
ניקוי ותחזוקה

יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש.
זהירות: אין להשתמש באוויר דחוס, 

כריות קרצוף, חומרי ניקוי שוחקים או 
נוזלים אגרסיביים כגון בנזין או אצטון כדי 

לנקות את המכשיר.

זהירות: אין להקיש עם המכשיר על פני 
משטח להוצאת מים ממנו, כדי לא לגרום 
לו נזק. החלף את הלהב אם נגרם לו נזק.

ניקוי המכשיר
הוצא את המסרק מהלהב. כבה תמיד   .1
את המכשיר לפני חיבור המסרקים או 

הוצאתם.
אם הצטברו שערות רבות על המסרק,   .2

נשוף והוצא אותן תחילה.
אם הצטברו שערות רבות על המכשיר,   .3

נשוף והוצא אותן תחילה.
הפעל את המכשיר ושטוף את הלהב   .4

במים פושרים.
זהירות: אין לייבש את הלהב בעזרת 
מגבת או טישו, כדי לא לגרום לו נזק.

שטוף את המסרקים במים פושרים.  .5
נער בזהירות מים עודפים ותן לכל חלקי   .6

המכשיר להתייבש לחלוטין באוויר.
שים לב: הלהב עדין ולכן יש לנהוג בו 

בזהירות. החלף את הלהב אם נגרם לו נזק.

אחסון
יש תמיד לחבר את כיסוי המגן על הלהב כדי להגן 

עליו מפני נזק במהלך נסיעה או אחסון.
מומלץ להניח למכשיר ולאביזרים להתייבש לפני 

שמאחסנים אותם עד לשימוש בפעם הבאה.
שים את כיסוי המגן על קצה הלהב.  .1

סגור את מכסה המגן.  .2
חבר את מסרק הגוף על להב הגוף כדי   -

שהלהב לא יינזק.

החלפה
פס המסמן שחיקה של הלהב

לתוצאות מיטביות, מומלץ להחליף את הלהב מדי 
4 חודשים, כאשר הוא אינו מעניק את הגילוח או 

הקיצוץ ברמה מספקת.
על הלהב יש פס ירוק המסמן את מידת השחיקה 

שלו, אשר יופיע בהדרגה ככל שמשתמשים בלהב. 
כאשר הפס בולט מאוד, מומלץ להחליף את הלהב 

כדי להבטיח חוויית OneBlade מיטבית. יש תמיד להחליף ללהב פיליפס 
מקורי.

אורך חיי הלהב יכול להיות ארוך או קצר, תלוי בתדירות השימוש. בדומה 
ללהב ידני, הלהב נעשה קהה במשך הזמן, מה שגורם למשיכת שיער 

רבה יותר ולחיתוך פחות טוב.

החלפת הלהב
כבה את המכשיר.  .1

החלק את מתג שחרור הלהב כלפי   .2
מעלה בזהירות, והחזק את הלהב משני 

צדדיו כדי להוציא את הלהב, מבלי שיצא 
מהידית.

החזק את הלהב החדש בשני צדדיו ולחץ   .3
אותו על הידית )יישמע קליק(.

שים לב: כאשר יישמע קליק, הלהב החדש 
מחובר כראוי ומוכן לשימוש.

הזמנת אביזרים
 לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, בקר בכתובת:

.www.shop.philips.com/service
לקבלת תמיכה, מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות של כמיפל בטל': 

.1-800-500-000

ניתן לרכוש את החלקים הבאים:
להב לדגם פיליפס QP210, חבילה אחת.  -

להב לדגם פיליפס QP220, חבילה כפולה.  -
QP610 חבילת להבים לגוף לדגם פיליפס  -

.QP620 חבילת להבים לגוף ולפנים לדגם פיליפס  -

מחזור
אין להשליך את המכשיר יחד עם פסולת ביתית רגילה בתום תוחלת   -

חייו. יש למסור אותו לנקודת איסוף רשמית למחזור. בדרך זו אתם 
עוזרים לשמור על הסביבה.

הוצאת הסוללה הנטענת 
יש להוציא את הסוללה הנטענת רק כאשר 

משליכים את המוצר.

לפני הוצאת הסוללה, יש לוודא שהמוצר 
מנותק משקע החשמל ושהסוללה ריקה 

לחלוטין.

יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים 
כאשר משתמשים בכלים לפתיחת המוצר 

וכאשר משליכים את הסוללה הנטענת.

נתק את המכשיר משקע החשמל ואפשר   .1
לו לעבוד עד לעצירת פעולת המנוע.

הוצא את הלהב מהמכשיר.  .2
הוצא את חלקו התחתון של המכשיר על   .3

ידי כיפופו כלפי מטה והוצאתו.
הוצא את תא הסוללה על ידי הפרדת   .4

החלק התחתון מהחלק העליון.
הפרד את החלק התחתון מהחלק העליון.  .5

הרם את הסוללה מתוך החלק הפנימי   .6
בעזרת מברג. הסוללה מחוברת בעזרת 

סרט דו-צדדי.
אזהרה: זהירות, פסי הסוללה חדים מאוד.

אחריות ותמיכה
 אם אתה זקוק למידע או לתמיכה, בקר בכתובת

www.philips.com/support או קרא את עלון האחריות העולמי.
לקבלת תמיכה, מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות של כמיפל בטל': 

.1-800-500-000

מגבלות אחריות
הלהב אינו מכוסה על ידי תנאי האחריות הבינלאומית מפני שהוא נתון 

לבלאי.

פתרון בעיות
פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר שבהן אתה עשוי להיתקל עם 

 המכשיר.
 אם אינך יכול לפתור את הבעיה בעזרת המידע להלן, בקר ב-

www.philips.com/support לרשימת שאלות נפוצות, או התקשר 
לשירות הלקוחות של כמיפל בטל': 1-800-500-000.

- Regularly remove cut hair from the guard. If a
lot of hair has accumulated in the guard,
remove it from the appliance and blow
and/or shake out the hairs.

