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English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome. 

Please read this user manual, as it contains
information about the features of this shaver as
well as some tips to make shaving easier and more
enjoyable.

General description (Fig. 1)
1 Comb for beard styler attachment
2 Click-on beard styler attachment
3 Click-on trimmer attachment
4 Click-on shaving unit
5 On/off button
6 Socket for small plug
7 Exclamation mark
8 Replacement reminder
9 Battery charge indicator
10 Travel lock symbol
11 Cleaning reminder
12 Personal comfort settings bar
13 + and - buttons for personal comfort settings
14 SmartClean system
15 Cap of SmartClean system
16 On/off button
17 Replacement symbol
18 Cleaning symbol
19 Drying symbol
20 Ready symbol
21 Charge symbol
22 Cleaning cartridge for SmartClean system
23 Supply unit
24 Small plug
25 Retaining ring holder
26 Pouch

6 English



The accessories supplied may vary for different
products. The box shows the accessories that have
been supplied with your appliance.

Important safety information
Read this important information carefully before
you use the appliance and its accessories and
save it for future reference. The accessories
supplied may vary for different products.

Danger
- Keep the supply unit dry.

Warning
- To charge the battery, only use the detachable

supply unit (type HQ8505) provided with the
appliance.

- The supply unit contains a transformer. Do not
cut off the supply unit to replace it with another
plug, as this causes a hazardous situation.

- This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children without supervision.

- Always unplug the shaver before you clean it
under the tap.
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- Always check the appliance before you use it.
Do not use the appliance if it is damaged, as
this may cause injury. Always replace a
damaged part with one of the original type.

- Do not open the appliance to replace the
rechargeable battery.

Caution
- Never immerse the cleaning system or the

charging stand in water and do not rinse it
under the tap.

- Never use water hotter than 80°C to rinse the
shaver.

- Only use this appliance for its intended purpose
as shown in the user manual.

- For hygienic reasons, the appliance should only
be used by one person.

- Never use compressed air, scouring pads,
abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the
appliance.

- If your shaver comes with a cleaning system,
always use the original Philips cleaning fluid
(cartridge or bottle, depending on the type of
cleaning system).

- Always place the cleaning system on a stable,
level and horizontal surface to prevent leakage.

- If your cleaning system uses a cleaning
cartridge, always make sure the cartridge
compartment is closed before you use the
cleaning system to clean or charge the shaver.

- When the cleaning system is ready for use, do
not move it to prevent leakage of cleaning fluid.

- Water may drip from the socket at the bottom
of the shaver when you rinse it. This is normal
and not dangerous because all electronics are
enclosed in a sealed power unit inside the
shaver.
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- Do not use the supply unit in or near wall
sockets that contain an electric air freshener to
prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)
- This Philips appliance complies with all

applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.

General
- This shaver is waterproof. It is suitable for use in

the bath or shower and for cleaning under the
tap. For safety reasons, the shaver can
therefore only be used without cord.

- The appliance is suitable for mains voltages
ranging from 100 to 240 volts.

- The supply unit transforms 100-240 volts to a
safe low voltage of less than 24 volts.

The display
Note: Before you use the shaver for the first time,
remove the protective foil from the display.

Personal comfort settings
The appliance has a feature that allows you to
personalise your settings. You can choose
between three settings depending on your
personal shaving needs: comfort, dynamic or
efficiency. When you press the - or + button, the
segment of the personal comfort settings bar that
lights up shows the currently selected setting. You
can press the + or - button to select a different
setting.
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Charging
Quick charge: When you connect the shaver to the
wall socket, the lights of the battery charge
indicator light up one after another repeatedly.
When the shaver contains enough energy for one
shave, the bottom light of the battery charge
indicator starts to flash slowly.

While the shaver continues to charge, first the
bottom light of the battery charge indicator flashes
and then lights up continuously. Then the second
light flashes and lights up continuously, and so on
until the shaver is fully charged.

Battery fully charged
When the battery is fully charged, all lights of the
battery charge indicator light up white
continuously.

Note: This appliance can only be used without
cord. When you press the on/off button during or
after charging, you hear a sound to indicate that
the shaver is still connected to the wall socket.

Note: When the battery is full, the display switches
off automatically after 30 minutes. 

Battery low
When the battery is almost empty, the bottom light
of the battery charge indicator flashes orange and
you hear a sound.

Remaining battery charge
The remaining battery charge is shown by the
lights of the battery charge indicator that light up
continuously.
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Cleaning reminder
Clean the shaver after every shave for optimal
performance. When you switch off the appliance,
the cleaning reminder flashes to remind you to
clean the appliance. 

Travel lock
You can lock the appliance when you are going to
travel. The travel lock prevents the appliance from
being switched on by accident.

Activating the travel lock
1 Press the on/off button for 3 seconds to enter

the travel lock mode. 

While you activate the travel lock, the travel
lock symbol lights up white continuously. When
the travel lock is activated, the appliance
produces a sound and the travel lock symbol
flashes.

Deactivating the travel lock
1 Press the on/off button for 3 seconds.

The travel lock symbol flashes and then lights
up continuously. The appliance is now ready for
use again.

Note: You can also deactivate the travel lock by
connecting the appliance to the wall socket.

11English



Replacement reminder
For maximum shaving performance, we advise you
to replace the shaving heads every two years.

The appliance is equipped with a replacement
reminder which reminds you to replace the
shaving heads. The shaving unit symbol lights up
white continuously, the arrows flash white and the
appliance beeps to indicate that you have to
replace the shaving heads.

Note: After replacing the shaving heads, you need
to reset the replacement reminder by pressing the
on/off button for 7 seconds.

Exclamation mark
Overheating
If the appliance overheats during charging, the
exclamation mark flashes orange. When this
happens, the shaver switches off automatically.
Charging continues once the temperature of the
appliance has decreased to the normal level.

Blocked shaving heads
If the shaving heads are blocked, the exclamation
mark lights up orange continuously. The
replacement reminder and the cleaning reminder
flash white alternately and you hear a sound. In
this case, the motor cannot run because the
shaving heads are soiled or damaged.

If the shaving heads are soiled, you have to clean
them. If the shaving heads are damaged, you have
to replace them.

Charging
Charge the shaver before you use it for the first
time and when the display indicates that the
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battery is almost empty. The battery charge is
indicated by the lights of the battery charge
indicator on the display. 

When you connect the shaver to the wall socket,
you hear a sound.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged
shaver has a shaving time of up to 50 minutes.

Note: You cannot use the appliance while it is
charging.

Charging with the supply unit
1 Make sure the appliance is switched off.

1

2

2 Put the supply unit in the wall socket and put
the small plug in the appliance. 

3 After charging, remove the supply unit from the
wall socket and pull the small plug out of the
appliance.

Charging in the SmartClean system (specific types
only)

1 Put the small plug in the back of the
SmartClean system.

2 Put the supply unit in the wall socket.

3 Press the top cap to be able to place the shaver
in the holder ('click').

4 Hold the shaver upside down above the holder.
Make sure the front of the shaver points
towards the SmartClean system.
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1

2

3 5 Place the shaver in the holder (1), tilt the shaver
backwards (2) and press down the top cap to
connect the shaver (‘click’) (3).

