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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 Trymer do brody
2 Uchwyt
3 Wyłącznik
4 Etui
5 Szczoteczka do czyszczenia
6 Trymer do przycinania włosów w nosie i uszach
7 Golarka z minisiateczką
8 Metalowy precyzyjny trymer
9 Nasadka grzebieniowa nadająca efekt 

kilkudniowego zarostu
10 Nasadka grzebieniowa do brody
11 Rowki na urządzeniu
12 Wskaźnik ustawienia
13 Zasilacz

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

niebezpieczeństwo
 - Zasilacz przechowuj w suchym miejscu.

ostrzeżenie
 - Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy 

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

PoLski
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 - 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.

 - Urządzenie nie jest przeznaczone do 
samodzielnego użytku przez dzieci. Nie pozwalaj 
małym dzieciom bawić się urządzeniem.

 - Zawsze sprawdź urządzenie przed użyciem. 
Nie korzystaj z urządzenia, gdy jest uszkodzone, 
ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

 - Nie używaj tego urządzenia podczas kąpieli ani 
pod prysznicem.

uwaga
 - Korzystaj wyłącznie z zasilacza dołączonego do 

urządzenia. 
 - Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w 

temperaturze od 5°C do 35°C.
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia pod bieżącą 

wodą upewnij się, że urządzenie jest odłączone od 
zasilania.

 - W przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go 
na nowy tego samego typu w sieci punktów 
serwisowych współpracujących z Philips Polska  
Sp. z o.o.

 - Jeśli urządzenie było narażone na duże zmiany 
temperatury, ciśnienia lub wilgotności, przed 
użyciem aklimatyzuj je przez 30 minut.

 - Nie korzystaj z urządzenia w przypadku uszkodzenia 
którejś z części, gdyż może to prowadzić do 
skaleczeń lub poważniejszych obrażeń.
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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. 

 - Maksymalny poziom hałasu: Lc = 75 dB (A)

Zgodność z normami
 - To urządzenie spełnia międzynarodowe normy 

bezpieczeństwa IEC i może być myte pod bieżącą 
wodą.

 - To 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.

Ładowanie
Standardowe ładowanie zajmuje około 10 godzin. W 
pełni naładowane urządzenie może działać do  
35 minut.

Uwaga:  Urządzenie może działać bezprzewodowo 
przez 45 minut po 16 godzinach ładowania.
 1  Przed rozpoczęciem ładowania wyłącz 

urządzenie.
 2  Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda w 

urządzeniu.

 3  Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka 
elektrycznego.

 , Na zasilaczu zapali się wskaźnik ładowania 
informujący o ładowaniu urządzenia.

Uwaga: Po całkowitym naładowaniu urządzenia 
wskaźnik ładowania nie zmienia koloru ani nie gaśnie.
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Zasady używania

Przycinanie brody i zarostu
Jeśli przystępujesz do przycinania brody po raz 
pierwszy, zachowaj ostrożność. Nie przesuwaj 
trymera zbyt szybko. Wykonuj delikatne i łagodne 
ruchy.

Przycinanie brody za pomocą nasadki 
grzebieniowej
 1  Nałóż trymer na uchwyt (1). Przekręć trymer 

w prawo, aby go zamocować (2).
 2  Wsuń nasadkę grzebieniową do brody w rowki 

po bokach urządzenia.

 3  Naciśnij przełącznik ustawień (1) i przesuń 
nasadkę do żądanego ustawienia długości 
włosów (2).

Można wybrać ustawienie od 1 do 18 mm. 

 4  Włącz urządzenie.
 5  Lekko dociskając, powoli przesuwaj trymer w 

kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu 
włosów. Zwróć uwagę na to, aby powierzchnia 
nasadki grzebieniowej zawsze dotykała skóry 
całą powierzchnią.

Uwaga: W przypadku przycinania po raz pierwszy 
ustaw na początek maksymalne ustawienie (18 mm), 
aby zapoznać się z urządzeniem.
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Przycinanie zarostu
Do przycinania zarostu można użyć nasadki 
grzebieniowej nadającej efekt kilkudniowego zarostu. 

 1  Nałóż trymer na uchwyt (1). Przekręć trymer 
w prawo, aby go zamocować (2).

 2  Wsuń nasadkę grzebieniową nadającą efekt 
kilkudniowego zarostu w rowki po bokach 
urządzenia.

 3  Naciśnij przełącznik ustawień (1) i przesuń 
nasadkę do żądanego ustawienia długości 
włosów (2).

Można wybrać ustawienie od 1 do 12 mm.

 4  Włącz urządzenie.
 5  Lekko dociskając, powoli przesuwaj trymer w 

kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu 
włosów. Zwróć uwagę na to, aby nasadka 
grzebieniowa zawsze dotykała skóry całą 
powierzchnią.

