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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. 

General description  (Fig. 1)
1 Protection cap for cleansing brush attachment 

(specific types only)
2 Click-on cleansing brush attachment  

(specific types only)
3 Comb for beard styler attachment  

(specific types only)
4 Click-on beard styler attachment (specific types only)
5 Click-on trimmer attachment (specific types only)
6 Protection cap for shaving unit (specific types only)
7 Click-on shaving unit 
8 On/off button
9 Turbo button (specific types only)
10 Handle
11 Socket for small plug 
12 Battery charge indicator with 1 light
13 Battery charge indicator with 3 lights
14 Unplug for use symbol
15 Travel lock symbol 
16 Replacement reminder 
17 Cleaning reminder 
18 Cleaning cartridge for SmartClean system 
19 SmartClean system (specific types only)
20 Cap of SmartClean system 
21 On/off button 
22 Battery symbol 
23 Cleaning symbol 
24 Replacement symbol 
25 Ready symbol 
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26 Adapter
27 Small plug
28 Pouch (specific types only)

Note: 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 adapter dry.

Warning
 - The adapter contains a transformer. Do not cut 

off the adapter 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.

 - 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.
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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.

 - Do not use the adapter in or near wall sockets 
that contain or have contained an electric air 
freshener to prevent irreparable damage to the 
adapter.

 - 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 that 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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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 adapter transforms 100-240 volts to a safe 
low voltage of less than 24 volts.

 - Maximum noise level: Lc = 69dB(A)

The display

Charging

Battery charge indicator with 3 lights
 - Charging takes approx. 1 hour
 - Quick charge: When the appliance is connected 

to the mains, the lights of the battery charge 
indicator light up one after the other continuously. 
When the appliance contains enough energy for 
one shave, the bottom light of the battery charge 
indicator flashes slowly.

 - If you leave the appliance connected to the mains, 
the charging process continues. To indicate that 
the appliance is charging, first the bottom light 
flashes and then lights up continuously. Then the 
second light flashes and then lights up continuously, 
and so on until the appliance is  
fully charged.
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Battery charge indicator with 1 light
 - Charging takes approx. 1 hour.

 - Quick charge: When the appliance does not 
contain enough energy for one shave, the battery 
charge indicator flashes quickly. When the 
battery charge indicator starts flashing slowly, the 
appliance contains enough energy for one shave . 

 - If you leave the appliance connected to the mains, 
the charging process continues. To indicate that 
the appliance is charging, the battery charge 
indicator flashes slowly.

Battery fully charged 

Note: This appliance can only be used without cord. 
Note: When the battery is full, the display switches  
off automatically after 30 minutes. If you press the  
on/off button during charging, the ‘unplug for use’ 
symbol flashes white to remind you that you have  
to disconnect the appliance from the mains.
When the battery is fully charged, all lights of the 
battery charge indicator light up continuously.
 - Battery charge indicator with 3 lights

 - Battery charge indicator with 1 light
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Battery low
When the battery is almost empty, the battery 
charge indicator flashes orange.

 - Battery charge indicator with 3 lights

 - Battery charge indicator with 1 light

Remaining battery capacity 

Battery charge indicator with 3 lights
 - The remaining battery capacity is indicated by the 

lights of the battery charge indicator that light up 
continuously. 

‘Unplug for use’ reminder

 - The appliance is equipped with an ‘unplug for use’ 
reminder. The ‘unplug for use’ symbol starts to 
flash to remind you that you have to disconnect 
the appliance from the adapter before you can 
switch it on.
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Cleaning reminder 
For optimal shaving performance, we advise you to 
clean the shaver after every use. 

 - When you switch off the shaver, the cleaning 
reminder flashes to remind you to clean the 
shaver.

Travel lock 
You can lock the shaver when you are going to 
travel. The travel lock prevents the shaver 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 continuously. When the travel 
lock is activated, 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 shaver is now ready for use again. 

3 sec.
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Replacing shaving heads
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 replacement reminder lights up 
continuously.

Note: After replacing the shaving heads, you need to 
reset the replacement reminder by pressing the on/off 
button for 7 seconds.
Turbo setting (specific types only)
The appliance is equipped with a Turbo or Turbo+ 
setting. This setting is intended for quicker and more 
intense shaving and makes hard-to-reach areas easier 
to shave.

Activating the Turbo setting
 1  To activate the Turbo setting, press the Turbo 

button once.
Deactivating the Turbo setting
 1  To deactivate the Turbo setting, simply press 

the Turbo button once again.

Charging
Charging takes approx. 1 hour.

Note: This appliance can only be used without cord.
Charge the shaver before you use it for the first 
time and when the display indicates that the battery 
is almost empty.
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Charging with the adapter

 1  Insert the small plug into the appliance  
and put the adapter in the wall socket.

Charging in the SmartClean system  
(specific types only)

 1  Put the small plug in the SmartClean system.
 2  Put the adapter in the wall socket.
 3  Press down 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.

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

 - The battery symbol flashes slowly to indicate the 
shaver is charging.
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Using the shaver

Switching the appliance on and off

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

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

 - Battery charge indicator with 3 lights: The display 
lights up for a few seconds to show the remaining 
battery status.

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. 
We advise you to shave regularly (at least 3 times 
a week) with this shaver for a period of 3 weeks to 
allow your skin to adapt to the new shaver. 

Note: This appliance can only be used without a cord.
 1  Switch on the appliance.
 2  Move the shaving heads over your skin in 

circular movements.
Note: Do not make straight movements.
 3  Clean the shaver after use (see chapter 

‘Cleaning and maintenance’). 
Wet shaving
You can also use this shaver in the shower or  
on a wet face with shaving foam or shaving gel.
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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. 

 3  Rinse the shaving unit under the tap to ensure 
that the shaving unit glides smoothly over  
your skin. 

 4  Switch on the shaver. 

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

Note: Rinse the shaver under the tap regularly to ensure 
that it continues to glide smoothly over your skin.
 6  Dry your face and thoroughly clean the  

shaver after use (see chapter ‘Cleaning  
and maintenance’). 

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel  
off the shaver. 
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Turbo setting (specific types only)
The appliance is equipped with a Turbo or Turbo+ 
setting for easy shaving of hard-to reach areas.

 1  Switch on the shaver.
 2  Press the Turbo button once to switch on  

the Turbo setting if you want to shave  
hard-to-reach areas more quickly.

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

Note: Do not make straight movements.
 4  To deactivate the Turbo setting simply press 

the Turbo button once.
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.
 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’).
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Using the trimmer attachment
You can use the trimmer attachment to groom 
your sideburns and moustache.

 1  Make sure the appliance is switched off.
 2  Insert the lug of the attachment into the slot 

in the top of the shaver. Then press down 
the trimmer attachment to attach it to the 
appliance (‘click’).

 3  Switch on the appliance.

 4  You can now start trimming.
 5  Clean the attachment after use (see chapter 

‘Cleaning and maintenance’).
Using the beard styler attachment
 1  Make sure the appliance is switched off.
 2  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 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 
use it also to pre-trim any long hairs before shaving 
to have a more comfortable shave. 
The hair length settings on the beard styler 
attachment correspond to the remaining hair length 
after cutting and range from 1 to 5mm.

 1  Slide the comb straight into the guiding grooves 
on both sides of the attachment (‘click’).
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 2  Press the length selector and then push it 
to the left or right to select the desired hair 
length setting. 

 3  Switch on the appliance.

 4  You can now start styling your beard by 
moving the attachment upwards with 
gentle pressure making sure the front of 
the comb is in full contact with the skin. 

 5  Clean the attachment after use (see chapter 
‘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 attachment. 
Note: Grab the comb in the centre to pull it off the 
attachment. Do not pull at the sides of the comb.
 2  Switch on the appliance.
 3  You can now start contouring your beard, 

moustache, sideburns or neckline by moving 
the styler downwards with gentle pressure 
while holding it perpendicular to the skin.

 4  Clean the attachment after use (see chapter 
‘Cleaning and maintenance’).

2

1
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Using the cleansing brush attachment
Use the rotating cleansing brush attachment  
with your daily cleansing cream. The cleansing  
brush attachment removes oil and dirt, contributing 
to a healthy and oil-free skin. 

 1  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’).

 2  Moisten the attachment with water.  
Do not use the appliance with a dry  
brush head, as this can irritate the skin. 

Tip: Use the attachment before shaving for easier 
shaving and a more hygienic shaving result.

 3  Moisten your face with water and apply  
a cleanser to your face.

 4  Place the attachment on your right cheek. 
 5  Switch on the appliance.

 6  Gently move the attachment across your skin 
from the nose towards the ear. Do not push 
the attachment too hard onto the skin to make 
sure the treatment remains comfortable.

 7  After approx. 20 seconds you can move 
the attachment to your left cheek and start 
cleansing this part of your face.

20 sec.

20 sec.
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Caution: Do not clean the sensitive area around 
your eyes. 

 8  After approx. 20 seconds you can move 
the attachment to your forehead and start 
cleansing this part of your face. Gently move 
the attachment from left to right.

Note: We advise you to not overdo the cleansing  
and to not cleanse any zone longer than 20 seconds.
 9  After the treatment, rinse and dry your face.

Your face is now ready for the next step of 
your daily skincare routine.

 10  Clean the attachment after use  
(see chapter ‘Cleaning and maintenance’).

Cleaning and maintenance

Note: 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 (specific types only)

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 will last 
approximately three months.

20 sec.
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Preparing the SmartClean system for use
 1  Put the small plug in the back of the 

SmartClean system. 
 2  Put the adapter in the wall socket.
 3  Press the button on the side of the SmartClean 

system and lift the top part of the SmartClean 
system.

 4  Pull the seal off the cleaning cartridge.

 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 
Always make sure to shake excess water off the 
shaver before you place it in the SmartClean system.

1

2
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 1  Press down 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.

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

 - The battery symbol flashes slowly to indicate  
that the shaver is charging.

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

 - During the cleaning program (which takes  
approx. 10 minutes), the cleaning symbol flashes. 

 - When the cleaning program has been completed, 
the ready symbol lights up continuously.

 - The battery symbol lights up continuously to 
indicate that the shaver is fully charged. This 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 cleaning symbol stops flashing.
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Note: If you remove the adapter from the wall socket 
during the cleaning program, the program aborts. 
Note: 30 minutes after the charging phase has been 
completed, the SmartClean system switches off 
automatically.
 5  To let the shaver dry, you can leave it in the 

SmartClean system until your next shave. 
You can also remove the shaver from the 
SmartClean system, shake off excess water, 
open the shaving unit and let the shaver air dry. 

Replacing the cartridge of the SmartClean 
System 
If you clean the shaver in the SmartClean system 
once a week, the SmartClean cartridge will last 
approximately three months.
Replace the cleaning cartridge when the 
replacement symbol flashes orange or when you are 
no longer satisfied with the cleaning result. If used 
once a week, the SmartClean cartridge will last for 
approximately three months

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

 2  Take the empty cleaning cartridge from the 
SmartClean system and pour any remaining 
cleaning fluid out of the cleaning cartridge.

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  

the seal off the cartridge.

1

2
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 5  Place the new cleaning cartridge in the 
SmartClean system.

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

Cleaning the shaver under the tap
Clean the shaver after every shave for optimal 
shaving performance.

Be careful with hot water. Always check if the 
water is not too hot, to prevent your hands from 
getting burnt.
Never dry the shaving unit with a towel or tissue, 
as this may damage the shaving heads. 
 1  Rinse the shaving unit under a warm tap for 

some time.
 2  Press the release button and open the  

shaving unit.
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 3  Rinse the shaving head holder under  
a warm tap for 30 seconds.

 4  Carefully shake off excess water and let  
the shaving head holder dry. 

 5   Close the shaving head holder (‘click’).
Thorough cleaning method 

Make sure the appliance is switched off.
 1  Press the release button and open the  

shaving unit.