Note: The battery symbol starts to flash to indicate
that the appliance is charging. When the battery is
fully charged, the battery symbol lights up
continuously.

Using the appliance
Note: This appliance can only be used without
cord.

Switching the appliance on and off
- To switch on the appliance, press the on/off

button once.

The display lights up for a few seconds.

- To switch off the appliance, press the on/off
button once.

The display lights up for a few seconds and
shows the remaining battery charge.

Shaving
Skin adaptation period
Your first shaves may not bring you the result you
expect and your skin may even become slightly
irritated. This is normal. Your skin and beard need
time to adapt to any new shaving system. To allow
your skin to adapt to this new appliance, we advise
you to shave regularly (at least 3 times a week)
and exclusively with this appliance for a period of
3 weeks.

Shaving tips
- Select your personal comfort settings (see ‘The

display’).
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- To ensure the best result, we advise you to pre-
trim your beard if you have not shaved for 3
days or longer.

Dry shaving
1 Switch on the appliance.

The display lights up for a few seconds.

2 Move the shaving heads over your skin in
circular movements.

Note: Circular movements provide better
shaving results than straight movements.

3 Clean the appliance after use (see 'Cleaning
and maintenance').

Wet shaving
You can also use this appliance on a wet face with
shaving foam or shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow
the steps below:

1 Apply some water to your skin.

2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.
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3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure
that the shaving unit glides smoothly over your
skin.

4 Switch on the appliance.

5 Move the shaving heads over your skin in
circular movements.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure
that it continues to glide smoothly over your
skin.

6 Dry your face.

7 Clean the appliance after use (see 'Cleaning
and maintenance').

Note: Make sure you rinse all foam or shaving
gel off the appliance.

Using the click-on attachments
Note: The accessories supplied may vary for
different products. The box shows the accessories
that have been supplied with your appliance.

Removing or attaching the click-on
attachments
1 Make sure the appliance is switched off.

2 Pull the attachment straight off the appliance. 

Note: Do not twist the attachment while you
pull it off the appliance.
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3 Insert the lug of the attachment into the slot in
the top of the appliance. Then press down the
attachment to attach it to the appliance (‘click’).

Using the trimmer attachment
You can use the trimmer attachment to groom
your sideburns and moustache.

1 Attach the attachment to the appliance (‘click’).

2 Switch on the appliance.

The display lights up for a few seconds.

3 Hold the trimmer attachment perpendicular to
the skin and move the appliance downwards
while you exert gentle pressure.

4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning
and maintenance').

Using the beard styler attachment with
comb
You can use the beard styler attachment with the
comb attached to style your beard at one fixed
setting, but also at different length settings. You
can also use it to pre-trim any long hairs before
shaving for a more comfortable shave.

The length settings on the beard styler attachment
correspond to the remaining hair length after
cutting and range from 1 to 5mm.

1 Attach the attachment to the appliance ('click').

17English



2 Slide the comb straight into the guiding grooves
on both sides of the beard styler attachment
(‘click’).

2

1

3 Press the length selector and then push it to the
left or right to select the desired hair length
setting.

4 Switch on the appliance.

5 Move the appliance upwards while you exert
gentle pressure. Make sure the front of the
comb is in full contact with the skin. 

6 Clean the attachment after use (see 'Cleaning
and maintenance').

Using the beard styler attachment without
comb
You can use the beard styler attachment without
the comb to contour your beard, moustache,
sideburns or neckline to a length of 0.5mm. 

1 Pull the comb off the beard styler attachment.
Note: Grab the comb in the center to pull it off
the beard styler attachment. Do not pull at the
sides of the comb.

2 Switch on the appliance.

3 Hold the beard styler attachment perpendicular
to the skin and move the appliance downwards
while you exert gentle pressure.

4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning
and maintenance').
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Cleaning and maintenance
The accessories supplied may vary for different
products. The box shows the accessories that have
been supplied with your appliance.

Cleaning the shaver in the SmartClean system
SmartClean system Plus has two phases: the
rinsing phase and the drying phase.

Preparing the SmartClean system for use
Caution: Do not tilt the SmartClean system to
prevent leakage.

Note: Hold the SmartClean system while you
prepare it for use.

Note: If you clean the shaver in the SmartClean
system once a week, the SmartClean cartridge
lasts approximately three months.

1 Put the small plug in the back of the
SmartClean system.

2 Put the supply unit in the wall socket.

2

1

3 Press the button on the side of the SmartClean
system (1) and lift the top part of the
SmartClean system (2).

4 Pull the seal off the cleaning cartridge.

19English



5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean
system.

6 Push the top part of the SmartClean system
back down (‘click’).

Using the SmartClean system
Caution: Always shake excess water off the
shaver before you place it in the SmartClean
system.

1 Press the top cap to be able to place the shaver
in the holder ('click').

2 Hold the shaver upside down above the holder.
Make sure the front of the shaver points
towards the SmartClean system.
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1

2

3 3 Place the shaver in the holder (1), tilt the shaver
backwards (2) and press down the top cap to
connect the shaver ('click') (3).

The battery symbol starts to flash, which
indicates that the shaver is charging.

4 Press the on/off button on the SmartClean
system to start the cleaning program.

During the rinsing phase, the rinsing symbol
flashes. When the rinsing phase is done (after
approx. 10 minutes), the rinsing symbol lights up
continuously.

After the rinsing phase, the drying phase starts
automatically. During this phase, the drying
symbol flashes. When the drying phase is done
(after approx. 4 hours), the drying symbol lights up
continuously. 

When the cleaning program is done, the ready
symbol lights up continuously.

30 minutes after the cleaning program and
charging are done, the SmartClean system
switches off automatically.

The battery symbol lights up continuously to
indicate that the shaver is fully charged. Charging
takes approx. 1 hour.

Note: If you press the on/off button of the
SmartClean system during the cleaning program,
the program aborts. In this case, the rinsing or
drying symbol goes out.

Note: If you remove the supply unit from the wall
socket during the cleaning program, the program
aborts.
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Replacing the cartridge of the SmartClean
system
Replace the cleaning cartridge when the
replacement symbol flashes orange or when you
are no longer satisfied with the cleaning result. If
you clean the shaver in the SmartClean system
once a week, the SmartClean cartridge lasts
approximately three months.

2

1

1 Press the button on the side of the SmartClean
system (1) and lift the top part of the
SmartClean system (2).

2 Remove the cleaning cartridge from the
SmartClean system and pour out any remaining
cleaning fluid.

You can simply pour the cleaning fluid down
the sink.

