartphonen.

Synkronisering af dine barberinger
For at få fuldt udbytte af shaver og app skal 
barberingerne synkroniseres regelmæssigt. 
Shaveren kan lagre op til 20 barberinger. Husk 
derfor at synkronisere shaveren mindst hver 3 uge. 
1  Åbn appen, og sørg for at være i nærheden af 

shaveren.
2  Appen vil automatisk oprette forbindelse og 

synkronisere dine sidste barberinger (fig. 16).

Barbering
Bemærk: Shaveren kan kun bruges uden ledning.

Hudtilpasningsperiode
Dine første barberinger bliver måske ikke helt, som 
du havde forventet, og din hud kan endda blive 
en smule irriteret. Dette er normalt. Din hud og dit 
skæg skal vænne sig til det nye barberingssystem. 
Vi anbefaler, at du følger rådene i appen og 
barberer dig regelmæssigt (mindst 3 gange om 
ugen) med denne shaver i en periode på 4 uger for 
at give din hud mulighed for at tilpasse sig til den 
nye shaver. 

Tørbarbering
1  Tænd for apparatet.
2  Bevæg skærhovederne hen over huden 

i cirkulære bevægelser for at få alle hår i 
forskellige retninger (fig. 17) med. Anvend et let 
tryk for at få en behagelig tæt barbering.

Deaktivering af rejselåsen
1   Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.
  Rejselåssymbolet blinker og går derefter ud. 

Shaveren er nu klar til brug, og Bluetooth er 
aktiveret igen.

Opladning
En fuld opladning tager ca. 1 time.
Oplad shaveren, før du bruger den første gang, og 
når displayet viser, at batteriet næsten er tomt.

Opladning med forsyningsenheden
1  Kontroller, at apparatet er slukket.
2  Sæt det lille stik i shaveren, og slut 

forsyningsenheden til stikkontakten (fig. 12).
3  Efter opladning skal du tage forsyningsenheden 

ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af 
shaveren.

Klargøring

Parring af shaver og smartphone
Bemærk: Appen kan bruges til iPhone 4S  
(eller nyere) med iOS8 eller nyere.

Der findes en særlig app til denne shaver. Du kan 
downloade appen fra App Store. Med appen får 
du ekspertrådgivning baseret på din hud, dit skæg, 
din barberingsmetode, de lokale vejrforhold, mv., 
så du kan udnytte shaveren i den daglige brug. 
For at oprette en sikker og stabil forbindelse 
skal din shaver og smartphone først parres én 
gang. Shaveren er udstyret med Bluetooth 4.0. 
Kontrollér, om din smartphone understøtter denne 
version (eller nyere), så den kan forbindes til 
shaveren.
1  Download appen fra App Store. 
2  Sørg for, at Bluetooth på smartphonen er tændt 

(fig. 13).
3  Åbn appen på smartphonen (fig. 14).
4  Tænd for shaveren.
5  I appen vises en pop op-meddelelse.  

Tryk på „pair“. 
6  Efter parring tilsluttes shaveren og appen 

automatisk, når du åbner appen og holder 
smartphone og shaver i nærheden af hinanden. 

Ophævning af parring mellem shaver  
og smartphone
Parring giver mulighed for forbindelse mellem 
1 shaver og 1 smartphone. Sådan kan denne 
forbindelse ophæves (hvis du f.eks. får en ny 
smartphone):
1  Ophævning af parring med shaver: tryk på  

on/off-knappen på shaveren, og hold den 
inde i ca. 10 sekunder for at fjerne forbindelsen 
mellem shaver og app.

Bemærk: Ophævningen af parringen med 
shaveren er gennemført, når Bluetooth- og 
meddelelsessymbolerne blinker samtidigt  
(ca. 4 sekunder). 



Problem Mulig årsag Løsning

Jeg kan ikke 
etablere 
forbindelse 
med shaveren.

Du har ikke 
downloadet 
appen.

Appen kan 
bruges til 
iPhone 4S  
(eller nyere) 
med iOS7 eller 
nyere.

Sørg for, at 
shaveren er 
tændt.

Prøv at 
genstarte din 
smartphone, og 
prøv igen.

Sørg for at åbne 
appen.

Smartphonen 
kan ikke finde 
shaveren.

Sørg for, at din 
smartphone har 
Bluetooth 4.0 
eller nyere.

Sørg for, at 
Bluetooth er 
aktiveret på 
shaver og 
smartphone.

Sørg for, at 
shaveren er 
opladt.

Jeg vil bruge 
shaveren uden 
app.

Du kan også 
bruge shaveren 
uden app. Det 
er dog kun, 
hvis du bruger 
appen sammen 
med shaveren, 
at appen er i 
stand til at give 
dig tips og gode 
råd om din brug. 
Med appen 
kan du angive 
dine indstillinger 
til barbering 
af følsomme 
områder. Appen 
minder dig også 
om, hvornår du 
skal udskifte 
skærhoveder, 
hvornår du 
skal rengøre 
shaveren, mv.

Genanvendelse
 - Dette symbol betyder, at dette produkt ikke 

må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 42).

 - Dette symbol betyder, at dette produkt 
indeholder et indbygget genopladeligt 
batteri, som ikke må bortskaffes sammen 
med almindeligt husholdningsaffald (fig. 43) 
(2006/66/EF). Vi anbefaler på det kraftigste, 
at du afleverer produktet på et officielt 
indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler, 
hvor du kan få en fagmand til at tage det 
genopladelige batteri ud.

 - Følg den nationale lovgivning om særskilt 
indsamling af elektriske og elektroniske 
produkter og genopladelige batterier. Korrekt 
bortskaffelse er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af det genopladelige batteri

Det genopladelige batteri må kun tages ud af 
shaveren, når den bortskaffes. Før du fjerner 
batteriet, skal du sørge for, at shaveren er 
taget ud af stikkontakten, og at batteriet er 
fuldstændigt afladet.

Overhold de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender 
værktøj til at åbne shaveren, og når du 
bortskaffer det genopladelige batteri.

