
   

  
  

 
  
  
  
  
  
  

 הוראות הפעלה למכונות גילוח
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  1איור 
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  הקדמה
וברוך אנו מודים לך על החלטתך לרכוש את מכונת הגילוח החדישה 

אנא קרא בעיון רב חוברת הוראות הפעלה ושימוש . פיליפסל הבא
זאת הכוללת מידע אודות התכונות הנפלאות של מכונת גילוח זאת 

  .י להפוך את הגילוח לקל יותר ומהנהכמו גם עצות מסוימות כד

  )1איור (מבט למכשיר 

 מטען  
  תקע טעינה קטן   
   מסרק קיצוץ לעיצוב הזקן   
  לעיצוב הזקן נשלףקיצוץמכלול     
 נשלפת יחידת גילוח  
 כיבוי / הפעלהלחצן  
 מהמטען כניסת מתח שקע   
 חיווי התרעה  
 החלפה ל תזכורת  
 חיווי נעילת נסיעה  
  ניקוילתזכורת חיווי  
  סוללה הטעינת חיווי   
   צג אחוזי טעינת הסוללה  
 חיווי הגדרות אישיות  
  להגדרות אישיות- -ו+ לחצני   
 חיווי החלפה  
  מערכתSmartClean  
  מערכת כיפתSmartClean  
 כיבוי/ הפעלהלחצן  
 ניקויחיווי   
 ייבושחיווי   
 חיווי תהליך  
 מוכן חיווי   
טעינהחיווי   
  מחסנית ניקוי למערכתSmartClean   
תפס טבעת אחיזה   
 נרתיק     
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  תקציר הפעלה וניקוי
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  חשוב
הוראות הפעלה אלו לפני ובזהירות קרא בעיון 

 במקום  ושמור על החוברת,השימוש במכונה
  .שימוש עתידיכל צורך בבטוח ל
 סכנה

 . לא נרטבשהמטעןא ווד - 

 אזהרה
 שנאי לכן אל תחתוך את כבל החשמל המטען - 

כדי להרכיב תקע אחר העלול לגרום חשיפה 
 .לסיכונים והתחשמלות

  אינוSmartClean ומערכת ניקוי מכשיר זה - 
) כולל ילדים (אנשיםמיועד לשימוש על ידי 

 או אנשים מוגבלים נפשית, תשושים גופנית
 הם הודרכו ביסודיות חסרי ניסיון וידע אלא אם

כיצד להפעיל את המכשיר והם נמצאים 
 .בפיקוח של אדם בוגר ואחראי לבטיחותם

להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא עליך  - 
 .ישחקו במכונה

נתק תמיד את המכונה מרשת החשמל לפני  - 
 .לברז מיםמתחת אותה שאתה שוטף 

 זהירות
לעולם אל תטבול את מערכת הניקוי בהתזה  - 

  . אותו מתחת לברזוףו תשטבמים א
 כדי C800 -לעולם אל תשתמש במים חמים מ - 

 .לשטוף את המכונה
במערכת הניקוי בהתזה  , אל תשתמש במכונה - 

סכנת .  אם נתגלה בהם פגם כלשהוובמטען
 תמיד חלק פגום בחלק מקורי ףהחל. פציעה
 .בלבד

 עם SmartCleanהשתמש מערכת ניקוי  - 
 .תרמיל ניקוי מקורי בלבד

מאוזן ויציב תמיד את המערכת על משטח הנח  - 
 . כדי למנוע נזילת מים
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וודא תמיד שתא תרמיל הניקוי סגור לפני  - 
  SmartCleanשאתה משתמש במערכת ניקוי 

 .לנקות או לטעון את המכונה כדי
אל תזיזו , כאשר מערכת הניקוי מוכנה לשימוש - 

 .אותה כדי למנוע גלישת נוזל הניקוי
קה היטב את המכונה מערכת הניקוי בהתזה מנ - 

לכן הימנע מלהעביר , אך אינה מחטאת אותה
 .את המכונה למשתמש אחר

, כריות קצוף, לעולם אל תשתמש באוויר דחוס - 
תכשירי ניקוי שוחקים או נוזלים ממסים כמו 

.כדי לנקות את המכשיר, נפט או אציטון, למשל
מים עשויים לנטוף מהשקע בתחתית המכונה  - 

זאת תופעה רגילה . ובעת שאתה שוטפים אות
ואינה מסוכנת מכיוון שהמערכת האלקטרונית 

 . שבתוך המכונה אטומה

 תאימות לתקני בטיחות
מכונת גילוח זו תואמת לדרישות תקני  - 

 וניתן לשטוף IECהבטיחות הבינלאומיים של 
 .אותה בבטיחות מתחת לברז מים

מכשיר זה עומד בדרישות כל תקני הבטיחות  - 
המחמירים ) EMF(ם לשדות אלקטרומגנטיי

ואם מטפלים בו היטב בהתאם להוראות , ביותר
הוא בטוח לשימוש בהתאם , שבחוברת זו

  .להוכחות המדעיות הקיימות כיום

 כללי
 המתאים מצויד בבורר מתח אוטומטי המטען - 

 240 - ל100שבין  למתח רשת המטעןאת 
  .וולט

 100 המיועד לחיבור למתח רשת שבין המטען - 
מיר את מתח הרשת למתח  וולט מ240 -ל

 .  וולט24 - הנמוך מ
    Lc = 69dB(A): מרביתרמת רעש 
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  צגה
  