3 Throw away the empty cleaning cartridge.

4 Unpack the new cleaning cartridge and pull off
the seal.

5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean
system.

6 Push the top part of the SmartClean system
back down (‘click’).
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Cleaning the shaver under the tap
Clean the shaver after every shave for optimal
performance. 

Caution: Be careful with hot water. Always check
if the water is not too hot, to prevent burning
your hands. 

Note: Never dry the shaving unit with a towel or
tissue, as this may damage the shaving heads.

1 Switch on the appliance.

2 Rinse the shaving unit under a warm tap.

3 Switch off the appliance. Pull the shaving head
holder off the bottom part of the shaving unit.

4 Rinse the hair chamber under the tap.

5 Rinse the shaving head holder under a warm
tap.

6 Carefully shake off excess water and let the
shaving head holder dry.
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7 Attach the shaving head holder to the bottom
part of the shaving unit (‘click’).

Cleaning the click-on attachments
Note: Never dry the trimmer or beard styler
attachments with a towel or tissue, as this may
damage the trimming teeth.

Cleaning the trimmer attachment
Clean the trimmer attachment every time you have
used it.

1 Switch on the appliance with the trimmer
attachment attached.

2 Rinse the attachment under a warm tap.

3 After cleaning, switch off the appliance.

4 Carefully shake off excess water and let the
attachment dry.

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth
of the attachment with a drop of sewing machine
oil regularly.

Cleaning the beard styler attachment
Clean the beard styler attachment every time you
have used it.

1 Pull the comb off the beard styler attachment.
Note: Grab the comb in the centre to pull it off
the beard styler attachment. Do not pull at the
sides of the comb.

2 Switch on the appliance.
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3 Rinse the beard styler attachment and the
comb separately under a warm tap.

4 After cleaning, switch off the appliance.

5 Carefully shake off excess water and let the
beard styler attachment and comb dry.

6 For optimal performance, lubricate the teeth of
the attachment with a drop of sewing machine
oil regularly.

Storage
1 Store the appliance in the pouch supplied.

Note: Make sure the appliance is dry before you
store it in the pouch.

Replacement
Replacing the shaving heads

2yrs
For maximum shaving performance, we advise you
to replace the shaving heads every two years.
Replace damaged shaving heads immediately.
Always replace the shaving heads with original
Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').

Replacement reminder
The replacement reminder indicates that the
shaving heads need to be replaced.The shaving
unit symbol lights up continuously, the arrows
flash white and you hear a beep when you switch
off the shaver.

1 Switch off the appliance.
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2 Pull the shaving head holder off the bottom
part of the shaving unit.

1

3

2

3 Place the retaining ring holder on the retaining
ring (1), turn it anticlockwise (2) and lift it off the
shaving head (3).

Remove the retaining ring from the retaining
ring holder and repeat this process for the other
retaining rings.

4 Remove the shaving heads from the shaving
head holder.

Throw away the used shaving heads
immediately to avoid mixing them with the new
shaving heads.

5 Place the shaving heads in the shaving head
holder.

Note: Make sure the notches on both sides of
the shaving heads fit exactly onto the
projections in the shaving head holder.

3

1

2

6 Place the retaining ring holder on the retaining
ring (1), place it on the shaving head (2) and turn
it clockwise (3) to reattach the retaining ring.
Repeat this process for the other retaining rings.
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- Each retaining ring has two recesses that fit
exactly into the projections of the shaving
head holder. Turn the ring clockwise until
your hear a click to indicate that the ring is
fixed.

2

1
Note: Hold the shaving head holder in your
hand when you reinsert the shaving heads and
reattach the retaining rings. Do not place the
shaving head holder on a surface when you do
this, as this may cause damage.

7 Attach the shaving head holder to the bottom
part of the shaving unit (‘click’).

8 To reset the replacement reminder, press and
hold the on/off button for approx. 7 seconds.
Wait until you hear two beeps.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit
www.shop.philips.com/service or go to your
Philips dealer. You can also contact the Philips
Consumer Care Centre in your country (see the
worldwide guarantee leaflet for contact details).

The following accessories and spare parts are
available:
- SH90 Philips shaving heads
- HQ110 Philips shaving head cleaning spray
- RQ111 Philips beard styler attachment
- RQ585 Philips cleansing brush attachment
- RQ560/RQ563 Philips cleansing brush heads
- JC301/JC302/JC303/JC304/JC305 cleaning

cartridge
- HQ8505 supply unit
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Note: The availability of the accessories may differ
by country. 

Recycling
- Do not throw away the product with the normal

household waste at the end of its life, but hand
it in at an official collection point for recycling.
By doing this, you help to preserve the
environment.

- This product contains a built-in rechargeable
battery which shall not be disposed of with
normal household waste. We strongly advise
you to take your product to an official collection
point or a Philips service centre to have a
professional remove the rechargeable battery.

- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the
environment and human health.

Removing the rechargeable shaver battery
Only remove the rechargeable battery
when you discard the shaver. Before you
remove the battery, make sure that the
shaver is disconnected from the wall socket
and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions
when you handle tools to open the shaver
and when you dispose of the rechargeable
battery.

Be careful, the battery strips are sharp.

1 Insert the screwdriver into the slot between the
front and back panel in the bottom of the
appliance. Remove the back panel.

2 Remove the front panel.
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3 Unscrew the two screws at the top of the inner
panel and remove the inner panel.

4 Remove the rechargeable battery with a
screwdriver.

Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions
The shaving heads (cutters and guards) are not
covered by the terms of the international
guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common
problems you could encounter with the appliance.
If you are unable to solve the problem with the

information below, visit www.philips.com/support for
a list of frequently asked questions or contact the
Consumer Care Center in your country.

Shaver
Problem Possible cause Solution

The appliance
does not work
when I press the
on/off button.

The appliance is still
attached to the wall
socket. For safety
reasons, the
appliance can only
be used without
cord.

Unplug the appliance and
press the on/off button to
switch on the appliance.

 The rechargeable
battery is empty.

Recharge the battery (see
'Charging').
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Problem Possible cause Solution

 The travel lock is
activated.

Press the on/off button for
3 seconds to deactivate the
travel lock.

The shaving unit is
soiled or damaged
to such an extent
that the motor
cannot run. 

Clean the shaving heads
thoroughly or replace
them. Also see 'Hairs or dirt
obstruct the shaving heads'
for a detailed description of
how to clean the shaving
heads thoroughly.

The appli
ance does not
shave as well as
it used to.

The shaving heads
are damaged or
worn.

Replace the shaving heads
(see 'Replacement').

 Hairs or dirt obstruct
the shaving heads.

Clean the shaving heads in
the regular way (see
'Cleaning and
maintenance') or clean
them thoroughly.

  To clean the shaving heads
thoroughly, remove the
shaving heads from the
shaving head holder one
by one (see
'Replacement'). Then
separate the cutter from its
guard and rinse each
matching set under the tap.
After rinsing, place the
cutter back into its
corresponding guard.
Finally, put the shaving
heads back into the
shaving head holder (see
'Replacement'). 
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Problem Possible cause Solution

I replaced the
shaving heads,
but the display
still shows the
replacement
reminder.