1  Kontrollér, om der er skruer på bagsiden af 
shaveren eller i skægkammeret. Hvis der er, skal 
de fjernes.

2  Fjern shaverens udvendige beklædning med 
en skruetrækker eller et andet værktøj. Hvis det 
er nødvendigt, skal du også fjerne yderligere 
skruer og/eller andre dele, indtil du kan se 
printpladen med det genopladelige batteri.

3  Fjern det genopladelige batteri.

Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes  
du besøge www.philips.com/support eller læse  
i folderen om international garanti.

Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærene (knive og lamelkapper) er ikke omfattet af 
den internationale garanti, da de udsættes for slitage.

Fejlfinding
Dette afsnit opsummerer de mest almindelige 
problemer, der kan forekomme ved brug af 
enheden. Har du brug for yderligere hjælp og 
vejledning, så besøg www.philips.com/support  
for at få en liste med ofte stillede spørgsmål,  
eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

 - Opbevar shaveren i den medfølgende pose.
 - Sæt beskyttelseshætten på 

rensebørstetilbehøret for at beskytte det mod 
ophobning af snavs.

Udskiftning

Udskiftning af skær 
For at bevare optimal barberingsevne anbefales 
det at udskifte skærene hvert andet år (fig. 41). 
Udskift altid skærhovederne med originale Philips-
skærhoveder (see ‚Bestilling af tilbehør‘).
1  Sluk for apparatet.
2  Træk skærholderen af den nederste del af 

skærenheden.
3  Drej samleringene mod uret, og tag dem (fig. 

36) af. Læg dem til side til senere brug.
4  Afmonter skærhovederne fra skærholderen,  

og kassér dem (fig. 37).
5  Sæt de nye skærhoveder i holderen (fig. 38).

Bemærk: Sørg for, at hakkerne på begge sider af 
skærhovederne passer præcist ned på tapperne 
i skærholderen.

6  Sæt samleringene tilbage på skærhovederne, 
og drej dem med uret (fig. 39). 

 - Hver samlering har to fordybninger, der passer 
præcist i tapperne og fordybningerne på 
skærholderen. Drej ringen med uret, indtil du 
hører et klik, der betyder, at ringen er fastgjort 
(fig. 40).

Bemærk: Hold skærholderen i hånden, 
når du sætter skærhovederne i igen og 
sætter samleringene på igen. Anbring ikke 
skærholderen på en overflade, når du gør dette, 
da dette kan beskadige den.

7  Monter skærholderen på den nederste del af 
skærenheden („klik“) (fig. 34).

Udskiftning af rensebørstehovedet
Børstehovedet skal udskiftes hver 3. måned eller 
oftere, hvis børstehårene er deformerede eller 
beskadigede.

Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør og reservedele på  
www.shop.philips.com/service eller hos din 
Philips-forhandler. Du kan også kontakte 
det lokale Philips-kundecenter (du kan finde 
kontaktoplysninger i folderen „World-Wide 
Guarantee“).
Der findes følgende tilbehør og reservedele:
 - SH70 Philips-skærhoveder.
 - HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray 

(rengøringsspray til skær).
 - RQ111 Philips skægstylertilbehør
 - SH575 Philips rensebørstetilbehør
 - SH560 Philips hoved til rensebørstetilbehør
 - HQ8505 forsyningsenhed

Bemærk: Muligheden for at købe tilbehøret kan 
variere fra land til land. 

Advarsel: Vær forsigtig med varmt vand. 
Kontrollér altid, at vandet ikke er for varmt,  
så du ikke skolder dine hænder.

Skærenheden må ikke tørres med et håndklæde 
eller køkkenrulle, da dette kan beskadige 
skærhovederne.

1  Tænd for shaveren.
2  Skyl skærhovedet under den varme hane (fig. 

19).

Bemærk: Du kan også rengøre skærenheden 
med den medfølgende (fig. 32) rensebørste.

3  Sluk for shaveren. 
4  Træk skærholderen af den nederste del af 

skærenheden, og skyl eller børst hårkammeret 
tomt for hår (fig. 33). Lad den tørre.

5 Skyl skærholderen under den varme hane.

Bemærk: Du kan også rengøre skærholderen 
med den medfølgende rensebørste.

6  Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad 
skærholderen tørre.

7  Monter igen skærholderen på den nederste del 
af skærenheden („klik“) (fig. 34).

Rengøring af tilbehør til at klikke på
Forsigtig: Skægstylertilbehøret må aldrig tørres 
med et håndklæde eller en køkkenrulle, da dette 
kan beskadige trimmerens tænder.

Rengøring af skægstylertilbehøret
Rengør skægstylertilbehøret, hver gang det har 
været brugt.
1  Træk kammen af skægstylertilbehøret.

Bemærk: Grib midt på kammen for at trække 
den af skægstylertilbehøret. Træk ikke i 
kammens (fig. 25) sider.

2  Tænd for apparatet. 
3  Skyl skægstylertilbehøret og kammen hver for 

sig under den varme hane i et stykke tid.
4  Efter rengøring skal apparatet slukkes.
5  Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad 

skægstylertilbehøret og kammen tørre.
6  Smør tilbehørets tænder med en dråbe 

symaskineolie hver 6. måned for at 
bevare optimal funktion.

Rengøring af rensebørstetilbehøret
Rengør rensebørstetilbehøret, hver gang det har 
været brugt.
1  Kontroller, at apparatet er slukket.
2  Tag børstehovedet af børsteholderen (fig. 35).
3  Rengør begge dele grundigt med varmt vand  

og en mild sæbe.
4  Tør rensebørstetilbehøret med et håndklæde. 

Sæt børstehovedet på børsteholderen igen. 

Opbevaring
Bemærk: Vi anbefaler, at du lader shaver og 
tilbehør tørre, før du sætter beskyttelseshætten på 
tilbehøret og opbevarer shaveren i posen. 



he ymmärtävät laitteeseen 
liittyvät vaarat. Lasten ei pidä 
leikkiä laitteella. Lasten ei saa 
antaa puhdistaa tai huoltaa 
laitetta ilman valvontaa.

 - Irrota laite sähköverkosta aina 
ennen sen puhdistamista 
vesihanan alla.

