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Вступ
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до
клубу Philips! Щоб скористатися всіма
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можливостями підтримки компанії Philips,
зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome або завантажте
відповідний додаток.

Загальний опис
1 Висувний тример
2 Фіксатор тримера
3 Бритвений блок
4 Кнопка розблокування бритвеного блока
5 Кнопка "Увімк./Вимк."
6 Ручка
7 Роз’єм для малої вилки
8 Зарядна підставка
9 Блок живлення
10 Мала вилка
11 Захисний ковпачок
12 Футляр
13 Картридж швидкого очищення Philips
14 Підставка для швидкого очищення
15 Щітка для чищення
16 Налаштування довжини
17 Знімна насадка для моделювання бороди
18 Гребінець насадки для моделювання бороди
19 Тримач насадки
20 Змінна насадка-щіточка для очищення
21 Змінна насадка-тример для носа
Примітка. Комплекти аксесуарів можуть
відрізнятися для різних пристроїв. На коробці
показано, з якими аксесуарами постачається
Ваш пристрій.
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Що означають значки на ручці пристрою?
Значок Стан Значення

Блимає
повільно,
якщо ви
знімаєте
бритву з
підставки
для
швидкого
очищення,
коли триває
програма
очищенняa

Програму очищення було перервано.
Якщо ви повернете бритву на
підставку для швидкого очищення
впродовж чотирьох секунд, виконання
програми очищення відновиться
автоматично.

Блимання Очищуйте бритву на підставці для
швидкого очищення. Мийте насадки
під краном.

Світиться
безперервн
о

Програма очищення виконується.

Блимає
швидко,
коли ви
знімаєте
бритву з
підставки
для
швидкого
очищення
або
натискаєте
кнопку
"Увімк.
/Вимк." під
час
програми
очищення

Програму очищення було зупинено.
Якщо необхідно продовжити,
перезапустіть цикл очищення:
установіть бритву на підставку для
швидкого очищення та натисніть
кнопку "Увімк./Вимк.".
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Значок Стан Значення

Блимає при
натисканні
кнопки
"Увімк.
/Вимк."

Увімкнено блокування для
транспортування.

Світиться,
коли ви
берете
пристрій

Кількість рисочок, що світяться,
показує залишок заряду батареї.

Нижній
індикатор
блимає
оранжевим

Батарею майже розряджено.

Індикатори
блимають
послідовно

Пристрій заряджається.

Світиться
безперервн
о

Пристрій повністю заряджений.

Блимання Перш ніж увімкнути пристрій,
від’єднайте його від розетки.

Що означають значки на підставці для
швидкого очищення?
Знач
ок

Стан Значення

Стає видимим на
підставці для швидкого
очищення

Картридж швидкого
очищення потрібно замінити.
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Як заряджати батарею пристрою?
Зарядіть пристрій перед першим
використанням і робіть це щоразу, коли нижній
індикатор стану батареї блиматиме оранжевим,
вказуючи на низький рівень заряду.

Пристрій заряджається приблизно 1 годину.

Швидке заряджання. Після заряджання
протягом приблизно 5 хвилин батарея містить
достатньо заряду для одного гоління.

Коли батарею повністю заряджено, пристрій
може автономно працювати до 60 хвилин.
Примітка. Пристрій не можна використовувати
під час заряджання.

Заряджання за допомогою блока живлення
1 Перевірте, чи пристрій вимкнений.
2 Вставте малий штекер у роз’єм на пристрої, а

штепсель адаптера — у розетку.
- Коли пристрій заряджається в режимі

швидкого заряджання, індикатори стану
батареї світяться по черзі. Приблизно
через 5 хвилин нижній індикатор стану
батареї почне блимати. Батарея
достатньо заряджена, щоб поголитися
один раз.

- Поки пристрій заряджається, нижній
індикатор стану батареї спочатку блимає,
а потім безперервно світиться. Згодом
другий індикатор починає блимати, а
потім безперервно світиться, і так, доки
батарея не зарядиться повністю.
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- Коли батарею пристрою повністю
заряджено, усі три індикатори стану
світяться безперервно. Індикатор
автоматично згасає приблизно через
30 хвилин.

3 Після заряджання вийміть блок живлення з
розетки, а малу вилку – з роз’єму на пристрої.