לפני שאתה משתמש במכונת הגילוח בפעם 
  . געת המגן מהציהסר את יר, הראשונה

 - S99XX/S97XX                                         

  הגדרות אישיות

כונה המאפשרת לך להתאים  תבמכונה קיימת
 לבחור בין תוכל. אישית את ההגדרות שלך

 יםהגילוח האישי שלוש הגדרות בהתאם לצרכי
  . דינמיות או יעילות, נוחות: שלך

 הפס יואר ברציפות, -או + כשתלחץ על לחצן  -
  .בצבע לבן

  טעינה
 .טעינה נמשכת כשעה לערך - 

יא  רק כשהמכונהניתן להשתמש ב: הערה
 .רשת החשמל מחובר להאינ

יישמע צליל , למטעןהמכונה את  תחברכאשר  - 
חיווי טעינת הסוללה וצג אחוזי הטעינה , "ביפ"

  .  יהבהבו בלבן
קיבולת הסוללה הנותרת מצוינת באמצעות  - 

 .תצוגת אחוזי הטעינה בצג המכונה
 כאשר נותרה במכונה אנרגיה :טעינה מהירה - 

ת טעיננורית חיווי , המספיקה לפעולת גילוח אחת
  .הסוללה תהבהב מהר יותר מהרגיל בלבן

  כשהסוללה טעונה במלואה 

יא  רק כשהמכונהניתן להשתמש ב: הערה
  .  מחובר לרשת החשמלהאינ
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התצוגה , כאשר הסוללה טעונה במלואה: הערה
 ץ כאשר תלח. דקות30 - לאחר ככבית אוטומטית 
, כיבוי בעת או לאחר הטעינה/על לחצן ההפעלה

שהמכונה עדיין לך המזכיר " ביפ" צליל יישמע
  .למטעןמחוברת 

תצוגת אחוזי , כאשר הסוללה טעונה במלואה - 
  .הטעינה תואר בקביעות בצבע לבן

   חלשהכשהסוללה 

עינת טחיווי , כאשר הסוללה כמעט התרוקנה - 
ויישמע , הבהב בצבע כתוםלהסוללה יתחיל 

 ".ביפ"צליל 

  הנותרש  הסוללהקיבולתחיווי 

בצג  ם באחוזיתצגומ תקיבולת הסוללה הנותר - 
 .המכונה

  תזכורת לניקוי

אנו ממליצים לך , להשגת ביצועי גילוח מיטביים
 .לנקות את מכונת הגילוח לאחר כל ניקוי

חיווי הניקוי , כאשר אתה מכבה את המכונה - 
 .יהבהב כדי להזכירך לנקות את המכונה

  
  נעילת נסיעה

 יוצא האתשול את מכונת הגילוח כתוכל לנע
  .בשוגגהפעלה  מונעת מכונהנעילת ה. לנסיעה

  הפעלת נעילת הנסיעה

 3 - כיבוי במשך כ/ על לחצן ההפעלהץ לח
  .שניות כדי להיכנס למצב נעילת נסיעה
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 חיווי ,  כאשר אתה מפעיל את נעילת הנסיעה
כאשר . נעילת הנסיעה יהבהב בקביעות בלבן

וחיווי " ביפ"ע צליל יישמ, המכונה נעולה
 .הנעילה יהבהב

     נעילת הנסיעהביטול

 3 - כיבוי במשך כ/ על לחצן ההפעלהץ לח
  . שניות

  יואר בקביעות, חיווי הנעילה יהבהב ולאחר מכן. 
  .המכונה מוכנה כעת לשימוש

נעילת , למטעןכאשר תחבר את המכונה : הערה
    . הנסיעה מתבטלת באופן אוטומטי

  לפת ראשי הגילוחהח

אנו מציעים לך להחליף , לביצועי גילוח מיטביים
  .את ראשי הגילוח כל שנתיים

המכונה מצוידת בתזכורת להחלפת ראשי  - 
חיווי החלפת . להחליפםהגילוח המזכירה לך 

, החץ יהבהב בלבן, ראשי גילוח יואר בקביעות
 ". ביפ"ויישמע צליל 

  לאפס אתךעלי, לאחר החלפת ראשי הגילוח
כיבוי /המכונה באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה

  .   שניות7 - במשך כ

  התרעהחיווי 

  ראשי גילוח חסומים
חיווי ההתרעה , אם ראשי הגילוח נחסמים  - 

חיווי החלפת ראשי , יואר בקביעות בכתום
, הגילוח וחיווי הניקוי יהבהבו לסירוגין בלבן