 - Tarkista laite aina ennen kuin 
käytät sitä. Älä käytä laitetta, 
jos se on vaurioitunut, koska 
sen käyttö saattaa tällöin 
aiheuttaa vammoja. Vaihda 
vahingoittuneen osan tilalle 
aina alkuperäisen tyyppinen 
osa.

 - Älä avaa laitetta akun 
vaihtamista varten.

Varoitus
 - Älä upota 

puhdistusjärjestelmää tai 
lataustelinettä veteen äläkä 
huuhtele niitä vesihanan alla 
(kuva 2).

 - Huuhtele parranajokone 
korkeintaan 80-asteisella 
vedellä.

 - Käytä tätä laitetta vain 
tarkoituksenmukaisesti 
käyttöoppaassa esitetyllä 
tavalla.

 - Hygieniasyistä laitetta 
suositellaan vain yhden 
henkilön käyttöön.

 - Älä käytä paineilmaa, 
naarmuttavia tai syövyttäviä 
puhdistusaineita tai -välineitä 
(kuten bensiiniä tai asetonia) 
laitteen puhdistamiseen.

 - Jos parranajokoneessa 
on mukana 
puhdistusjärjestelmä, käytä 
vain Philipsin alkuperäistä 

SUOMI

Johdanto
Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-
käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen 
hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä 
tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome 
tai sovelluksen kautta.
Parranajokoneen mukana toimitetaan sovellus. 
Sovellus antaa sinulle asiantuntevia neuvoja 
muun muassa ihon, parran, ajotavan ja paikallisten 
sääolosuhteiden perusteella. Se tukee päivittäistä 
käyttöä ja antaa vuorovaikutteisia neuvoja 
parranajokoneen parhaaseen mahdolliseen 
käyttöön. Parranajokoneessa on erityinen 
ilmoituskuvake. Ilmoituskuvake syttyy, kun 
sovelluksella on tärkeä ilmoitus. Kun kuvake 
syttyy, avaa sovellus älypuhelimessa ja noudata 
sovelluksen helppoja ohjeita.

Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen 
ja sen lisäosien ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä 
ne myöhempää käyttöä varten. Toimitukseen 
sisältyvät lisäosat voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

Vaara
 - Pidä virtalähde kuivana (kuva 2).

Varoitus
 - Käytä akun lataamiseen vain 

laitteen mukana toimitettua 
irrotettavaa virtalähdettä 
(tyyppiä HQ8505).

 - Virtalähteessä on 
jännitemuuntaja. Älä katkaise 
virtalähteen johtoa ja vaihda 
siihen toista pistoketta, 
koska tämä aiheuttaa 
vaaratilanteen.

 - Laitetta voivat käyttää 
myös yli 8-vuotiaat lapset 
ja henkilöt, joiden fyysinen 
tai henkinen toimintakyky 
on rajoittunut tai joilla ei 
ole kokemusta tai tietoa 
laitteen käytöstä, jos 
heitä on neuvottu laitteen 
turvallisesta käytöstä tai 
tarjolla on turvallisen käytön 
edellyttämä valvonta ja jos 

Shaveren virker 
ikke, når jeg 
trykker på on-/
off-knappen.

Shaveren er 
stadig sluttet til 
stikkontakten. 
Af sik ker-
heds mæs si ge 
årsager kan 
shaveren kun 
betjenes uden 
ledning.

Tag stikket ud 
af shaveren, og 
tryk på tænd/
sluk-knappen 
for at tænde for 
shaveren.

Det 
genopladelige 
batteri er 
afladet.

Oplad 
batteriet (see 
'Opladning').

Rejselåsen er 
aktiveret.

Tryk på tænd/
sluk-knappen, 
og hold 
den inde i 3 
sekunder for 
at deaktivere 
rejselåsen.

Skærhovedet 
er snavset eller 
beskadiget 
i et omfang, 
der forhindrer 
motoren i at 
arbejde.

Rengør skær-
ho ve der ne 
grundigt, eller 
udskift dem. 
Se også "Der 
sidder hår eller 
snavs i vejen 
for skær ho ve-
der ne" for at få 
en detaljeret 
beskrivelse af, 
hvordan du 
rengør skær-
ho ve der ne 
grundigt.

Der siver vand 
ud fra bunden 
af shaveren.

Under 
rengøringen 
kan der 
samle sig 
vand mellem 
shaverens 
indre kabinet 
og den 
udvendige skal.

Dette er 
helt normalt 
og ganske 
ufarligt, da al 
elektronikken 
er indkapslet 
i en forseglet 
motorenhed 
inde i shaveren.

Jeg kan 
ikke ændre 
indstillingerne 
til barbering 
af følsomme 
områder på 
shaveren.

Der findes en 
særlig app, der 
er udviklet til 
denne shaver. 
Ved hjælp af 
denne app 
kan du ændre 
indstillingerne 
til barbering 
af følsomme 
områder på 
shaveren.

Sørg for, at 
der er en god 
forbindelse 
mellem 
shaveren og din 
smartphone.

Shaveren 
barberer ikke 
så godt, som 
den gjorde til 
at begynde 
med.

Skærene er 
beskadigede 
eller slidte.

Udskiftning 
af skær ho-
ve der ne (see 
'Udskiftning').

Der sidder hår 
eller snavs i 
vejen for skær-
hovedern e.

Rengør skær-
ho ve der ne på 
den almindelige 
måde, eller 
rengør dem 
grundigt.

For at rengøre 
skær ho ve der-
ne grundigt, 
skal du tage 
skær ho ve-
der ne ud af 
skærholderen et 
ad gangen (see 
'Udskiftning'). 
Skil 
skærenheden 
fra skærkappen, 
og rengør hvert 
matchende 
sæt under 
vandhanen. 
Efter skylning 
skal du sætte 
skærenheden 
tilbage i den 
tilhørende 
skærkappe. Sæt 
til sidst skær ho-
ve der ne tilbage 
i skærholderen 
(see 
'Udskiftning'). 



1  Voit siirtyä matkalukkotilaan (kuva 10) 
painamalla virtapainiketta 3 sekuntia. 

  Kun otat matkalukon käyttöön, 
matkalukkokuvake vilkkuu (kuva 11).  
Kun matkalukko on käytössä, 
matkalukkokuvake palaa jatkuvasti. 