Заряджання на зарядній підставці (лише окремі
моделі)

1 Пристрій має бути вимкнено.
2 Вставте малу вилку у зарядну підставку, а

блок живлення — в розетку електромережі.
3 Поставте пристрій на зарядну підставку.

Лише окремі моделі: Кільце підсвітки в
нижній частині зарядної підставки світиться
та швидко обертається.
- Приблизно через 5 хвилин кільце

підсвітки починає обертатися повільніше.
Батарея достатньо заряджена, щоб
поголитися один раз.

- Під час заряджання пристрою кільце
підсвітки стає яскравішим і обертається
повільніше.

- Коли пристрій повністю зарядиться, кільце
підсвітки світитиметься повністю та
припинить обертання.

4 Після заряджання вийміть блок живлення з
розетки, а малу вилку – з роз’єму на зарядній
підставці.
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Символ відключення від мережі перед
використанням 

Символ відключення від мережі перед
використанням блимає, щоб нагадати про
необхідність від’єднати пристрій від розетки та
вийняти малу вилку з пристрою перед його
ввімкненням.

Як користуватися пристроєм і насадками?
Обережно! Завжди перевіряйте пристрій і
всі аксесуари перед використанням. Не
використовуйте пристрій і аксесуари,
якщо їх пошкоджено, оскільки це може
призвести до травмування. Завжди
заміняйте пошкоджену частину пристрою
оригінальним відповідником.

Примітка. Цей пристрій водонепроникний. Він
підходить для використання у ванній і душі, а
також його можна промивати під проточною
водою. З міркувань безпеки цей пристрій
можна використовувати, лише коли він працює
від батареї.

Гоління
Цей пристрій підходить як для вологого, так і
для сухого гоління. Його можна також
використовувати під душем. Для вологого
гоління змочіть шкіру водою та нанесіть на неї
піну або гель для гоління. Перш ніж виконувати
дії, наведені нижче, змочіть бритвені головки
теплою водою з-під крану.
1 Увімкніть пристрій.
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2 Ведіть бритвеними головками по шкірі
круговими рухами, щоб видалити все
волосся, яке росте в різних напрямках.
Притискайте бритву помірно для ретельного
й комфортного гоління.
Примітка. Не притискайте пристрій надто
сильно до шкіри, це може викликати
подразнення.
Примітка. Якщо ви голитеся із застосуванням
гелю або піни, регулярно промивайте
бритвені головки під час гоління, щоб вони
гладко ковзали по шкірі.

3 Для гоління у важкодоступних місцях, як-от
вздовж щелепи та під носом,
використовуйте вузькі частини бритвеного
блока.

4 Після використання вимикайте пристрій і
від’єднуйте його від мережі.
Примітка. Стежте, щоб на пристрої не
залишалася піна чи гель для гоління.

Період адаптації шкіри
Перші сеанси гоління можуть не забезпечити
очікуваного результату, і навіть можливе
незначне подразнення шкіри. Це нормально.
Щоб шкіра та борода адаптувалися до будь-
якої нової системи гоління, потрібен час.
Радимо голитися виключно цим пристроєм
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регулярно (принаймні, 3 рази на тиждень)
протягом 3 тижнів, щоб шкіра призвичаїлася до
нової бритви.
Нагадування про очищення
Після вимкнення бритви починає блимати
нагадування про очищення пристрою.
- Очищуйте пристрій і насадки після кожного

використання, щоб запобігти забиванню та
пошкодженню пристрою.

- Ретельно очищуйте бритвені головки раз на
місяць або коли бритва голить гірше ніж
раніше.

Підстригання
Тример дає змогу доглядати за бакенбардами й
вусами.

1 Щоб відкрити тример, пересуньте фіксатор
тримера вниз.

2 Увімкніть пристрій.

3 Тримайте тример перпендикулярно шкірі та
ведіть пристроєм униз або вгору, легенько
натискаючи.

4 Тример також можна використовувати на
ділянці під носом.

5 Вимикайте пристрій і очищуйте тример після
кожного використання, щоб запобігти
забиванню та пошкодженню пристрою.

6 Закрийте тример.
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Використання змінних насадок
Примітка. Комплекти аксесуарів можуть
відрізнятися для різних пристроїв. На коробці
показано, з якими аксесуарами постачається
Ваш пристрій.

Використання насадки для моделювання бороди з
гребінцем

Щоб моделювати бороду за одного
фіксованого налаштування або за різних
налаштувань довжини, до насадки для
моделювання бороди можна під’єднати
гребінець. За допомогою насадки можна також
підрізати довге волосся перед голінням, щоб
зробити його комфортнішим.