4 Switch off and clean the appliance after each
use.

5 To remove the comb, hold it on both sides and
pull it off the blade.

Cleaning and maintenance
Clean the appliance after every use.

Caution: Never use compressed air, scouring
pads, abrasive cleaning agents or aggressive
liquids such as petrol or acetone to clean the
appliance.
Caution: Do not tap the appliance against a
surface to remove water from it, as this may
cause damage. Replace the blade if it is
damaged.

Cleaning the appliance
1 Remove the comb from the blade. Always turn

the appliance off before putting on or taking off
combs.
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סיבה הבעיה
אפשרית

הפתרון

המכשיר אינו 
נטען כאשר 
הוא מחובר 

לחשמל.

על המכשיר 
להיות כבוי 
כאשר הוא 

בטעינה.

כבה את המכשיר.

אינני יכול 
להפעיל את 

המכשיר 
כאשר הוא 

מחובר 
לחשמל.

לא ניתן 
להשתמש 

במכשיר 
כאשר הוא 

בטעינה. יש 
להשתמש 

במכשיר אך 
ורק ללא 

כבל.

נתק את המכשיר משקע החשמל לפני 
השימוש.

סיבה הבעיה
אפשרית

הפתרון

המכשיר אינו 
עובד.

הסוללה 
הנטענת 

ריקה.

טען את המכשיר )ראה פרק "טעינה"(. 
QP2630, QP2530: בזמן הטעינה, 

נורית החיווי על טעינת הסוללה 
מהבהבת. QP2630, QP2520: במהלך 

הטעינה, נורית החיווי על המתאם 
נדלקת. אם נורית החיווי על טעינת 

הסוללה אינה מהבהבת או נדלקת, יש 
לבדוק אם יש הפסקת חשמל או אם 

שקע החשמל תקין. 
אם אין הפסקת חשמל ושקע החשמל 

תקין אך נורית החיווי על טעינת הסוללה 
אינה מהבהבת או נדלקת, יש ליצור 
קשר עם שירות הלקוחות של כמיפל 

בטל': 1-800-500-000.

הלהב חסום 
על ידי לכלוך.

הפעל את המכשיר ושטוף את הלהב 
במים חמים מתחת לברז.

החזק את הלהב בכוס עם מים חמים 
 )60°C בטמפרטורה שאינה עולה על(

למשך כ-30 שניות.

המכשיר אינו 
מקצץ יותר 

שערות.

הלהב אינו 
מונח כראוי 

על הידית.

לחץ את הלהב על המכשיר עד אשר 
יישמע קליק.

הלהב פגום 
החלף ללהב חדש. ראה פרק "החלפה".או שחוק.

המכשיר 
משמיע רעש 

מוזר.

הלהב פגום 
החלף ללהב חדש. ראה פרק "החלפה".או שחוק.

הלהב מונח 
לא נכון על 

הידית.

הוצא את הלהב וחברו מחדש. לחץ את 
הלהב על המכשיר עד אשר יישמע קליק.

הלהב חסום 
הוצא את הלהב ונקה אותו היטב.על ידי לכלוך.

2 If a lot of hairs have accumulated on the comb,
first blow them off.

3 If a lot of hairs have accumulated on the
appliance, first blow them off.

4 Switch on the appliance and rinse the blade
with lukewarm water.
Caution: Do not dry the blade with a towel or a
tissue as this may cause damage.

5 Rinse the combs with lukewarm water.
6 Carefully shake off excess water and let all parts

air dry completely.
Note: The blade is fragile. Handle it carefully.
Replace the blade if it is damaged.

Storage
Always attach the protection cap on the blade to
protect the blade from damage during travelling or
storage. 

We advise you to let the appliance and its
attachments dry before you store them for the
next use.
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1 Place the protection cap onto the edge of the
blade.

2 Close the protection cap.
- Attach the body comb on the body blade to

protect the blade from damage.

Replacement
Usage indicator

For optimal cutting and gliding performance, we
advise you to replace the blade every 4 months,
when it no longer provides the shaving or trimming
results you expect.
The blade is equipped with a usage indicator. A
green bar will gradually appear on the blade as
you use it. When it is highly visible, it is
recommended to replace your blade for the best
OneBlade experience. Always replace the blade
with original Philips blade. 

Depending on your usage behavior, the exact
lifetime of the blade could be longer or shorter.
Similar to a manual blade, the blade becomes
blunt over time, which results in increased hair
pulling and reduced cutting performance.

Replacing the blade
1 Switch off the appliance. 
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1 Place the protection cap onto the edge of the
blade.

2 Close the protection cap.
- Attach the body comb on the body blade to

protect the blade from damage.

Replacement
Usage indicator

For optimal cutting and gliding performance, we
advise you to replace the blade every 4 months,
when it no longer provides the shaving or trimming
results you expect.
The blade is equipped with a usage indicator. A
green bar will gradually appear on the blade as
you use it. When it is highly visible, it is
recommended to replace your blade for the best
OneBlade experience. Always replace the blade
with original Philips blade. 

Depending on your usage behavior, the exact
lifetime of the blade could be longer or shorter.
Similar to a manual blade, the blade becomes
blunt over time, which results in increased hair
pulling and reduced cutting performance.

Replacing the blade
1 Switch off the appliance. 
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1

2

2 Push the blade release slide upwards carefully,
and hold the blade on both sides to remove the
blade. This will prevent the blade from flying off
the handle.

3 Hold the new blade on its sides and press it
onto the handle (‘click’).

Note: When you hear a click, the new blade is
placed correctly and ready for use.

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 Center in your country (see the
international warranty leaflet for contact details).

The following parts are available:
- Model QP210 Philips Replacement Blade,

1-Pack
- Model QP220 Philips Replacement Blade,

2-Pack
- Model QP610 Philips Body replacement pack
- Model QP620 Philips Face and Body

replacement pack.