  Kun matkalukko otetaan käyttöön, Bluetooth- 
toiminto poistetaan käytöstä.

Matkalukon poistaminen käytöstä
1 Paina virtapainiketta 3 sekuntia.
 Matkalukkokuvake vilkkuu ja sitten sammuu.  
 Parranajokone on nyt käyttövalmis, ja  
 Bluetooth-toiminto otetaan uudelleen 
käyttöön.

Lataaminen
Lataus kestää noin tunnin.
Lataa parranajokone ennen ensimmäistä 
käyttökertaa tai kun näytön varauslukemat 
osoittavat, että akku on lähes tyhjä.

Lataaminen virtalähteen avulla
1  Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.
2  Kytke pieni liitin parranajokoneeseen ja 

virtalähde pistorasiaan (kuva 12).
3  Irrota lataamisen jälkeen virtalähde pistorasiasta 

ja pieni liitin parranajokoneesta.

Käyttöönoton valmistelu

Pariliitoksen muodostaminen 
parranajokoneen ja älypuhelimen välille
Huomautus: Sovellus on saatavilla iPhone 4S:ään 
(tai uudempaan), jossa on iOS8 tai uudempi.

Tähän parranajokoneeseen on saatavilla 
erikoissovellus. Voit ladata sovelluksen App 
Storesta. Sovellus antaa sinulle jokapäiväisen 
käytön tueksi asiantuntevia neuvoja muun 
muassa ihon, parran, ajotavan ja paikallisten 
sääolosuhteiden perusteella. Suojatun ja turvallisen 
yhteyden muodostamiseksi parranajokoneen 
ja älypuhelimen välille on ensin muodostettava 
pariliitos. Parranajokone on varustettu Bluetooth 
4.0 -toiminnolla. Varmista, että älypuhelimesi 
tukee tätä versiota (tai uudempaa), jotta voit 
muodostaa yhteyden parranajokoneeseen.
1  Lataa sovellus App Storesta. 
2  Varmista, että älypuhelimen Bluetooth-toiminto 

on otettu käyttöön (kuva 13).
3  Avaa sovellus älypuhelimessa (kuva 14).
4  Kytke parranajokoneeseen virta.
5  Paina sovellukseen avautuvassa 

ponnahdusviestissä Pair-painiketta. 
6  Kun pariliitos on muodostettu, parranajokone 

ja sovellus yhdistetään automaattisesti, kun 
avaat sovelluksen ja pidät älypuhelinta ja 
parranajokonetta lähellä toisiaan. 

Laitteen latautuessa akun latauksen merkkivalo 
vilkkuu hitaasti, kunnes laite on täysin latautunut 
(kuva 4).

Akku täynnä
Kun akku on ladattu täyteen, akun latauksen 
merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti (kuva 5) 
valkoisena.

Huomautus: Tätä parranajokonetta voi käyttää vain 
ilman johtoa.

Huomautus: Kun akku on ladattu täyteen, näyttö 
sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua. 
Jos painat virtapainiketta latauksen aikana, 
ilmoituskuvake palaa valkoisena muistutuksena 
siitä, että parranajokone on irrotettava 
pistorasiasta. Kun akku on ladattu täyteen, 
akun latauksen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti 
valkoisena. 

Lataus vähissä
Kun akku on lähes tyhjä, akun latauksen 
merkkivalo vilkkuu oranssina (kuva 6).
Kun akku on täysin tyhjä, akun latauksen 
merkkivalo vilkkuu nopeasti oranssina.

Ilmoituskuvake
Parranajokoneessa on ilmoituskuvake (kuva 7).  
Tämä kuvake syttyy, kun sovelluksesta on 
saatavilla tärkeitä neuvoja. Katso nämä neuvot 
sovelluksesta. Sovellus tukee jokapäiväistä käyttöä 
ajamiseen, trimmaamiseen, puhdistamiseen 
ja ajon mukauttamiseen liittyvillä neuvoilla. Se 
kehottaa sinua myös irrottamaan parranajokoneen 
pistorasiasta ennen sen virran kytkemistä, 
puhdistamaan sen optimaalisen ajotuloksen 
varmistamiseksi ja vaihtamaan ajopäät kahden 
vuoden välein.

Herkän ajon asetukset
Parranajokoneessa on toiminto, jonka avulla voit 
mukauttaa omat asetuksesi (kuva 8). Voit valita 
kolme eri parranajoasetusta tarpeidesi mukaan: 
erittäin herkkä (xs), herkkä (s) ja normaali (n). 
Valitse haluamasi asetus (xs, s tai n) ja ota se 
parranajokoneessa käyttöön.

Bluetooth® Smart
Parranajokone tukee Bluetooth® 4.0 
-tekniikkaa, jolla voit yhdistää parranajokoneen 
sovellukseen (kuva 9). Bluetooth-toiminto 
otetaan automaattisesti käyttöön, kun käynnistät 
parranajokoneen ensimmäisen kerran. Voit poistaa 
sen käytöstä vain ottamalla matkalukon (katso 
‚Matkalukko‘) käyttöön.

Huomautus: Varmista, että älypuhelimesi tukee 
Bluetooth 4.0 -tekniikkaa tai sitä uudempaa.

Matkalukko
Voit lukita laitteen matkan ajaksi. Matkalukko estää 
laitteen käynnistymisen vahingossa. Matkalukko 
poistaa myös Bluetooth-toiminnon käytöstä.

Matkalukon ottaminen käyttöön

 - Bluetooth-laitteen 
lyhytaaltoiset radiosignaalit 
voivat häiritä muiden 
elektronisten tai 
lääkinnällisten laitteiden 
toimintaa.

 - Poista Bluetooth-toiminto 
käytöstä paikoissa, joissa sen 
käyttö on kielletty.

 - Älä käytä laitetta sairaaloissa, 
lentokoneissa, huoltamoilla 
tai automaattisten 
ovien, automaattisten 
palohälyttimien tai muiden 
automaattisesti ohjattujen 
laitteiden lähellä.