На насадці для моделювання бороди
вказується довжина волосся після підстригання
в діапазоні від 1 до 5 мм.

1 Поверніть бритвену головку або іншу
насадку, щоб зняти її з ручки, та щільно
насуньте насадку для моделювання бороди
на ручку.

2 Рівно вставте гребінець у напрямні пази з
обох боків насадки для моделювання
бороди.

3 Натисніть селектор довжини та посуньте
його вліво чи вправо, щоб вибрати потрібну
довжину волосся.

4 Увімкніть пристрій.
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5 Ведіть пристроєм вгору, легенько
натискаючи. Слідкуйте, щоб передня частина
гребінця повністю контактувала зі шкірою.

6 Після використання вимикайте пристрій і
очищуйте насадку.

Використання насадки для моделювання бороди
без гребінця

Насадку для моделювання бороди можна
використовувати без гребінця, щоб підстригати
волосся до довжини 0,5 мм для створення
контурів бороди, вусів, бакенбардів чи шиї. 

Щоб моделювати бороду за одного
фіксованого налаштування або за різних
налаштувань довжини, до насадки для
моделювання бороди можна під’єднати
гребінець. За допомогою насадки можна також
підрізати довге волосся перед голінням, щоб
зробити його комфортнішим.

1 Зніміть гребінець із насадки для
моделювання бороди.
Примітка. Щоб зняти гребінець із насадки
для моделювання бороди, візьміть його за
середину. Не тягніть за кінці гребінця.

2 Увімкніть пристрій.

3 Тримайте насадку для моделювання бороди
перпендикулярно шкірі та ведіть пристрій
вниз, легенько натискаючи.

4 Після використання вимикайте пристрій і
очищуйте насадку.

Використання насадки-тримера для носа/вух

Насадку-тример для носа/вух можна
використовувати для підстригання волосся в
носі та/або у вухах.
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Підстригання волосся в носі

Перед початком підстригання переконайтеся,
що насадка-тример для носа/вух і носові ходи
чисті.

1 Поверніть бритвену головку або іншу
насадку, щоб зняти її з ручки, а потім щільно
насуньте насадку-тример для носа/вух на
ручку.

2 Увімкніть пристрій.
3 Обережно вставте головку тримера в одну із

ніздрів.
Не вставляйте насадку в ніздрі більше, ніж на
0,5 см.

4 Повільно рухайте головку тримера всередині
кожної ніздрі по колу, щільно притискаючи
до шкіри бік кінця насадки. Це зменшить
ефект лоскотання.

5 Після використання вимикайте пристрій і
очищуйте насадку.

Пристрій може не вмикатися через те, що
висохлий носовий слиз блокує ріжучу частину.
Якщо ріжучу частину заблоковано, очистіть
насадку.
Підстригання волосся у вухах

Зовнішні вушні канали повинні бути чистими та
без сірки.
1 Увімкніть пристрій.
2 Повільно ведіть головкою тримера по краю

вуха, щоб видалити волосся, яке виступає.
3 Обережно вставте головку тримера в

зовнішній вушний канал.
Не вставляйте головку тримера у вушний
канал більше, ніж на 0,5 см, щоб не
пошкодити барабанну перетинку.
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4 Повільно повертайте головку тримера, щоб
видалити все небажане волосся з
зовнішнього каналу вуха.

5 Після використання вимикайте пристрій і
очищуйте насадку.

Зберігання та подорожі

Примітка. Перед зберіганням дайте пристрою
та насадкам висохнути.

- Накрийте бритву захисним ковпачком (якщо
входить до комплекту), щоб захистити її від
забруднення.

- Зберігайте пристрій у футлярі (якщо входить
до комплекту).

- Крім того, можна зберігати пристрій на
зарядній підставці (якщо входить до
комплекту) або на підставці для швидкого
очищення (якщо входить до комплекту).

Блокування для транспортування

Бритву можна заблокувати для
транспортування. Це запобігає випадковому
ввімкненню бритви.

3 sec.

Щоб скористатися режимом блокування для
транспортування, натисніть і утримуйте кнопку
"Увімк./Вимк." протягом 3 секунд. 

Коли увімкнено блокування для
транспортування, блимає відповідний символ.

