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

Descrição geral (Fig. 1)
1 Tampa de proteção
2 Lâmina
3 Controle deslizante de liberação da lâmina
4 Botão liga/desliga
5 Indicador de status da bateria (somente

modelos QP2531, QP2530)
6 Plugue pequeno
7 Indicador de carga da bateria (somente

modelos QP2522, QP2521, QP2520)
8 Fonte de alimentação (QP2531, QP2530:

adaptador do tipo HQ850. QP2522, QP2521,
QP2520: adaptador do tipo A00390).

9 Lâmina de substituição (somente modelos
QP2531, QP2522)

10 Pente para aparar barba por fazer de 5 mm
com encaixe click-on

11 Pente para aparar barba por fazer de 3 mm
com encaixe click-on (somente modelos
QP2531, QP2530, QP2520)

12 Pente para aparar barba por fazer de 2 mm
com encaixe click-on (somente modelos
QP2531, QP2530)

13 Pente para aparar barba por fazer de 1 mm com
encaixe click-on

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

Aviso
- A fonte de alimentação contém um

transformador. Não desligue a fonte de
alimentação para trocá-la por outro conector,
pois isso causará uma situação perigosa.

- Carregue o aparelho somente com a fonte de
alimentação fornecida.

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas,
mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento, a menos que
sejam supervisionadas ou instruídas sobre o
uso do aparelho por uma pessoa responsável
por sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para que
não brinquem com o aparelho.

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

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

- Não abra o aparelho para trocar a bateria
recarregável.
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Atenção
- Nunca mergulhe o suporte para carregamento

nem lave em água corrente.
- Nunca lave o aparelho usando água com

temperatura superior a 80 °C.
- Só use este aparelho para o propósito ao qual

ele se destina, conforme mostrado no manual
do usuário.

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

- Nunca use ar comprimido, palhas de aço,
agentes de limpeza abrasivos ou líquidos
agressivos como gasolina ou acetona para
limpar o aparelho.

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

Campos eletromagnéticos
- Este aparelho Philips está em conformidade

com todos os padrões e regulamentos
aplicáveis relacionados à exposição a campos
eletromagnéticos.

Informações gerais
- Esse aparelho é à prova d'água. Ele é

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

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

- A fonte de alimentação transforma a tensão de
100-240 volts em uma tensão segura, inferior a
24 volts.
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Carregamento
Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

QP2531, QP2530: normalmente, o carregamento
leva cerca de 4 horas.

QP2522, QP2521, QP2520: normalmente, o
carregamento leva cerca de 8 horas.

Um aparelho totalmente carregado tem um tempo
de operação de até 60 minutos (modelos QP2531,
QP2530) ou 45 minutos (QP2522, QP2521,
QP2520).

Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela
primeira vez e quando o indicador de carga da
bateria mostrar que ela está quase descarregada.

Indicador de status da bateria dos modelos QP2531,
QP2530:

Quando a luz do indicador de status da bateria
pisca na cor laranja, significa que a bateria está
quase descarregada.

Para indicar que o aparelho está sendo carregado,
a luz do indicador de status da bateria pisca em
verde.

Quando a bateria está completamente carregada,
o indicador de status da bateria permanece
continuamente aceso a verde.

Cerca de 30 minutos depois que a bateria estiver
totalmente carregada ou quando o aparelho for
desconectado da rede elétrica, a luz do indicador
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de status da bateria será desligada
automaticamente.

Indicador de carga da bateria dos modelos QP2522,
QP2521, QP2520:

O status da bateria é indicado pelo desempenho
do aparelho. Quando o aparelho começa a
funcionar de maneira mais lenta, significa que a
bateria está quase descarregada e precisa ser
carregada para que o desempenho seja o ideal.

Carregamento com o adaptador
1 Insira o pequeno plugue no aparelho e coloque

o adaptador na tomada elétrica.