 - Pidä laite vähintään 
20 cm:n etäisyydellä 
sydämentahdistimista 
ja muista lääkinnällisistä 
laitteista. Radioaallot voivat 
häiritä sydämentahdistimien 
ja muiden lääkinnällisten 
laitteiden toimintaa.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
 - Tämä laite (Philips) vastaa kaikkia 

sähkömagneettisille kentille (EMF) altistumista 
koskevia standardeja ja säännöksiä.

Yleistä
 - Tämä parranajokone on vesitiivis (kuva 3). 

Se sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa, 
ja se voidaan puhdistaa juoksevalla vedellä. 
Turvallisuussyistä parranajokonetta voi käyttää 
vain ilman johtoa.

 - Laite soveltuu 100–240 voltin 
verkkojännitteelle.

 - Virtalähde muuttaa 100–240 voltin jännitteen 
turvalliseksi alle 24 voltin jännitteeksi.

Näyttö

Lataaminen
Akun latauksen merkkivalo
Lataus kestää noin tunnin.
Pikalataus:Kun akku on tyhjä ja liität laitteen 
pistorasiaan, akun latauksen merkkivalo vilkkuu 
nopeasti. Kun laitteen varaus riittää yhteen 
ajokertaan, akun latauksen merkkivalo alkaa vilkkua 
hitaasti.

puhdistusnestettä 
(patruunassa tai pullossa 
järjestelmän mukaan).

 - Aseta puhdistusjärjestelmä 
aina tukevalle, tasaiselle 
ja vaakasuoralle pinnalle 
vuotojen ehkäisemiseksi.

 - Jos puhdistusjärjestelmässä 
käytetään 
puhdistuspatruunoita, 
varmista aina, että 
patruunalokeron kansi on 
kiinni, ennen kuin käytät 
järjestelmää parranajokoneen 
puhdistamiseen tai 
lataamiseen.

 - Kun puhdistusjärjestelmä 
on käyttövalmis, sitä ei 
saa siirtää, sillä laitteesta 
saattaa tällöin vuotaa 
puhdistusnestettä.

 - Parranajokoneen alaosassa 
olevasta liittimestä saattaa 
vuotaa vettä huuhtelun 
yhteydessä. Tämä on 
normaalia, eikä siitä 
aiheudu vaaraa, koska 
kaikki elektroniset osat 
ovat tiiviissä virtayksikössä 
parranajokoneen sisällä.

 - Älä käytä virtalähdettä 
sellaisissa pistorasioissa tai 
sellaisten pistorasioiden 
lähellä, joissa on sähköisiä 
ilmanraikastimia, sillä 
virtalähde voi vahingoittua 
pysyvästi.

 - Älä käytä älypuhelinta veden 
lähellä tai kosteissa tiloissa.



8  Noin 20 sekunnin kuluttua voit siirtää lisäosan 
otsalle ja aloittaa sen puhdistuksen. Liikuta 
harjaa kevyesti vasemmalta oikealle (kuva 31).

Huomautus: Suosittelemme, että et puhdista 
mitään aluetta kauemmin kuin 20 sekuntia.

9  Huuhtele ja kuivaa kasvot käsittelyn jälkeen. 
Voit nyt siirtyä päivittäisen ihonhoitorutiinisi 
seuraavaan vaiheeseen.

10  Puhdista lisäosa käytön (katso ‚Puhdistus ja 
huolto‘) jälkeen.

Puhdistus ja huolto

Parranajokoneen puhdistaminen 
juoksevalla vedellä
Saat parhaan ajotuloksen, kun puhdistat 
parranajokoneen jokaisen ajokerran jälkeen. 
Parranajokoneen ilmoituskuvake syttyy 
lisämuistutuksena kuuden ajon välein merkiksi 
siitä, että parranajokone on puhdistettava. 

Varoitus: Ole varovainen kuuman veden 
kanssa. Varmista aina, ettei vesi ole liian 
kuumaa, jotta et polta käsiäsi.

Älä kuivaa teräyksikköä pyyheliinalla tai 
paperipyyhkeellä, ettet vahingoita ajopäitä.

1 Kytke parranajokoneeseen virta.
2  Huuhtele teräyksikkö juoksevalla vedellä (kuva 19).

Huomautus: Voit myös puhdistaa ajopään 
mukana toimitetulla (kuva 32) puhdistusharjalla.

3  Katkaise parranajokoneen virta. 
4  Vedä ajopään pidike pois ajopään alaosasta 

ja huuhtele tai harjaa partakarvasäiliö 
partakarvojen (kuva 33) poistamiseksi.  
Anna sen kuivua.

5  Huuhtele ajopään pidike lämpimällä juoksevalla 
vedellä.

Huomautus: Voit myös puhdistaa 
ajopään pidikkeen mukana toimitetulla 
puhdistusharjalla.

6  Poista ylimääräinen vesi ravistamalla ajopään 
pidikettä ja anna sen kuivua.

7  Napsauta (kuva 34) ajopään pidike takaisin 
paikalleen ajopään alaosaan.

Helposti kiinnitettävien lisäosien 
puhdistaminen
Varoitus: Älä kuivaa partatrimmeriä pyyheliinalla 
tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa 
trimmerin terää.

Partatrimmerin puhdistaminen
Puhdista partatrimmeri aina käytön jälkeen.
1  Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä.

Huomautus: Vedä ohjauskampa irti 
partatrimmeristä tarttumalla kamman 
keskiosaan. Älä vedä ohjauskamman (kuva 25) 
sivuista.

Partatrimmerin käyttäminen 
ohjauskamman kanssa
Voit liittää partatrimmeriin ohjauskamman, jolloin 
voit muotoilla parran haluamaasi pituuteen. 
Voit myös trimmata pitkät partakarvat ennen 
parranajoa, jolloin parranajo on miellyttävämpää.
Voit valita partatrimmerilisäosan leikkauspituudeksi 
1–5 mm.
1  Napsauta lisäosa kiinni laitteeseen.
2  Liu‘uta ohjauskampa suoraan partatrimmerin 

kummallakin puolella oleviin uriin niin, että se 
napsahtaa paikalleen (kuva 22).

3  Paina pituuden valitsinta ja valitse haluamasi 
pituusasetus (kuva 23) siirtämällä valitsinta 
oikealle tai vasemmalle.