Натисніть кнопку "Увімк./Вимк." і утримуйте її
протягом 3 секунд.

Після вимкнення блокування для
транспортування пристрій увімкнеться
автоматично.
Примітка. Бритва автоматично розблокується
під час підключення до розетки.
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Як очищати пристрій і насадки?
Для ефективного гоління чистьте пристрій і
насадки після кожного використання. 

Очищення бритви під краном
Очищуйте бритву після кожного використання,
щоб запобігти забиванню та пошкодженню
пристрою.

Не витирайте бритвений блок рушником або
тканиною, адже так можна пошкодити
бритвені головки.

Під час промивання бритвеного блока вода
може капати з основи бритви. Це нормально.
1 Увімкніть бритву.
2 Промийте бритвений блок теплою водою з-

під крана.

3 Вимкніть бритву. Натисніть кнопку
розблокування й відкрийте бритвений блок.

4 Промийте відділення для волосся теплою
водою з-під крана.
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5 Промийте тримач бритвених головок теплою
водою з-під крана.

6 Обережно струсіть зайву воду й дайте
тримачу бритвених головок повністю
висохнути.

7 Закрийте бритвений блок.

Ретельне очищення
Рекомендуємо ретельно очищувати бритвені
головки раз на місяць або коли бритва голить
гірше, ніж раніше.
1 Обов’язково вимкніть пристрій і відключіть

його від розетки.
2 Натисніть кнопки розблокування на

бритвеному блоці та зніміть із нього тримач
бритвеної головки.

3 Сполосніть відділення для волосся та тримач
бритвеної головки водою з-під крану.

4 Зніміть бритвені головки. Докладні вказівки
див. у розділі “Як замінити бритвені головки”.
Примітка. Одночасно чистьте лише одне
лезо та одну захисну сітку, щоб не
переплутати пари. Якщо вставити лезо не в
ту захисну сітку, може знадобитися кілька
тижнів, щоб відновити оптимальну
ефективність гоління.
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5 Промийте лезо та сітку водою з-під крану.
6 Витрусіть воду, що залишилася.
7 Вставте бритвені головки назад у бритвений

блок. Докладні вказівки див. у розділі “Як
замінити бритвені головки”.

8 Вставте шарнір тримача бритвеної головки в
отвір на верхній частині бритвеного блоку,
після чого закрийте його.

Очищення висувного тримера
Очищуйте тример після кожного використання,
щоб запобігти забиванню та пошкодженню
пристрою.

Не витирайте зубці тримера рушником чи
іншою тканиною, оскільки це може пошкодити
їх.
1 Обов’язково вимкніть пристрій і відключіть

його від розетки.
2 Щоб відкрити висувний тример, пересуньте

фіксатор вниз.

3 Увімкніть пристрій і промийте висувний
тример теплою водою.

4 Вимкніть пристрій після очищення.
5 Обережно струсіть зайву воду та дайте

висувному тримеру висохнути.
6 Закрийте тример.
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Порада. Для ефективного підстригання
змащуйте зубці висувного тримера краплею
машинного мастила раз на 6 місяців (мастило
не входить до комплекту).

Очищення змінних насадок
Не витирайте тример і насадку для
моделювання бороди рушником чи тканиною,
адже так можна пошкодити зубці.

Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися для
різних пристроїв. На коробці показано, з якими
аксесуарами постачається Ваш пристрій.

Для ефективного гоління чистьте змінні насадки
після кожного використання.
1 Перевірте, чи пристрій вимкнений.
2 Поверніть насадку, щоб зняти її з ручки.

Зніміть насадку-щіточку для очищення з
тримача насадки.

3 Ретельно промийте частини теплою водою.
На насадку-щіточку для очищення можна
наносити лише мило.
Порада. Якщо промивання насадки-тримера
для носа/вух водою з-під крану недостатньо,
насуньте насадку на ручку й занурте головку
тримера в склянку з теплою водою на кілька
хвилин. Потім увімкніть пристрій і промийте
насадку під краном.

4 Обережно струсіть зайву воду з насадки для
моделювання бороди, гребінців і насадки-
тримера для носа/вух і дайте їм повністю
висохнути.

Витріть насадку-щіточку для очищення
рушником.
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Не витирайте ріжучий блок рушником або
тканиною, адже так можна пошкодити
зубці.

Порада. Для оптимальної ефективності
регулярно змащуйте зубці насадки для
моделювання бороди мастилом для
швейних машинок.