Recycling
- Do not throw away the product with the normal

household waste at the end of its life, but hand
it in at an official collection point for recycling.
By doing this, you help to preserve the
environment.
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Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when
you discard the product. 

Before you remove the battery, make sure
that the product is disconnected from the
wall socket and that the battery is
completely empty.

Take any necessary safety precautions
when you handle tools to open the product
and when you dispose of the rechargeable
battery.
1 Disconnect the appliance from the mains and

let the appliance run until the motor stops.
2 Remove the blade from the appliance.
3 Remove the bottom of the appliance by

bending it downwards and pull it off.

4 Take out the battery compartment by
separating the bottom part from the top part.

5 Separate the battery section from the bottom
part.

21English6 Lift the battery out of the inner body with the
screwdriver. The battery is connected with
double-sided tape.

Warning: Be careful, the battery strips are
very sharp.

Warranty and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the
international warranty leaflet.

Guarantee restrictions
The blade is not covered by the terms of the
international guarantee because it is subject to
wear.

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common
problems you could encounter with the appliance.
If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support
for a list of frequently asked questions or contact
the Consumer Care Center in your country.

Problem Possible cause Solution

The appliance
does not charge
when it is
connected to the
mains.

The appliance has
to be switched off
when you charge it.

Switch off the appliance.

I cannot switch
on the appliance
when it is
connected to the
mains.

You cannot use the
appliance when it
is charging. You can
only use the
appliance without
cord.

Disconnect the appliance
from the mains before use.
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QP2630, QP2620

היבואן: כמיפל בע"מ, גיבורי ישראל 14, אזה"ת פולג, נתניה
היצרן: פיליפס   ארץ ייצור: אינדונזיה

באישור הלכתי של מכון צומת

QP2531, QP2530, QP2522, QP2521, QP2520

היבואן: כמיפל בע“מ, גיבורי ישראל 44, אזה“ת פולג, נתניה
היצרן: פיליפס      ארץ ייצור: אינדונזיה

באישור הילכתי של מכון צומת

ניקוי המכשיר
יש להסיר את המסרק מן הלהב. תמיד יש לכבות את1

המכשיר לפני התקנה או הסרה של המסרקים.

אם הצטברו על המסרק הרבה שערות, ראשית יש להסירן2
באמצעות משב אוויר.

אם הצטברו על המכשיר הרבה שערות, ראשית יש להסירן3
באמצעות משב אוויר.

לאחר מכן, יש להפעיל את המכשיר ולרחוץ את הלהב4
במים פושרים.

זהירות: ייבוש של הלהב באמצעות מגבת או מטלית טישו
עלול לגרום נזק.

לאחר מכן, יש לרחוץ את המסרק במים פושרים.5
יש להניח למכשיר ולתער להתייבש באופן טבעי.6

הערה: הלהב שביר. יש לטפל בו בזהירות. אם הלהב פגום, יש
להחליפו.

אחסון
תמיד יש לחבר את כיסוי ההגנה ללהב, כדי להגן על הלהב

מפני נזקים במהלך נסיעות או אחסון.
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מומלץ להניח למכשיר ולאביזרים להתייבש לפני אחסונם

לקראת השימוש הבא.
יש להניח את כיסוי ההגנה על קצה הלהב.1

יש לסגור את כיסוי ההגנה.2

החלפה
החלפת הלהב

לקבלת ביצועי קיצוץ והחלקה מיטביים של הלהב, מומלץ
להחליף את הלהב מדי 4 חודשים, או כאשר הוא מפסיק לספק
את תוצאות הגילוח או הקיצוץ הרצויות. ההמלצה להחליף את

הלהב מדי 4 חודשים מבוססת על תדירות של שני גילוחים
מלאים בשבוע. בהתאם לתדירות ואופן השימוש, משך החיים

המדויק של הלהב עשוי להיות ארוך או קצר יותר. בדומה
לחוויה הצפויה בשימוש בלהב ידני, הלהב מתקהה עם הזמן,
מה שגורם למשיכה של יותר שיער ולהרעה בביצועי הקיצוץ.

1

2

יש לדחוף את מחוון ההסטה לשחרור הלהב כלפי מעלה1
בזהירות, ולהחזיק את הלהב בשני צדיו כדי להסירו באופן

נשלט.

178 עברית

יש לאחוז בלהב החדש בשני צדיו ולדחוף אותו לתוך2
הידית.

הערה: עם הישמע נקישה, סימן שהלהב ננעל במקומו ומוכן
לשימוש.

הזמנת אביזרים
כדי לקנות אביזרים או חלקי חילוף, יש לעבור לדף

www.shop.philips.com/service או לפנות למשווק
מקומי של Philips. כמו כן, ניתן לפנות למרכז שירות

הלקוחות המקומי של Philips (פרטי קשר זמינים בעלון
המוקדש לאחריות בינלאומית).

החלקים הבאים זמינים:
להב QP210, אריזה של יחידה אחת-
להב QP220, אריזה של 2 יחידות-

מיחזור
בסיום חייו, אין להשליך את המוצר עם הפסולת הביתית-

הרגילה, אלא להעביר אותו למיחזור, בנקודת איסוף
מאושרת. כך, אתם תורמים לשימור איכות הסביבה.

הסרה של הסוללה הנטענת
זהירות: יש להסיר את הסוללה הנטענת רק בשעת השלכת
המכשיר. יש לוודא שהסוללה ריקה לחלוטין לפני הסרתה.
הערה: מומלץ מאוד לפנות למומחה מקצועי לצורך הסרת

הסוללה הנטענת.
יש לנתק את המכשיר משקע החשמל ולהניח לו לפעול עד1

שהמנוע מפסיק לעבוד.
יש להסיר את הלהב מן המכשיר.2
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כדי להסיר את חלקו התחתון של המכשיר, יש לכופף אותו3
כלפי מטה ולהסירו במשיכה.

כדי להוציא את תא הסוללה, יש להפריד את החלק4
התחתון של המכשיר מהחלק העליון.