4  Kytke parranajokoneeseen virta.
5  Liikuta laitetta ylöspäin, samalla kun painat sitä 

kevyesti. Varmista, että ohjauskamman etuosa 
koskettaa ihoa (kuva 24) koko ajan.

6  Puhdista lisäosa käytön (katso ‚Puhdistus ja 
huolto‘) jälkeen.

Partatrimmerin käyttäminen ilman 
ohjauskampaa
Ilman ohjauskampaa partatrimmeriä voi käyttää 
parran, viiksien, pulisonkien ja kaulan rajojen 
siistimiseen 0,5 mm:n pituuteen. 
1  Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä.

Huomautus: Vedä ohjauskampa irti 
partatrimmeristä tarttumalla kamman 
keskiosaan. Älä vedä ohjauskamman (kuva 25) 
sivuista.

2  Kytke parranajokoneeseen virta.
3  Pitele partatrimmeriä kohtisuorassa ihoa vasten 

ja liikuta laitetta alaspäin, samalla kun painat 
(kuva kuva 26) sitä kevyesti.

4  Puhdista lisäosa käytön (katso ‚Puhdistus ja 
huolto‘) jälkeen.

Puhdistusharjalisäosan käyttäminen
Voit käyttää pyörivää puhdistusharjalisäosaa 
iholla, johon on levitetty puhdistustuotetta. 
Puhdistusharjalisäosa poistaa iholta rasvan 
ja lian, ja saa ihon näyttämään terveeltä ja 
mattapintaiselta.
1  Napsauta lisäosa kiinni laitteeseen (kuva 27).
2  Kostuta lisäosa vedellä (kuva 28). 

Huomautus: Älä käytä laitetta harjaspään 
ollessa kuiva, sillä se voi ärsyttää ihoa. 

3  Kostuta kasvot vedellä ja levitä kasvoille (kuva 29) 
puhdistustuotetta.

4   Aseta lisäosa poskelle. 
5  Kytke parranajokoneeseen virta.
6  Liikuta harjaa iholla kevyin pyörivin liikkein. 

Aloita nenästä ja etene kohti korvaa (kuva 30).  
Älä paina lisäosaa liian voimakkaasti ihoa 
vasten, jotta käsittely tuntuu miellyttävältä.

7  Noin 20 sekunnin kuluttua voit siirtää laitteen 
toiselle poskelle ja aloittaa sen puhdistuksen.

Huomautus: Älä puhdista herkkää ihoaluetta 
silmien ympärillä.

Parran ajaminen
Huomautus: Tätä parranajokonetta voi käyttää vain 
ilman johtoa.

Ihon tottumiseen kuluva aika
Et ehkä saa ensimmäisillä ajokerroilla haluamaasi 
tulosta, ja ihosi saattaa ärtyä hieman. Tämä on 
normaalia. Ihosi ja partasi tarvitsevat aikaa mihin 
tahansa uuteen ajomenetelmään tottumiseen. 
Suosittelemme noudattamaan sovelluksen 
antamia neuvoja ja ajamaan parran säännöllisesti 
(vähintään kolmesti viikossa)  
tällä parranajokoneella neljän viikon ajan.  
Tänä aikana iho tottuu uuteen ajomenetelmään. 

Kuiva-ajo
1  Käynnistä laite.
2  Liikuta ajopäitä iholla pyörivin liikkein, jotta eri 

suuntiin (kuva 17) kasvavat ihokarvat tulevat 
poistettua. Paina laitetta kevyesti miellyttävän 
ja tarkan ajotuloksen varmistamiseksi.

Huomautus: Älä paina parranajokonetta liian 
voimakkaasti, koska tällöin iho saattaa ärtyä.

3   Puhdista laite käytön jälkeen.

Märkäajo
Voit käyttää laitetta myös märällä iholla, jolla on 
partavaahtoa tai parranajogeeliä.
Jos käytät partavaahtoa tai parranajogeeliä, toimi 
seuraavasti:
1  Kostuta iho vedellä.
2  Levitä iholle (kuva 18) partavaahtoa tai 

parranajogeeliä.
3  Huuhtele teräyksikkö juoksevalla vedellä,  

jotta se liukuu tasaisesti iholla (kuva 19).
4  Kytke parranajokoneeseen virta.
5  Liikuta ajopäitä iholla pyörivin liikkein, jotta eri 

suuntiin (kuva 17) kasvavat ihokarvat tulevat 
poistettua. Paina laitetta kevyesti miellyttävän 
ja tarkan ajotuloksen varmistamiseksi.

Huomautus: Älä paina parranajokonetta liian 
voimakkaasti, koska tällöin iho saattaa ärtyä.

Huomautus: Huuhtele teräyksikkö säännöllisesti 
juoksevalla vedellä, jotta se liukuu edelleen 
tasaisesti iholla.

6  Kuivaa kasvot 
7  Puhdista laite käytön jälkeen.

Huomautus: Huuhtele kaikki vaahto tai 
parranajogeeli laitteesta.

Helposti kiinnitettävien lisäosien 
käyttäminen

Paikalleen napsautettavien lisäosien 
poistaminen ja kiinnittäminen
1   Varmista, että parranajokoneesta on katkaistu virta.
2 Vedä lisäosa irti rungosta (kuva 20).

Huomautus: Älä käännä lisäosaa vetäessäsi sitä 
pois rungosta.

3  Aseta lisäosan kieleke rungon (kuva 21) päällä 
olevaan aukkoon. Napsauta lisäosa kiinni 
runkoon painamalla sitä alaspäin.

Parranajokoneen ja älypuhelimen välisen 
pariliitoksen katkaiseminen
Pariliitoksella voit muodostaa yhteyden yhden 
parranajokoneen ja yhden älypuhelimen välille. 
Voit poistaa tämän yhteyden (esimerkiksi silloin, 
kun hankit uuden älypuhelimen) seuraavasti:
1  Parranajokoneen pariliitoksen katkaiseminen: 

paina parranajokoneen virtapainiketta 
painettuna noin 10 sekunnin ajan, jolloin 
parranajokoneen ja sovelluksen välinen liitos 
poistetaan.

Huomautus: Parranajokoneen pariliitoksen 
katkaiseminen on onnistunut, jos Bluetooth-
kuvake ja ilmoituskuvake vilkkuvat samaan 
aikaan (noin 4 sekuntia). 