2 Somente modelos QP2522, QP2521, QP2520: O
indicador de carga da bateria no adaptador fica
permanentemente aceso quando o aparelho
está conectado à rede elétrica.

3 Após o carregamento, remova o adaptador da
tomada elétrica e desconecte o conector
pequeno do aparelho.

Utilização do aparelho 
Você pode usar o aparelho para aparar, fazer
contornos ou barbear pelos faciais (barba, bigode
e costeletas). Faça a barba para que sua pele
fique sedosa, apare para deixar um certo
comprimento e faça contornos para criar linhas e
contornos perfeitos. Este aparelho não foi
desenvolvido para raspar, fazer contornos ou
aparar pelos nas partes do corpo abaixo do
pescoço ou no couro cabeludo. Tome cuidado
quando usar o aparelho pela primeira vez. É
necessário adquirir prática no uso do aparelho.
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Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

Como ligar e desligar o aparelho
1 Para ligar o aparelho, pressione o botão

liga/desliga uma vez.

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

Barbear
Aviso: Antes de usar o aparelho, verifique
sempre se a lâmina não está danificada ou
gasta. Não use o aparelho se a lâmina
estiver danificada ou gasta, pois isso
poderá causar ferimentos. Substitua a
lâmina danificada antes de usar o aparelho
(veja o capítulo "Substituição").

Dicas e truques para barbear
- Verifique se a lâmina está em total contato com

a pele colocando-a rente à pele.
- Para obter melhores resultados, mova o

aparelho na direção contrária à dos pelos.
- Faça movimentos longos enquanto pressiona

levemente.
- Você pode usar o aparelho tanto seco quanto

molhado, com gel ou espuma, até mesmo no
chuveiro.

- Os melhores resultados serão obtidos se a
barba e o rosto estiverem limpos..

1 Ligue o aparelho.
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2 Posicione a lâmina sobre a pele e mova o
aparelho para cima ou na direção contrária à
dos pelos, em movimentos longos enquanto
faz uma leve pressão.

Nota: Mantenha a superfície da lâmina em
contato com a pele.

3 Desligue e limpe o aparelho depois de cada
uso (veja o capítulo "Limpeza e manutenção").

Contornos
Você também pode usar ambos os lados da
lâmina para criar linhas precisas e contornos
perfeitos. Segure o aparelho de modo que a
lâmina fique perpendicular à pele e uma das
bordas dela fique em contato com a pele. Isso
proporciona maior precisão para detalhar as
costeletas e a área em torno da boca e do nariz.

1 Utilize qualquer lado da lâmina para criar linhas
e contornos precisos.

2 Ligue o aparelho.

3 Posicione a borda da lâmina na posição
perpendicular à pele.
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- Faça movimentos retos enquanto aplica
uma leve pressão.

4 Desligue e limpe o aparelho depois de cada
uso (veja o capítulo "Limpeza e manutenção").

Aparagem com o pente
Os pentes para aparar barba por fazer com
encaixe click-on permitem que você apare os
pelos em diferentes comprimentos.

Os modelos QP2531 e QP2530 vêm com quatro
pentes para aparar barba por fazer com encaixe
click-on: 5 mm, 3 mm, 2 mm e 1mm.

O modelo QP2520 vem com três pentes para
aparar barba por fazer com encaixe click-on: 5
mm, 3 mm, e 1mm.

Os modelos QP2522 e QP2521 vêm com dois
pentes para aparar barba por fazer com encaixe
click-on: 5 mm e 1mm.

Comece com o pente de 5 mm para se familiarizar
com o aparelho.

A indicação em cada pente corresponde à altura
do pelo em milímetros.

Dicas
- Sempre mantenha as pontas do pente para

aparar barba por fazer com encaixe click-on
na direção em que você move o aparelho.