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

 3  Turn the retaining rings anticlockwise and 
remove them.

 4  Remove the shaving heads from the shaving 
head holder. Each shaving head consists of  
a cutter and guard.

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a 
time, since they are all matching sets. If you accidentally 
put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several 
weeks before optimal shaving performance is restored.

1

2
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 5  Clean the cutter and guard under the tap.

 6  After cleaning, place the cutter back into  
the guard.

 7  Put the shaving heads back into the shaving 
head holder.

Note: Make sure the projections of the shaving heads 
fit exactly into the recesses of the shaving-head holder.

 8  Place the retaining rings back onto the shaving 
head holder and turn them clockwise.

 - Each retaining ring has two recesses and two 
projections that fit exactly in the projections and 
recesses of the shaving head holder.

1

2
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 - Turn the ring clockwise until your hear ‘click’ and 
the ring is fixed. 

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.

 9  Reinsert the hinge of the shaving head holder 
into the slot of the shaving unit. Close the 
shaving head holder (‘click’).

Cleaning the click-on attachments

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 trimmer attachment under a hot tap 
for some time. 

 3  After cleaning, switch off the appliance.
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 4  Carefully shake off excess water and let the 
trimmer attachment dry. 

Tip: For optimal trimmer performance, lubricate the 
trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every 
six months.
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 
attachment. Do not pull at the sides of the comb.
 2  Switch on the appliance. 
 3  Rinse the beard styler attachment and the 

comb separately under a hot tap for some 
time.

 4  After cleaning, switch off the appliance. 
 5  Carefully shake off excess water and let the 

beard styler attachment and comb dry. 
Tip: For optimal trimmer performance, lubricate the 
trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every 
six months.
Cleaning the cleansing brush attachment
Clean the cleansing brush attachment every time 
you have used it.

 1  Make sure the appliance is switched off.
 2  Detach the brush head from the brush base. 

ENGLISH 27



 3  Clean both parts thoroughly with warm  
water and mild soap.

 4  Dry the cleansing brush attachment  
with a towel.

Storage 

Note: The accessories supplied may vary for different 
products. The box shows the accessories that have been 
supplied with your appliance.
Note: We advise you to let the appliance and its 
attachments dry before you put the protection caps  
on the attachments and store the shaver in the pouch.
 - Put the protection cap on the shaving unit to 

protect it from dirt accumulation.

 - Store the shaver in the pouch supplied.

 - Put the protection cap on the cleansing brush 
attachment to protect it from dirt accumulation.
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Replacement

Replacing the cleansing brush head

 - The cleansing brush head attachment should be 
replaced every 3 months or earlier if the filaments 
are deformed or damaged.

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

Replacement reminder 
The shaving unit symbol will light up to indicate  
that the shaving heads need to be replaced. Replace 
damaged shaving heads immediately. Only replace 
the shaving heads with original Philips shaving heads 
as specified in chapter ‘Ordering accessories’.

 1  The shaving unit symbol lights up continuously 
when you switch off the shaver to indicate  
that the shaving heads need to be replaced.

 2  Press the release button and open the  
shaving unit.

 3  Pull the shaving head holder off the bottom 
part of the shaving unit.
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 4  Turn the retaining rings anticlockwise and 
remove them.

 5  Remove the shavings heads from the shaving 
head holder and throw them away.

 6  Place new shaving heads in the holder.

Note: Make sure the projections of the shaving heads 
fit exactly into the recesses of the shaving head holder.

 7  Place the retaining rings back onto the shaving 
heads and turn them clockwise. 

1

2

1

2
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 - Each retaining ring has two recesses and two 
projections that fit exactly in the projections and 
recesses of the shaving head holder. 

 - Turn the ring clockwise until your hear ‘click’ and 
the ring is fixed. 

Note: Hold te 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.

 8  Reinsert the hinge of the shaving head holder 
into the slot of the shaving unit. Close the 
shaving head holder (‘click’).

 9  To reset the replacement reminder, press and 
hold the on/off button for approx. 7 seconds. 7 sec.
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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 parts are available:
 - HQ8505 adapter
 - SH50 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

Note: Availability of the accessories may differ  
per country. 
Shaving heads
 - We advise you to replace your shaving heads 

every two years. Always replace the shaving heads 
with original SH50 Philips shaving heads.

Recycling

 - This symbol means that this product shall not 
be disposed of with normal household waste 
(2012/19/EU).
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 - This symbol means that this product contains 
a built-in rechargeable battery which shall not 
be disposed of with normal household waste 
(2006/66/EC). 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. Make sure the battery  
is completely empty when you remove it.
Be careful, the battery strips are sharp.

 1  Remove the screw in the back panel with  
a screwdriver. Then remove the back panel.

 2  Bend the hooks aside and remove the  
power unit.
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 3  Break the snap hooks and remove the  
front panel of the power unit.

 4  Take out the battery holder and cut the 
battery tags with a pair of cutting pliers.

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 summarises 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 Centre in your country. 
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Problem Possible cause Solution

The shaver does 
not shave as well 
as it used to.

The shaving heads 
are damaged or 
worn.

Replace the shaving heads 
(see chapter ‘Replacement’).

Hairs or dirt 
obstruct the shaving 
heads.

Clean the shaving heads by 
following the steps of the 
thorough cleaning method 
(see chapter ‘Cleaning and 
maintenance’).

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

The shaver is still 
attached to the 
mains. For safety 
reasons, the shaver 
can only be used 
without cord.

Disconnect the shaver from 
the mains and press the on/
off button to switch on the 
shaver (see section ‘Unplug 
for use reminder’).

The rechargeable 
battery is empty.

Recharge the battery (see 
chapter ‘Charging’).

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 or 
replace them (see chapters 
‘Cleaning and maintenance’ 
and ‘Replacement’). 
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Problem Possible cause Solution

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

Place a new cleaning 
cartridge in the SmartClean 
system (see chapter ‘Cleaning 
and maintenance’).

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

Only use the original 
Philips cleaning cartridges.

Water is leaking 
from the 
bottom of the 
shaver.

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

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

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

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.

Make sure you press the 
shaver in the SmartClean 
system until it locks into 
place and press down the 
top cap.

I replaced 
the shaving 
heads, but the 
replacement 
reminder 
symbol is still 
showing.

You have not reset 
the shaver.

Reset the shaver by pressing 
the on/off button for approx. 
7 seconds (see chapter 
‘Replacement’).

A shaving 
head symbol 
had suddenly 
appeared on the 
display.

This symbol is 
a replacement 
reminder.

Replace the shaving heads 
(see chapter ‘Replacement’).

The nose 
trimmer 
attachment pulls 
at the hairs.

You move the 
appliance too fast.

Do not move the appliance 
too fast.
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Problem Possible cause Solution

The nose 
trimmer 
attachment does 
not work.

The cutting element 
of the attachment 
is very dirty, for 
instance because 
some nasal mucus 
has dried inside the 
cutting element.

Clean the cutting element 
by rinsing it under the tap 
with hot water. Switch on 
the appliance and rinse the 
cutting element once more 
to remove any remaining 
hairs.

If rinsing the nose trimmer 
under the tap does not 
unblock the cutting element, 
then immerse it in a glass 
with warm water for a few 
minutes. Then switch on the 
appliance and rinse it under 
the tap.
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Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás 
ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít 
podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj 
výrobek na adrese www.philips.com/welcome. 

Všeobecný popis  (Obr. 1)
1 Ochranný kryt pro nástavec čisticího kartáčku 

(pouze některé typy)
2 Nasazovací nástavec čisticího kartáčku  

(pouze některé typy)
3 Hřeben pro nástavec na zastřihování vousů 

(pouze některé typy)
4 Nasazovací nástavec na zastřihování vousů 

(pouze některé typy)
5 Nasazovací zastřihovací nástavec  

(pouze některé typy)
6 Ochranný kryt pro holicí jednotku  

(pouze některé typy)
7 Nasazovací holicí jednotka 
8 Vypínač
9 Tlačítko Turbo (pouze některé typy)
10 Rukojeť
11 Zásuvka pro malou zástrčku 
12 Indikátor nabití baterie s 1 kontrolkou
13 Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami
14 Symbol odpojení
15 Symbol cestovního zámku 
16 Připomenutí výměny 
17 Připomenutí čištění 
18 Čisticí kazeta pro systém SmartClean 
19 Systém SmartClean (pouze některé typy)
20 Kryt systému SmartClean 
21 Vypínač 
22 Symbol baterie 
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23 Symbol čištění 
24 Symbol výměny 
25 Symbol připravenosti 
26 Adaptér
27 Malá zástrčka
28 Pouzdro (pouze některé typy)

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé 
výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku,  
je zobrazeno na krabičce produktu.

Důležité bezpečnostní informace
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto 
příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji 
pro budoucí použití. Dodané příslušenství se může 
u různých výrobků lišit.

Nebezpečí
 - Adaptér udržujte v suchu.

Varování
 - Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento 

adaptér nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou, 
protože by mohla vzniknout nebezpečná situace.

 - Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, 
senzorickými nebo mentálními schopnostmi 
nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí 
mohou přístroj používat jedině v případě, 
že jsou pod dohledem nebo byly poučeny 
o bezpečném používání přístroje a rozumí všem 
rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění 
a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru.

 - Holicí strojek před čištěním pod tekoucí vodou 
vždy odpojte od sítě.

 - Přístroj před použitím zkontrolujte. Nepoužívejte 
jej, pokud je poškozený. Mohlo by dojít ke zranění. 
Poškozené části vždy vyměňte za původní typ.
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Upozornění
 - Čisticí systém ani nabíjecí stojan neponořujte  

do vody, ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.
 - Pro oplachování holicího strojku nikdy 

nepoužívejte vodu teplejší než 80 °C.
 - Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je 

určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.
 - Z hygienických důvodů by měla přístroj používat 

pouze jedna osoba.
 - Nepoužívejte adaptér v zásuvkách, ve kterých je 

nebo byl umístěn elektrický osvěžovač vzduchu, 
nebo v jejich blízkosti, abyste předešli nevratným 
škodám.

 - K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený 
vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí 
prostředky, jako je například benzín nebo aceton. 

 - Pokud je holicí strojek vybaven čisticím systémem, 
vždy používejte originální čisticí kapalinu Philips 
(kazetu nebo lahvičku v závislosti na typu čisticího 
systému).

 - Čisticí systém pokládejte vždy na stabilní 
vodorovný povrch, aby nedocházelo k úniku 
kapaliny.

 - Pokud čisticí systém používá čisticí kazetu, před 
jeho použitím pro čištění nebo nabití holicího 
strojku se vždy ujistěte, že je přihrádka pro kazetu 
uzavřena.

 - Když je čisticí systém připraven k použití, 
nepohybujte s ním, aby nedocházelo k úniku čisticí 
kapaliny.

 - Ze zásuvky ve spodní části holicího strojku 
může po opláchnutí vytékat voda. To je normální 
a nehrozí žádné nebezpečí, protože veškeré 
elektronické díly holicího strojku jsou uzavřeny  
ve vodotěsné napájecí jednotce uvnitř strojku.
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Elektromagnetická pole (EMP)
 - Tento přístroj Philips odpovídá všem 

platným normám a předpisům týkajícím se 
elektromagnetických polí.

Obecné informace
 - Tento holicí strojek je vodotěsný. Je vhodný pro 

použití při koupeli nebo ve sprše a můžete jej 
omývat pod tekoucí vodou. Z důvodu bezpečnosti 
můžete holicí strojek používat pouze bez kabelu.

 - Přístroj lze připojit do sítě o napětí v rozmezí  
100 až 240 V.

 - Adaptér transformuje 100 V až 240 V na bezpečné 
nízké napětí nižší než 24 V.

 - Maximální hladina hluku: Lc = 69 dB (A)

Displej

Nabíjení

Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami
 - Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.
 - Rychlé nabíjení: Když přístroj připojíte k napájení, 

kontrolky indikátoru nabití baterie se postupně 
rozsvítí. Jakmile přístroj obsahuje dostatek energie 
na jedno oholení, spodní kontrolka indikátoru 
nabití baterie začne pomalu blikat.