במקרה זה המנוע לא יכול ". ביפ"ויישמע צליל 
ב מכיוון שראשי הגילוח מלוכלכים או להסתוב
 . פגומים
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עליך לנקות את יחידת , כשתופעה זו מתרחשת - 
 . הגילוח או להחליף אותה

  חימום יתר

אם המכונה מתחממת יתר על המידה בעת  - 
 .חיווי ההתרעה יהבהב בכתום, הטעינה

המכונה כבית , כשמקרה זה מתרחש - 
לאחר שהמכונה הטעינה תתחדש . אוטומטית

      . התקררה לטמפרטורה רגילה

  טעינה

  .הטעינה נמשכת כשעה אחת
טעינה מלאה של המכונה מאפשרת זמן גילוח 

  . דקות50מצטבר של עד 
 .לא ניתן להשתמש במכונה בעת הטעינה: הערה

טען את המכונה לפני השימוש בפעם הראשונה 
   .וכאשר מופיע בצג  חיווי מכונה כמעט ריקה

  המטעןינה עם טע

   . וודא שהמכונה כבוייה 

  למכונהמטעןשל החבר את התקע הקטן  
  . לשקע החשמל בקירהמטעןהכנס את  ו,)1(

   SmartCleanמערכת הניקוי טעינה ב

 הכנס את התקע הקטן למערכת הניקוי 
SmartClean.  

  . לשקע החשמל בקירהמטעןהכנס את  
כלפי כשהיא הפוכה  החזק את המכונה 

וודא שהחלק הקדמי של , על המחזיקממטה 
  .  המכונה מכוון כלפי מטה למערכת הניקוי
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 הטה, )1(הנח את המכונה על המחזיק  
ולחץ על כיפת הכיסוי ) 2(אותו לאחור 

  ).3(העליון כדי לחבר את המכונה בנקישה 

  .חיווי הטעינה יחווה שהמכונה נטענת: הערה
  

  השימוש במכונה

  חגילו

 עור התקופת הסתגלות 
 הראשון לא יביא לך את התוצאה ייתכן והגילוח
 והעור שלך עשוי אפילו , ממנהשאתה מצפה

העור . זאת תופעה רגילה. להיות מעט מגורה
והזקן שלך זקוקים לזמן כדי להסתגל לכל 

 . מערכת גילוח חדשה
 3לפחות (גלח באופן קבוע התאנו ממליצים לך ל

 3 - ו במשך כונת גילוח זעם מכ) פעמים בשבוע
 להתאים עצמושבועות כדי לאפשר לעור שלך 

 . מכונת הגילוח החדשהל

אנו , תוצאות גילוח מיטביותכדי להבטיח : עצה
מייעצים לך מראש לקצץ את הזקן שלך אם 

  . ימים או יותר3 במשך מתגלחאתה לא 

 על לחצן  אחתהפעל את המכונה בלחיצה 
  .כיבוי/הפעלה

  מספר שניותמשך ב יוארהצג.  

העבר את ראשי הגילוח על העור בתנועות  
  .סיבוביות

  . אל תעביר את המכונה בתנועות ישרות- 
 את המכונה בלחיצה אחת על לחצן הכב 

  .כיבוי/ההפעלה
  הצג יידלק למספר שניות ולאחר מכן יציג את

   .רמת הטעינה של הסוללה
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  גילוח רטוב
ם רטובות תוכל גם להשתמש במכונה זו על פני

  .ל לגילוח'עם קצף או ג
בצעו את הפעולות , ל לגילוח'לגילוח עם קצף או ג

  : הבאות

  .הרטב את הפנים במים 

  .ל לגילוח על עור הפנים'מרח קצף או ג 

  

  

  
 שטוף את יחידת הגילוח מתחת לברז מים 

על עור  כדי להבטיח שיחידת הגילוח תחליק
  .פניך

חצן הפעל את המכונה בלחיצה על ל 
  .כיבוי/ההפעלה

העבר את יחידת הגילוח בתנועות מעגליות  
  .על עור פניך

שטוף את המכונה מתחת לברז המים : הערה
לעתים קרובות כדי להבטיח שהיא תמשיך 

  .להחליק על עור פניך

את נקה לאחר השימוש יבש את עור פניך ו 
 ").ניקוי ותחזוקה"עיין בפרק (ביסודיות המכונה 

שטפת את כל שאריות הקצף או וודא ש: הערה
    .ל הגילוח מהמכונה'ג

  הזקן במכלול עיצובשימוש 

  .  ודא שהמכשיר כבוי
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 .  משוך את יחידת הגילוח ישר מהמכשיר

אל תסובב את יחידת הגילוח בזמן : הערה
  . מתוך המכשירשאתה מושך אותו 

 