2  Älypuhelimen pariliitoksen katkaiseminen: 
Valitse Settings -> General -> Bluetooth -> 
valitse laite painamalla (i) -> paina ”forget device”.

Parranajokoneen käyttö
Huomautus: Tätä parranajokonetta voi käyttää vain 
ilman johtoa.

Parranajokoneen virran kytkeminen ja 
katkaiseminen
1  Kytke parranajokoneeseen virta painamalla 

virtapainiketta kerran (kuva 15). 
2  Katkaise parranajokoneesta virta painamalla 

virtapainiketta kerran.

Yhteyden muodostaminen 
parranajokoneeseen
1  Varmista, että älypuhelimen Bluetooth-toiminto 

on otettu käyttöön.
2  Avaa sovellus älypuhelimessa (kuva 14).
3  Kun pariliitos on muodostettu, parranajokone 

ja sovellus yhdistetään automaattisesti. Voit nyt 
aloittaa ajamisen.

Huomautus: Varmista, että Bluetooth- ja 
Internet-yhteys on hyvä, jotta voit hyödyntää 
sovellusta parhaalla mahdollisella tavalla. 

4  Synkronoi ajosi (katso ‚Ajojen synkronoiminen‘) 
ja määritä herkän ajon asetukset.

5  Pidä älypuhelinta ja parranajokonetta lähellä 
toisiaan, jotta yhteys säilyy.

Varoitus: Älä käytä älypuhelinta kosteissa 
tiloissa. Kosteus/vesi voi vaurioittaa 
älypuhelinta.

Ajojen synkronoiminen
Jotta pystyt hyödyntämään parranajokonetta ja 
sovellusta parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on 
synkronoitava ajosi säännöllisesti. Parranajokone 
pystyy tallentamaan enintään 20 ajoa, joten muista 
synkronoida parranajokone vähintään kolmen 
viikon välein. 
1  Avaa sovellus ja varmista, että olet 

parranajokoneen lähellä.
2  Sovellus muodostaa automaattisesti yhteyden 

ja synkronoi edelliset ajosi (kuva 16).



Haluan käyttää 
par ran ajo ko-
net ta ilman 
sovellusta.

Voit käyttää 
par ran ajo-
ko net ta 
myös ilman 
sovellusta. 
Sovellus 
pystyy 
antamaan 
käyttöön 
perustuvia 
vihjeitä ja 
neuvoja 
kuitenkin 
vain silloin, 
kun käytät 
sovellusta 
yhdessä 
par ran ajo ko-
neen kanssa. 
Sovelluksen 
avulla voit 
määrittää 
herkän ajon 
asetukset. 
Sovellus myös 
muistuttaa 
sinua 
esimerkiksi 
silloin, kun 
ajopäät on 
vaihdettava tai 
parranajokone 
on 
puhdistettava.

En pysty 
muuttamaan 
herkän ajon 
asetuksia 
parranajokon-
eessa.

Par ran ajo ko-
net ta varten 
on kehitetty 
erikoissovellus. 
Sovelluksen 
avulla voit 
muuttaa 
herkän ajon 
asetuksia 
parranajokon-
eessa.

Varmista, 
että par ran-
ajo ko neen ja 
älypuhelimen 
välillä on hyvä 
yhteys.

Parranajokone 
ei toimi enää 
niin hyvin kuin 
aluksi.

Ajopäät ovat 
vahin goit-
tu neet tai 
kuluneet.

Vaihda ajopäät 
(katso 'Vaihto').

Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin 
verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai lue kansainvälinen takuulehtinen.

Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teräyksikköjä  
(terät ja teräsäleiköt), koska ne kuluvat käytössä.

Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen 
käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä 
ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista,  
lue osoitteesta www.philips.com/support 
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota 
yhteys maasi asiakaspalveluun.

Ongelma Mahdollinen 
syy

Ratkaisu

En pysty 
yhdistämään 
parranajokon-
etta.

Et ole ladannut 
sovellusta.

Sovellus on 
saatavilla 
iPhone 
4S:ään (tai 
uudempaan), 
jossa on iOS7 
tai uudempi.

Varmista, että 
par ran ajo ko-
nee seen on 
kytketty virta.

Yritä 
käynnistää 
älypuhelin 
uudelleen ja 
yritä uudelleen.

Muista avata 
sovellus.

Älypuhelin 
ei löydä 
parranajokon-
etta.

Varmista, että 
älypuhelimesi 
tukee 
Bluetooth 4.0 
-tekniikkaa tai 
sitä uudempaa.

Varmista, että 
Bluetooth-
toiminto on 
otettu sekä 
par ran ajo ko-
nees sa että 
äly pu he li mes-
sa käyttöön.

Varmista, että 
parranajokone 
on ladattu.

Puhdistusharjaspään vaihtaminen
Harjaspää kannattaa vaihtaa 3 kuukauden välein 
tai aiemmin, jos sen harjakset ovat vääntyneet tai 
vioittuneet.

Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta  
www.shop.philips.com/service ja Philips-
jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä oman 
maasi Philips-asiakaspalveluun (eri maiden 
tukipuhelinnumerot on lueteltu takuulehtisessä).
Saatavilla ovat seuraavat tarvikkeet ja varaosat:
 - SH70 Philips -ajopäät
 - HQ110 Philips-parranajokoneen ajopään 

puhdistussuihke
 - RQ111 Philips -partatrimmeri
 - SH575 Philips -puhdistusharja
 - SH560 Philips -puhdistusharjan 

harjaspäälisäosa
 - HQ8505-virtalähde

Huomautus: Tarvikkeiden saatavuus voi vaihdella 
maittain. 

Kierrätys
 - Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei 

saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana 
(2012/19/EU) (kuva 42).

 - Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää 
kiinteän ladattavan akun, jota ei saa hävittää 
tavallisen kotitalousjätteen (kuva 43) mukana 
(2006/66/EY). Suosittelemme, että viet laitteen 
viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin 
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa 
ammattilaiset irrottavat ladattavan akun.

 - Noudata oman maasi sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja 
paristojen kierrätystä ja hävittämistä koskevia 
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa 
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia 
haittavaikutuksia.