יש להפריד את מקטע הסוללה מן החלק התחתון של5
המכשיר.

יש להרים את הסוללה כלפי מעלה ולהוציאה מן החלק6
הפנימי באמצעות מברג. הסוללה מחוברת באמצעות סרט

הדבקה דו-צדדי.
אזהרה: יש לנקוט זהירות, רצועות הסוללה חדות מאוד.

אחריות ותמיכה
לקבלת מידע או תמיכה, מומלץ לבקר באתר

www.philips.com/support או לעיין בעלון המוקדש
לאחריות בינלאומית.

הגבלות על האחריות
הלהב אינו מכוסה במסגרת תנאי האחריות הבינלאומית,

משום שהוא כפוף לבלאי.
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איתור ופתירת בעיות
פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר שניתן להיתקל בהן
בקשר למכשיר. אם לא ניתן לפתור את הבעיה בעזרת המידע

www.philips.com/support שלהלן, מומלץ לבקר באתר
לעיון ברשימת השאלות הנפוצות, או לפנות למרכז שירות

לקוחות מקומי.
בעיה סיבה אפשרית פתרון

המכשיר אינו נטען כשהוא מחובר
לחשמל.

המכשיר צריך להיות
כבוי בשעת טעינתו.

יש לכבות את
המכשיר.

לא ניתן להפעיל את המכשיר
כשהוא מחובר לחשמל.

לא ניתן להשתמש
במכשיר בשעת טעינתו.
ניתן להשתמש במכשיר
זה באופן אלחוטי בלבד.

יש לנתק את המכשיר
מן השקע לפני

השימוש בו.

המכשיר הפסיק לעבוד. הסוללה הנטענת
התרוקנה.

יש לטעון את המכשיר
(פרטים בסעיף

‘טעינה’). דגם
QP2530: במהלך

טעינה, מחוון טעינת
הסוללה מהבהב. דגם

QP2520: במהלך
טעינה, מחוון הטעינה

שבמתאם דולק. אם
מחוון טעינת הסוללה
אינו מהבהב או דולק,

יש לבדוק אם יש
הפסקת חשמל או אם

שקע החשמל לא
פעיל. אם אין הפסקת
חשמל ושקע החשמל
תקין ופעיל אך מחוון
טעינת הסוללה עדיין
אינו מהבהב או דולק,
יש לקחת את המכשיר

למשווק או למרכז
.Philips שירות של

הלהב חסום בשל
לכלוך.

יש להפעיל את
המכשיר ולרחוץ את

הלהב תחת מים
זורמים פושרים.
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בעיה סיבה אפשרית פתרון

יש לטבול את הלהב
בספל עם מים חמים

(60° צלזיוס לכל
היותר) במשך כ-30

שניות.

המכשיר הפסיק לקצוץ שיער. הלהב לא מותקן כהלכה
בידית.

יש לדחוף את הלהב
לתוך המכשיר עד
להישמע נקישה.

הלהב פגום או בלוי. יש להחליף את הלהב
בלהב חדש. פרטים

בסעיף 'החלפה'.

המכשיר משמיע רעש מוזר. הלהב פגום או בלוי. יש להחליף את הלהב
בלהב חדש. פרטים

בסעיף 'החלפה'.

הלהב לא מותקן כהלכה
בידית.

יש להסיר את הלהב
ולהתקינו מחדש. יש

לדחוף אותו לתוך
המכשיר עד להישמע

נקישה.

הלהב חסום בשל
לכלוך.

יש להסיר את הלהב
ולנקות אותו היטב.

המכשיר הפסיק לעבוד באופן
מיטבי.

הלהב חסום בשל
לכלוך.

יש להסיר את הלהב
ולנקות אותו היטב.

הלהב כפוף לבלאי ולכן
איכות הביצועים יורדת

עם הזמן.

יש להחליף את הלהב
בלהב חדש. פרטים

בסעיף 'החלפה'.

הלהב הוא רכיב עדין
של המכשיר, ועלול
להינזק בקלות. אם
הלהב פגום, ייתכן

שהוא יפסיק לתפקד
באופן מיטבי.

יש להחליף את הלהב
בלהב חדש. פרטים

בסעיף 'החלפה'.
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ארץ ייצור: אינדונזיה

סיבה הבעיה
אפשרית

הפתרון

המכשיר אינו 
פועל בצורה 

מיטבית.

הלהב חסום 
הוצא את הלהב ונקה אותו היטב.על ידי לכלוך.

הלהב 
נשחק ולכן 
הביצועים 
יורדים עם 

הזמן.

החלף ללהב חדש. ראה פרק "החלפה".

הלהב הוא 
חלק עדין 

של המכשיר 
ועלול 

להינזק 
בקלות. אם 

נגרם נזק 
ללהב, ייתכן 

שפעולתו 
תיפגם.

החלף את הלהב בלהב חדש. ראה פרק 
"החלפה".

One Blade Face + Body



מבוא

ברכות על רכישתך וברוך הבא לפיליפס! לקבלת תמיכה, מומלץ 
להתקשר לשירות הלקוחות של כמיפל בטל': 1-800-500-000.

תיאור כללי )איור 1(

מידע בטיחותי חשוב
יש לקרוא היטב את המידע לפני שמשתמשים במכשיר ובאביזרים 

ולשמור את המדריך לעיון בעתיד. האביזרים המסופקים עשויים 
להשתנות ממוצר למוצר.

סכנה
יש להקפיד שהספק יישאר יבש.  -

אזהרות
כדי לטעון את הסוללה, יש להשתמש אך ורק בספק הנשלף   -

המסופק עם המכשיר. כדי לדעת מהו סוג הספק המקורי ומספרו, 
יש לעיין בחלק "תיאור כללי" במדריך.

הספק כולל שנאי. אין לנתק את הספק כדי להחליפו בתקע אחר,   -
בשל סכנה.

במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים   -
בעלי מוגבלויות פיזיות, תחושתיות או נפשיות, שאינם בעלי ניסיון 

או ידע, אם אדם האחראי לביטחונם משגיח עליהם או מדריך אותם 
כיצד להשתמש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסיכונים 

הכרוכים בכך. אין לתת לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר 
לילדים לנקות את המכשיר ולבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה.

יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני שמנקים אותו מתחת לברז.  -
יש לבדוק את המכשיר לפני כל שימוש. אין להשתמש במכשיר אם   -

נגרם לו נזק, כדי למנוע פציעה. יש להחליף חלק פגום בחלק מקורי.
אין לפתוח את המכשיר כדי להחליף את הסוללה הנטענת.  -

זהירות
אין לטבול את עמדת הטעינה של המכשיר במים ואין לשטוף אותה - 

מתחת לברז.
אין לחבר את הספק לשקעי חשמל שבהם נמצא - 

מטהר אוויר חשמלי או בסמוך אליהם כדי למנוע 
נזק בלתי הפיך לספק.

יש להשתמש במכשיר רק למטרה שלשמה הוא - 
מיועד כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

מטעמי היגיינה, המכשיר מיועד לשימושו של אדם אחד.- 
אין להשתמש במים חמים בטמפרטורה מעל 60°C כדי לשטוף את - 

המכשיר.

אין להשתמש באוויר דחוס, כריות קרצוף, חומרי ניקוי שוחקים או - 
נוזלים אגרסיביים כגון בנזין או אצטון כדי לנקות את המכשיר.

)EMF( שדות אלקטרומגנטיים
מכשיר פיליפס זה עומד בכל התקנים והתקנות החלים בנוגע לחשיפה 

לשדות אלקטרומגנטיים.

כללי
המכשיר עמיד במים. הוא מתאים לשימוש באמבטיה - 

או במקלחת ולניקוי מתחת לברז. לכן, מטעמי בטיחות, 
יש להשתמש במכשיר אך ורק ללא כבל.

הספק מתאים למתח חשמלי הנע בין 100 ל-240 וולט.- 
הספק ממיר 240-100 וולט למתח נמוך בטוח של פחות מ-24 וולט.- 

טעינה
יש לטעון את המכשיר לפני השימוש בפעם הראשונה, כאשר הצג מציין כי 

 הסוללה כמעט ריקה.
QP2630: טעינה אורכת כארבע שעות.

QP2620: טעינה אורכת כשמונה שעות.
זמן הפעולה של מכשיר טעון במלואו הוא עד 60 דקות )QP2630( או 45 

.)QP2620( דקות
שים לב: מטעמי בטיחות, ניתן להשתמש במכשיר אך ורק ללא כבל.

:QP2630 נורית חיווי על מצב הסוללה
כאשר נורית החיווי על מצב הסוללה מהבהבת בכתום, 

הסוללה כמעט ריקה.

כאשר המכשיר נמצא בטעינה, נורית החיווי על מצב 
הסוללה מהבהבת בירוק.

כאשר המכשיר טעון במלואו, נורית החיווי על מצב 
הסוללה דולקת ברציפות בירוק.

כ-30 דקות לאחר שהסוללה טעונה במלואה, או כאשר 
מנתקים את המכשיר משקע החשמל, נורית החיווי 

נכבית אוטומטית.

:QP2620 נורית חיווי על מצב הסוללה
ביצועי המכשיר מעידים על מצב הסוללה. כאשר 

המכשיר פועל לאט יותר, הסוללה כמעט ריקה ויש לטעון 
אותה.

טעינה עם הספק
הכנס את התקע הקטן לתוך המכשיר וחבר את   .1

הספק לשקע החשמל.
QP2620 בלבד: נורית החיווי על טעינת   -
סוללה שעל המתאם דולקת ברציפות, 
כאשר המכשיר מחובר לשקע החשמל.

לאחר טעינה, הוצא את הספק משקע החשמל והוצא את התקע   .2
הקטן מתוך המכשיר.

השימוש במכשיר
המכשיר מגיע עם שני להבים. להב אחד מיועד לפנים והלהב השני 

לגוף.

להב הפנים ומסרקי הזיפים מיועדים לשימוש על שיער הפנים. 
הם אינם מיועדים לגילוח, חיתוך או קיצוץ שיער באזור פלג הגוף 

התחתון או שיער הקרקפת.

להב הגוף ומסרק הגוף מיועדים לשימוש באזורי גוף מתחת לצוואר.

להב הגוף עם מגן עור המחובר אליו מיועדים לשימוש באזורי גוף 
רגישים.

שים לב: מטעמי בטיחות, ניתן להשתמש במכשיר אך ורק ללא כבל.

השתמש במכשיר עם להב הפנים כדי לקצץ, לעצב או לגלח את - 
שיער הפנים )זקן, שפם ופאות(. גילוח מעניק פנים חלקות, קיצוץ 

עם מסרק הזיפים נועד לקבלת זיפים באורך 
מסוים, והעיצוב מאפשר יצירת קצוות מושלמים 

וקווים חדים.
 השתמש במכשיר עם להב הגוף כדי לקצץ - 

ו/או לגלח את שיער הגוף. לעור חלק יש לגלח 
את החזה ללא מגן העור. אזורים רגישים )כגון 

מפשעה, בית שחי( יש לגלח עם מגן העור, 
ולקיצוץ שיער הגוף יש להשתמש במסרק הגוף.

כאשר משתמשים במכשיר לראשונה, יש לנקוט משנה זהירות ולא - 
למהר. עליך לתרגל שימוש במכשיר.

הדלקה וכיבוי של המכשיר
לחץ פעם אחת על כפתור כיבוי/הדלקה   .1

להפעלת המכשיר.
לחץ פעם אחת על כפתור כיבוי/הדלקה לכיבוי   .2

המכשיר.

פנים

גילוח
אזהרה: יש לבדוק אם הלהב פגום או שחוק לפני שמשתמשים 

במכשיר. אם הלהב פגום או שחוק, אין להשתמש במכשיר, כדי 
למנוע פציעה. יש להחליף את הלהב לפני שמשתמשים במכשיר 

)ראה סעיף "החלפה"(.

