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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)
1 Etui (tylko model QC5132)
2 Nasadka grzebieniowa do strzyżenia włosów (standardowa)
3 Regulator ustawienia długości
4 Element tnący 
5 Wyłącznik
6 Wskaźnik ładowania 
7 Gniazdo do podłączenia zasilacza
8 Wtyczka zasilacza
9 Zasilacz
10 Szczoteczka do czyszczenia
11 Nasadka grzebieniowa do cieniowania włosów (cieniująca) (tylko 

model QC5132)

Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego 
instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo
 - Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu.

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 zakresie użytkowania 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.
 - Zawsze sprawdź urządzenie przed użyciem. Nie korzystaj z urządzenia, 

gdy jest uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Uwaga
 - Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie dołączonego zasilacza.
 - Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 15°C do 35°C.
 - Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza 

wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
 - Jeśli urządzenie było narażone na duże zmiany temperatury, ciśnienia 

lub wilgotności, przed użyciem aklimatyzuj je przez 30 minut.
 - Nie korzystaj z urządzenia, gdy element tnący, nasadka grzebieniowa 

do strzyżenia włosów (standardowa) lub nasadka grzebieniowa do 
cieniowania włosów (cieniująca) są uszkodzone lub pęknięte, ponieważ 
może to spowodować obrażenia ciała.
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 - Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, 
szorstkich czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, 
takich jak benzyna lub aceton.

Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne 
z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól 
elektromagnetycznych.

Ładowanie

Nie ładuj akumulatora dłużej niż 24 godziny.
Ładowanie trwa około 8 godzin.
W pełni naładowane urządzenie może działać przez ok. 60 minut.

 1  Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
 2  Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda w urządzeniu.
 3  Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

 , Jeśli zielony wskaźnik ładowania zaczyna migać, oznacza to, że trwa 
ładowanie urządzenia.

 , Gdy akumulatory są w pełni naładowane, zielony wskaźnik ładowania 
świeci w sposób ciągły. Po upływie 30 minut wskaźnik ładowania 
gaśnie w celu oszczędzenia energii.

Optymalizacja okresu eksploatacji akumulatorów
Dwa razy w roku całkowicie rozładuj akumulatory, pozwalając, aby 
urządzenie działało aż do samoczynnego zakończenia pracy. Następnie 
naładuj je.

Strzyżenie maszynką podłączoną do sieci
Jeśli poziom naładowania akumulatorów jest niski, można również korzystać 
z urządzenia, podłączając je do sieci.

Urządzenie można podłączyć do sieci elektrycznej tylko wtedy, gdy jego 
akumulatory są niemal całkowicie rozładowane.
 1  Wyłącz urządzenie.
 2  Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, odczekaj kilka sekund, a 

następnie włącz je.
Jeśli akumulatory są całkowicie rozładowane, przed włączeniem urządzenia 
odczekaj kilka minut.

Zasady używania

Uwaga: Włosy muszą być czyste i suche. Nie używaj urządzenia na świeżo 
umytych włosach.
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Strzyżenie z nasadką grzebieniową do strzyżenia włosów 
(standardową)

 1  Rozczesz włosy grzebieniem w kierunku ich wzrostu. 

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

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

 3  Naciśnij regulator ustawienia długości (1), a następnie przesuń 
nasadkę grzebieniową do strzyżenia włosów w górę lub w dół (2), 
aby wybrać żądane ustawienie.

 , 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 1/5

7 2/7

9 1/3

11 3/7

13 1/2

15 3/5

17 2/3

19 3/4

21 5/6
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 4  Aby włączyć urządzenie, przesuń wyłącznik do góry.
 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).

 - 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 (0,5 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). 

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

 3  Aby włączyć urządzenie, przesuń wyłącznik do góry.
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 4  Nachyl urządzenie w taki sposób, aby tylko jedna krawędź elementu 
tnącego dotykała końców włosów. 

 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.

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

Strzyżenie przy użyciu nasadki grzebieniowej do cieniowania 
włosów (cieniującej)

Upewnij się, że używasz odpowiedniej nasadki grzebieniowej. W 
przypadku korzystania z nasadki grzebieniowej do strzyżenia włosów 
(standardowej) zamiast nasadki grzebieniowej do cieniowania włosów 
(cieniującej) urządzenie przytnie wszystkie włosy do tej samej długości.
 - Dzięki nasadce grzebieniowej do cieniowania włosów można nadać 

fryzurze naturalny wygląd. Umożliwia ona także gładkie przejście między 
dwiema różnymi długościami włosów. 

 - Nasadka grzebieniowa do cieniowania włosów przycina jedynie połowę 
włosów, które w nią wchodzą, co pozwala uzyskać naturalną fryzurę.

Strzyżenie wszystkich włosów
Odradzamy używanie nasadki grzebieniowej do cieniowania włosów w 
przypadku bardzo krótkich fryzur.
 1  Wsuń nasadkę grzebieniową do cieniowania włosów w rowki na 

urządzeniu (usłyszysz „kliknięcie”).
Upewnij się, że ramiona nasadki grzebieniowej zostały prawidłowo wsunięte 
w rowki po obu stronach.