You have not reset
the appliance. 

Reset the appliance by
pressing the on/off button
for approx. 7 seconds (see
'Replacing the shaving
heads').

A shaving unit
symbol has
suddenly
appeared on the
display.

This symbol
reminds you to
replace the shaving
heads.

Replace the shaving heads
(see 'Replacement').

An exclamation
mark has
suddenly
appeared on the
display while the
appliance is
charging.

The appliance is
overheated. 

Disconnect the appliance
from the wall socket for
approx. 10 minutes.

An exclamation
mark, the
replacement
reminder and
the cleaning
reminder have
suddenly
appeared on the
display.

The shaving heads
are damaged.

Replace the shaving heads
(see 'Replacement').

 The shaving heads
are soiled.

Clean the shaving heads
(see 'Cleaning and
maintenance'). Also see
'Hairs or dirt obstruct the
shaving heads' for a
detailed description of how
to clean the shaving heads
thoroughly.
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Problem Possible cause Solution

Water is leaking
from the bottom
of the appliance.

During cleaning,
water may collect
between the inner
body and the outer
shell of the
appliance.

This is normal and not
dangerous because all
electronics are enclosed in
a sealed power unit inside
the appliance.

SmartClean system
Problem Possible cause Solution

The SmartClean
system does not
work when I
press the on/off
button.

The SmartClean
system is not
connected to the
wall socket.

Put the small plug in the
SmartClean system and put
the supply unit in the wall
socket.

The shaver is not
entirely clean
after I clean it in
the SmartClean
system.

You have not
placed the shaver in
the SmartClean
system properly, so
there is no electrical
connection
between the
SmartClean system
and the shaver.

Press down the top cap
(‘click’) to ensure a proper
connection between the
shaver and the SmartClean
system.

 The cleaning
cartridge needs to
be replaced.

Replace the cleaning
cartridge (see 'Replacing
the cartridge of the
SmartClean system').

 The cleaning
cartridge is empty.
The replacement
symbol flashes to
indicate that you
have to replace the
cleaning cartridge.

Place a new cleaning
cartridge in the SmartClean
system (see 'Replacing the
cartridge of the SmartClean
system').
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Problem Possible cause Solution

 You have used
another cleaning
fluid than the
original Philips
cleaning cartridge.

Only use the original
Philips cleaning cartridge.

 The drain of the
cleaning cartridge is
blocked.

Remove the cartridge from
the SmartClean system and
push the hairs down the
drain with a toothpick.

The shaver is not
fully charged
after I charge it
in the
SmartClean
system.

You have not
placed the shaver in
the SmartClean
system properly, so
there is no electrical
connection
between the
SmartClean system
and the shaver.

Press down the top cap
(‘click’) to ensure a proper
connection between the
shaver and the SmartClean
system.
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Português do Brasil

Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à
Philips! Para aproveitar todos os benefícios
oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu
produto na página www.philips.com/welcome. 

Leia este manual do usuário, pois ele contém
informações sobre os recursos deste barbeador e
algumas dicas para facilitar o barbear e torná-lo
mais agradável.

Descrição geral (Fig. 1)
1 Pente para o acessório aparador de barba
2 acessório modelador de barba com encaixe

click-on
3 Acessório do aparador com encaixe click-on
4 Unidade de corte com encaixe click-on
5 Botão liga/desliga
6 Entrada para o plugue pequeno
7 Ponto de exclamação
8 Lembrete de substituição
9 Indicador de carga da bateria
10 Símbolo da trava para viagem
11 Lembrete de limpeza
12 Barra de configurações pessoais de conforto
13 Botões + e - para configurações pessoais de

conforto
14 Sistema SmartClean
15 Tampa do sistema SmartClean
16 Botão liga/desliga
17 Símbolo de substituição
18 Símbolo de limpeza
19 Símbolo de secagem
20 Símbolo Pronto
21 Símbolo de carregamento
22 Cartucho de limpeza para o sistema

SmartClean
23 Fonte de alimentação

34 Português do Brasil



24 Plugue pequeno
25 Suporte do anel de retenção
26 Estojo
Os acessórios fornecidos podem variar para
produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios
que foram fornecidos com seu aparelho.

Informações importantes de segurança
Leia atentamente estas informações importantes
antes de usar o aparelho e seus acessórios.
Guarde-as para futuras consultas. Os acessórios
fornecidos podem variar para produtos diferentes.

Perigo
- Mantenha a fonte de alimentação seca.

Aviso
- Para carregar a bateria, use apenas a fonte de

alimentação removível (tipo HQ8505) fornecida
com o aparelho.

- A fonte de alimentação contém um
transformador. Não desligue a fonte de
alimentação para trocá-la por outro conector,
pois isso causará uma situação perigosa.
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- Este aparelho pode ser utilizado por crianças
de oito anos ou mais e por pessoas com
capacidade física, sensorial ou mental reduzida
ou com pouca experiência e conhecimento,
desde que sejam supervisionadas ou instruídas
sobre o uso do aparelho de forma segura e
estejam cientes dos riscos envolvidos. Não
deixe o aparelho ao alcance de crianças.
Crianças não devem realizar a limpeza ou a
manutenção sem a supervisão de um adulto.

- Sempre desconecte o barbeador da tomada
antes de lavá-lo com água corrente.

- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo.
Não use o aparelho se ele estiver danificado,
pois isso pode causar ferimentos. Sempre
substitua uma peça danificada por outra do
tipo original.

- Não abra o aparelho para trocar a bateria
recarregável.

Atenção
- Nunca mergulhe o sistema de limpeza ou o

suporte para carregamento na água nem lave-o
sob água corrente.

- Nunca lave o barbeador usando água com
temperatura superior a 80°C.

- Só use este aparelho para o propósito ao qual
ele se destina, conforme mostrado no manual
do usuário.

- Por questões de higiene, o aparelho só deve
ser utilizado por uma pessoa.

- Nunca use ar comprimido, palhas de aço,
agentes de limpeza abrasivos ou líquidos
agressivos como gasolina ou acetona para
limpar o aparelho.
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- Se o seu barbeador vier com um sistema de
limpeza, sempre use o fluido de limpeza
original da Philips (cartucho ou garrafa,
dependendo do tipo de sistema de limpeza).

- Sempre apoie o sistema de limpeza em uma
superfície estável, nivelada e horizontal para
evitar vazamento.

- Se o seu sistema de limpeza usar um cartucho
de limpeza, verifique sempre se o
compartimento do cartucho está fechado antes
de usar o sistema de limpeza para limpar ou
carregar o barbeador.

- Quando o sistema de limpeza estiver pronto
para uso, não o mova para evitar vazamento do
fluido de limpeza.