Як користуватися підставкою для
швидкого очищення?
Підготовка підставки для швидкого очищення до
використання

1 Поверніть і зніміть верхню частину підставки
для швидкого очищення.

2

1

2 Поверніть і зніміть кришку з картриджа
швидкого очищення.

3 Щоб зняти захисну мембрану з картриджа
швидкого очищення, підніміть язичок на
захисній мембрані та потягніть його за кут.
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4 Натисніть невеликий округлий виступ на
ручці картриджа швидкого очищення Philips,
щоб розімкнути гачок-фіксатор на ручці.

5 Вставте картридж швидкого очищення в
підставку для швидкого очищення.

6 Поставте верхню частину підставку для
швидкого очищення назад на платформу та
поверніть її проти годинникової стрілки до
клацання.

Не нахиляйте підставку для швидкого
очищення для запобігання протіканню.

Використання підставки для швидкого очищення
Примітка. Якщо ви використовуєте бритву з
піною для гоління, гелем для гоління або
засобами, які використовуються до гоління,
ретельно промийте бритвені головки, перш ніж
використовувати підставку для швидкого
очищення.
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Завжди струшуйте зайву воду з бритви, перш
ніж встановлювати її на підставку для
швидкого очищення.
1 Вставте бритву догори дном у підставку для

швидкого очищення. Бритва автоматично
визначить, що вона знаходиться на підставці
для швидкого очищення.

2 Щоб запустити програму очищення,
увімкніть бритву.
Виконання кожної програми очищення
триває близько хвилини. Під час виконання
програми очищення безперервно світиться
символ очищення та блимає синій значок в
імпульсному режимі.

Після завершення програми очищення
ручка бритви подає два коротких
вібраційних сигнали.

3 Повністю висушіть бритву на підставці
швидкого очищення перед зберіганням.

Заміна картриджа швидкого очищення
Замінюйте картридж швидкого очищення
негайно після появи значка заміни картриджа
на підставці для швидкого очищення або згідно
з наведеною нижче таблицею.

Частота
використання

Кількість циклів Час заміни
картриджа
швидкого
очищення

Щоденно Близько 30 Щомісяця

Кілька разів на
тиждень

Близько 20 Кожні 2 місяці
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Щотижня Близько 13 Кожні 3 місяці

Щомісяця Близько 3 Кожні 3 місяці

1 Поверніть і зніміть верхню частину підставки
для швидкого очищення.

2 Вийміть картридж швидкого очищення з
підставки для швидкого очищення за ручку.

3 Злийте залишки рідини у водостік і здайте
порожній картридж на переробку відповідно
до місцевих норм утилізації відходів.

4 Вставте новий картридж швидкого
очищення в підставку для швидкого
очищення.

Щоб замовити змінні картриджі швидкого
очищення, відскануйте QR-код зліва або
перейдіть на веб-сайт
www.philips.com/cleaning-cartridge.

Як міняти бритвені головки?
Для максимальної ефективності гоління
рекомендується заміняти бритвені головки
кожні 2 роки.
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Пошкоджені бритвені головки заміняйте
відразу. Завжди заміняйте бритвені головки
оригінальними бритвеними головками Philips.

Заміна бритвених головок
1 Вимкніть бритву.
2 Натисніть кнопки розблокування на

бритвеному блоці та зніміть із нього тримач
бритвеної головки.

2

1

3 Поверніть фіксуючі кільця проти
годинникової стрілки та зніміть їх. Покладіть
їх у безпечне місце.

4 Зніміть бритвені головки з тримача
бритвених головок.

Одразу викиньте використані бритвені
головки, щоб не сплутати їх із новими.

5 Вставте нові бритвені головки у тримач.

2

1 6 Щоб повторно під’єднати фіксуюче кільце,
знову розмістіть його на бритвеній головці та
поверніть за годинниковою стрілкою.
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- На кожному фіксуючому кільці є два пази, у
які мають входити виступи на бритвених
головках. Поверніть фіксуюче кільце за
годинниковою стрілкою до клацання, яке
свідчитиме, що кільце зафіксовано.

Примітка. Коли ви встановлюєте бритвені
головки та фіксуючі кільця, тримач бритвеної
головки тримайте в руці. Не кладіть тримач
бритвеної головки, оскільки це може
призвести до пошкодження бритвених
головок.