 - Pokud necháte přístroj připojený k napájení, 
proces nabíjení bude pokračovat. Nabíjení přístroje 
indikuje nejprve pomalé blikání spodní kontrolky, 
ta se posléze trvale rozsvítí. To se opakuje u druhé 
a dalších kontrolek, dokud přístroj není plně nabitý.
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Indikátor nabití baterie s 1 kontrolkou
 - Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.

 - Rychlé nabíjení: Když přístroj neobsahuje dostatek 
energie na jedno oholení, indikátor nabití baterie 
začne rychle blikat. Pokud indikátor nabití baterie 
bliká pomalu, přístroj obsahuje dostatek energie na 
jedno oholení. 

 - Pokud necháte přístroj připojený k napájení, 
proces nabíjení bude pokračovat. Nabíjení 
přístroje indikuje pomalé blikání indikátoru nabití 
baterie.

Baterie je plně nabitá 

Poznámka: Tento přístroj lze používat pouze bez 
kabelu. 
Poznámka: Když se baterie plně nabije, displej se po 
30 minutách automaticky vypne. Pokud během nabíjení 
stisknete vypínač, symbol odpojení bude blikat bíle 
na znamení, že nejdříve je třeba odpojit přístroj od 
napájení.
Když je baterie plně nabitá, všechny kontrolky 
indikátoru nabití baterie trvale svítí.
 - Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami

 - Indikátor nabití baterie s 1 kontrolkou
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Vybitá baterie
Když je baterie téměř vybitá, indikátor nabíjení 
baterie začne blikat oranžově.

 - Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami

 - Indikátor nabití baterie s 1 kontrolkou

Zbývající kapacita baterie 

Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami
 - Zbývající kapacitu baterie zobrazují kontrolky 

indikátoru nabití baterie, které nepřerušovaně svítí. 

Připomenutí odpojení

 - Přístroj disponuje funkcí připomenutí odpojení. 
Symbol odpojení začne blikat na znamení, že 
přístroj je třeba před zapnutím nejprve odpojit od 
adaptéru.
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Připomenutí čištění 
Aby byl zajištěn optimální výkon při holení, 
doporučujeme po každém použití holicí strojek 
vyčistit. 

 - Když holicí strojek vypnete, začne blikat symbol 
připomenutí vyčištění holicího strojku.

Cestovní zámek 
Před cestováním lze holicí strojek uzamknout. 
Cestovní zámek zabraňuje náhodnému zapnutí 
holicího strojku. 

Aktivace cestovního zámku
 1  Režim cestovního zámku aktivujete podržením 

vypínače po dobu 3 sekund.
 - Při aktivaci cestovního zámku se rozsvítí symbol 

cestovního zámku. Když je cestovní zámek aktivní, 
symbol cestovního zámku bliká.

Deaktivace cestovního zámku
 1  Podržte vypínač po dobu 3 sekund.
 - Symbol cestovního zámku bliká a poté se 

nepřerušovaně rozsvítí.
Nyní je holicí strojek opět připraven k použití. 

3 sec.
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Výměna holicích hlav
Aby byl zajištěn maximální holicí výkon, 
doporučujeme holicí hlavy vyměnit každé dva roky. 

 - Přístroj disponuje funkcí připomenutí výměny, 
která upozorňuje na potřebu výměny holicích hlav. 
Symbol připomenutí výměny se trvale rozsvítí.

Poznámka: Po výměně holicích hlav je třeba na 
7 sekund stisknout vypínač a resetovat tak připomenutí 
výměny.
Nastavení Turbo (pouze některé typy)
Přístroj disponuje nastavením Turbo nebo Turbo+. 
Toto nastavení je určeno pro rychlejší a intenzivnější 
holení a usnadňuje holení těžko dostupných míst.

Aktivace nastavení Turbo
 1  Chcete-li aktivovat nastavení Turbo, stiskněte 

jednou tlačítko Turbo.
Deaktivace nastavení Turbo
 1  Chcete-li deaktivovat nastavení Turbo, stačí 

stisknout znovu tlačítko Turbo.

Nabíjení
Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.

Poznámka: Tento přístroj lze používat pouze  
bez kabelu.
Holicí strojek nabijte před prvním použitím 
a v případě, že displej ukazuje, že baterie je  
téměř vybitá.
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Nabíjení pomocí adaptéru

 1  Zasuňte malou zástrčku do přístroje a adaptér 
do zásuvky ve zdi.

Nabíjení v systému SmartClean  
(pouze některé typy)

 1  Zasuňte malou zástrčku do systému 
SmartClean.

 2  Zasuňte adaptér do zásuvky.
 3  Před vložením holicího strojku do držáku 

zatlačte na horní kryt (ozve se cvaknutí).

 4  Obraťte strojek vzhůru nohama nad držák. 
Ujistěte se, že přední strana strojku směřuje 
k systému SmartClean.

 5  Vložte strojek do držáku, nakloňte strojek 
směrem vzad a zatlačením na horní kryt holicí 
strojek připojte (ozve se cvaknutí). 

 - Symbol baterie pomalu bliká na znamení, že holicí 
strojek se nabíjí.
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Používání holicího strojku

Zapnutí a vypnutí přístroje

 1  Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte jednou 
vypínač.

 2  Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte jednou 
vypínač. 

 - Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami:  
Displej se na několik sekund rozsvítí a zobrazí 
zbývající kapacitu baterie.

Holení

Čas pro přizpůsobení pleti
Prvních několik holení nemusí přinést požadované 
výsledky a vaše pleť může být dokonce lehce 
podrážděná. To je normální. Vaše pleť a vousy 
potřebují čas, aby se přizpůsobily jakémukoli novému 
holicímu systému. 
Doporučujeme vám holit tímto strojkem se 
pravidelně (nejméně třikrát týdně) po dobu 3 týdnů, 
aby si pokožka na nový holicí strojek zvykla. 

Poznámka: Tento přístroj lze používat pouze bez 
kabelu.
 1  Zapněte přístroj.
 2  Krouživými pohyby pohybujte holicími hlavami 

po pokožce.
Poznámka: Nedělejte přímé pohyby.
 3  Po použití holicí strojek vyčistěte  

(viz kapitola „Čištění a údržba“). 

ČEŠTINA 87



Mokré holení
Tento holicí strojek můžete také použít ve sprše 
nebo na mokrou tvář s pěnou či gelem na holení.
Při holení pěnou nebo gelem na holení postupujte 
takto:

 1  Naneste na pokožku trochu vody. 

 2  Naneste na pokožku pěnu nebo gel na holení. 

 3  Propláchněte holicí jednotku pod tekoucí 
vodou. Zajistíte, že bude hladce klouzat po kůži. 

 4  Zapněte holicí strojek. 

 5  Krouživými pohyby pohybujte holicími hlavami 
po pokožce.

Poznámka: Holicí jednotku pravidelně proplachujte pod 
tekoucí vodou. Zajistíte, že bude stále hladce klouzat 
po kůži.
 6  Po každém použití holicí strojek důkladně 

vyčistěte a osušte si tvář (viz kapitola „Čištění 
a údržba“). 

Poznámka: Nezapomeňte z holicího strojku opláchnout 
veškerou pěnu nebo gel. 

ČEŠTINA88



Nastavení Turbo (pouze některé typy)
Přístroj disponuje nastavením Turbo nebo Turbo+ 
pro pohodlné holení těžko dostupných míst.

 1  Zapněte holicí strojek.
 2  Chcete-li holit těžko dostupná místa rychleji, 

stisknutím tlačítka Turbo můžete zapnout 
nastavení Turbo.

 3  Krouživými pohyby pohybujte holicími hlavami 
po pokožce.

Poznámka: Nedělejte přímé pohyby.
 4  Chcete-li deaktivovat nastavení Turbo, stiskněte 

tlačítko Turbo.
Použití nasazovacích nástavců

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé 
výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je 
zobrazeno na krabičce produktu.
Sejmutí nebo připevnění nasazovacích 
nástavců
 1  Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
 2  Sejměte nástavec z přístroje.
Poznámka: Při snímání z přístroje nástavec neohýbejte.
 3  Vložte výstupek nástavce do zářezu v horní 

části přístroje. Poté zatlačením na nástavec 
připojte nástavec k přístroji (ozve se cvaknutí).
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Použití zastřihovacího nástavce
Zastřihovací nástavec lze použít k úpravě kotlet 
a kníru.

 1  Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
 2  Vložte výstupek nástavce do zářezu v horní 

části holicího strojku. Poté zatlačením na 
zastřihovací nástavec připojte nástavec 
k přístroji (ozve se cvaknutí).

 3  Zapněte přístroj.

 4  Nyní můžete začít se zastřihováním.
 5  Po použití nástavec vyčistěte  

(viz kapitola „Čištění a údržba“).
Používání nástavce na zastřihování vousů
 1  Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
 2  Vložte výstupek nástavce do zářezu v horní 

části přístroje. Poté zatlačením na nástavec 
připojte nástavec k přístroji (ozve se cvaknutí).

Použití nástavce na zastřihování vousů 
s hřebenem
Nástavec na zastřihování vousů s hřebenem můžete 
použít k úpravě vousů s jedním pevným nastavením 
délky, ale také s různými nastaveními délky. Chcete-
li dosáhnout příjemnějšího holení, použijte jej na 
zastřižení dlouhých vousů před samotným holením. 
Nastavení délky vousů na nástavci odpovídá délkám 
vousů po zastřižení v rozmezí 1 až 5 mm.

 1  Nasuňte hřeben do vodicích drážek po obou 
stranách nástavce (ozve se cvaknutí).
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 2  Stiskněte volič délky a poté jeho posunutím 
doleva nebo doprava vyberte požadované 
nastavení délky vousů. 

 3  Zapněte přístroj.

 4  Nyní můžete začít upravovat vousy jemný 
pohybem nástavce směrem nahoru. 
Dbejte na to, aby přední část hřebenu 
byla v kontaktu s pokožkou. 

 5  Po použití nástavec vyčistěte  
(viz kapitola „Čištění a údržba“).

Použití nástavce na zastřihování vousů 
bez hřebenu
Nástavec na zastřihování vousů bez hřebenu můžete 
použít k zarovnání linie bradky, kníru, kotlet nebo 
vousů na krku na délku 0,5 mm. 

 1  Sejměte hřeben z nástavce. 
Poznámka: Uchopte hřeben uprostřed a sejměte jej 
z nástavce. Netahejte za strany hřebenu.
 2  Zapněte přístroj.
 3  Nyní můžete začít upravovat linii bradky, kníru, 

kotlet nebo vousů na krku jemný pohybem 
nástavce směrem dolů. Při úpravě směřujte 
nástavcem kolmo na pokožku.

 4  Po použití nástavec vyčistěte (viz kapitola 
„Čištění a údržba“).

Použití nástavce čisticího kartáčku
Nástavec s rotačním čisticím kartáčkem používejte 
spolu s holicím přípravkem. Nástavec čisticího kartáčku 
odstraňuje mastnotu a špínu a přispívá tak k udržování 
zdravé a nemastné pokožky. 

2

1
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 1  Vložte výstupek nástavce do zářezu v horní 
části přístroje. Poté zatlačením na nástavec 
připojte nástavec k přístroji (ozve se cvaknutí).

 2  Nástavec navlhčete vodou. Pokud tak neučiníte, 
mohlo by dojít k podráždění pokožky. 

Tip: Chcete-li dosáhnout pohodlnějšího a hygieničtějšího 
oholení, použijte před holením nástavec.

 3  Navlhčete si obličej vodou a aplikujte na něj 
čisticí přípravek.

 4  Přiložte nástavec na pravou tvář. 
 5  Zapněte přístroj.

 6  Jemně pohybujte nástavcem po pokožce 
směrem od nosu k uchu. Netlačte příliš silně 
pokožku, aby bylo čištění pohodlné.