- É possível que pingue água pela tomada na
parte inferior do barbeador quando você for
lavá-lo. Isso é normal e não há riscos porque os
componentes eletrônicos estão protegidos em
uma unidade elétrica vedada dentro do
barbeador.

- Não use a fonte de alimentação em tomadas
que contenham um purificador de ar elétrico,
nem perto delas, para evitar danos irreparáveis
à fonte de alimentação.

Campos eletromagnéticos
- Este aparelho Philips está em conformidade

com todos os padrões e regulamentos
aplicáveis relacionados à exposição a campos
eletromagnéticos.
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Informações gerais
- Este barbeador é à prova d'água. Ele é

adequado para uso na banheira ou no chuveiro
e para limpeza em água corrente. Por questões
de segurança, o barbeador só pode ser usado
sem fio.

- Este aparelho é adequado para voltagens de
100 a 240 volts.

- A fonte de alimentação transforma a tensão de
100-240 volts em uma tensão segura, inferior a
24 volts.

O display
Nota: antes de usar o barbeador pela primeira vez,
retire a proteção do display.

Configurações pessoais de conforto
O dispositivo tem um recurso que permite
personalizar suas configurações. Escolha entre três
ajustes de velocidade, de acordo com suas
necessidades pessoais de barbear: conforto,
dinâmico ou eficiência. Ao pressionar o botão - ou
+, o segmento da barra de ajustes pessoais de
conforto que se acende mostra o ajuste
selecionado. Você pode pressionar o botão + ou -
para selecionar outro ajuste.
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Carregamento
Carga rápida: Ao conectar o barbeador à tomada,
as luzes do indicador de carga da bateria se
acendem uma após a outra repetidamente.
Quando o barbeador tiver energia suficiente para
um barbear, a luz inferior do indicador de carga
começa a piscar lentamente.

Durante o carregamento do barbeador, primeiro a
luz inferior do indicador de carga da bateria
piscará e se acenderá de modo contínuo. Em
seguida, a segunda luz piscará e se acenderá de
modo contínuo, até que o barbeador esteja
totalmente carregado.

Bateria totalmente carregada
Quando a bateria está completamente carregada,
todas as luzes do indicador de carga da bateria
acendem na cor branca de forma contínua.

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.
Ao pressionar o botão liga/desliga durante ou
após o carregamento, você ouve um aviso sonoro
para indicar que o barbeador ainda está
conectado à tomada.

Nota: Quando a bateria estiver cheia, o visor se
desligará automaticamente após 30 minutos. 

Bateria fraca
Quando a bateria está quase descarregada, a luz
inferior do indicador da bateria pisca na cor
laranja, e você ouve um som.
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Carga restante da bateria
A carga restante da bateria é indicada pelas luzes
do indicador de carga da bateria que acendem
continuamente.

Lembrete de limpeza
Limpe o barbeador após cada uso para obter o
melhor desempenho. Quando você desliga o
aparelho, o lembrete de limpeza emite um som
para lembrá-lo de limpar o aparelho. 

Trava para viagem
Você pode travar o aparelho quando for viajar. A
trava para viagem impede que o aparelho seja
ligado acidentalmente.

Ativação da trava para viagem
1 Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos

para entrar no modo de trava para viagem. 

Ao ativar a trava para viagem, o símbolo de
trava para viagem se acende na cor branca de
forma contínua. Quando a trava para viagem é
ativada, o aparelho produz um som e o símbolo
da trava pisca.

Desativação da trava para viagem
1 Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos.
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O símbolo da trava de viagem pisca de maneira
intermitente e depois fica aceso
continuamente. O aparelho está pronto para
ser usado novamente.

Nota: Você pode também desativar a trava de
viagem ao conectar o aparelho na tomada.

Lembrete de substituição
Para obter o melhor desempenho do barbeador,
recomendamos substituir a unidade de corte a
cada dois anos.

O aparelho apresenta um lembrete de substituição
que avisa quando você deve substituir as cabeças
de corte. O símbolo da unidade de corte se
acende na cor branca de modo contínuo, as setas
piscam na cor branca e o aparelho emite um bipe
para indicar que é necessário substituir as cabeças
de corte.

Nota: Depois de substituir as cabeças de corte,
você deve reiniciar o lembrete de substituição
pressionando o botão liga/desliga por 7 segundos.

Ponto de exclamação
Sobreaquecimento
Se o aparelho ficar muito quente durante o
carregamento, o ponto de exclamação fica
piscando na cor laranja. Quando isso acontece, o
barbeador se desliga automaticamente. O
carregamento continua quando a temperatura do
aparelho diminui para o nível normal.
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Cabeças de corte bloqueadas
Se as cabeças de corte estiverem travadas, o
ponto de exclamação se acenderá na cor laranja
de forma contínua. O lembrete de substituição e o
lembrete de limpeza piscam na cor branca
alternadamente e você ouve um aviso sonoro.
Nesse caso, o motor não funciona porque as
cabeças de corte estão sujas ou danificadas.

Se as cabeças de corte ficarem sujas, limpe-as. Se
as cabeças de corte ficarem danificadas, será
necessário substituí-las.

Carregamento
Carregue o barbeador antes de utilizá-lo pela
primeira vez e quando o visor indicar que a bateria
está quase vazia. A carga da bateria é indicada
pelas luzes do indicador de carga no visor. 

Ao conectar o barbeador à tomada, você ouve um
aviso sonoro.

O carregamento leva cerca de 1 hora. Um
barbeador totalmente carregado funciona por até
50 minutos.

Nota: Você não pode usar o aparelho durante o
carregamento.

Carregamento com a fonte de alimentação
1 Verifique se o aparelho está desligado.

1

2

2 Insira a fonte de alimentação na tomada
elétrica e o conector pequeno no aparelho. 

3 Após o carregamento, remova a fonte de
alimentação da tomada elétrica e desconecte o
conector pequeno do aparelho.
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Carregando no sistema SmartClean (somente em
alguns modelos)

1 Coloque o plugue pequeno na parte traseira do
sistema SmartClean.

2 Conecte a fonte de alimentação a uma tomada
na parede.

3 Pressione o encaixe superior para poder
colocar o barbeador no suporte (haverá um
"clique").

4 Segure o barbeador de cabeça para baixo
acima do suporte. Verifique se a parte frontal
do barbeador aponta em direção ao sistema
SmartClean.

1

2

3 5 Coloque o barbeador no suporte (1), incline o
barbeador para trás (2) e pressione a tampa
superior para conectar o barbeador (até ouvir
um "clique") (3).

Nota: O símbolo de bateria começa a piscar para
indicar que o aparelho está carregando. Quando a
bateria estiver totalmente carregada, o símbolo da
bateria se acenderá.

Utilização do aparelho
Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.
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Como ligar e desligar o aparelho
- Para ligar o aparelho, pressione o botão

liga/desliga uma vez.

O display acende por alguns segundos.

- Para desligar o aparelho, pressione o botão
liga/desliga uma vez.