טיפים ועצות לגילוח
ודא כי הלהב בא במגע מלא עם העור על ידי הנחתו באופן שטוח - 

על העור.
לתוצאות מיטביות, הזז את המכשיר נגד כיוון צמיחת השיער.- 
עבור בתנועות ארוכות תוך הפעלת לחץ קל.- 
ניתן להשתמש במכשיר כאשר הוא יבש או רטוב, עם קצף או ג'ל - 

גילוח. ניתן להשתמש במכשיר גם במקלחת.
גילוח על פנים וזקן נקיים יעניק את התוצאות הטובות ביותר.- 

גילוח
הפעל את המכשיר.  .1

הנח את הלהב על העור והזז את המכשיר כלפי   .2
מעלה או נגד כיוון צמיחת השיער בתנועות 

ארוכות תוך הפעלת לחץ קל.

שים לב: ודא שאתה מחזיק את פני הלהב כאשר הוא שטוח על פני העור.

כבה את המכשיר ונקה אותו לאחר כל שימוש   .3
)ראה "ניקוי ותחזוקה"(.

עיצוב
ניתן להשתמש בשני קצוות הלהב כדי לעצב 

קווים חדים וקצוות מושלמים. החזק את המכשיר 
כך שהלהב יהיה מאונך לעור ואחד מקצותיו ייגע 

בעור. כך ניתן לעצב בצורה מדויקת יותר את הפאות 
והאזור סביב הפה והאף.

כדי לעצב קצוות וקווים חדים, ניתן להשתמש בכל   .1
אחד מקצות הלהב.
הפעל את המכשיר.  .2

הנח את קצה הלהב במאונך לעור.  .3

- הזז את המכשיר בתנועות ישרות תוך   
הפעלת לחץ עדין. 

כבה את המכשיר ונקה אותו לאחר כל שימוש   .4
)ראה "ניקוי ותחזוקה"(.

קיצוץ
טיפים לקיצוץ

ודא כי שיני מסרק הזיפים פונות בכיוון שבו - 
אתה מזיז את המכשיר.

ודא כי חלקו השטוח של המסרק  נמצא תמיד - 
במגע מלא עם העור כדי להשיג קיצוץ אחיד.

כיוון שהשיער צומח בכיוונים שונים, יש להזיז - 
את המכשיר בכיוונים שונים )מעלה, מטה 

ובאלכסון(.
קל יותר לקצץ כאשר העור והשיער יבשים.- 

מסרקי קיצוץ
מסרקי הקיצוץ מאפשרים לקצר את השיער 

באורכים שונים.
דגם QP2630 מגיע עם 4 מסרקי זיפים המתחברים בקליק: 5 מ"מ, - 

3 מ"מ, 2 מ"מ ו-1 מ"מ.
דגם QP2620 מגיע עם 3 מסרקי זיפים המתחברים בקליק: 5 מ"מ, - 

3 מ"מ ו-1 מ"מ.
התחל עם מסרק הקיצוץ 5 מ"מ כדי לתרגל את השימוש במכשיר.

המספר על כל מסרק מציין את אורך השיער במילימטרים.

קיצוץ עם מסרק
חבר את המסרק ללהב כאשר שיני   .1

המסרק פונות כלפי מעלה.
שים לב: לתוצאות מיטביות, יש לקצץ בכיוון 

שיני המסרק.
הפעל את המכשיר.  .2

הנח את המסרק על העור והזז את   .3
המכשיר בכיוון שיני המסרק.

שים לב: לתוצאות מיטביות, הזז שוב את 
המכשיר נגד כיוון צמיחת השיער.

כבה את המכשיר ונקה אותו לאחר כל   .4
שימוש )ראה "ניקוי ותחזוקה"(.

להוצאת המסרק, החזק אותו משני צדדיו   .5
והוצא אותו מהלהב.

גוף
מטעמי היגיינה, יש להשתמש בלהב הגוף   -

רק לקיצוץ ולגילוח גופך.
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לתוצאות מיטביות, השתמש במגן העור רק 

באזורים רגישים )לדוגמה, אזור המפשעה ובית 
השחי(.

החזק את מגן העור משני צדדיו ולחץ על   .1
הלהב.

הפעל את המכשיר.  .2
הנח את המגן על העור ומתח את העור   .3

בעזרת ידך השנייה הפנויה. הזז את המכשיר 
לאט כלפי מעלה, נגד כיוון צמיחת השיער.

כאשר משתמשים במכשיר בבית השחי,   -
יש להרים את הזרוע ולשים את כף היד 

מאחורי הראש כדי למתוח את העור.
יש להוציא כל הזמן שיער שנגזז מתוך   -
המגן. אם מצטברות שערות רבות על 

המגן, הוצא אותו מהמכשיר ונשוף ו/או 
נער החוצה את השערות.

כבה את המכשיר ונקה אותו לאחר כל   .4
שימוש.
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Danger
- Keep the supply unit dry.

Warning
- To charge the battery, only use the detachable

supply unit provided with the appliance. For the
type number of the original supply unit, please
see ' General description' in the manual.

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

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

- Always unplug the appliance 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.

- Do not open the appliance to replace the
rechargeable battery.
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Caution
- Never immerse the charging stand in water and

do not rinse it under the tap.
- Do not use the supply unit in or near wall

sockets that contain an electric air freshener to
prevent irreparable damage to the supply unit.

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

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

- Never use water hotter than 60°C to rinse the
appliance.

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

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.

General
- This appliance is waterproof. It is suitable for

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

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

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

Charging
Charge the appliance before first use and when
the display indicates that the battery is almost
empty.

QP2630: Charging takes approx. 4 hours.
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QP2620: Charging takes approx. 8 hours.

A fully charged appliance has an operating time of
up to 60 minutes (QP2630) or 45 minutes
(QP2620).
Note: This appliance can only be used without
cord.