 7  Přibližně po 20 sekundách můžete přesunout 
nástavec na levou tvář a začít s čištěním levé 
části obličeje.

Upozornění: Nečistěte citlivé části obličeje 
kolem očí. 

20 sec.

20 sec.
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 8  Přibližně po 20 sekundách můžete přesunout 
nástavec na čelo a začít s čištěním této části 
obličeje. Jemně posouvejte nástavcem zleva 
doprava.

Poznámka: Doporučujeme nečistit pleť příliš a žádnou 
zónu neošetřovat po dobu delší než 20 sekund.
 9  Po čištění si opláchněte a osušte obličej. 

Obličej je nyní připravený na další fázi 
každodenní péče o pokožku.

 10  Po použití nástavec vyčistěte  
(viz kapitola „Čištění a údržba“).

Čištění a údržba

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé 
výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku,  
je zobrazeno na krabičce produktu.
Čištění holicího strojku v systému 
SmartClean (pouze některé typy)

Systém SmartClean nenaklánějte, aby nedošlo 
k vytečení.
Poznámka: Když systém SmartClean připravujete 
k použití, držte jej.
Poznámka: Pokud čistíte holicí strojek v systému 
SmartClean jednou týdně, kazeta SmartClean vydrží 
přibližně tři měsíce.

20 sec.
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Příprava systému SmartClean k použití
 1  Zasuňte malou zástrčku do zadní části  

systému SmartClean. 
 2  Zasuňte adaptér do zásuvky.
 3  Stiskněte tlačítko na straně systému 

SmartClean a zvedněte horní část systému 
SmartClean.

 4  Stáhněte uzávěr z čisticí kazety.

 5  Vložte čisticí kazetu do systému SmartClean. 

 6  Zatlačte horní část systému SmartClean  
zpět směrem dolů (ozve se cvaknutí). 

Použití systému SmartClean 
Před vložením holicího strojku do systému 
SmartClean musíte vždy vytřást přebytečnou vodu.

1

2
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 1  Před vložením holicího strojku do držáku 
zatlačte na horní kryt (ozve se cvaknutí).

 2  Obraťte strojek vzhůru nohama nad držák. 
Ujistěte se, že přední strana strojku směřuje 
k systému SmartClean.

 3  Vložte strojek do držáku, nakloňte strojek 
směrem vzad a zatlačením na horní kryt holicí 
strojek připojte (ozve se cvaknutí). 

 - Symbol baterie pomalu bliká na znamení,  
že se holicí strojek nabíjí.

 4  Stisknutím vypínače na systému SmartClean 
spusťte program čištění. 

 - Během čisticího programu, který trvá přibližně 
10 minut, symbol čištění bliká. 

 - Po dokončení programu čištění se nepřerušovaně 
rozsvítí symbol připravenosti.

 - Symbol baterie se rozsvítí na znamení, že holicí 
strojek je plně nabitý. Tento proces trvá přibližně 
1 hodinu.

Poznámka: Pokud během programu čištění stisknete 
vypínač systému SmartClean, program se zruší. 
V takovém případě přestane symbol čištění blikat.
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Poznámka: Pokud v průběhu programu čištění vyjmete 
adaptér ze zásuvky ve zdi, program se zruší. 
Poznámka: Systém SmartClean se automaticky vypne 
30 minut po dokončení fáze nabíjení.
 5  Do dalšího holení nechte holicí strojek 

v systému SmartClean, aby oschnul. Nebo 
můžete holicí strojek vyjmout ze systému 
SmartClean, vytřepat z něj přebytečnou vodu, 
otevřít holicí jednotku a nechat jej oschnout. 

Výměna kazety systému SmartClean 
Pokud čistíte holicí strojek v systému SmartClean 
jednou týdně, kazeta SmartClean vydrží přibližně  
tři měsíce.
Čisticí kazetu vyměňte, pokud symbol výměny bliká 
oranžově nebo pokud nejste spokojeni s výsledky. 
Kazeta SmartClean vydrží přibližně tři měsíce,  
když ji používáte jednou týdně.

 1  Stiskněte tlačítko na straně systému 
SmartClean a zvedněte horní část systému 
SmartClean.

 2  Vyjměte ze systému SmartClean prázdnou 
čisticí kazetu a vylijte z ní veškerou zbývající 
čisticí tekutinu.

Čisticí kapalinu lze jednoduše vylít do výlevky.

 3  Prázdnou čisticí kazetu vyhoďte.
 4  Rozbalte novou čisticí kazetu a stáhněte  

z ní těsnění.
 5  Vložte novou čisticí kazetu do systému 

SmartClean.

1

2
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 6  Zatlačte horní část systému SmartClean  
zpět směrem dolů (ozve se cvaknutí). 

Čištění holicího strojku tekoucí vodou
Čistěte holicí strojek po každém holení,  
aby byl zajištěn optimální výkon holení.

Při použití horké vody buďte opatrní. Vždy 
zkontrolujte, zda není voda příliš horká, abyste  
si neopařili ruce.
Holicí jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo jinou 
tkaninou, vyvarujete se tak poškození holicích hlav. 
 1  Holicí jednotku propláchněte po přiměřenou 

dobu tekoucí teplou vodou.
 2  Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí 

jednotku.

 3  Držák holicí hlavy vyplachujte pod teplou 
tekoucí vodou po dobu 30 sekund.

 4  Zbylou vodu důkladně vytřepejte a nechte 
držák holicí hlavy vyschnout. 

 5   Uzavřete držák holicí hlavy (ozve se cvaknutí).
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Postup pro důkladné čištění 

Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
 1  Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí 

jednotku.

 2  Držák holicí hlavice vysuňte ze spodní části 
holicí jednotky.

 3  Otočte zajišťovacími kroužky proti směru 
hodinových ručiček a vyjměte je.

 4  Sejměte holicí hlavy z držáku holicích hlav. 
Každá holicí hlava se skládá ze stříhací jednotky 
a krytu.

Poznámka: Nečistěte současně více než jednu střihací 
jednotku a kryt, protože všechny tvoří kompatibilní 
sady. Pokud střihací jednotku omylem vložíte do 
špatného krytu pro holení, může trvat několik týdnů, 
než se obnoví optimální výkon holení.
 5  Stříhací jednotku a kryt opláchněte pod 

tekoucí vodou.

1

2
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 6  Po očištění vložte stříhací jednotku zpět 
do krytu.

 7  Vložte holicí hlavy zpět do držáku holicí hlavy.

Poznámka: Zkontrolujte, zda výstupky holicích hlav 
zapadly přesně do zářezů držáku holicí hlavy.

 8  Do držáku holicí hlavy umístěte zpět zajišťovací 
kroužky a otočte jimi ve směru hodinových 
ručiček. 

 - Každý zajišťovací kroužek má dva zářezy a dva 
výstupky, které přesně odpovídají zářezům 
a výstupkům na držáku holicí hlavy.

1

2
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 - Otáčejte kroužkem, dokud neslyšíte cvaknutí 
a kroužek nebude zajištěn. 

Poznámka: Při opětovném vložení holicí hlavy do 
držáku a opětovném připevnění zajišťovacích 
kroužků držte držák holicí hlavy v dlani a nikam jej 
nepokládejte, mohlo by dojít k poškození holicí hlavy.

 9  Znovu vložte závěs držáku holicí hlavy do 
zářezu holicí jednotky. Uzavřete držák holicí 
hlavy (ozve se cvaknutí).

Čištění nasazovacích nástavců

Nástavec zastřihovače nebo nástavec na 
zastřihování vousů nikdy nesušte ručníkem nebo 
jinou tkaninou, mohlo by dojít k poškození zubů 
zastřihovače.
Čištění zastřihovacího nástavce
Zastřihovací nástavec po každém použití vyčistěte.

 1  Zapněte přístroj s připojeným zastřihovacím 
nástavcem.
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 2  Zastřihovací nástavec po přiměřenou dobu 
propláchněte tekoucí horkou vodou. 

 3  Po čištění přístroj vypněte.

 4  Zbylou vodu důkladně vytřepejte a nechte 
zastřihovací nástavec vyschnout. 

Tip: Aby byl zajištěn optimální výkon při zastřihování, 
kápněte na zuby zastřihovače jednou za šest měsíců 
kapku oleje na šicí stroje.
Čištění nástavce na zastřihování vousů
Čistěte nástavec na zastřihování vousů po každém 
použití.

 1  Sejměte hřeben z nástavce na zastřihování 
vousů.

Poznámka: Uchopte hřeben uprostřed a sejměte jej 
z nástavce. Netahejte za strany hřebenu.
 2  Zapněte přístroj. 
 3  Chvíli oplachujte nástavec na zastřihování 

vousů a hřeben každý zvlášť pod tekoucí 
horkou vodou.

 4  Po čištění přístroj vypněte. 
 5  Opatrně vytřepejte přebytečnou vodu a 

nechte nástavec na zastřihování vousů a hřeben 
vyschnout. 

Tip: Aby byl zajištěn optimální výkon při zastřihování, 
kápněte na zuby zastřihovače jednou za šest měsíců 
kapku oleje na šicí stroje.
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Čištění nástavce čisticího kartáčku
Nástavec čisticího kartáčku čistěte po každém 
použití.

 1  Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
 2  Odpojte hlavu kartáčku ze základny. 

 3  Obě části důkladně opláchněte teplou vodou 
a mýdlem.

 4  Nástavec čisticího kartáčku osušte ručníkem.

Skladování 

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé 
výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je 
zobrazeno na krabičce produktu.
Poznámka: Před připevněním ochranných krytů na 
nástavce a uložením holicího strojku do pouzdra 
doporučujeme nechat přístroj a nástavce oschnout.
 - Na holicí jednotku nasaďte ochranný kryt, abyste 

předešli zanesení přístroje.

 - Holicí strojek uchovávejte v dodaném pouzdru.

ČEŠTINA102



 - Na nástavec čisticího kartáčku nasaďte ochranný 
kryt, abyste předešli zanesení přístroje.

Výměna

Výměna hlavy čisticího kartáčku

 - Nástavec s hlavou čisticího kartáčku je třeba měnit 
každé 3 měsíce nebo i dříve, pokud jsou vlákna 
deformovaná či poškozená.

Výměna holicích hlav
Aby byl zajištěn maximální holicí výkon, 
doporučujeme holicí hlavy vyměnit každé dva roky.

Připomenutí výměny 
Symbol holicí jednotky se rozsvítí na znamení, že je 
třeba vyměnit holicí hlavy. Poškozenou holicí hlavu 
okamžitě vyměňte. Holicí hlavy vyměňujte pouze za 
originální holicí hlavy Philips, jak je popsáno v kapitole 
„Objednávání příslušenství“.

 1  Když vypnete holicí strojek a symbol holicí 
jednotky se rozsvítí, znamená to, že je třeba 
vyměnit holicí hlavy.
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 2  Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí 
jednotku.

 3  Držák holicí hlavice vysuňte ze spodní části 
holicí jednotky.

 4  Otočte zajišťovacími kroužky proti směru 
hodinových ručiček a vyjměte je.

 5  Sejměte holicí hlavy z držáku holicích hlav a 
vyhoďte.

 6  Do držáku vložte nové holicí hlavy.

1

2
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Poznámka: Zkontrolujte, zda výstupky holicích hlav 
zapadly přesně do zářezů držáku holicí hlavy.

 7  Do holicích hlav umístěte zpět zajišťovací 
kroužky a otočte jimi ve směru hodinových 
ručiček. 

 - Každý zajišťovací kroužek má dva zářezy a dva 
výstupky, které přesně odpovídají zářezům 
a výstupkům na držáku holicí hlavy. 

 - Otáčejte kroužkem, dokud neslyšíte cvaknutí 
a kroužek nebude zajištěn. 

Poznámka: Při opětovném vložení holicí hlavy do 
držáku a opětovném připevnění zajišťovacích 
kroužků držte držák holicí hlavy v dlani a nikam jej 
nepokládejte, mohlo by dojít k poškození holicí hlavy.