7 Вставте шарнір тримача бритвеної головки в
отвір на верхній частині бритвеного блоку,
після чого закрийте його.

Підтримка
Замовлення аксесуарів

Щоб придбати аксесуари чи запасні частини,
відвідайте веб-сайт www.philips.com/parts-
and-accessories або зверніться до дилера
Philips. Ви також можете звернутися до Центру
обслуговування клієнтів Philips у своїй країні
(контактну інформацію шукайте в гарантійному
талоні).

Доступні вказані нижче аксесуари та запасні
частини.
- Змінні бритвені головки Philips SH71
- Картридж швидкого очищення Philips CC12: у

наборі 2 шт.
- Картридж швидкого очищення Philips CC13: у

наборі 3 шт.
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- Картридж швидкого очищення Philips CC16: у
наборі 6 шт.

Примітка. Набір аксесуарів може дещо
відрізнятися в різних країнах. 

Усунення несправностей
У цьому розділі розглядаються основні
проблеми, які можуть виникнути під час
використання пристрою. Якщо Ви не в змозі
вирішити проблему за допомогою поданої
нижче інформації, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support і ознайомтеся зі
списком частих запитань або зверніться до
Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Бритва
Проблема Можлива

причина
Рішення

Пристрій не
працює після
натискання
кнопки
живлення.

Пристрій досі
підключено до
мережі. З
міркувань
безпеки цей
пристрій можна
використовувати,
лише коли він
працює від
батареї.

Щоб вимкнути пристрій,
від’єднайте його від мережі
й натисніть кнопку
"Увімк./Вимк.".

Акумулятор
розрядився.

Зарядіть батарею.

Увімкнено
блокування для
транспортування.

Щоб вимкнути блокування
для транспортування,
натисніть і утримуйте
кнопку "Увімк./Вимк."
протягом 3 секунд.
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Проблема Можлива
причина

Рішення

Бритвений блок
забруднений або
пошкоджений
так, що двигун не
може працювати. 

Ретельно очистьте бритвені
головки або замініть їх. 

Пристрій не го
лить так
добре, як
раніше.

Бритвені головки
пошкоджені або
зношені.

Замініть бритвені головки.

Волосся чи бруд
блокують
бритвені головки.

Ретельно очищуйте
бритвені головки.

Вода витікає з
нижньої
частини
пристрою.

Під час очищення
вода може
збиратися між
внутрішнім
корпусом і
зовнішньою
оболонкою
пристрою.

Це нормально й цілком
безпечно, оскільки вся
електроніка розташована в
герметичному силовому
блоці всередині пристрою.

Підставка для швидкого очищення Philips
Проблема Можлива

причина
Рішення
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Бритва недостатньо
чиста після
використання
підставки для
швидкого
очищення Philips.

Бритву знято з
підставки до
завершення
програми
очищення.

Залиште бритву на
підставці для
швидкого
очищення Philips до
завершення
програми
очищення.
Виконання кожної
програми
очищення триває
близько 1 хвилини.
Значок очищення
гасне після
завершення
програми
очищення.

Картридж швидкого
очищення Philips
потрібно замінити.

Замініть картридж
швидкого
очищення Philips.

Підставка для
швидкого
очищення Philips
нахилена.

Установіть підставку
для швидкого
очищення Philips на
горизонтальній
поверхні.

Підставка для
швидкого
очищення Philips не
вмикається.

Підставка для
швидкого
очищення Philips
живиться від
електродвигуна
бритви.

Вставте бритву в
підставку для
швидкого
очищення. Увімкніть
бритву.

Бритву підключено
до розетки.

Від’єднайте бритву
від блока живлення.

Батарея бритви
розрядилася.

Зарядіть батарею
бритву, перш ніж
використовувати
підставку для
швидкого
очищення Philips.
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З підставки для
швидкого
очищення Philips
витікає рідина.

Ви регулярно
користуєтеся
підставкою для
швидкого
очищення Philips
після промивання
бритви, але не
витрушуєте
залишки води.

Витрушуйте
залишки води після
промивання
бритвених головок
щоразу перед
розміщенням
бритви на підставці
для швидкого
очищення Philips.

Ви голилися з
використанням
гелю або піни для
гоління та не
промили бритву
перед
використанням
підставки для
швидкого
очищення Philips.

Ретельно промийте
бритвені головки,
перш ніж
використовувати
підставку для
швидкого
очищення Philips.
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