הכנס את הזיז במכלול עיצוב הזקן לתוך  
לאחר מכן . מכונההחריץ בחלק העליון של ה

לחץ על מכלול עיצוב הזקן כלפי מטה עד 
  . שיינעל בנקישה למכונה

  הזקן עם מסרקבמכלול עיצובשימוש 
  הקיצוץ

 עם מסרק במכלול עיצוב הזקן להשתמש תוכל
ת הגדרלא רק בהזקן שלך את  כדי לעצב קיצוץ
 כיאורלהגדיר גם אלא ,  קבועהאחתזיפים  אורך

שעל מכלול ורך השיער הגדרות א .זיפים שונים
 מתאימות לאורך שיער שנותר לאחר עיצוב הזקן

 . מ" מ5 -  ל1 שבין הקיצוץ בתחום

חריצי  החלק את המסרק ישר לתוך 
עד הזקן מכלול מעצב  צדיבשני  שההובלה

  .שתישמע נקישה

לחץ על בורר האורך ולאחר מכן דחף אותו  
אורך שמאלה או ימינה כדי לבחור את 

  .יהשיער הרצו

כיבוי כדי /על לחצן הפעלהץ לחיצה אחת  לח
 . להפעיל את המכונה

  . הזקן שלךלעצב את להתחיל תוכל עכשיו 
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  מסרקללא הזקן במכלול עיצובשימוש 
  הקיצוץ

 מסרק ללא במכלול עיצוב הזקן להשתמש תוכל
, השפם, מתאר הזקןכדי לקצץ את  הקיצוץ
 . לךהצוואר שלחיים או הפאות 

  . מהמכונהמכלול עיצוב הזקן את משוך 

ומשוך אותו המסרק מרכז  את תפוס: הערה
 וך את צידי אל תמש.מתוך מכלול עיצוב הזקן

 . המסרק

 כיבוי/לחיצה אחת על לחצן ההפעלהץ לח 
  .כדי להפעיל את המכונה

  לעצב את קווי המתאר להתחילכעת תוכל 
 רהצוואלחיים או הפאות , השפם,  הזקןשל
  . שלך

  

  

  

  

  ניקוי ותחזוקה

ניקוי מכונת הגילוח במערכת הניקוי 
SmartClean  

 SmartClean Pro  המקצועיתניקויהערכת מ - 
מחזור שטיפה  :שני מחזורי פעולהכוללת 

מערכת כוללת גם פס  ה.ומחזור ייבוש
התקדמות המחווה את שלב התקדמות 

 .ביםהפעולה של שני השל

 SmartCleanהכנת מערכת הניקוי 
  לשימוש

  .אל תטה את מערכת הניקוי כדי למנוע נזילות

החזק את מערכת הניקוי בעת הכנתו : הערה
  .לשימוש
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  .ערכת הניקויהכנס את התקע הקטן למ 

  . לשקע החשמל בקירהמטעןהכנס את  

בו זמנית על לחצני השחרור בשני צדי  ץלח 
החלק  הרם את ,לאחר מכן). 1(תא הניקוי 
  ).2(מערכת הניקוי העליון של 

  . נוזל הניקויהאטם ממחסניתהסר את  

  

  

  

הכנס את מחסנית נוזל הניקוי למערכת  
  .הניקוי

  

של מערכת הניקוי דחוף את החלק העליון  
  .)'נקישה'(חזרה מטה 

  

  SmartCleanמערכת הניקוי ב השימוש

הקפד תמיד לנער את המים הנותרים מתוך 
המכונה לפני שאתם מניחים אותה על מערכת 

  .הניקוי

  

הנח  את המכונה המופנית כלפי מטה על  
וודא שהצג מופנה כלפי חזית . המחזיק

  .מערכת הניקוי
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הטה , )1( את המכונה על המחזיק  הנח
ולחץ כלפי מטה את ) 2(אחורה את המכונה 

הכיפה העליונה כדי לחבר את המכונה 
  ).3(בנקישה 

  כיבוי /ולחצן ההפעלה הסוללהטעינת חיווי
  . שהמכונה נטענתיתחילו להבהב כדי לחוות

כיבוי במערכת הניקוי /לחץ על לחצן ההפעלה 
  .כדי להתחיל את תוכנית הניקוי

 יווי השטיפה יהבהבו כיבוי וח/לחצן ההפעלה
 . בקביעות

  . דקות10 - שלב השטיפה נמשך כ: הערה
 פס חיווי ההתקדמות יחווה את :הערה

 .שטיפההתקדמות שלב ה
 חיווי הייבוש יואר בקביעות, שלב הייבושב. 