 2  Aby uzyskać żądaną fryzurę, wybierz dla nasadki grzebieniowej do 
cieniowania włosów niższe ustawienie niż to użyte przed chwilą dla 
standardowej nasadki grzebieniowej do strzyżenia włosów. 

Uwaga: To, o ile niższe ma być ustawienie dla nasadki grzebieniowej do 
cieniowania włosów, zależy od wybranej fryzury i długości włosów. Nigdy nie 
należy stosować dla tej nasadki ustawienia niższego niż połowa wartości 
ustawienia wybranego do uzyskania danej fryzury. Na przykład jeśli do 
uzyskania fryzury wykorzystano ustawienie 30 mm dla dużej nasadki 
grzebieniowej do strzyżenia włosów, nie należy wybierać dla nasadki 
grzebieniowej do cieniowania włosów ustawienia niższego niż 15 mm.
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 3  Aby włączyć urządzenie, przesuń wyłącznik do góry.
 4  Przesuń przez włosy nasadkę grzebieniową do cieniowania włosów.
Upewnij się, że nasadka grzebieniowa do cieniowania włosów dotknie 
danego miejsca tylko raz, w przeciwnym razie wszystkie włosy zostaną 
przycięte do ustawionej długości.
Uzyskiwanie gładkiego przejścia między dwiema długościami 
włosów
Jeśli włosy zostały przycięte na dwie różne długości, można użyć nasadki 
grzebieniowej do cieniowania włosów, aby uzyskać gładkie przejście między 
dwiema długościami.

 1  Wsuń nasadkę grzebieniową do cieniowania włosów w rowki na 
urządzeniu (usłyszysz „kliknięcie”).

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

 2  Wybierz dla nasadki grzebieniowej do cieniowania włosów długość 
wynoszącą połowę ustawienia długości włosów użytego do uzyskania 
żądanej fryzury.

Na przykład wybierz dla nasadki grzebieniowej do cieniowania włosów 
ustawienie 15 mm, jeśli włosy w górnej części zostały przycięte na długość 
20 mm, a w dolnej — na długość 10 mm.

 3  Aby uzyskać efekt gładkiego przejścia między dwiema długościami 
włosów, przesuwaj nasadkę grzebieniową do cieniowania włosów w 
górę.

Upewnij się, że nasadka grzebieniowa do cieniowania włosów dotknie 
danego miejsca tylko raz, w przeciwnym razie wszystkie włosy zostaną 
przycięte do ustawionej długości.

Czyszczenie 

Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu. Urządzenie i zasilacz 
można czyścić jedynie dołączoną szczoteczką do czyszczenia.
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, 
szorstkich czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, 
takich jak alkohol, benzyna lub aceton. 
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, przesuń nasadkę w górę, a następnie ściągnij ją z urządzenia. 
Wyczyść nasadkę grzebieniową za pomocą dołączonej szczoteczki 
do czyszczenia.
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 3  Przesuń kciukiem do góry krawędź elementu tnącego, aby się 
otworzył.

 4  Wyczyść element tnący dołączoną szczoteczką do czyszczenia.

 5  Pamiętaj o wyczyszczeniu wnętrza urządzenia za pomocą szczoteczki.
Uwaga: Urządzenie nie wymaga smarowania.

Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę  
www.shop.philips.com/service lub skontaktuj się ze sprzedawcą 
produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym 
Centrum Obsługi Klienta (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce 
gwarancyjnej). 
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 (1). Następnie wyciągnij go z urządzenia (2).
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 2  Umieść występ nowego elementu tnącego w szczelinie (1) i wepchnij 
element tnący na urządzenie (usłyszysz „kliknięcie”) (2).

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.

 - Wbudowane akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla 
środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia 
do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich 
wyjęciu. Akumulatory należy wyrzucać w wyznaczonych punktach 
zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem 
akumulatorów urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego 
firmy Philips, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulatory w sposób 
bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Usuwanie akumulatorów

Akumulatory należy wyjąć tylko wtedy, gdy urządzenie ma być 
wyrzucone. Przed wyrzuceniem urządzenia sprawdź, czy jest ono 
odłączone od zasilania i czy akumulatory są całkowicie rozładowane.
Nie wolno podłączać urządzenia do sieci elektrycznej po wyjęciu 
akumulatorów.
 1  Odłącz urządzenie od sieci i pozostaw je włączone, aż do pełnego 

rozładowania.
 2  Zdejmij nasadkę grzebieniową i element tnący.
 3  Za pomocą śrubokrętu wykręć 2 śruby umieszczone z tyłu 

urządzenia.
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 4  Zdejmij tylny panel urządzenia.

 5  Za pomocą śrubokrętu wykręć 6 śrub umieszczonych wewnątrz 
urządzenia.

 6  Odłącz jednostkę zasilającą od panelu przedniego. 

 7  Przetnij przewody znajdujące się w pobliżu akumulatorów, a 
następnie wyjmij akumulatory.

Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę 
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką 
gwarancyjną.
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