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Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników 
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej 
przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na 
stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)
A Nasadka grzebieniowa do strzyżenia włosów
B Regulator ustawienia długości
C Element tnący
D Wyłącznik
E Gniazdo do podłączenia zasilacza
F Wtyczka zasilacza
G Zasilacz
H Szczoteczka do czyszczenia

Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się 
dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na 
wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo
 - Zabezpiecz zasilacz przed możliwością zamoknięcia.

Ostrzeżenie
 - Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że 

napięcie podane na zasilaczu i urządzeniu jest zgodne 
z napięciem w sieci elektrycznej.

 - Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze 
względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki 
zasilacza na inną.

 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a 
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w 
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one 
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat 
korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Uwaga
 - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie. 

Nie opłukuj go pod bieżącą wodą. 
 - Nie używaj depilatora, kąpiąc się lub biorąc prysznic.
 - Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 

15°C do 35°C.
 - Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym 

zasilaczem.
 - Ze względów bezpieczeństwa w przypadku 

uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny 
zasilacz tego samego typu.

 - Nie korzystaj z urządzenia, gdy element tnący 
lub nasadka grzebieniowa do strzyżenia włosów 
jest uszkodzona lub pęknięta, ponieważ może to 
spowodować obrażenia ciała.

 - Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do 
strzyżenia ludzkich włosów na głowie. Nie używaj go 
do żadnego innego celu.

 - Poziom hałasu: Lc = 64 dB (A)

Opis ogólny
 - Zasilacz przekształca napięcie 220–240 V na 

bezpieczne napięcie poniżej 24 V.
 - Tego urządzenia nie można ładować. Można go 

używać tylko po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Zgodność z normami
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy 
dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik 
odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie 
jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki 
aktualnych badań naukowych.

Zasady używania
 1 	Włóż	wtyczkę	zasilacza	do	gniazda	w	

urządzeniu	(rys.	2).
 2 	Podłącz	zasilacz	sieciowy	do	gniazdka	elektrycznego.

Strzyżenie z nasadką grzebieniową do 
strzyżenia włosów

Uwaga: Włosy muszą być czyste i suche. Nie używaj 
urządzenia na świeżo umytych włosach.
 1 	Rozczesz	włosy	grzebieniem	w	kierunku	ich	

wzrostu.		(rys.	3)

 2 	Wsuń	nasadkę	grzebieniową	do	strzyżenia	
włosów	w	rowki	na	urządzeniu	(usłyszysz	
„kliknięcie”)	(rys.	4).

Upewnij się, że ramiona nasadki grzebieniowej zostały 
poprawnie wsunięte w rowki po obu stronach.

 3 	Naciśnij	przełącznik	ustawień	długości	(1),	a	
następnie	przesuń	go	w	górę	lub	w	dół	(2),	aby	
wybrać	żądane	ustawienie	(rys.	5).

 , Oznaczenie	długości	włosów	jest	widoczne	na	boku	
nasadki	grzebieniowej.
Ustawienia długości

Po zamontowaniu nasadki grzebieniowej do strzyżenia 
włosów urządzenie umożliwia przycinanie włosów na 10 
różnych długości:

Długości	włosów	w	mm Długości	włosów	w	calach

3 1/8

5 3/16

7 9/32

9 3/8

11 7/16

13 1/2

15 5/8

17 21/32

19 3/4

21 7/8

 4 	Aby	włączyć	urządzenie,	przesuń	wyłącznik	do	
góry	(rys.	6).

 5 	Przyłóż	nasadkę	grzebieniową	do	strzyżenia	
włosów	do	głowy	i	powoli	przesuwaj	urządzenie	po	
włosach.
Wskazówki

 - Rozpocznij strzyżenie od najwyższego ustawienia 
nasadki grzebieniowej do strzyżenia włosów, a 
następnie stopniowo zmniejszaj ustawienie długości.

 - Zanotuj ustawienia długości włosów dla danej fryzury, 
aby można ich było użyć w przyszłości.

 - Przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do 
wzrostu włosów, aby uzyskać najlepsze efekty. 

 - Włosy rosną w różnych kierunkach, dlatego należy 
przesuwać urządzenie w różnych kierunkach (pod 
włos, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, pod 
kątem) (rys. 7).

 - Włosy należy strzyc pasmami, aby objąć wszystkie 
partie wymagające przycięcia.