  . דקות4 -שלב הייבוש נמשך כ: הערה

 פס חיווי ההתקדמות יחווה את :הערה
 .ייבושהתקדמות שלב ה

 חיווי מוכן , לאחר שהושלמה תוכנית הניקוי
 . יואר בקביעות

  חיווי הסוללה יואר בקביעות כדי לחוות
 .שהמכונה טעונה במלואה

  .הטעינה נמשכת כשעה אחת: הערה

כיבוי של / על לחצן ההפעלהץאם תלח: הערה
התוכנית , מערכת הניקוי בעת תוכנית הניקוי

 או השטיפהבמקרה זה נורית חיווי . תתבטל
  .הייבוש תפסיק להבהב

 משקע החשמל ןהמטעאם תוציא את : הערה
  .התוכנית תתבטל, בקיר בעת פעולת תוכנית ניקוי

 שהושלמה תוכנית הניקוי  לאחר דקות30: הערה
  .מערכת הניקוי תיכבה אוטומטית, וטעינת המכונה
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מערכת הניקוי החלפת המחסנית של 
SmartClean  

 חיווי החלף את מחסנית הניקוי כאשר - 
כתום או כאשר אתה כבר ב יהבה ההחלפה

 . מתוצאות הניקוילא מרוצה 

  הניקוי מערכתדופןבשלחצן הלחץ על  
SmartClean) 1( והרם את החלק העליון 

    ).2( הניקוי מערכת של

  את מחסנית הניקוי הריקה ממערכתהוצא 
ניקוי הנוזל שאריות כל את  ושפוך הניקוי
 .  מחוץ למחסנית הניקויושנותר

 .  פשוט לשפוך את נוזל הניקוי לכיורתוכל

  . את מחסנית הניקוי הריקההשלך 

 האטם את הסרהוצא מחסנית ניקוי חדשה ו 
  .המחסניתמ

הכנס את מחסנית נוזל הניקוי החדשה  
  .לתוך מערכת הניקוי

דחוף את החלק העליון של מערכת הניקוי  
  ).'נקישה'(חזרה מטה 

  

  

   ניקוי יחידת הגילוח מתחת לברז מים

גילוח לאחר כל פעולת גילוח נקה את מכונת ה
  .כדי לשמור על ביצועי גילוח מיטביים

בדוק תמיד האם המים . היזהר מהמים החמים
  .לא חמים מדי כדי למנוע מכפות ידיך להיכוות
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אל תייבש את , כדי לא לגרום נזק לראש הגילוח
  ".טישו"יחידת הגילוח עם מגבת או  

  .כבה את מכונת הגילוח 

גילוח מתחת לברז מים שטוף את יחידת ה 
  .חמים

משוך את ראש הגילוח מתוך החלק  
  .התחתון של יחידת הגילוח

  

מתחת לברז מים ת יחידת הגילוח  שטוף א
  . חמים

 נער בזהירות את שאריות המים שנותרו 
  .בראש הגילוח ואפשר לו להתייבש לחלוטין

הרכב חזרה את ראש הגילוח לחלק  
  ).'בנקישה'(התחתון של יחידת הגילוח 

  ניקוי יסודי של יחידת הגילוח

  .וודא שהמכונה במצב כבוי

משוך את מחזיק ראש הגילוח מתוך החלק  
  .התחתון של יחידת הגילוח

הנח את תפס טבעת האחיזה בטבעת  
) 2( נגד כיוון השעון וסובב אות, )1(האחיזה 

  ).3( מראש הגילוח ו אותםוהר

חיזה מתפס טבעת האחיזה הסר את טבעת הא
  .וחזור על התהליך בשאר טבעות האחיזה
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 הסר את  ראשי הגילוח ממחזיק ראש 
כל ראש גילוח מכיל להבי חיתוך . הגילוח
  החלק את מסגרת התמיכה הירוקה . ורשת

אל תנקה יותר מראש להבי חיתוך ורשת : הערה
אחת בו זמנית מכיוון שהם מותאמים האחד 

עות ראש להבי חיתוך לרשת אם תכניס בט. לשני
יחלפו מספר שבועות לפני שביצועי , אחרת

  . הגילוח יחזרו ליעילות המרבית שלהם

 את להבי החיתוך ואת הרשתות הנק 
  .מתחת לברז המים

  

  

לאחר הניקוי החזר את ראש להבי החיתוך  
  . לתוך הרשת

  

  

מחזיק ראשי  לתוך ראשי הגילוחהחזר את   
  .הגילוח

שהבליטות בראשי הגילוח מוכנסים וודא : הערה
  .כראוי לתוך החריצים

  

הנח את תפס טבעת האחיזה בטבעת  
) 2(סובב אותו נגד כיוון השעון , )1(האחיזה 

  ).3(והרם אותו מראש הגילוח 

  .חזור על התהליך בשאר טבעות האחיזה

החזר את מחזיק ראש הגילוח לחלק  
  .התחתון של יחידת הגילוח
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   הנשלפיםהמכלולים ניקוי 

  עיצוב הזקןניקוי מכלול 
 .לאחר כל שימוש בומכלול עיצוב הזקן נקה את 

  . משוך את המסרק ממכלול עיצוב הזקן 

שטוף את מכלול עיצוב הזקן והמסרק כשהם  
  .זמן מה מתחת לברז מים חמים, מופרדים

 שאריות המים ואפשר נער בזהירות את 
  .למכלול עיצוב הזקן להתייבש

 שמן את השינים במספר טיפות שמן 
  . חודשים6למכונת תפירה כל 

  

  

  

  