Akun poistaminen

Poista akku vain parranajokonetta 
hävitettäessä. Varmista ennen akun 
irrottamista, että parranajokone on irrotettu 
pistorasiasta ja että akku on täysin tyhjä.

Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kun 
käsittelet parranajokoneen avaamiseen 
tarvittavia työkaluja ja hävität akun.

1  Tarkista, onko parranajokoneen takana tai 
karvakammiossa ruuveja. Jos on, irrota ne.

2  Irrota parranajokoneen ulkopaneelit ruuvitaltalla 
tai muulla työkalulla. Irrota tarvittaessa myös 
muut ruuvit ja/tai osat, kunnes näet piirikortin ja 
akun.

3  Poista akku.

2 Käynnistä laite. 
3  Puhdista partatrimmeri ja ohjauskampa 

huuhtelemalla ne erikseen lämpimällä 
juoksevalla vedellä.

4  Katkaise laitteen virta puhdistuksen jälkeen.
5  Poista ylimääräinen vesi ravistamalla 

partatrimmeriä ja ohjauskampaa ja anna niiden 
kuivua.

6  Saat parhaan tuloksen, kun levität trimmerin 
terään pisaran ompelukoneöljyä kerran 
puolessa vuodessa.

Puhdistusharjalisäosan puhdistaminen
Puhdista puhdistusharjalisäosa aina käytön 
jälkeen.
1  Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.
2  Irrota harjaspää harjan alustasta (kuva 35).
3  Pese molemmat osat huolellisesti lämpimällä 

vedellä ja miedolla saippualla.
4  Kuivaa puhdistusharjalisäosa pyyhkeellä. 

Kiinnitä harjaspää takaisin harjan alustaan. 

Säilytys
Huomautus: Suosittelemme, että annat 
parranajokoneen ja sen lisäosien kuivua, ennen 
kuin asetat lisäosien suojukset paikoilleen ja 
parranajokoneen säilytyspussiinsa. 

 - Säilytä parranajokone omassa pussissaan.
 - Aseta puhdistusharjalisäosan suojus paikalleen, 

jotta puhdistusharja pysyy puhtaana.

Vaihto

Ajopäiden vaihto 
Parhaan ajotuloksen saamiseksi suosittelemme 
ajopäiden vaihtamista kahden vuoden välein  
(kuva 41). Vaihda ajopäät aina Philipsin alkuperäisiin 
ajopäihin (katso ‚Tarvikkeiden tilaaminen‘).
1  Katkaise laitteesta virta.
2  Vedä ajopään pidike irti teräyksikön alaosasta.
3  Käännä kiinnitysrenkaita vastapäivään ja irrota 

ne (kuva 36). Laita ne turvalliseen paikkaan.
4  Poista ajopäät pidikkeestä ja hävitä ne (kuva 37).
5 Aseta uudet ajopäät pidikkeeseen (kuva 38).

Huomautus: Varmista, että ajopäiden 
molemmilla puolilla olevat lovet asettuvat 
kunnolla ajopään pidikkeen kielekkeisiin.

6  Aseta kiinnitysrenkaat takaisin ajopäihin ja 
käännä niitä myötäpäivään (kuva 39). 

 - Jokaisessa kiinnitysrenkaassa on kaksi 
syvennystä, jotka asettuvat ajopään pidikkeen 
ulokkeisiin. Kierrä rengasta myötäpäivään niin, 
että se napsahtaa paikalleen (kuva 40).

Huomautus: Pidä ajopään pidikettä kädessäsi, 
kun asetat ajopäät ja kiinnitysrenkaat takaisin 
paikoilleen. Älä aseta ajopään pidikettä 
alustalle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

7  Napsauta ajopään pidike takaisin paikalleen 
teräyksikön alaosaan (kuva 34).



Teräyksikkö 
on likaantunut 
tai niin 
vaurioitunut, 
että moottori ei 
käynnisty.

Puhdista 
ajopäät 
perusteellisesti 
tai vaihda 
ne. Perehdy 
myös kohtaan 
Karvat tai lika 
haittaavat 
ajopäiden 
toimintaa, 
jossa on yksi-
tyis koh tai nen 
kuvaus siitä, 
miten voit 
puhdistaa 
ajopäät 
perusteellisesti.

Vettä vuotaa 
par ran-
ajo ko neen 
alaosasta.

Puhdistuksen 
aikana laitteen 
sisäosan ja 
ulkokuoren 
väliin saattaa 
kertyä vettä.

Tämä on 
normaalia, eikä 
siitä aiheudu 
vaaraa, 
koska kaikki 
elektroniset 
osat ovat 
tiiviissä 
virtayksikössä 
par ran ajo ko-
neen sisällä.

Karvat tai lika 
haittaavat 
ajopäiden 
toimintaa.

Puhdista 
ajopäät 
tavalliseen 
tapaan tai 
puhdista ne 
perusteellisesti.

Voit puhdistaa 
ajopäät 
perusteellisesti 
irrottamalla 
ajopäät 
yksitellen 
(katso 'Vaihto') 
ajopään 
pidikkeestä. 
Irrota sen 
jälkeen terä 
teräsäleiköstä 
ja huuhtele 
jokainen pari 
juoksevalla 
vedellä. Aseta 
huuhtelun 
jälkeen terä 
takaisin sitä 
vastaavaan 
teräsäleikköön. 
Aseta lopuksi 
ajopäät 
takaisin 
ajopään 
pidikkeeseen 
(katso 'Vaihto'). 

Parranajokone 
ei käynnisty, 
kun 
virtakytkintä 
painetaan.

Parranajokone 
on edelleen 
kytketty 
pistorasiaan. 
Tur val li suus-
syis tä par ran-
ajo ko net ta voi 
käyttää vain 
ilman johtoa.

Irrota 
parranajokone 
pistorasiasta 
ja kytke 
laitteeseen 
virta 
painamalla 
virtapainiketta.

Ladattava akku 
on tyhjä.

Lataa akku 
(katso 
'Lataaminen').

Matkalukko on 
käytössä.

Poista se 
käytöstä 
painamalla 
virtapainiketta 
3 sekuntia.