1

2
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 8  Znovu vložte závěs držáku holicí hlavy do 
zářezu holicí jednotky. Uzavřete držák holicí 
hlavy (ozve se cvaknutí).

 9  Chcete-li resetovat připomenutí výměny, 
stiskněte a podržte vypínač alespoň na 
7 sekund. 

Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, 
navštivte adresu www.shop.philips.com/service 
nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také 
můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky 
společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace 
naleznete na záručním listu s celosvětovou platností). 
 Lze objednat následující díly:
 - Adaptér HQ8505
 - Holicí hlavy SH50 Philips 
 - Čisticí sprej na holicí hlavy Philips HQ110
 - Nástavec na zastřihování vousů RQ111 Philips
 - Nástavec čisticího kartáčku RQ585 Philips 
 - Hlavy čisticího kartáčku Philips RQ560, RQ563
 - Čisticí kazeta JC301, JC302, JC303, JC304, JC305

Poznámka: Dostupnost příslušenství se může v  
různých zemích lišit. 

7 sec.
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Holicí hlavy
 - Holicí hlavy doporučujeme měnit každé dva roky. 

Holicí hlavy nahrazujte pouze originálními holicími 
hlavami SH50 Philips.

Recyklace

 - Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat 
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).

 - Tento symbol znamená, že tento výrobek 
obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii, kterou nelze 
likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem 
(2006/66/ES). Důrazně doporučujeme, abyste 
výrobek zanesli do oficiálního sběrného místa 
nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmutí 
nabíjecí baterie na odbornících.

 - Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru 
tříděného odpadu elektrických a elektronických 
výrobků a nabíjecích baterií. Správnou likvidací 
pomůžete zabránit negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí nabíjecí baterie holicího strojku

Nabíjecí baterii z přístroje vyjměte pouze tehdy, až 
budete holicí strojek likvidovat. Budete-li baterii 
vyjímat, ujistěte se, že je zcela vybitá.
Pozor, pásky od baterie jsou ostré.
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 1  Šroubovákem povolte šroub na zadním panelu 
a poté sejměte zadní panel.

 2  Ohněte háčky stranou a vyjměte napájecí 
jednotku.

 3  Ulomte háčky s pojistkou a sejměte čelní panel 
napájecí jednotky.

 4  Vyjměte držák baterie a pomocí štípacích kleští 
odstřihněte konektory baterie.

Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese 
www.philips.com/support nebo samostatném 
záručním listu s celosvětovou platností. 

Omezení záruky
Na holicí hlavy (planžety a kryty) se nevztahují 
podmínky mezinárodní záruky, neboť podléhají 
opotřebení.
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Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější  
problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. 
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle 
následujících informací, navštivte webové stránky 
www.philips.com/support, kde jsou uvedeny 
odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte 
Středisko péče o zákazníky ve své zemi. 

Problém Možná příčina Řešení

Holicí 
strojek 
neholí tak 
dobře jako 
dříve.

Jsou poškozené nebo 
opotřebované holicí 
hlavy.

Vyměňte holicí hlavy (viz 
kapitola „Výměna“).

Holicí hlavy blokují 
vlasy nebo špína.

Holicí hlavy vyčistěte podle 
kroků popsaných v postupu pro 
důkladné čistění (viz kapitola 
„Čištění a údržba“).

Holicí 
strojek po 
stisknutí 
vypínače 
nepracuje.

Holicí strojek je stále 
připojen k napájení. 
Z bezpečnostních 
důvodů lze holicí 
strojek používat 
pouze bez kabelu.

Odpojte jej od napájení 
a stisknutím vypínače zapněte 
holicí strojek (viz část 
„Připomenutí odpojení“).

Nabíjecí baterie je 
prázdná.

Baterii znovu nabijte (viz 
kapitola „Nabíjení“).

Je aktivovaný cestovní 
zámek.

Cestovní zámek deaktivujete 
podržením vypínače po dobu 
3 sekund.
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Problém Možná příčina Řešení

Holicí jednotka je 
znečištěná nebo 
poškozená v takovém 
rozsahu, že motor se 
nespustí.

Vyčistěte nebo vyměňte holicí 
hlavy (viz kapitoly „Čištění 
a údržba“ a „Výměna“). 

Holicí 
strojek není 
po vyčištění 
v systému 
SmartClean 
dokonale 
čistý.

Holicí strojek není 
správně vložen do 
systému SmartClean 
a nedošlo tak 
k elektrickému 
propojení mezi 
holicím strojkem 
a systémem 
SmartClean.

Stlačte horní kryt směrem 
dolů (ozve se cvaknutí) a 
zajistěte tak řádné spojení mezi 
holicím strojkem a systémem 
SmartClean.

Čisticí kazeta je 
prázdná.Bliká symbol 
výměny, který 
upozorňuje, že je 
třeba vyměnit čisticí 
kazetu.

Vložte do systému SmartClean 
novou čisticí kazetu (viz kapitola 
Čištění a údržba).

Použili jste jinou čisticí 
kapalinu než originální 
čisticí kazetu Philips.

Používejte pouze originální 
čisticí kazety Philips.

Ze spodní 
části holicího 
strojku 
prosakuje 
voda.

Během čištění se 
může mezi vnitřním 
tělem a vnějším 
obalem holicího 
strojku nahromadit 
voda.

Je to normální a nepředstavuje 
to žádné nebezpečí, protože 
veškerá elektronika je uzavřena 
v izolované napájecí jednotce 
uvnitř holicího strojku.
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Problém Možná příčina Řešení

Systém 
SmartClean 
se po 
stisknutí 
vypínače 
nezapne.

Systém SmartClean 
není zapojený do 
elektrické sítě.

Zasuňte malou zástrčku 
v systému SmartClean do 
nabíječky a adaptér do zásuvky 
ve zdi.

Holicí 
strojek není 
plně nabitý 
poté, co 
jej nabiji 
v systému 
SmartClean.

Neumístil jste 
strojek do systému 
SmartClean správně.

Přesvědčte se, že jste holicí 
strojek vložili do systému 
SmartClean tak, aby zapadl na 
své místo, a poté jste zatlačili na 
horní kryt.

Po výměně 
holicích 
hlav se stále 
zobrazuje 
symbol 
připomenutí 
výměny.

Neresetoval jste holicí 
strojek.

Resetujte holicí strojek 
stisknutím vypínače na přibližně 
7 sekund (viz kapitola Výměna).

Na displeji 
se náhle 
objevil 
symbol 
holicí hlavy.

Tento symbol je 
připomenutím 
výměny.

Vyměňte holicí hlavy (viz 
kapitola „Výměna“).

Nástavec 
zastřihovače 
chloupků 
v nose tahá 
za chloupky.

Přístrojem pohybujete 
příliš rychle.

Nepohybujte přístrojem příliš 
rychle.
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Problém Možná příčina Řešení

Nástavec 
zastřihovače 
chloupků 
v nose 
nefunguje.

Střihací jednotka 
nástavce je velmi 
špinavá, například kvůli 
uschlému nosnímu 
hlenu ve střihací 
jednotce.

Opláchněte střihací jednotku 
pod horkou tekoucí vodou. 
Zapněte přístroj a ze střihací 
jednotky ještě jednou 
vypláchněte všechny zbývající 
chloupky.

Pokud opláchnutí zastřihovače 
chloupků v nose pod tekoucí 
vodou neuvolní zanesenou 
střihací jednotku, ponořte 
zastřihovač na několik minut do 
teplé vody. Poté přístroj zapněte 
a opláchněte pod tekoucí 
vodou.
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475

Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi 
zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete  
využiť všetky výhody zákazníckej podpory 
spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok  
na adrese www.philips.com/welcome. 

Opis zariadenia  (Obr. 1)
1 Ochranný kryt pre čistiacu kefku  

(len určité modely)
2 Nasúvateľná čistiaca kefka (len určité modely)
3 Hrebeň pre nástavec na tvarovanie brady  

(len určité modely)
4 Nasúvateľný nástavec na tvarovanie brady  

(len určité modely)
5 Nasúvateľný nástavec na zastrihávanie  

(len určité modely)
6 Ochranný kryt pre holiacu jednotku  

(len určité modely)
7 Nasúvateľná holiaca jednotka 
8 Vypínač
9 Tlačidlo Turbo (len určité modely)
10 Rukoväť
11 Konektor pre malú koncovku 
12 Indikátor nabitia batérie s 1 kontrolkou
13 Indikátor nabitia batérie s 3 kontrolkami
14 Symbol „odpojiť na použitie“
15 Symbol cestovného zámku 
16 Pripomenutie výmeny 
17 Pripomenutie čistenia 
18 Čistiaca kazeta pre systém SmartClean 
19 Systém SmartClean (len určité modely)
20 Kryt systému SmartClean 
21 Vypínač 
22 Symbol batérie 
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23 Symbol čistenia 
24 Symbol výmeny 
25 Symbol pripravenosti na použitie 
26 Adaptér
27 Malá koncovka
28 Puzdro (len určité modely)

Upozornenie: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne 
výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky 
zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.

Dôležité bezpečnostné informácie
Pred použitím zariadenia a jeho príslušenstva 
si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie 
a uschovajte ich na neskoršie použitie. Dodané 
príslušenstvo sa pre rôzne výrobky môže líšiť.

Nebezpečenstvo
 - Adaptér udržiavajte v suchu.

Varovanie
 - Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér 

nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, 
lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.

 - Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 
8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, 
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo 
nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú 
pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné 
používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že 
rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať 
s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť 
ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.

 - Pred čistením pod tečúcou vodou holiaci strojček 
vždy odpojte zo siete.

SLOVENSKY476



 - Pred každým použitím zariadenie skontrolujte. 
Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené, 
pretože by mohlo dôjsť k zraneniu. Vždy vymeňte 
poškodenú súčasť za originálny diel.

Výstraha
 - Čistiaci systém ani stojan na nabíjanie nikdy 

neponárajte do vody ani ich neoplachujte  
tečúcou vodou.

 - Na opláchnutie holiaceho strojčeka nikdy 
nepoužívajte vodu teplejšiu ako 80 °C.

 - Toto zariadenie používajte len na predpísaný účel 
podľa pokynov uvedených v návode na používanie.

 - Z hygienických dôvodov by zariadenie mala 
používať len jedna osoba.

 - Adaptér nezapájajte do zásuviek alebo ho 
nepoužívajte v ich blízkosti, ak sa v nich nachádza 
alebo nachádzal elektrický osviežovač vzduchu, aby 
nedošlo k neopraviteľnému poškodeniu adaptéra.

 - Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený 
vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani 
agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón. 

 - Ak sa váš holiaci strojček dodáva s čistiacim 
systémom, vždy použite originálnu čistiacu tekutinu 
Philips (náplň alebo fľaša, v závislosti od typu 
čistiaceho systému).

 - Čistiaci systém vždy umiestnite na stabilný hladký a 
vodorovný povrch, aby ste predišli úniku kvapaliny.

 - Ak váš čistiaci systém používa aj čistiacu náplň, 
pred použitím čistiaceho systému na čistenie alebo 
nabíjanie holiaceho strojčeka sa vždy uistite,  
že priečinok náplne je zatvorený.

 - Keď je čistiaci systém pripravený na použitie,  
už ho nepresúvajte, aby ste predišli úniku  
čistiacej kvapaliny.

 - Po opláchnutí môže z otvoru v spodnej časti 
strojčeka kvapkať voda. Je to bežný jav, ktorý nie  

SLOVENSKY 477



je nebezpečný, pretože všetky elektronické 
súčiastky sú uložené v uzavretej napájacej  
jednotke vo vnútri holiaceho strojčeka.

Elektromagnetické polia (EMF)
 - Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým 

príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa 
vystavenia elektromagnetickým poliam.