  אחסון

  . אחסן את מכונת הגילוח בנרתיק המסופק 

לאפשר למכונה אנו ממליצים לך : הערה
  .להתייבש לפני שתאחסנו אותה בנרתיק

    

  חלפים

אנו ממליצים לך להחליף , לביצועי גילוח מיטביים
  .נתייםכל שאת יחידת הגילוח 

  תזכורת להחלפת חלפים
 להחליף הזכירךלחיווי יחידת הגילוח יואר כדי 

 . מיד ראשי גילוח פגומיםהחל. את ראשי הגילוח
ד  את ראשי הגילוח בראשים מקוריים בלבףהחל

  .90SHשל פיליפס מדגם 

ים צהח, חיווי יחידת הגילוח יואר בקביעות 
בעת כיבוי " ביפ"וישמע צליל ,  בלבןויהבהב
  . המכונה
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מתוך החלק  הגילוח מחזיק ראשמשוך את  
  .התחתון של יחידת הגילוח

  

 הנח את תפס טבעת האחיזה בטבעת 
) 2(סובב אותו נגד כיוון השעון , )1(האחיזה 

  ).3(ראש הגילוח והרם אותו מ

הסר את טבעת האחיזה מתפס טבעת האחיזה 
  .וחזור על התהליך בשאר טבעות האחיזה

 הסר את ראשי הגילוח ממחזיק ראשי 
  .הגילוח והשליכו אותם

  

  

הנח את ראשי הגילוח החדשים על  
  .  המחזיק

וודא שהבליטות בראשי הגילוח : הערה
  . ממוקמים כראוי בתוך החריצים

  

  
ת תפס טבעת האחיזה בטבעת הנח א  

) 2(סובב אותו נגד כיוון השעון , )1(האחיזה 
  ).3(והרם אותו מראש הגילוח 

  .חזור על התהליך בשאר טבעות האחיזה

החזר את מחזיק ראש הגילוח לחלק  
  .התחתון של יחידת הגילוח
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 לחיצה ממושכת על ץלח, לאיפוס המכונה 
.  שניות7 -  במשך ככיבוי/לחצן ההפעלה

  ".ביפ" צלילי 2 עד שישמעו תןמה

  
  

  הזמנת אביזרים
באחת האביזרים הבאים ניתנים לרכישה 

עיינו ברשימה (מתחנות השרות ברחבי הארץ 
  :)רתשבגב החוב

   HQ8505 מטען  - 
  HQ90גילוח מדגם ראש   - 
  HQ110 חיקוי ראשי הגילונתרסיס ל  - 
 111RQמכלול עיצוב הזקן   - 
 585RQמכלול מברשת ניקוי   - 
 RQ560/RQ563ראש מברשת ניקוי   - 
 /JC301/JC302/JC303תרמיל ניקוי   - 

JC304/JC305  

  

  

  

  ראשי גילוח
אנו ממליצים לך להחליף את ראשי  - 

חליפו תמיד את ה. הגילוח מדי שנתיים
ראשי הגילוח בראשים מקוריים של 

   .90SHפיליפס מדגם 

 איכות הסביבה

 את המכשיר הישן עם האשפה ךאל תשלי - 
הביתית הרגילה אלא פנה אותו לנקודת 

האיסוף של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים 
, בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה
   .בהובכך תוכל לסייע על שמירת איכות הסבי
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נטענת במכונת הגילוח מכילה ההסוללה  -
, חומרים כימיים העלולים לזהם את הסביבה
ואין להשליכם עם האשפה הביתית הרגילה 

אלא יש לפנותה למרכז איסוף סוללות בהתאם 
   .יבהבלתקנות המשרד לאיכות הס

לאחת תוכל למסור את המכונה הישנה 
 לסייע  שם ישמחומתחנות השרות של פיליפס

  .סלק את הסוללה הישנה בהתאם לתקנות ללך

  

  הסוללה הנטענת

 ויש ה הנטענת לא תקינהאם וכאשר הסולל
מומלץ לבצע את ההחלפה , הצורך להחליפ

באחת מתחנות השרות המורשות המופיעות 
ברשימת התחנות שבכריכה האחורית של 

  . חוברת זו
להחלפת הסוללות נדרשת מיומנות מקצועית 

. נה זו באה במגע עם מיםבשל העובדה שמכו
המערכות הפנימיות של המכונה חיבות , ולכן

  .להיות אטומות באופן מוחלט בפני חדירת מים

  

  

  

  

  אחריות ושירות
אם אתה זקוק למידע נוסף או אתה נתקל 

הלקוחות של  לשרות האנא פנ, בבעיה כלשהי
 או לאחת 03-9530888 ' טלאלקטרה ב

ן בכריכה עיי(מתחנת השרות ברחבי הארץ 
אתר כנס ל או )האחורית של החוברת

  .www.electra-trade.co.il: האינטרנט

  

  

  

  

  איתור תקלות

 להיתקל בהם פרק זה מתמצת את הבעיות העיקריות שאתה עשוי
אם לא תצליח לפתור את הבעיה . בעת השימוש במכונת הגילוח