- Para obter um resultado uniforme, verifique
se a parte plana do pente está sempre em
total contato com a pele.
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- Como o pelo cresce em direções diferentes,
o aparelho também precisa ser movido em
direções diferentes (para cima, para baixo e
de um lado para o outro).

- Aparar é mais fácil quando a pele e os pelos
estão secos.

1 Coloque o pente na lâmina, com os dentes do
pente apontando para cima.

Nota: Sempre apare os pelos na direção dos
dentes do pente. Isso proporcionará os
melhores resultados.

2 Ligue o aparelho.

3 Posicione o pente sobre a pele e mova o
aparelho na direção dos dentes do pente.

Nota: Para obter melhores resultados, mova-o
na direção contrária à dos pelos.

4 Desligue e limpe o aparelho depois de cada
uso (veja o capítulo "Limpeza e manutenção").

5 Para remover o pente, segure-o pelos dois
lados e puxe-o para fora da lâmina.

Limpeza e manutenção
Limpe o aparelho após cada uso.

Cuidado: Nunca use ar comprimido, palhas de
aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos
agressivos como gasolina ou acetona para limpar
o dispositivo.
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Cuidado: Não bata o aparelho em uma superfície
para retirar água dele, pois isso pode danificá-lo.
Substitua a lâmina se ela estiver danificada.

Limpeza do aparelho
1 Remova o pente da lâmina. Sempre desligue o

aparelho antes de colocar ou retirar os pentes.

2 Se o pente acumular pelos em excesso,
primeiro assopre para removê-los.

3 Se o aparelho acumular pelos em excesso,
primeiro assopre para removê-los.

4 Em seguida, ligue o aparelho e lave a lâmina
com água morna.

Cuidado: Não seque a lâmina com uma toalha
ou um pano, pois isso pode danificá-la.
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5 Em seguida, lave o pente com água morna.

6 Aguarde até que o aparelho e o pente sequem
naturalmente.

Nota: A lâmina é frágil. Manuseie-a com cuidado.
Substitua a lâmina se ela estiver danificada.

Para guardar o aparelho
Coloque sempre a tampa de proteção na lâmina
para protegê-la contra danos durante viagens ou
quando o aparelho estiver guardado. 

Recomendamos que o aparelho e os acessórios
estejam secos antes de serem guardados para o
próximo uso.

1 Coloque a tampa de proteção na borda da
lâmina.

2 Feche a tampa de proteção.

Substituição
Substituição da lâmina

Para obter o desempenho ideal de corte e deslize
da lâmina, recomendamos que substitua a lâmina
a cada quatro meses ou quando ela não
proporcionar mais os resultados esperados
quando você fizer a barba ou aparar os pelos. A
recomendação de substituição a cada quatro
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meses é baseada em dois barbeamentos
completos por semana. Dependendo da
frequência de uso, a vida útil da lâmina pode ser
maior ou menor. De modo semelhante ao que
acontece com uma lâmina manual, a lâmina fica
sem corte com o tempo, o que resulta no aumento
da pinçagem dos pelos e em um desempenho de
corte inferior.

1

2

1 Empurre o controle deslizante de liberação da
lâmina para cima com cuidado e segure a
lâmina pelos dois lados para removê-la e
impedir que ela caia no chão.

2 Segure a lâmina nova pelos dois lados e
encaixe-a no cabo (você ouvirá um "clique").

Nota: Quando você ouvir um clique, a lâmina nova
estará colocada corretamente e pronta para ser
usada.

Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes,
visite www.shop.philips.com/service ou dirija-se
ao seu revendedor Philips. Também pode contatar
o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu
país (consulte os dados de contato no folheto de
garantia mundial).

As seguintes peças estão disponíveis:
- Pacote com uma lâmina QP210
- Pacote com duas lâminas QP220
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Reciclagem
- Não descarte o produto com o lixo doméstico

no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de
coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao
fazer isso, você ajuda a preservar o meio
ambiente.