Battery status indicator QP2630:
When the battery status indicator flashes orange,
the battery is almost empty.

When the appliance is charging, the battery status
indicator light flashes green.

When the battery is fully charged, the battery
status indicator lights up green continuously.

Approx. 30 minutes after the battery is fully
charged or when you disconnect the appliance
from the wall socket, the light of the battery status
indicator switches off automatically.

Battery status indicator QP2620:
The battery status is indicated by the performance
of the appliance. When the appliance starts
working more slowly, the battery is almost empty
and needs to be charged for optimal performance.
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QP2620: Charging takes approx. 8 hours.

A fully charged appliance has an operating time of
up to 60 minutes (QP2630) or 45 minutes
(QP2620).
Note: This appliance can only be used without
cord.

Battery status indicator QP2630:
When the battery status indicator flashes orange,
the battery is almost empty.

When the appliance is charging, the battery status
indicator light flashes green.

When the battery is fully charged, the battery
status indicator lights up green continuously.

Approx. 30 minutes after the battery is fully
charged or when you disconnect the appliance
from the wall socket, the light of the battery status
indicator switches off automatically.

Battery status indicator QP2620:
The battery status is indicated by the performance
of the appliance. When the appliance starts
working more slowly, the battery is almost empty
and needs to be charged for optimal performance.
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Charging with the supply unit
1 Insert the small plug into the appliance and put

the supply unit in the wall socket.

QP2620 only: The battery charge indicator on
the adapter lights up continuously, when the
appliance is connected to the wall socket.

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

Using the appliance 
Your appliance comes with 2 blades. Use
one blade for your face only and the other
blade for your body.

The face blade and the stubble combs are
for use on facial hair. It is not intended for
shaving, edging or trimming hairs on lower
body parts or scalp hair. 

The body blade and body comb are for use
on body parts below the neck.

The body blade with the skin guard
attached are for use on sensitive body
areas.
Note: This appliance can only be used without
cord.
- Use the appliance with the face blade to trim,

edge or shave facial hair (beard, moustache and
sideburns). Shave for a smooth result, trim with
the stubble comb to obtain a certain length and
edge to create perfect edges and sharp lines. 
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- Use the appliance with the body blade to trim
and/or shave your body hair. Shave your chest
without the skin guard or body comb for a
smooth result, shave your sensitive areas (e.g.
groin, armpits) with the skin guard, use the body
comb to trim your body.

- Take your time when you first start to use the
appliance. You have to acquire practice with the
appliance.

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.

Face
Shaving

Warning: Before you use the appliance,
always check the blade for damage or wear.
If the blade is damaged or worn, do not use
the appliance, as injury may occur. Replace
a damaged blade before you use the
appliance (see chapter ‘Replacement’).

Shaving tips and tricks
- Make sure that the blade is in full contact with

the skin by placing it flat on the skin.
- For the best result, move the appliance against

the grain.
- Make long strokes while pressing lightly.
- You can use the appliance dry or wet with gel or

foam. You can even use the appliance in the
shower.

- Shaving a clean beard and face gives the best
results.
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Shaving
1 Switch on the appliance.
2 Place the blade on the skin and move the

appliance up or against the grain in long strokes
while you press it lightly.

Note: Make sure you hold the surface of the
blade flat against your skin.

3 Switch off and clean the appliance after every
use (see ‘Cleaning and maintenance’).

Edging
You can also use both edges of the blade to create
sharp lines and perfect edges. Hold the appliance
in such a way that the blade is perpendicular to
the skin and one of its edges touches the skin. This
allows more precise detailing of sideburns and the
area around the mouth and nose.

1 To create sharp edges and lines, you can use
either edge of the blade.

2 Switch on the appliance.

3 Place the edge of the blade perpendicular onto
the skin.
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- Make straight strokes while applying gentle
pressure.

4 Switch off and clean the appliance after every
use (see ‘Cleaning and maintenance’).

Trimming
Trimming tips

- Always make sure that the tips of the click-
on stubble comb point in the direction in
which you move the appliance.

- Make sure that the flat part of the comb is
always in full contact with the skin to obtain
an even trimming result.

- Since hair grows in different directions, you
need to move the appliance in different
directions as well (upward, downward or
across).

- Trimming is easier when the skin and hair are
dry.

 Trimming combs
The click-on stubble combs allow you to trim hair
to different lengths.
- QP2630 come with 4 click-on stubble combs:

5mm, 3mm, 2mm and 1mm.
- QP2620 comes with 3 click-on stubble combs:

5mm, 3mm and 1mm.

Start with the 5mm comb to acquire practice with
this appliance.

The indication on each comb corresponds to the
hair length in millimeters.
Trimming with comb
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1 Place the comb onto the blade, with the teeth
of the comb pointing upwards.
Note: Always trim in the direction of the teeth of
the comb. This will give you the best results.

2 Switch on the appliance.

3 Place the comb onto the skin and move the
appliance in the direction of the teeth of the
comb.
Note: For the best result, move it against the
grain.

4 Switch off and clean the appliance after every
use (see ‘Cleaning and maintenance’).

5 To remove the comb, hold it on both sides and
pull it off the blade.

Body
- For hygienic reasons, only use the body blade

for trimming and shaving your body.
- For body trimming and shaving, make sure hair

is clean and dry as wet hair tends to stick to the
body and, when shaving sensitive areas, always
use the skin guard.

- Since all hairs do not grow in the same
direction, you may want to try different
trimming positions (i.e. upwards, downwards, or
across). Practice is best for optimum results.

- For the best result, move the appliance against
the grain.