אנא מסור את מכונת הגילוח , בכוחות עצמך בעזרת המידע שלהלן
 ).עיין ברשימה שבגב החוברת(לאחת מתחנות השרות שברחבי הארץ 



  28

  הפתרון  הסיבה האפשרית  הבעיה
המכונה אינה 

מתחילה לפעול 
לאחר לחיצה על 

מפסק 
  כיבוי/ההפעלה

מכונת הגילוח עדיין 
מחוברת לרשת 

מטעמי . החשמל
וכל ת, בטיחות

להשתמש במכונה אך 
ורק כשהיא אינה 
מחוברת לרשת 

  .החשמל

ראשי את החלף 
עיין בפרק (הגילוח 

  ").חלפים"

הסוללה הנטענת   
  .חלשה

עיין  (טען את הסוללה
  ").טעינה"בפרק 

נעילת הנסיעה   
  .מופעלת

לחץ על לחצן 
כיבוי במשך /ההפעלה

 שניות כדי לשחרר 3 - כ
  .את נעילת הנסיעה

ירידה באיכות 
  .הגילוח

ראשי הגילוח פגומים 
  . שחוקיםאו

ראשי הגילוח החלף את 
  ").חלפים"עיין בפרק (

שערות ארוכות   
חוסמות ראשי 

  .הגילוח
  

. ראשי הגילוחנקה את 
ניקוי "עיין בפרק 
יסודי  ניקוי - ותחזוקה

  "של יחידת הגילוח

נקה היטב את המכונה     
לפני שתמשיך בגילוח 

ניקוי "עיין בפרק (
     "). ותחזוקה

החלפתי את 
, חראשי הגילו

אך חיווי 
התזכורת עדיין 

  מואר

לא איפסת את מכונת 
  .הגילוח

אפס את מכונת הגילוח 
בלחיצה על לחצן 

כיבוי במשך /ההפעלה
עיינו ( שניות 7 - כ

  ").חלפים"בפרק 
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  הפתרון  הסיבה האפשרית  הבעיה
חיווי ראש 

הגילוח מופיע 
  .לפתע בצג

 חיווי זה מיועד 
לתזכורת להחלפת 

  .ראשי הגילוח

 את ראשי ףהחל
 בפרק ןעיי(הגילוח 

  ").יםחלפ"

חיווי התרעה 
מופיע לפתע 

בצג בעת 
  .הטעינה

מכונת הגילוח 
התחממה יתר על 

  .המידה

נתק את המכונה 
מרשת החשמל למשך 

  . דקות10 - כ

, חיווי התרעה
חיווי תזכורת 

להחלפת ראשי 
הגילוח ותזכורת 

לניקוי מופיעים 
  .לפתע בצג

ראשי הגילוח 
  .מלוכלכים או פגומים

עיינו בפרק  (ףהחל
 את האו נק) 'חלפים'

 ןעיי( ראשי הגילוח
 ).'ניקוי ותחזוקה'בפרק 

מים נוזלים 
מתחתית מכונת 

  .הגילוח

בעת הניקוי מים 
עלולים להצטבר בין 

חלקי הגוף הפנימיים 
והחיצוניים של 

  .המכונה

זאת תופעה רגילה 
ואינה מסוכנת מכיוון 

שהמערכת 
האלקטרונית ממוקמת 

אטומה בתוך  הדביחי
  . מכונת הגילוח

מערכת הניקוי 
SmartClean 
אינה פועלת 

 בלחיצה על לחצן
  .כיבוי/ההפעלה

מערכת הניקוי אינה 
מחוברת לרשת 

  .החשמל

הכנס את התקע הקטן 
למערכת הניקוי ואת 

 לשקע החשמל המטען
  .בקיר

 לוחגיהמכונת 
אינה נקייה 

כראוי לאחר 
שניקיתי אותה 

י מערכת הניקוב
.SmartClean  

מכונת הגילוח לא 
 כראוי וקמהמ

ולכן , במערכת הניקוי
לא היה מגע חשמלי 

בין מערכת הניקוי 
  .ומכונת הגילוח

כלפי מטה את  ץלח
הכיפה העליונה 

כדי לוודא ) 'בנקישה'(
חשמלי חיבור קיום 

תקין בין המכונה 
  .ומערכת הניקוי
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  הפתרון  הסיבה האפשרית  הבעיה
יש להחליף את   

  .תרמיל הניקוי
 את תרמיל ףהחל
ניקוי ' בפרק ןעיי(ניקוי ה

  ).'ותחזוקה

. תרמיל הניקוי ריק  
חיווי ההחלפה 

מהבהב כדי לחוות 
שעליך להחליף את 

  .תרמיל הניקוי

הכנס תרמיל ניקוי 
חדש לתוך מערכת 

  SmartClean הניקוי
ניקוי ' בפרק יןעי(

  .)'ותחזוקה

השתמשת בנוזל   
ניקוי שאינו מקורי של 

  .פיליפס

 השתמש אך ורק בנוזל
 .ניקוי מקורי של פיליפס

ייתכן והניקוז של   
  .תרמיל הניקוי חסום

בקיסם שיניים  השתמש
 שאריות שיער  ףוודח

  . הניקוזפתח מתוך 

המכונה אינה 
טעונה במלואה 

לאחר טעינה 
במערכת הניקוי 
.SmartClean  

לא הנחת כראוי את 
המכונה במערכת 

הניקוי 
.SmartClean  

  