Všeobecné informácie
 - Tento holiaci strojček je odolný voči vode. Je 

vhodný na použitie vo vani alebo sprche a na 
čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných 
dôvodov môžete holiaci strojček preto používať 
len bez kábla.

 - Toto zariadenie môžete pripojiť do siete 
s napätím 100 až 240 voltov.

 - Adaptér transformuje napätie 100 – 240 V na 
bezpečné napätie nižšie ako 24 V.

 - Maximálna deklarovaná hodnota emisie hluku je 
69 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického 
výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 
1 pW.

Displej

Nabíjanie

Indikátor nabitia batérie s 3 kontrolkami
 - Nabíjanie trvá približne 1 hodinu
 - Rýchle nabíjanie: Keď je zariadenie pripojené 

k elektrickej sieti, kontrolky indikátora nabitia 
batérie začnú jedna po druhej nepretržite svietiť. 
Keď zariadenie získa dostatok energie na jedno 
oholenie, spodná kontrolka indikátora nabitia 
batérie začne pomaly blikať.
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 - Ak necháte zariadenie pripojené k elektrickej 
sieti, proces nabíjania bude pokračovať. Nabíjanie 
zariadenia indikuje spodná kontrolka indikátora, 
ktorá najskôr bliká a potom začne nepretržite 
svietiť. Následne bliká druhý indikátor, ktorý 
neskôr začne nepretržite svietiť atď., až kým nie je 
zariadenie úplne nabité.

Indikátor nabitia batérie s 1 kontrolkou
 - Nabíjanie trvá približne 1 hodinu.
 - Rýchle nabíjanie: Keď zariadenie nemá dostatok 

energie na jedno oholenie, indikátor nabitia 
batérie rýchlo bliká. Keď indikátor nabitia batérie 
začne pomaly blikať, zariadenie má dostatok 
energie na jedno oholenie. 

 - Ak necháte zariadenie pripojené k elektrickej 
sieti, proces nabíjania bude pokračovať. Nabíjanie 
zariadenia indikuje pomalé blikanie indikátora 
nabitia batérie.

Úplne nabitá batéria 

Upozornenie: Toto zariadenie možno používať  
len bez kábla. 
Upozornenie: Keď je batéria úplne nabitá, displej sa po 
30 minútach automaticky vypne. Ak počas nabíjania 
stlačíte vypínač, symbol „odpojiť na použitie“ začne 
blikať nabielo, čím vám pripomína, aby ste zariadenie 
odpojili od elektrickej siete.
Keď je batéria úplne nabitá, všetky kontrolky 
indikátora nabitia batérie začnú nepretržite svietiť.
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 - Indikátor nabitia batérie s 3 kontrolkami

 - Indikátor nabitia batérie s 1 kontrolkou

Takmer vybitá batéria
Keď je batéria takmer vybitá, indikátor nabitia batérie 
bliká naoranžovo.
 - Indikátor nabitia batérie s 3 kontrolkami

 - Indikátor nabitia batérie s 1 kontrolkou
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Zostávajúca kapacita batérie 

Indikátor nabitia batérie s 3 kontrolkami
 - Zostávajúcu kapacitu batérie možno sledovať 

podľa počtu rozsvietených kontroliek indikátora 
nabíjania batérie. 

Pripomenutie „odpojiť na použitie“

 - Zariadenie je vybavené pripomenutím „odpojiť 
na použitie“. Symbol „odpojiť na použitie“ začne 
blikať, čím vás upozorňuje, že pred zapnutím 
musíte zariadenie odpojiť od adaptéra.

Pripomenutie čistenia 
Aby ste dosiahli optimálne výsledky holenia, 
odporúčame Vám čistiť holiaci strojček po každom 
použití. 
 - Keď holiaci strojček vypnete, symbol pripomenutia 

čistenia vás blikaním upozorní, že strojček je 
potrebné vyčistiť.

Cestový zámok 
Keď sa chystáte cestovať, môžete holiaci strojček 
uzamknúť. Uzamknutie pri cestovaní chráni holiaci 
strojček pred náhodným zapnutím. 

Aktivovanie uzamknutia pri cestovaní
 1  Približne na 3 sekundy stlačte vypínač a 

aktivujete režim uzamknutia pri cestovaní.
3 sec.
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 - Počas aktivácie cestovného zámku symbol 
cestovného zámku nepretržite svieti. Keď je 
cestovný zámok zapnutý, symbol cestovného 
zámku bliká.

Vypnutie uzamknutia pri cestovaní
 1  Na 3 sekundy stlačte vypínač.
 - Symbol cestovného zámku bliká a následne  

začne neprerušovane svietiť.
Holiaci strojček je teraz pripravený na  
ďalšie použitie. 

Výmena holiacich hláv
Aby ste pri holení dosiahli čo najlepšie výsledky, 
odporúčame vám holiace hlavy meniť každé 
dva roky. 
 - Zariadenie je vybavené pripomenutím výmeny, 

ktoré vás upozorní, že je potrebné vymeniť 
holiace hlavy. Pripomenutie výmeny začne 
nepretržite svietiť.

Upozornenie: Po výmene holiacich hláv je potrebné 
pripomenutie výmeny vynulovať. Pripomenutie 
vynulujete stlačením a podržaním vypínača po  
dobu 7 sekúnd.
Nastavenie Turbo (len určité modely)
Zariadenie je vybavené nastavením Turbo alebo 
Turbo+. Toto nastavenie umožňuje rýchlejšie 
a intenzívnejšie oholenie a uľahčuje holenie  
ťažko dostupných miest.
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Zapnutie nastavenia Turbo
 1  Ak chcete zapnúť nastavenie Turbo,  

jedenkrát stlačte tlačidlo Turbo.
Vypnutie nastavenia Turbo
 1  Ak chcete vypnúť nastavenie Turbo, 

jednoducho opätovne stlačte tlačidlo Turbo.

Nabíjanie
Nabíjanie trvá približne 1 hodinu.

Upozornenie: Toto zariadenie možno používať  
len bez kábla.
Pred prvým použitím a keď sa na displeji zobrazí 
symbol takmer vybitej batérie, holiaci strojček nabite.

Nabíjanie pomocou adaptéra

 1  Malú koncovku pripojte k zariadeniu a adaptér 
zapojte do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie v systéme SmartClean  
(len určité modely)

 1  Malú koncovku zasuňte do systému 
SmartClean.

 2  Adaptér pripojte do sieťovej zásuvky.
 3  Ak chcete vložiť holiaci strojček do  

držiaka, zatlačte vrchný kryt smerom  
nadol („cvaknutie“).
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 4  Holiaci strojček podržte dole hlavou nad 
držiakom. Uistite sa, že je strojček otočený 
prednou stranou k systému SmartClean.

 5  Holiaci strojček vložte do držiaka, nakloňte ho 
dozadu a zatlačením horného krytu smerom 
nadol holiaci strojček pripojte („cvaknutie“). 

 - Symbol batérie pomaly bliká, čo označuje, že sa 
holiaci strojček nabíja.

Používanie holiaceho strojčeka

Zapnutie a vypnutie zariadenia

 1  Ak chcete zariadenie zapnúť, jedenkrát stlačte 
vypínač.

 2  Ak chcete zariadenie vypnúť, opätovne stlačte 
vypínač. 

 - Indikátor nabitia batérie s 3 kontrolkami: Displej 
sa na niekoľko sekúnd rozsvieti, aby zobrazil 
zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Holenie

Obdobie adaptácie pokožky
Vaše prvé holenie nemusí priniesť požadované výsledky 
a vaša pokožka môže byť dokonca mierne podráždená. 
Je to normálne. Vaša pokožka a brada potrebujú čas, aby 
sa prispôsobili akémukoľvek novému systému holenia. 
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Odporúčame vám, aby ste sa týmto strojčekom  
holili pravidelne (minimálne 3-krát do týždňa)  
po dobu 3 týždňov, aby si vaša pokožka zvykla  
na nový holiaci strojček. 

Upozornenie: Toto zariadenie možno používať  
len bez kábla.
 1  Zapnite zariadenie.
 2  Holiacimi hlavami prechádzajte po povrchu 

pokožky. Robte nimi pritom krúživé pohyby.
Upozornenie: Nerobte priame pohyby.
 3  Holiaci strojček po použití vyčistite  

(pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“). 
Holenie na mokro
Holiaci strojček môžete taktiež používať v sprche 
alebo na holenie mokrej tváre s holiacou penou 
alebo gélom.
Ak sa chcete oholiť s holiacou penou alebo gélom, 
postupujte nasledovne:

 1  Navlhčite si tvár. 
 2  Na pokožku naneste holiacu penu alebo gél. 

 3  Opláchnite holiacu jednotku tečúcou vodou, 
aby sa ľahko kĺzala po pokožke. 

 4  Zapnite holiaci strojček. 
 5  Holiacimi hlavami prechádzajte po povrchu 

pokožky. Robte nimi pritom krúživé pohyby.
Upozornenie: Pravidelne oplachujte holiaci strojček 
tečúcou vodou, aby sa neustále hladko kĺzal po Vašej 
pokožke.
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 6  Osušte si tvár a po použití dôkladne vyčistite 
holiaci strojček (pozrite si kapitolu „Čistenie  
a údržba“). 

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste z holiaceho 
strojčeka opláchli všetku holiacu penu alebo gél. 
Nastavenie Turbo (len určité modely)
Zariadenie je vybavené nastavením Turbo alebo 
Turbo+, ktoré umožňuje jednoduché oholenie  
ťažko dostupných miest.

 1  Zapnite holiaci strojček.
 2  Stlačením tlačidla Turbo zapnite nastavenie 

Turbo pre rýchlejšie oholenie ťažko 
dostupných miest.

 3  Holiacimi hlavami prechádzajte po povrchu 
pokožky. Robte nimi pritom krúživé pohyby.

Upozornenie: Nerobte priame pohyby.
 4  Ak chcete vypnúť nastavenie Turbo, 

jednoducho opätovne stlačte tlačidlo Turbo.
Používanie nasúvateľných nástavcov

Upozornenie: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne 
výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky 
zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.
Odpojenie alebo pripojenie nasúvateľných 
nástavcov
 1  Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
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 2  Potiahnutím zložte nástavec zo zariadenia.
Upozornenie: Nástavec pri jeho vyťahovaní zo 
zariadenia neotáčajte.

 3  Výstupok nástavca zasuňte do otvoru v hornej 
časti zariadenia. Potom nástavec zatlačením 
nadol pripojte k zariadeniu („cvaknutie“).

Používanie nástavca na zastrihávanie
Na strihanie bokombrád a fúzov môžete používať 
nástavec na zastrihávanie.

 1  Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 2  Výstupok nástavca zasuňte do otvoru v hornej 

časti holiaceho strojčeka. Potom nástavec 
zatlačením nadol pripojte k zariadeniu 
(„cvaknutie“).

 3  Zapnite zariadenie.
 4  Teraz môžete začať zastrihávať.
 5  Po použití nástavec vyčistite (pozrite si kapitolu 

„Čistenie a údržba“).
Používanie nástavca na tvarovanie brady
 1  Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 2  Výstupok nástavca zasuňte do otvoru v hornej 

časti zariadenia. Potom nástavec zatlačením 
nadol pripojte k zariadeniu („cvaknutie“).

Použitie nástavca na tvarovanie brady 
s hrebeňom
Nástavec na tvarovanie brady môžete používať 
s hrebeňom, ktorý umožňuje zastrihávať a tvarovať 
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bradu s použitím jedného pevného nastavenia, ale 
taktiež rôznych nastavení dĺžky. Nástavec môžete 
taktiež použiť na zastrihnutie dlhých chĺpkov pred 
holením a uľahčiť si tak holenie. 
Nastavenia dĺžky chĺpkov nástavca na tvarovanie 
brady zodpovedajú zostávajúcej dĺžke chĺpkov 
po ostrihaní v rozsahu od 1 do 5 mm.