- Make long strokes while pressing lightly.
- Use the appliance dry or wet with gel or foam,

even in the shower.
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כיסוי מגן  1
להב פנים  2

מתג לשחרור הלהב  3
כפתור הפעלה/כיבוי  4

נורית חיווי על מצב הסוללה   5
)דגם QP2630 בלבד(

תקע קטן  6
נורית חיווי על טעינת הסוללה   7

)דגם QP2620 בלבד(
ספק )דגם QP2630: סוג   8

.HQ850 מתאם
QP2620: סוג מתאם   

.)A00390
להב להחלפה )סוגים   9

ספציפיים בלבד(
מסרק זיפים 5 מ"מ   10
מסרק זיפים 3 מ"מ   11

מסרק זיפים 2 מ"מ )דגם   12
QP2630 בלבד(

מסרק זיפים 1 מ"מ   13
להב גוף  14

מגן עור לאזורים רגישים  15
מסרק גוף 3 מ"מ  16

להוצאת מגן העור, הנח אצבע אחת מתחת לקצה המגן ולחץ על   .5
הלהב בעזרת האגודל.

גילוח ללא מגן עור
להב גוף ללא מגן עור מאפשר לגלח שיער גוף 

מתחת לקו הצוואר )לדוגמה החזה( לקבלת עור 
חלק.

להוצאת מגן העור, הנח אצבע אחת מתחת   .1
לקצה המגן ולחץ על הלהב בעזרת האגודל.

הפעל את המכשיר.  .2
הנח את הלהב על העור והזז את המכשיר   .3

נגד כיוון צמיחת השיער בתנועות ארוכות תוך 
הפעלת לחץ קל. מתח את העור בידך השנייה 

הפנויה.
שים לב: ודא שאתה מחזיק את פני הלהב כשהוא שטוח על פני העור.

כאשר משתמשים במכשיר בבית השחי, יש להרים את הזרוע   -
ולשים את כף היד מאחורי הראש כדי למתוח את העור.

כבה את המכשיר ונקה אותו לאחר כל שימוש.  .4

קיצוץ עם מסרק גוף
להב גוף 3 מ"מ מאפשר לקצץ שיער גוף מתחת 
לקו הצוואר )לדוגמה, חזה, בית שחי, מפשעה(.

החזק את מסרק הגוף משני צדדיו ולחץ על   .1
הלהב.

הפעל את המכשיר.  .2
הנח את המסרק על העור ומתח את העור   .3

בידך השנייה הפנויה. הזז את המכשיר לאט 
כלפי מעלה, נגד כיוון צמיחת השיער.

כאשר משתמשים במכשיר בבית השחי,   -
יש להרים את הזרוע ולשים את כף היד 

מאחורי הראש כדי למתוח את העור.
יש להוציא כל הזמן שיער שנגזז מתוך המגן. אם מצטברות   -

שערות רבות על המגן, הוצא אותן 
מהמכשיר ונשוף ו/או נער החוצה את 

השערות.
כבה את המכשיר ונקה אותו לאחר כל שימוש.  .4

להוצאת המסרק, החזק אותו משני צדדיו והוצא   .5
אותו מהלהב.

- Shaving a clean body gives the best results.

Shaving with skin guard
For optimal performance, use the skin guard only
on sensitive areas (for example the scrotum and
armpits).
1 Hold the skin guard on both sides and press

onto the blade.
2 Switch the appliance on.

3 Place the skin guard onto the skin and stretch
the skin with your free hand. Move the
appliance upwards slowly, against the grain. 

- When using the appliance on your armpits,
raise your arm and put your hand on the
back of your head to stretch the skin.

- Regularly remove cut hair from the guard. If a
lot of hair has accumulated in the guard,
remove it from the appliance and blow
and/or shake out the hairs. 

4 Switch off and clean the appliance after each
use.

1

2
5 To remove the skin guard, put one finger under

the edge of the guard and press on the blade
with your thumb.

Shaving without skin guard
The body blade without the skin guard allows you
to shave hair on your body below the neckline (for
example the chest) with a smooth result.
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1

2
1 To remove the skin guard, put one finger under

the edge of the guard and press with your
thumb on the blade.

2 Switch the appliance on.

3 Place the blade on the skin and move the
appliance against the grain in long strokes while
pressing lightly. Stretch the skin with your free
hand. 
Note: Make sure you hold the surface of the
blade flat against your skin.
- When you use the appliance on your

armpits, raise your arm and put your hand
on the back of your head to stretch the skin.

4 Switch off and clean the appliance after every
use.

Trimming with body comb
The 3mm (1.8in.) body comb allows you to trim hair
on your body below the neckline (for example
chest, armpits, scrotum).

1 Hold the body comb on both sides and press
onto the blade.

2 Switch the appliance on.

3 Place the comb onto the skin and stretch the
skin with your free hand. Move the appliance
upwards slowly, against the grain. 
- When you use the appliance on your

armpits, raise your arm and put your hand
on the back of your head to stretch the skin.
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1

2
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armpits, raise your arm and put your hand
on the back of your head to stretch the skin.

4 Switch off and clean the appliance after every
use.

Trimming with body comb
The 3mm (1.8in.) body comb allows you to trim hair
on your body below the neckline (for example
chest, armpits, scrotum).

1 Hold the body comb on both sides and press
onto the blade.

2 Switch the appliance on.

3 Place the comb onto the skin and stretch the
skin with your free hand. Move the appliance
upwards slowly, against the grain. 
- When you use the appliance on your

armpits, raise your arm and put your hand
on the back of your head to stretch the skin.
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- Regularly remove cut hair from the guard. If a
lot of hair has accumulated in the guard,
remove it from the appliance and blow
and/or shake out the hairs.

4 Switch off and clean the appliance after each
use.

5 To remove the comb, hold it on both sides and
pull it off the blade.

Cleaning and maintenance
Clean the appliance after every use.

Caution: Never use compressed air, scouring
pads, abrasive cleaning agents or aggressive
liquids such as petrol or acetone to clean the
appliance.
Caution: Do not tap the appliance against a
surface to remove water from it, as this may
cause damage. Replace the blade if it is
damaged.

Cleaning the appliance
1 Remove the comb from the blade. Always turn

the appliance off before putting on or taking off
combs.
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3 מ"מ