O display acende por alguns segundos e exibe
a capacidade de carga restante da bateria.

Barbear
Período de adaptação da pele
Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não
obtenha os resultados desejados e sua pele fique
levemente irritada. Isso é comum. Sua pele e a
barba precisam de um tempo para se adaptar a
novos sistemas de barbear. Para que sua pele
possa se adaptar a este novo aparelho,
recomendamos que você faça a barba
regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) e
exclusivamente com ele, por um período de 3
semanas.

Dicas de barbear
- Selecione seus ajustes pessoais de conforto

(consulte "Visor").
- Para garantir os melhores resultados,

recomendamos que você apare previamente a
barba se não se barbeou nos últimos 3 dias ou
mais.

Barbear a seco
1 Ligue o aparelho.

O display acende por alguns segundos.
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2 Mova as cabeças de corte sobre a pele em
movimentos circulares.

Nota: Movimentos circulares produzem
resultados melhores do que movimentos retos.

3 Limpe o aparelho após o uso (consulte
'Limpeza e manutenção').

Barbear com a pele molhada
Você também pode usar este aparelho com a pele
molhada usando espuma ou gel de barbear.

Para se barbear com espuma ou gel de barbear,
siga as etapas abaixo:

1 Aplique um pouco de água sobre a pele.

2 Aplique a espuma ou o gel de barbear sobre a
pele.

3 Use água corrente para lavar a unidade de
corte e garantir que ela deslize suavemente
pela pele.

4 Ligue o aparelho.
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5 Mova as cabeças de corte sobre a pele em
movimentos circulares.

Nota: Lave a unidade de corte regularmente
para garantir que ela continue deslizando
suavemente pela pele.

6 Seque o rosto.

7 Limpe o aparelho após o uso (consulte
'Limpeza e manutenção').

Nota: Verifique se você retirou toda a espuma e
gel de barbear do aparelho.

Utilizar os acessórios com encaixe click-on
Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para
produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios
que foram fornecidos com seu aparelho.

Remoção ou colocação dos acessórios com
encaixe click-on
1 Verifique se o aparelho está desligado.

2 Puxe o acessório para fora do aparelho. 

Nota: Não gire o aparelho quando puxá-la para
fora.

3 Insira a ponta do acessório no slot na parte
superior do aparelho. Em seguida, pressione o
acessório para encaixá-lo no aparelho (até
ouvir um "clique").

Utilizar o acessório do aparador
Você poderá usar o acessório do aparador para
modelar suas costeletas e bigode.
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1 Encaixe o acessório no aparelho (até ouvir um
"clique").

2 Ligue o aparelho.

O display acende por alguns segundos.

3 Segure o acessório do aparador perpendicular
à pele e mova o aparelho para baixo
pressionando suavemente.

4 Limpe o acessório após o uso (consulte
'Limpeza e manutenção').

Utilizar o modelador de barba com pente
Você pode utilizar o modelador de barba com um
pente encaixado para modelar a barba em um
ajuste fixo, mas também em ajustes de
comprimentos diferentes. Você também pode
usá-lo para aparar previamente pelos longos para
ter um barbear mais confortável.

Os ajustes de comprimento no modelador de
barba correspondem ao comprimento dos pelos
restantes após o corte e variam de 1 a 5 mm.

1 Encaixe o acessório no aparelho (até ouvir um
"clique").

2 Deslize o pente pelas ranhuras em ambos os
lados do modelador de barba (você ouvirá um
"clique").
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2

1

3 Pressione o seletor de altura e empurre-o para
a direita ou esquerda para selecionar o ajuste
da altura do pelo desejado.

4 Ligue o aparelho.

5 Mova o aparelho para cima ao pressionar
suavemente. A parte frontal do pente deve ficar
sempre em contato total com a pele. 

6 Limpe o acessório após o uso (consulte
'Limpeza e manutenção').

Utilizar o modelador de barba sem pente
Você pode utilizar o acessório modelador de
barba sem o pente para contornar a barba, o
bigode ou as costeletas e linha do pescoço até um
comprimento de 0,5 mm. 

1 Retire o pente do modelador de barba.
Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo
para fora do modelador de barba. Não puxe o
pente pelas laterais.

2 Ligue o aparelho.

3 Segure o acessório modelador de barba
perpendicular à pele e mova o aparelho para
baixo pressionando suavemente.

4 Limpe o acessório após o uso (consulte
'Limpeza e manutenção').

Limpeza e manutenção
Os acessórios fornecidos podem variar para
produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios
que foram fornecidos com seu aparelho.
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Limpeza do barbeador no sistema SmartClean
O sistema SmartClean Plus tem duas fases: a fase
de lavagem e a fase de secagem.

Preparação do sistema SmartClean para a
utilização
Cuidado: Não incline o sistema SmartClean para
evitar vazamento.

Nota: Segure o sistema SmartClean enquanto você
o prepara para o uso.

Nota: Se você limpar o barbeador no sistema
SmartClean uma vez por semana, o cartucho do
SmartClean durará cerca de três meses.

1 Coloque o plugue pequeno na parte traseira do
sistema SmartClean.

2 Conecte a fonte de alimentação a uma tomada
na parede.

2

1

3 Pressione o botão na parte lateral do sistema
SmartClean (1) e retire a parte superior do
sistema SmartClean (2).

4 Puxe a vedação para fora do cartucho de
limpeza.
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5 Coloque o cartucho de limpeza no sistema
SmartClean.

6 Pressione a parte superior do sistema
SmartClean novamente para baixo (até ouvir
um "clique").

Utilização do sistema SmartClean
Cuidado: Certifique-se de sempre tirar o excesso
de água do barbeador antes de colocá-lo no
sistema SmartClean.

1 Pressione o encaixe superior para poder
colocar o barbeador no suporte (haverá um
"clique").

2 Segure o barbeador de cabeça para baixo
acima do suporte. Verifique se a parte frontal
do barbeador aponta em direção ao sistema
SmartClean.
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1

2

3 3 Coloque o barbeador no suporte (1), incline o
barbeador para trás (2) e pressione a tampa
superior para conectar o barbeador (até ouvir
um "clique") (3).

O símbolo de bateria começa a piscar, o que
indica que o barbeador está carregando.

4 Pressione o botão liga/desliga no sistema
SmartClean para iniciar o programa de limpeza.

Durante a fase de enxágue, o símbolo de enxágue
pisca. Quando a fase de enxágue terminar (após
cerca de 10 minutos), o símbolo de enxágue se
acenderá continuamente.

Após a fase de enxágue, a fase de secagem
começará automaticamente. Durante essa fase, o
símbolo de secagem pisca. Quando a fase de
secagem terminar (após cerca de 4 horas), o
símbolo de secagem se acenderá continuamente. 

Quando o programa de limpeza é concluído, o
símbolo Pronto fica aceso continuamente.