חץ כלפי מטה את ל
הכיפה העליונה 

כדי לוודא ) 'בנקישה'(
חיבור טוב בין מכונת 

הניקוי הגילוח ומערכת 
.SmartClean  
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  תעודת אחריות
  

  קניה מקוריתתוקף תעודה זו מותנה בצרוף חשבונית 
  "פיליפס: "היצרן
  ,3שמעון ישראלי ' מ מרח"בע) 1951(אלקטרה מוצרי צריכה : היבואן

  צ"חדש ראשל. ת.           א
  S91xx, S90xx סדרתת גילוח מומכונ:  המכשירסוג

  
  " מ"בע) 1951(אלקטרה מוצרי צריכה "אנו 

ם אחראים בזאת לפעולתה התקינה של מכונת הגילוח לתקופה של שנתיי
  :אחריות זו לא תחול במקרים הבאים. מתאריך האספקה

  .קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש  .א
  .קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה  .ב
  .שבר מכל סיבה שהיא  .ג
  .'ברק וכו, גשם, שריפה: תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים  .ד
  .נעשה שימוש במכונת הגילוח למטרות מסחריות  .ה
  ).סכין ורשת(ללת את ראשי הגילוח האחריות אינה כו  .ו

, האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכונה תובא לתיקון בצירוף תעודה זו
למעבדות המפורטות על הכריכה האחורית , כשהיא חתומה על ידי הסוחר

  .של חוברת זו
  

כל טיפול או תיקון שלא באמצעות המעבדות האמורות יגרום לביטולה של 
  .אחריות זו

  
----------------------------------------------------------------------------------------  

  פרטים למילוי על ידי הסוחר
  ___________________________:שם הקונה

  
  _______________________: תאריך המכירה

  
  ________________________:חתימת הסוחר

  
  _____________________:שם וכתובת הסוחר
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  תחנות שירות ברחבי הארץ
08-6378368' טל  חדש. ת.א, סלון ששון  אילת  .1

08-8525104' טל  24חנות ' מרכז מסחרי ב, חשמל קמי  אשדוד  .2

08-6722211' טל  29' רחק דוד רמז חנות מס, ש.מעבדות א  אשקלון  .3

08-6271410' טל  27יאיר ' רח, 96 מאור הנגב  באר שבע  .4
08-6274563

03-5063582' טל  39 רוטשילד' רח, אלקטרו אשד  בת ים  .5

04-6326088' טל   53הנשיא ' רח, אחים איטח  חדרה  .6

  9ביאליק ' רח, שירות רם  חיפה  .7
  
  29טרומפלדור '  רח, סניף נוה שאנן-
  279ההסתדרות ' שד,  סניף קריות-

04-8671507' טל
04-8620162
04-8227227
04-8720642

077-7205400' טל  1אלכסנדר זייד ' רח ,שרות רם  טבעון  .8

04-6720991' טל  5הגלבוע ' רח, טהמקל  טבריה  .9

02-6241741' טל  1 טרומפלדור' רח, שירות כל  ירושלים .10

08-9465678' טל  80עמק האלה ' רח, חשמל אדיר  ודיעיןמ  .11

04-9826746' טל   51הרצל ' רח, ששת  נהריה .12

09-8337733' טל  15רמז ' רח, בר מנחם נחום  נתניה .13

09-8610678' טל  16עולי הגרדום ' רח, מעבדת סגל צוריאל  נתניה .14

04-6420114' טל  7שפרינצק ' רח, מעבדת הצפון  עפולה .15

03-9666105' טל  11עין הקורא ' רח, השחזות ראשון  ראשון לציון .16

03-7511145' טל  25התקווה ' רח, אלקטרו ברק  רמת גן .17

09-7603387' טל  1עקיבא ' רח, טל אור  רעננה .18

03-5477745' טל  31אוסישקין  ,מעבדות השרון  רמת השרון .19

03-5371015' טל  22גרדיה לה ' רח, אלקטרו מור  תל אביב .20

03-6872161' טל 8יסוד המעלה ' רח, מ"רובין מכשירי גילוח בע. י  תל אביב .21
       

  il.co.consumer-electra.www://http :כתובתנו באינטרנט

  ,לקוח נכבד
ים המצוינים בהוראות ההפעלה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט

 .ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך, ללא הודעה מוקדמת
  

  
  

  03-9633030'  טל75143מיקוד , ראשון לציון, ת חדש.א, 3שמעון ישראלי ' רח
  