Remoção da bateria recarregável
Cuidado: Só remova a bateria recarregável ao
descartar o aparelho. Verifique se a bateria está
totalmente descarregada antes de removê-la.

Nota: Recomenda-se que a bateria recarregável
seja removida por um profissional.

1 Desconecte o aparelho da rede elétrica e
deixe-o funcionando até que o motor pare.

2 Remova a lâmina do aparelho.

3 Remova a parte inferior do aparelho dobrando-
a para baixo e puxe-a para fora.

4 Retire o compartimento da bateria separando a
parte inferior da parte superior.

5 Separe a parte da bateria da parte inferior.

66 Português do Brasil



6 Retire a bateria da parte interna com uma
chave de fenda. A bateria está conectada com
fita dupla face.

Aviso: Tenha cuidado, pois os fios de metal
da bateria são muito afiados.

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

Restrições da garantia
A lâmina não é coberta pelos termos da garantia
internacional, pois está sujeita ao desgaste.

Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns
que podem surgir com a utilização do aparelho.
Caso você não consiga solucionar o problema com
as informações abaixo, acesse
www.philips.com/support para obter uma lista de
perguntas frequentes ou entre em contato com a
Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema Possível causa Solução

O aparelho não é
carregado
quando está
conectado à rede
elétrica.

O aparelho precisa
estar desligado
enquanto é
carregado.

Desligue o aparelho.

Não consigo ligar
o aparelho
quando ele está
conectado à rede
elétrica.

Não é possível usar
o aparelho durante
o carregamento. O
aparelho só pode
ser usado sem fio.

Desconecte o aparelho da
rede elétrica antes de usá-
lo.
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Problema Possível causa Solução

O aparelho não
funciona mais.

A bateria
recarregável está
descarregada.

Carregue o aparelho (veja
o capítulo
"Carregamento"). QP2530:
Durante o carregamento, o
indicador de carga da
bateria pisca. QP2520:
Durante o carregamento, o
indicador de carga no
adaptador fica aceso. Se o
indicador de carga da
bateria não piscar nem
acender, verifique se há
energia ou se a tomada
está funcionando. Se não
houver problemas com a
energia ou com a tomada,
mas o indicador de carga
da bateria ainda não piscar
nem acender, leve o
aparelho a um
representante ou à
assistência técnica da
Philips.

A lâmina está presa
devido à sujeira.

Ligue o aparelho e lave a
lâmina em água corrente
morna.

Mantenha a lâmina em um
recipiente com água
morna (não mais que
60°C) por cerca de 30
segundos.

O aparelho não
corta mais pelos.

A lâmina está
inserida no cabo
de maneira
incorreta.

Encaixe a lâmina no
aparelho até ouvir um
clique.

A lâmina está
danificada ou
gasta.

Substitua a lâmina por uma
nova. Veja o capítulo
"Substituição".
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Problema Possível causa Solução

O aparelho emite
um ruído
estranho.

A lâmina está
danificada ou
gasta.

Substitua a lâmina por uma
nova. Veja o capítulo
"Substituição".

A lâmina está
inserida no cabo
de maneira
incorreta.

Remova e encaixe a
lâmina novamente.
Encaixe-a no aparelho até
ouvir um clique.

A lâmina está presa
devido à sujeira.

Remova a lâmina e limpe-
a completamente.

O aparelho não
funciona mais de
maneira ideal.

A lâmina está presa
devido à sujeira.

Remova a lâmina e limpe-
a completamente.

A lâmina está
sujeita ao desgaste.
Portanto, seu
desempenho
diminui com o
tempo.

Substitua a lâmina por uma
nova. Veja o capítulo
"Substituição".

A lâmina é uma
parte delicada do
aparelho e poder
ser facilmente
danificada. Se a
lâmina estiver
danificada, ela
poderá não
funcionar mais de
maneira ideal.

Substitua a lâmina por uma
nova. Veja o capítulo
"Substituição".
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