30 minutos depois dos programas de limpeza e
carregamento serem concluídos, o sistema
SmartClean é desligado automaticamente.

O símbolo da bateria mantém-se continuamente
aceso para indicar que o barbeador está
completamente carregado. O carregamento leva
cerca de 1 hora.

Nota: Se você pressionar o botão liga/desliga do
sistema SmartClean durante o programa de
limpeza, o programa será interrompido. Nesse
caso, o símbolo de lavagem ou secagem é exibido.
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Nota: Se remover a fonte de alimentação da
tomada elétrica durante o programa de limpeza, o
programa será interrompido.

Substituição do cartucho do sistema
SmartClean
Substitua o cartucho de limpeza quando o
símbolo de substituição piscar na cor laranja ou
quando não estiver satisfeito com o resultado da
limpeza. Se você limpar o barbeador no sistema
SmartClean uma vez por semana, o cartucho do
SmartClean durará cerca de três meses.

2

1

1 Pressione o botão na parte lateral do sistema
SmartClean (1) e retire a parte superior do
sistema SmartClean (2).

2 Retire o cartucho de limpeza do sistema
SmartClean e qualquer líquido de limpeza
restante.

Você pode despejar o líquido de limpeza na
pia.

3 Descarte o cartucho de limpeza vazio.

4 Desembale o novo cartucho de limpeza e retire
a vedação.

5 Coloque o cartucho de limpeza no sistema
SmartClean.
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6 Pressione a parte superior do sistema
SmartClean novamente para baixo (até ouvir
um "clique").

Limpeza do barbeador com água corrente
Limpe o barbeador após cada uso para obter o
melhor desempenho. 

Cuidado: Cuidado com água quente. Sempre
verifique se a água não está quente demais para
evitar queimaduras nas mãos. 

Nota: para não danificar as cabeças de corte,
nunca seque a unidade de corte com toalha ou
pano.

1 Ligue o aparelho.

2 Lave a unidade de corte em água morna
corrente.

3 Desligue o aparelho. Retire o suporte das
cabeças de corte da parte inferior da unidade
de corte.

4 Lave a câmara coletora de pelos em água
corrente.
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5 Enxágue o suporte da cabeça de corte em água
morna corrente.

6 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o
suporte da cabeça de corte secar.

7 Encaixe o suporte da cabeça de corte na parte
inferior da unidade de corte (até ouvir um
"clique").

Limpeza dos acessórios com encaixe click-on
Nota: Nunca seque o aparador nem o modelador
de barba com uma toalha ou um pano para não
danificar as lâminas dos acessórios.

Limpeza do acessório aparador
Lave o acessório aparador toda vez que usá-lo.

1 Ligue o aparelho com o acessório aparador
encaixado.

2 Lave o acessório em água morna corrente.

3 Após a limpeza, desligue o aparelho.

4 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o
acessório secar.

Dica: Para obter o melhor desempenho, lubrifique
os dentes do acessório pingando uma gota de
óleo lubrificante regularmente.

Limpar o modelador de barba
Limpe o acessório modelador de barba toda vez
que utilizá-lo.

1 Retire o pente do modelador de barba.
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Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo
para fora do modelador de barba. Não puxe o
pente pelas laterais.

2 Ligue o aparelho.

3 Lave o acessório modelador de barba e o pente
separadamente em água morna corrente.

4 Após a limpeza, desligue o aparelho.

5 Retire cuidadosamente o excesso de água e
deixe o acessório modelador de barba e o
pente secarem.

6 Para obter o melhor desempenho, lubrifique os
dentes do acessório pingando uma gota de
óleo lubrificante regularmente.

Para guardar o aparelho
1 Guarde o aparelho na caixa ou no estojo

fornecido.

Nota: Verifique se o aparelho está
completamente seco antes de guardá-lo no
estojo.

Substituição
Substituição das cabeças de corte

2yrs
Para obter o melhor desempenho do barbeador,
recomendamos substituir a unidade de corte a
cada dois anos. Substitua as cabeças de corte
danificadas imediatamente. Sempre troque as
cabeças de corte por cabeças (consulte
'Encomenda de acessórios') de corte originais da
Philips.

Lembrete de substituição
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O lembrete de substituição indica que as cabeças
de corte precisam ser substituídas.O símbolo da
unidade de corte fica continuamente aceso, as
setas piscam na cor branca e um sinal sonoro é
emitido quando você desliga o barbeador.

1 Desligue o aparelho.

2 Retire o suporte das cabeças de corte da parte
inferior da unidade de corte.

1

3

2

3 Coloque o suporte do anel de retenção no anel
de retenção (1), gire-o no sentido anti-horário
(2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).

Retire o anel de retenção de seu suporte e
repita este processo para os outros anéis de
retenção.

4 Remova as cabeças de corte do suporte.

Descarte as cabeças de corte usadas
imediatamente para evitar misturá-las com as
novas.

5 Coloque as cabeças de corte no suporte da
cabeça de corte.

Nota: Certifique-se de que os entalhes em
ambos os lados da cabeça de corte se
encaixem nas saliências no suporte das
cabeças de corte.
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3

1

2

6 Coloque o suporte do anel de retenção no anel
de retenção (1), coloque-o sobre a cabeça de
corte (2) e gire-a no sentido horário (3) para
encaixar novamente o anel de retenção. Repita
este processo para os outros anéis de retenção.

- Cada anel de retenção tem dois recessos
que se encaixam exatamente nas projeções
do suporte de cabeça de corte. Gire o anel
em sentido horário até ouvir um "clique"
para indicar que o anel está preso.

2

1
Nota: Segure o suporte de cabeça de corte ao
reinserir as cabeças e reinstalar os anéis de
retenção. Ao fazer isso, não coloque o suporte
sobre uma superfície, pois isso poderá causar
danos.

7 Encaixe o suporte da cabeça de corte na parte
inferior da unidade de corte (até ouvir um
"clique").

8 Para reinicializar o lembrete de substituição,
mantenha pressionado o botão liga/desliga por
aproximadamente 7 segundos. Aguarde até
ouvir dois bipes.

Encomenda de acessórios
Para comprar acessórios ou peças de substituição,
acesse www.shop.philips.com/service ou dirija-se
até um revendedor Philips. Você também pode
entrar em contato com a Central de Atendimento
ao Cliente Philips do seu país (consulte o folheto
de garantia mundial para ver as informações de
contato).

57Português do Brasil



As seguintes peças de substituição e acessórios
estão disponíveis:
- Cabeças de corte SH90 Philips
- Spray para limpeza de cabeça de corte HQ110

Philips
- Acessório modelador de barba Philips RQ111
- Acessório escova de limpeza Philips RQ585
- Cabeças de escovação de limpeza Philips

RQ560/RQ563 
- Cartucho de limpeza Philips

JC301/JC302 /JC303/JC304/JC305
- Fonte de alimentação HQ8505

Nota: A disponibilidade dos acessórios pode diferir
de acordo com o país. 