 - Zwróć uwagę na to, aby płaska część nasadki 
grzebieniowej do strzyżenia włosów zawsze dotykała 
głowy. To umożliwi równe strzyżenie włosów.

 - W przypadku włosów kręconych, rzadkich lub długich 
do skierowania włosów w stronę urządzenia możesz 
użyć grzebienia-nakładki.

 - Regularnie usuwaj ścięte włosy z nasadki 
grzebieniowej. Jeśli w nasadce zbierze się dużo 
włosów, zdejmij ją i wydmuchaj lub wytrząśnij włosy. 

Strzyżenie bez nasadki grzebieniowej do 
strzyżenia włosów

Aby obciąć włosy na bardzo krótkie (0,8 mm) lub 
przystrzyc włosy na karku i wokół uszu, z urządzenia 
należy zdjąć nasadkę grzebieniową.

 1 	Aby	zdjąć	nasadkę	grzebieniową,	naciśnij	regulator	
ustawienia	długości	(1),	przesuń	grzebień	w	górę,	a	
następnie	zdejmij	go	z	urządzenia	(2).		(rys.	8)

 2 	Przed	przycięciem	włosów	wokół	uszu	uczesz	
końce	włosów	nad	uszami.

 3 	Aby	włączyć	urządzenie,	przesuń	wyłącznik	do	
góry	(rys.	6).

 4 	Nachyl	urządzenie	w	taki	sposób,	aby	tylko	jedna	
krawędź	elementu	tnącego	dotykała	końców	
włosów.		(rys.	9)

 5 	Przycinaj	tylko	same	końce	włosów.	Linia	włosów	
musi	znajdować	się	blisko	uszu.	

 6 	W	celu	przycięcia	włosów	na	karku	i	baków	
odwróć	urządzenie	i	wykonuj	ruchy	w	dół	(rys.	10).

 7 	Ruchy	urządzeniem	powinny	być	wolne	i	płynne.	
Wystarczy	podążać	za	naturalną	linią	włosów.

Czyszczenie 
Do	czyszczenia	urządzenia	nigdy	nie	używaj	sprężonego	
powietrza,	szorstkich	czyścików,	płynnych	środków	
ściernych	ani	żrących	płynów,	takich	jak	alkohol,	benzyna	
lub aceton. 
Urządzenie	i	zasilacz	można	czyścić	jedynie	dołączoną	
szczoteczką	do	czyszczenia.
Nie	używaj	ostrych	narzędzi	do	czyszczenia	urządzenia.
Po użyciu zawsze wyczyść urządzenie.

 1 	Upewnij	się,	że	urządzenie	jest	wyłączone	i	
odłączone	od	zasilania.

 2 	Aby	zdjąć	nasadkę	grzebieniową,	naciśnij	regulator	
ustawienia	długości	(1),	przesuń	grzebień	w	górę,	a	
następnie	zdejmij	go	z	urządzenia	(2).		(rys.	8)

 3 	Przesuń	kciukiem	do	góry	środkową	część	
elementu	tnącego,	aby	się	otworzył	(rys.	11).

 4 	Wyczyść	element	tnący	dołączoną	szczoteczką	do	
czyszczenia	(rys.	12).

 5 	Pamiętaj	o	wyczyszczeniu	wnętrza	urządzenia	za	
pomocą	szczoteczki	(rys.	13).

Uwaga: Urządzenie nie wymaga smarowania.

Wymiana
Element tnący, zasilacz oraz nasadkę grzebieniową można 
wymienić.

Wymiana elementu tnącego
Element tnący należy wymienić w przypadku jego 
uszkodzenia lub zużycia. Element tnący należy wymienić 
jedynie na oryginalny element tnący firmy Philips.

 1 	Przesuń	kciukiem	do	góry	środkową	część	
elementu	tnącego,	aby	się	otworzył,	a	następnie	
wyciągnij	go	z	urządzenia	(rys.	14).

 2 	Umieść	występ	nowego	elementu	tnącego	w	
szczelinie	i	wepchnij	go	na	urządzenie	(usłyszysz	
„kliknięcie”)	(rys.	15).

Ochrona środowiska
 - Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz 

ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego 
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców 
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego 
zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 16).

Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub 
problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową 
www.philips.com lub skontaktować się z Centrum 
Obsługi Klienta firmy Philips w danym kraju (numer 
telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju 
Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc 
należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy 
Philips.
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