 1  Zasuňte hrebeň priamo do vodiacich drážok 
na oboch stranách nástavca („cvaknutie“).

 2  Stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky a jeho 
posunutím doľava alebo doprava zvoľte 
požadovanú dĺžku strihu. 

 3  Zapnite zariadenie.

 4  Teraz môžete začať s úpravou brady. 
Pomocou jemného tlaku posúvajte 
nástavec smerom nahor, pričom sa 
uistite, že sa predná strana hrebeňa 
neustále dotýka pokožky. 

 5  Po použití nástavec vyčistite  
(pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).

Použitie nástavca na tvarovanie brady  
bez hrebeňa
Nástavec na tvarovanie brady môžete použiť 
bez hrebeňa na tvarovanie kontúr brady, fúzov, 
bokombrád alebo oblasti krku na dĺžku 0,5 mm. 

 1  Vysuňte hrebeň z nástavca. 
Upozornenie: Uchopením za stred vysuňte  
hrebeň z nástavca. Pri odpájaní nedržte  
hrebeň za bočné strany.

2

1
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 2  Zapnite zariadenie.
 3  Teraz môžete začať s úpravou kontúr brady, 

fúzov, bokombrád alebo oblasti krku. Pomocou 
jemného tlaku posúvajte nástavec na tvarovanie 
brady smerom nadol, pričom nástavec držte 
kolmo proti pokožke.

 4  Po použití nástavec vyčistite  
(pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).

Používanie čistiacej kefky
Rotačnú čistiacu kefku používajte spolu s vaším 
čistiacim krémom. Čistiaca kefka odstraňuje zvyšný 
maz a nečistoty, vďaka čomu bude vaša pokožka 
zdravá bez pocitu mastnoty. 

 1  Výstupok nástavca zasuňte do otvoru v hornej 
časti zariadenia. Potom nástavec zatlačením 
nadol pripojte k zariadeniu („cvaknutie“).

 2  Nástavec navlhčite vodou. Zariadenie 
nepoužívajte, ak je kefkový nástavec suchý,  
inak môže podráždiť pokožku. 

Tip: Nástavec používajte pred holením na uľahčenie 
holenia a hygienickejšie výsledky holenia.
 3  Navlhčite si tvár vodou a na tvár naneste 

čistiaci prípravok.
 4  Priložte nástavec na pravé líce. 
 5  Zapnite zariadenie.
 6  Jemne pohybujte nástavcom po pokožke 

smerom od nosa k uchu. Nepritláčajte nástavec 
k pokožke príliš silno, aby ste zabezpečili 
príjemné a bezbolestné ošetrenie pleti.

20 sec.
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 7  Približne po 20 sekundách môžete nástavec 
presunúť na ľavé líce a začať s čistením tejto 
časti tváre.

Výstraha: Zariadenie nepoužívajte na čistenie 
citlivých oblastí okolo očí. 

 8  Približne po 20 sekundách môžete nástavec 
presunúť na oblasť čela a začať s čistením tejto 
časti tváre. Jemne pohybujte nástavcom zľava 
doprava.

Upozornenie: Odporúčame vám, aby ste nečistili pridlho 
a neprekračovali 20 sekúnd v jednej zóne.
 9  Po ošetrení si opláchnite a osušte tvár. Vaša 

tvár je teraz pripravená na ďalší krok vašej 
každodennej starostlivosti o tvár.

 10  Po použití nástavec vyčistite (pozrite si kapitolu 
„Čistenie a údržba“).

Čistenie a údržba

Upozornenie: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne 
výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky 
zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.
Čistenie holiaceho strojčeka v systéme 
SmartClean (len určité modely)

Systém SmartClean nenakláňajte, aby nedošlo 
k vyliatiu kvapaliny.
Upozornenie: Počas prípravy na používanie systém 
SmartClean pridržiavajte.

20 sec.

20 sec.
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Upozornenie: Ak budete holiaci strojček čistiť v systéme 
SmartClean jedenkrát za týždeň, kazeta SmartClean 
vydrží približne tri mesiace.
Príprava systému SmartClean na použitie
 1  Malú koncovku pripojte k zadnej časti systému 

SmartClean. 
 2  Adaptér pripojte do sieťovej zásuvky.
 3  Stlačte tlačidlo na bočnej strane systému 

SmartClean a nadvihnite vrchnú časť systému 
SmartClean.

 4  Z čistiacej kazety odstráňte ochranné viečko.

 5  Čistiacu kazetu vložte do systému SmartClean. 

 6  Vrchnú časť systému SmartClean opäť nasaďte 
jej zatlačením smerom nadol (budete počuť 
„cvaknutie“). 

Používanie systému SmartClean 
Pred vložením holiaceho strojčeka do systému 
SmartClean sa uistite, že zo strojčeka potrasením 
odstránite prebytočnú vodu.

1

2
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 1  Ak chcete vložiť holiaci strojček do 
držiaka, zatlačte vrchný kryt smerom nadol 
(„cvaknutie“).

 2  Holiaci strojček podržte dole hlavou nad 
držiakom. Uistite sa, že je strojček otočený 
prednou stranou k systému SmartClean.

 3  Holiaci strojček vložte do držiaka, nakloňte ho 
dozadu a zatlačením horného krytu smerom 
nadol holiaci strojček pripojte („cvaknutie“). 

 - Symbol batérie pomaly bliká, čo označuje, že sa 
holiaci strojček nabíja.

 4  Stlačením vypínača na systéme SmartClean 
spustite čistiaci program. 

 - Počas programu čistenia (trvá približne 10 minút) 
symbol čistenia bliká. 

 - Keď sa čistiaci program dokončí, rozsvieti sa 
symbol pripravenosti na použitie.

 - Keď je holiaci strojček úplne nabitý, symbol batérie 
začne nepretržite svietiť. Nabitie trvá približne 
1 hodinu.

Upozornenie: Ak počas čistiaceho programu stlačíte 
vypínač systému SmartClean, program sa preruší 
a symbol čistenia prestane blikať.
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Upozornenie: Ak počas čistiaceho programu vytiahnete 
adaptér zo zásuvky, program sa preruší. 
Upozornenie: 30 minút po dokončení fázy nabíjania sa 
systém SmartClean automaticky vypne.
 5  Holiaci strojček môžete nechať vyschnúť 

v systéme SmartClean až do ďalšieho holenia. 
Alebo môžete holiaci strojček zo systému 
SmartClean vytiahnuť, vytriasť nadbytočnú 
vodu, otvoriť holiacu jednotku a nechať holiaci 
strojček prirodzene vyschnúť. 

Výmena kazety systému SmartClean 
Ak budete holiaci strojček čistiť v systéme 
SmartClean jedenkrát za týždeň, kazeta SmartClean 
vydrží približne tri mesiace.
Čistiacu kazetu vymeňte, keď symbol výmeny začne 
blikať naoranžovo alebo keď nebudete s výsledkami 
čistenia spokojní. Ak budete systém používať 
jedenkrát za týždeň, kazeta SmartClean vydrží 
približne tri mesiace

 1  Stlačte tlačidlo na bočnej strane systému 
SmartClean a nadvihnite vrchnú časť systému 
SmartClean.

 2  Vyberte prázdnu čistiacu kazetu zo systému 
SmartClean a vylejte z nej všetku zvyšnú 
kvapalinu.

Čistiacu kvapalinu môžete vyliať do výlevky.

 3  Prázdnu čistiacu kazetu vyhoďte.
 4  Vybaľte novú čistiacu kazetu a odstráňte z nej 

ochranné viečko.

1

2
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 5  Novú čistiacu kazetu vložte do systému 
SmartClean.

 6  Vrchnú časť systému SmartClean opäť nasaďte 
jej zatlačením smerom nadol (budete počuť 
„cvaknutie“). 

Čistenie holiaceho strojčeka tečúcou vodou
Holiaci strojček vždy po holení vyčistite, aby ste 
dosiahli optimálne výsledky holenia.

Dajte pozor na horúcu vodu. Najskôr vždy 
skontrolujte, či nie je príliš horúca, aby ste si 
nepopálili ruky.
Holiacu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka 
ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť 
holiace hlavy. 
 1  Holiacu jednotku chvíľu oplachujte pod teplou 

tečúcou vodou.
 2  Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu 

jednotku.
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 3  Nosič holiacej hlavy opláchnite pod teplou 
tečúcou vodou po dobu 30 sekúnd.

 4  Opatrne otraste prebytočnú vodu a nechajte 
nosič holiacej hlavy vyschnúť. 

 5   Zatvorte nosič holiacej hlavy („cvaknutie“).
Dôkladnejší spôsob čistenia 

Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 1  Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu 

jednotku.

 2  Nosič holiacej hlavy vytiahnite zo spodnej  
časti holiacej jednotky.

 3  Otočte prídržné krúžky proti smeru 
hodinových ručičiek a odpojte ich.

 4  Holiace hlavy vyberte z nosiča holiacich hláv. 
Každá holiaca hlava pozostáva zo strihacej 
jednotky a krytu.

Upozornenie: Nečistite viac ako jednu strihaciu 
jednotku a kryt naraz, nakoľko tvoria súpravu. Ak 
omylom vložíte strihaciu jednotku do nesprávneho 
holiaceho krytu, môže trvať niekoľko týždňov, kým 
opäť dosiahnete optimálny výkon.

1

2
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 5  Strihaciu jednotku a kryt umyte pod tečúcou 
vodou.

 6  Po vyčistení vložte strihaciu jednotku späť do 
krytu.

 7  Holiace hlavy vložte späť do nosiča holiacich 
hláv.

Upozornenie: Uistite sa, že výčnelky holiacich hláv 
presne zapadnú do drážok nosiča holiacej hlavy.

 8  Položte prídržné krúžky späť na nosič holiacej 
hlavy a otočte ich v smere hodinových ručičiek. 

1

2
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 - Každý prídržný krúžok má dve drážky a dva 
výčnelky, ktoré presne zapadnú do výčnelkov 
a drážok nosiča holiacej hlavy.

 - Krúžok otáčajte v smere hodinových ručičiek, 
kým nebudete počuť „cvaknutie“ (označuje, že je 
krúžok pevne pripojený). 

Upozornenie: Keď pripájate holiace hlavy a prídržné 
krúžky späť, držte držiak holiacej hlavy v ruke. 
Neumiestňujte pri tomto úkone držiak holiacej hlavy na 
povrch, inak by sa mohol poškodiť.

 9  Opätovne zasuňte kĺb nosiča holiacej hlavy 
do otvoru holiacej jednotky. Zatvorte nosič 
holiacej hlavy („cvaknutie“).

Čistenie nasúvateľných nástavcov

Nástavec na zastrihávanie alebo nástavec na 
tvarovanie brady nikdy nesušte pomocou uteráka 
alebo handričky, pretože sa môžu poškodiť 
zastrihávacie zúbky.
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Čistenie nástavca na zastrihávanie
Nástavec na zastrihávanie očistite po každom použití.

 1  Zapnite zariadenie s nasadeným nástavcom na 
zastrihávanie.

 2  Nástavec na zastrihávanie chvíľu oplachujte 
teplou vodou z vodovodu. 

 3  Po vyčistení holiaci strojček vypnite.

 4  Opatrne otraste prebytočnú vodu a nástavec 
na zastrihávanie nechajte vyschnúť. 

Tip: Pre optimálny výkon zastrihávača namažte 
každých šesť mesiacov jeho zúbky kvapkou oleja na 
šijacie stroje.
Čistenie nástavca na tvarovanie brady
Nástavec na tvarovanie brady očistite po každom použití.

 1  Potiahnutím zložte hrebeň z nástavca na 
tvarovanie brady.

Upozornenie: Uchopením za stred vysuňte hrebeň 
z nástavca. Pri odpájaní nedržte hrebeň za bočné strany.
 2  Zapnite zariadenie. 
 3  Nástavec na tvarovanie brady a hrebeňový 

nástavec po jednom chvíľu oplachujte horúcou 
tečúcou vodou.