Modelowanie i strzyżenie krawędzi brody
Precyzyjnego trymera można używać do nadawania 
kształtu brodzie lub wycinania w niej wybranych 
kształtów. Umożliwia on bardzo krótkie strzyżenie — 
na długość 1 mm.

Uwaga: Podczas korzystania z precyzyjnego 
trymera należy zachować ostrożność, gdyż w takim 
przypadku przycinany jest każdy włos.
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 1  Nałóż precyzyjny trymer na uchwyt (1). 
Przekręć precyzyjny trymer w prawo, aby go 
zamocować (2). 

 2  Aby uzyskać dobre rezultaty, przesuwaj 
precyzyjny trymer w kierunku przeciwnym do 
kierunku wzrostu włosów. Zwróć uwagę na to, 
aby precyzyjny trymer zawsze dotykał skóry 
całą powierzchnią.

 3  Wykonuj precyzyjnym trymerem spokojne i 
kontrolowane ruchy. 

Wskazówka: Aby uzyskać doskonały efekt końcowy, do 
wygładzenia krawędzi i kształtu brody można użyć 
golarki z minisiateczką.
Przycinanie włosów w nosie i uszach

Przycinanie włosów w nosie 
 1  Nałóż trymer do przycinania włosów w nosie 

i uszach na uchwyt (1). Przekręć trymer w 
prawo, aby go zamocować (2).

 2  Upewnij się, że otwory nosowe są czyste.

 3  Włącz urządzenie i wsuń końcówkę trymera 
do otworu nosowego. 

Końcówki nasadki nie należy wsuwać do nosa 
głębiej niż na 0,5 cm. 
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 4  Powoli wsuwaj i wysuwaj końcówkę nasadki 
z otworu nosowego i jednocześnie obracaj ją, 
aby przystrzyc włosy.

Aby zmniejszyć wrażenie łaskotania, boczna 
powierzchnia końcówki musi mocno przylegać do 
skóry. 

Przycinanie włosów w uszach
 1  Załóż trymer do przycinania włosów w nosie i 

uszach na uchwyt.
 2  Wyczyść ucho z wosku.
 3  Włącz urządzenie i ostrożnie przesuwaj 

końcówkę nasadki wzdłuż ucha, aby przyciąć 
włosy wyrastające z małżowiny usznej. 

 4  Ostrożnie wsuń końcówkę nasadki do środka 
ucha. 

Końcówki nasadki nie należy wsuwać do ucha 
głębiej niż na 0,5 cm, gdyż grozi to uszkodzeniem 
bębenka. 

Czyszczenie

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj 
sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, 
płynnych środków ściernych ani żrących płynów, 
takich jak benzyna lub aceton. 
Zasilacz zawsze przechowuj w suchym miejscu.
Czyść urządzenie po każdym użyciu. Urządzenie 
jest wodoodporne — uchwyt, nasadki i grzebienie 
można łatwo umyć pod bieżącą wodą.

 1  Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i 
odłączone od zasilania.
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 2  Zdejmij nasadkę grzebieniową lub inne nasadki 
z urządzenia.

 3  Wydmuchaj lub wytrząśnij włosy, które zebrały 
się na nasadkach i grzebieniach, lub użyj 
szczoteczki do czyszczenia.

 4  Umyj nasadki i grzebienie pod bieżącą letnią 
wodą lub wyczyść za pomocą szczoteczki do 
czyszczenia. 

 5  Umyj uchwyt pod bieżącą letnią wodą lub 
wyczyść za pomocą szczoteczki do czyszczenia. 

Czyszczenie golarki z minisiateczką

 1  Po każdym użyciu należy zdjąć górną część 
golarki z minisiateczką z dolnej części.

Siateczka goląca jest bardzo delikatna i należy 
obchodzić się z nią ostrożnie. W przypadku jej 
uszkodzenia nie należy korzystać z golarki z 
minisiateczką.
Nie wolno czyścić siateczki golącej szczoteczką, 
gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
 2  Wydmuchaj lub wytrząśnij wszystkie włosy, 

które zgromadziły się w golarce z minisiateczką.

 3  Umyj górną część golarki z minisiateczką pod 
bieżącą letnią wodą. 
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Przechowywanie
Uchwyt, grzebienie, nasadki i zasilacz należy 
przechowywać w dołączonym etui, aby zapobiec ich 
uszkodzeniu.