Reciclagem
ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e
descarte de pilhas e baterias. 

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao
lixo doméstico.

O descarte inadequado de pilhas e baterias pode
representar riscos ao meio ambiente e à saúde
humana.

Para contribuir com a qualidade ambiental e com
sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias
comercializadas ou fornecidas com seus produtos
após seu fim de vida, que serão encaminhadas à
destinação ambientalmente correta. A Philips
dispõe de pontos de coleta em Assistências
Técnicas.

Remoção da bateria recarregável do barbeador
remova a bateria recarregável somente
quando descartar o barbeador. Antes de
remover a bateria, é necessário
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desconectar o barbeador da tomada e a
bateria deve estar completamente
descarregada.

Tome todas as precauções de segurança
necessárias ao lidar com as ferramentas
para abrir o barbeador e ao descartar a
bateria recarregável.

tenha cuidado, pois os fios de metal da bateria
são afiados.

1 Insira uma chave de fenda na abertura entre os
painéis dianteiro e traseiro, na parte inferior do
aparelho. Retire o painel traseiro.

2 Retire o painel dianteiro.

3 Solte os dois parafusos na parte superior do
painel interior e retire o painel interior.

4 Retire a bateria recarregável com uma chave de
fenda.

Garantia e suporte
Caso você precise obter informações ou suporte,
visite o site www.philips.com/support ou leia o
folheto de garantia mundial à parte.

Restrições da garantia
As cabeças de corte (cortadores e protetores) não
estão cobertas pelos termos da garantia
internacional por estarem sujeitas ao desgaste.

Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns
que podem surgir com a utilização do aparelho.
Caso você não consiga solucionar o problema com
as informações abaixo, acesse

www.philips.com/support para obter uma lista de
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perguntas frequentes ou entre em contato com a
Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Barbeador
Problema Possível causa Solução

O aparelho não
funciona quando
pressiono o
botão
liga/desliga.

O aparelho ainda
está conectado à
tomada. Por
questões de
segurança, o
aparelho só pode
ser usado sem fio.

Tire o aparelho da tomada
e pressione o botão
liga/desliga para ligá-lo.

 A bateria
recarregável está
descarregada.

Recarregue-a (consulte
'Carregamento').

 A trava para viagem
está ativada.

Pressione o botão
liga/desliga por 3 segundos
para desativar a trava para
viagem.

A unidade de corte
está suja ou
danificada a ponto
de impedir o
funcionamento do
motor. 

Limpe bem as cabeças de
corte ou substitua-as.
Consulte também "Pelos
ou sujeira obstruem as
cabeças de corte" para
obter uma descrição
detalhada e completa das
cabeças de corte.

O aparelho não
está
funcionando
como antes.

As cabeças de corte
estão danificadas
ou gastas.

Substitua as cabeças de
corte (consulte
'Substituição').

 pelos ou sujeira
obstruem as
cabeças de corte.

Limpe as cabeças de corte
normalmente (consulte
'Limpeza e manutenção')
ou limpe-as
completamente.
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Problema Possível causa Solução

  Para limpá-las
completamente, remova-
as uma a uma (consulte
'Substituição') do suporte.
Em seguida, separe-as de
seu protetor e lave cada
conjunto em água corrente.
Após limpar, coloque o
cortador de volta no
protetor correspondente.
Por fim, encaixe
novamente as cabeças de
corte no suporte (consulte
'Substituição') da cabeça
de corte. 

Substituí as
cabeças de
corte, mas o
visor ainda
mostra o
lembrete de
substituição.

Você não redefiniu
o aparelho. 

Reinicie o aparelho
pressionando o botão
liga/desliga por
aproximadamente 7
segundos (consulte
'Substituição das cabeças
de corte').

O símbolo da
unidade de corte
aparece de
repente no visor.

Esse símbolo
lembra você de
substituir as
cabeças de corte.

Substitua as cabeças de
corte (consulte
'Substituição').

Um ponto de
exclamação
aparece de
repente no visor
enquanto o
aparelho é
carregado.

O aparelho está
superaquecido. 

Desligue o aparelho da
tomada por cerca de 10
minutos.
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Problema Possível causa Solução

Um ponto de
exclamação, o
lembrete de
substituição e o
lembrete de
limpeza
aparecem de
repente no visor.

As cabeças de corte
estão danificadas.

Substitua as cabeças de
corte (consulte
'Substituição').

 As cabeças de corte
estão sujas.

Limpeza da cabeça de
corte (consulte 'Limpeza e
manutenção'). Consulte
também "Pelos ou sujeira
obstruem as cabeças de
corte" para obter uma
descrição detalhada e
completa das cabeças de
corte.

Há água saindo
da parte inferior
do aparelho.

Durante a limpeza,
é possível que haja
um acúmulo de
água entre a parte
interna e a tampa
externa do
aparelho.

Isso é normal e não há
riscos porque os
componentes eletrônicos
estão protegidos em uma
unidade elétrica vedada
dentro do aparelho.

Sistema SmartClean
Problema Possível causa Solução

O sistema
SmartClean não
funciona quando
pressiono o
botão
liga/desliga.

O sistema
SmartClean não
está conectado à
tomada.

Coloque o plugue pequeno
no sistema SmartClean e
ligue a fonte de
alimentação na tomada
elétrica.
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Problema Possível causa Solução

O barbeador não
fica totalmente
limpo após o
uso do sistema
SmartClean.

Você não colocou o
barbeador no
sistema
SmartClean correta
mente. Nesse caso,
não há conexão
elétrica entre o
sistema SmartClean
e o barbeador.

Pressione a tampa superior
(até ouvir um "clique") para
garantir um contato
adequado entre o
barbeador e o sistema
SmartClean.

 O cartucho de
limpeza precisa ser
substituído.

Substitua o cartucho de
limpeza (consulte
'Substituição do cartucho
do sistema SmartClean').

 O cartucho de
limpeza está vazio.
O símbolo de
substituição pisca
de maneira
intermitente para
indicar que você
deve substituir o
cartucho de
limpeza.

Coloque um novo cartucho
de limpeza no sistema
SmartClean (consulte
'Substituição do cartucho
do sistema SmartClean').

 Você usou outro
líquido de limpeza,
diferente do original
Philips para a
limpeza de
cartucho.

Utilize apenas o cartucho
de limpeza Philips original.

 O dreno do
cartucho de limpeza
está obstruído.

Remova o cartucho do
sistema SmartClean e retire
os pelos do dreno
utilizando um palito de
dentes.
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Problema Possível causa Solução

O barbeador não
fica totalmente
carregado após
o carregamento
no sistema
SmartClean.

Você não colocou o
barbeador no
sistema
SmartClean correta
mente. Nesse caso,
não há conexão
elétrica entre o
sistema SmartClean
e o barbeador.

Pressione a tampa superior
(até ouvir um "clique") para
garantir um contato
adequado entre o
barbeador e o sistema
SmartClean.
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