 4  Po vyčistení holiaci strojček vypnite. 
 5  Opatrne otraste prebytočnú vodu a nástavec 

na tvarovanie brady aj hrebeň nechajte 
vyschnúť. 

Tip: Pre optimálny výkon zastrihávača namažte každých 
šesť mesiacov jeho zúbky kvapkou oleja na šijacie stroje.
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Čistenie čistiacej kefky
Čistiacu kefku vyčistite po každom použití.

 1  Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 2  Odpojte hlavu kefky od tela kefky. 

 3  Obe časti dôkladne vyčistite pomocou teplej 
vody a jemného mydla.

 4  Pomocou uteráka čistiacu kefku vysušte.

Odkladanie 

Upozornenie: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne 
výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky 
zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.
Upozornenie: Odporúčame, aby ste pred nasadením 
ochranných krytov na nástavce a odložením holiaceho 
strojčeka do puzdra nechali zariadenie a nástavce 
vyschnúť.
 - Nasaďte na holiacu jednotku ochranný kryt,  

aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt.
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 - Holiaci strojček odložte do dodaného puzdra.

 - Nasaďte na čistiacu kefku ochranný kryt,  
aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt.

Výmena

Výmena hlavy čistiacej kefky

 - Hlavu čistiacej kefky odporúčame meniť každé  
3 mesiace alebo skôr v prípade deformácie  
alebo poškodenia vláken.

Výmena holiacich hláv
Aby ste pri holení dosiahli najlepšie výsledky, 
odporúčame Vám holiace hlavy meniť každé 
dva roky.

Pripomenutie výmeny 
Symbol holiacej jednotky sa rozsvieti, čo označuje, 
že je potrebné vymeniť holiace hlavy. Holiace hlavy 
okamžite vymeňte. Holiace hlavy vymeňte len za 
originálne holiace hlavy Philips, ako je uvedené 
v kapitole „Objednávanie príslušenstva“.
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 1  Po vypnutí holiaceho strojčeka bude symbol 
holiacej jednotky nepretržite svietiť, čo 
označuje, že je potrebné vymeniť holiace hlavy.

 2  Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu 
jednotku.

 3  Nosič holiacej hlavy vytiahnite zo spodnej časti 
holiacej jednotky.

 4  Otočte prídržné krúžky proti smeru 
hodinových ručičiek a odpojte ich.

 5  Holiace hlavy vyberte z nosiča holiacich  
hláv a vyhoďte ich.

1

2
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 6  Do nosiča vložte nové holiace hlavy.

Upozornenie: Uistite sa, že výčnelky holiacich hláv 
presne zapadnú do drážok nosiča holiacej hlavy.

 7  Nasaďte prídržné krúžky späť na holiace hlavy 
a otočte ich v smere hodinových ručičiek. 

 - Každý prídržný krúžok má dve drážky a dva 
výčnelky, ktoré presne zapadnú do výčnelkov 
a drážok nosiča holiacej hlavy. 

 - Krúžok otáčajte v smere hodinových ručičiek,  
kým nebudete počuť „cvaknutie“  
(označuje, že je krúžok pevne pripojený). 

1

2
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Upozornenie: Počas pripájania holiacich hláv 
a prídržných krúžkov držte nosič holiacej hlavy v ruke. 
Neumiestňujte pri tomto úkone nosič holiacej hlavy na 
povrch, inak by sa mohol poškodiť.

 8  Opätovne zasuňte kĺb nosiča holiacej hlavy 
do otvoru holiacej jednotky. Zatvorte nosič 
holiacej hlavy („cvaknutie“).

 9  Ak chcete pripomenutie výmeny vynulovať, 
stlačte a podržte vypínač po dobu pribl. 7 sekúnd. 

Objednávanie príslušenstva
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo  
náhradné diely, navštívte webovú stránku  
www.shop.philips.com/service, prípadne  
sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips. 
Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti 
o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine 
(podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovo 
platnom záručnom liste). 
 K dispozícii sú nasledujúce súčiastky:
 - Adaptér HQ8505
 - Holiace hlavy SH50 Philips 
 - Sprej na čistenie holiacich hláv Philips HQ110.
 - Nástavec na tvarovanie brady Philips RQ111
 - Čistiaca kefka na nástavce Philips RQ585 
 - Hlavy čistiacej kefky Philips RQ560, RQ563
 - Čistiace kazety JC301, JC302, JC303, JC304, JC305

7 sec.
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Upozornenie: Dostupnosť príslušenstva sa môže  
líšiť v závislosti od krajiny. 
Holiace hlavy
 - Odporúčame, aby ste holiace hlavy menili každé 

dva roky. Staré holiace hlavy vždy vymeňte za 
originálne holiace hlavy SH50 značky Philips.

Recyklácia

 - Tento symbol znamená, že tento výrobok 
sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym 
odpadom (smernica 2012/19/EÚ).

 - Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje 
vstavané dobíjateľné batérie, ktoré nemožno 
likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom 
(smernica 2006/66/ES). Výslovne odporúčame, aby 
ste svoj výrobok odovzdali v mieste oficiálneho 
zberu alebo v servisnom stredisku autorizovanom 
spoločnosťou Philips, kde dobíjateľnú batériu 
zlikviduje odborník.

 - Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu 
elektrických a elektronických výrobkov 
a nabíjateľných batérií vo svojej krajine. Správna 
likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na 
životné prostredie a ľudské zdravie.
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Vyberanie nabíjateľnej batérie holiaceho 
strojčeka

Nabíjateľnú batériu smiete vybrať, len keď 
likvidujete holiaci strojček. Pri vyberaní batérie  
sa uistite, že je úplne vybitá.
Dajte pozor, pretože pásiky batérie sú ostré.
 1  Pomocou skrutkovača odstráňte skrutku na 

zadnom paneli. Potom odpojte zadný panel.

 2  Ohnite háčiky nabok a vyberte pohonnú 
jednotku.

 3  Zlomte zaisťovacie háčiky a odstráňte predný 
panel pohonnej jednotky.

 4  Vyberte držiak batérie a plombovacími 
kliešťami prestrihnite svorky batérie.
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Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte 
webovú stránku www.philips.com/support alebo 
si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo 
platnom záručnom liste. 

Obmedzenia záruky
Na holiace hlavy (rezače a zdvíhače) sa nevzťahujú 
podmienky medzinárodnej záruky, lebo podliehajú 
opotrebeniu.

Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších 
problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní 
zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou 
nižšie uvedených informácií, navštívte webovú 
stránku www.philips.com/support, na ktorej 
nájdete zoznam často kladených otázok, alebo 
kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov  
vo Vašej krajine. 
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Problém Možná príčina Riešenie

Holiaci strojček už 
neholí tak dobre 
ako kedysi.

Holiace hlavy sú 
poškodené alebo 
opotrebované.

Vymeňte holiace hlavy 
(pozrite si kapitolu 
„Výmena“).

Chĺpky a nečistoty 
bránia holiacim 
hlavám v pohybe.

Pri čistení holiacich hláv 
postupujte podľa krokov 
uvedených v metóde 
dôkladného čistenia 
(pozrite si kapitolu 
„Čistenie a údržba“).

Keď stlačím vypínač, 
holiaci strojček 
nefunguje.

Holiaci strojček je 
stále pripojený do 
elektrickej siete. 
Z bezpečnostných 
dôvodov sa holiaci 
strojček môže 
používať len bez 
pripojenia do siete.

Odpojte holiaci strojček 
od elektrickej siete 
a stlačením vypínača 
holiaci strojček zapnite 
(pozrite si časť 
„Pripomenutie odpojenia 
na použitie“).

Nabíjateľná batéria 
je vybitá.

Nabite batériu (pozrite si 
kapitolu „Nabíjanie“).

Je aktivovaný 
cestovný zámok.

Približne na 3 sekundy 
stlačte vypínač, čím 
deaktivujete režim 
uzamknutia pri cestovaní.

Holiaca jednotka 
je znečistená 
alebo poškodená 
v takom rozsahu, 
že motorček sa 
nedokáže spustiť.

Vyčistite alebo vymeňte 
holiace hlavy (pozrite 
si kapitoly „Čistenie 
a údržba“ a „Výmena“). 
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Problém Možná príčina Riešenie

Holiaci strojček 
nie je ani po 
vyčistení v systéme 
SmartClean úplne 
čistý.

Holiaci strojček ste 
nevložili do systému 
SmartClean správne, 
takže medzi 
systémom 
SmartClean 
a holiacim 
strojčekom nie je 
elektrický kontakt.

Zatlačte horný kryt 
smerom nadol (budete 
počuť „cvaknutie“), aby 
ste zaistili správne spojenie 
medzi holiacim strojčekom 
a systémom SmartClean.

Čistiaca kazeta je 
prázdna. Symbol 
výmeny bliká, čo 
znamená, že je 
potrebné vymeniť 
čistiacu kazetu.

Do systému SmartClean 
vložte novú čistiacu 
kazetu (pozrite si kapitolu 
„Čistenie a údržba“).

Namiesto originálnej 
čistiacej kazety 
Philips ste použili inú 
čistiacu kvapalinu.

Používajte len originálne 
čistiace kazety značky 
Philips.

Zo spodnej časti 
holiaceho strojčeka 
vyteká voda.

Počas čistenia 
sa môže medzi 
vnútornou časťou a 
vonkajším plášťom 
holiaceho strojčeka 
nahromadiť voda.

Je to bežný jav, ktorý nie 
je nebezpečný, pretože 
všetky elektronické 
súčiastky sú uložené 
v uzavretej napájacej 
jednotke vo vnútri 
holiaceho strojčeka.
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Problém Možná príčina Riešenie

Keď stlačím vypínač, 
systém SmartClean 
nefunguje.

Systém SmartClean 
nie je pripojený do 
elektrickej siete.

Malú koncovku zasuňte 
do systému SmartClean 
a adaptér pripojte do 
sieťovej zásuvky.

Batéria holiaceho 
strojčeka nie je po 
nabíjaní v systéme 
SmartClean úplne 
nabitá.

Holiaci strojček ste 
nevložili do systému 
SmartClean správne.

Uistite sa, že holiaci 
strojček zatlačíte do 
systému SmartClean, 
kým nezapadne na svoje 
miesto, a zatlačíte horný 
kryt.

Vymenil som 
holiace hlavy, 
ale zariadenie 
aj naďalej 
zobrazuje symbol 
pripomenutia 
výmeny.

Holiaci strojček ste 
nevynulovali.

Holiaci strojček vynulujete 
tak, že približne na 7 
sekúnd stlačíte a podržíte 
tlačidlo vypínača (pozrite 
si kapitolu „Výmena“).

Na displeji sa zrazu 
zobrazil symbol 
holiacej hlavy.

Tento symbol 
upozorňuje na 
potrebu výmeny 
hláv.

Vymeňte holiace hlavy 
(pozrite si kapitolu 
„Výmena“).

Nástavec na 
zastrihávanie 
chĺpkov v nose 
ťahá za chĺpky.

Zariadením 
pohybujete príliš 
rýchlo.

Zariadením nepohybujte 
príliš rýchlo.
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Problém Možná príčina Riešenie

Nástavec na 
zastrihávanie 
chĺpkov v nose 
nefunguje.

Strihací prvok 
nástavca je veľmi 
znečistený, napríklad 
na ňom zaschli 
nečistoty z nosa.

Strihací prvok vyčistite 
opláchnutím pod tečúcou 
horúcou vodou. Zapnite 
zariadenie a strihací prvok 
opätovne opláchnite, aby 
ste odstránili prípadné 
zvyšné chĺpky.

Ak opláchnutie 
zastrihávača chĺpkov 
v nose nepomôže 
odblokovať zastrihávací 
prvok, ponorte ho 
na niekoľko minút do 
pohára s teplou vodou. 
Potom zariadenie zapnite 
a opláchnite pod tečúcou 
vodou.
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