Zamawianie akcesoriów
Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia,  
odwiedź nasz sklep internetowy pod adresem  
www.shop.philips.com/service. Jeśli sklep 
internetowy nie jest dostępny w Twoim kraju, 
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy 
Philips lub centrum serwisowym firmy Philips. 
W przypadku trudności z zakupem akcesoriów 
skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta 
firmy Philips. Informacje kontaktowe znajdują się w 
ulotce gwarancyjnej. 
Ze względów bezpieczeństwa w przypadku 
uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny 
zasilacz tego samego typu.
Uszkodzone lub zużyte nasadki lub grzebienie należy 
wymienić na oryginalne części firmy Philips.
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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.

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

Wyjmowanie akumulatora

Akumulator należy wyjmować tylko przed 
wyrzuceniem urządzenia. Przed wyjęciem 
akumulatora upewnij się, że jest on całkowicie 
rozładowany.
Należy zachować ostrożność, gdyż styki 
akumulatora i części obudowy są bardzo ostre.
 1  Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od 

zasilania.
 2  Zdejmij nasadkę.
 3  Wyjmij wyłącznik urządzenia za pomocą 

płaskiego śrubokrętu.
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 4  Zdejmij przedni panel urządzenia za pomocą 
płaskiego śrubokrętu.

 5  Aby wyciągnąć część wewnętrzną, naciśnij 
oznaczony otwór, przyciskając do niego płaski 
śrubokręt pod odpowiednim kątem. Pociągnij 
górną pokrywę w górę.

 6  Oddziel część wewnętrzną od rurki.
 7  Wyjmij styk wyłącznika.

 8  Odczep i zdejmij resztę pokrywy, aby uzyskać 
dostęp do akumulatora.

 9  Przetnij przewody, aby oddzielić akumulator od 
urządzenia.

gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy oraz w przypadku 
jakichkolwiek pytań lub problemów należy odwiedzić 
naszą stronę internetową www.philips.com/
support lub skontaktować się z lokalnym Centrum 
Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu 
znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym 
kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się o 
pomoc do lokalnego sprzedawcy produktów firmy 
Philips. 

ograniczenia gwarancji
Elementy tnące nie są objęte warunkami gwarancji 
międzynarodowej, ponieważ podlegają zużyciu.
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rozwiązywanie problemów
Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi 
można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli 
poniższe wskazówki okażą się niewystarczające  
do rozwiązania problemu, odwiedź stronę  
www.philips.com/support, na której znajduje się 
lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z 
Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. 

Problem Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwiązanie

Nasadka 
grzebieniowa 
do brody nie 
trzyma się 
uchwytu.

Nasadka 
grzebieniowa do 
brody nie została 
prawidłowo 
przymocowana.

Wsuń nasadkę grzebieniową 
do brody w rowki po bokach 
uchwytu (usłyszysz „kliknięcie”).

Rowki są 
zabrudzone.

Dokładnie wyczyść urządzenie i 
rowki.

Nasadka 
grzebieniowa jest 
uszkodzona.

Skontaktuj się ze sprzedawcą 
produktów firmy Philips lub 
centrum serwisowym firmy 
Philips, aby zakupić nową nasadkę.
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Problem Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie 
przestaje 
działać.

Akumulator jest 
rozładowany.

Naładuj urządzenie (patrz 
rozdział „Ładowanie”). Przed 
rozpoczęciem ładowania upewnij 
się, że urządzenie jest wyłączone. 
Podczas ładowania wskaźnik 
ładowania na zasilaczu miga. 
Jeśli wskaźnik ładowania nie 
miga, sprawdź, czy nie wystąpiła 
awaria zasilania i czy w gniazdku 
elektrycznym jest napięcie. Jeśli 
nie ma awarii zasilania, w gniazdku 
elektrycznym jest napięcie, a 
mimo tego wskaźnik ładowania 
nadal nie miga, zanieś urządzenie 
do sprzedawcy produktów 
firmy Philips lub do centrum 
serwisowego firmy Philips.

Urządzenie 
nie działa, 
kiedy jest 
podłączone 
do sieci 
elektrycznej.

Urządzenie nie jest 
przystosowane 
do działania po 
podłączeniu do 
sieci elektrycznej.

Wyłącz urządzenie i ładuj je 
przez 10 godzin (patrz rozdział 
„Ładowanie”).

Urządzenie 
nie ładuje 
się, kiedy jest 
podłączone 
do sieci 
elektrycznej.

Urządzenie musi 
być wyłączone 
podczas ładowania.

Wyłącz urządzenie.
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Problem Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie 
przycina 
włosy gorzej 
niż wcześniej.

Element tnący 
nasadki jest 
zabrudzony.

Zdejmij nasadkę z urządzenia i 
umyj ją pod bieżącą letnią wodą.

Urządzenie 
mocno się 
nagrzewa.

Element tnący 
nasadki jest 
zabrudzony.

Zdejmij nasadkę z urządzenia i 
umyj ją pod bieżącą letnią wodą.
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