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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 Element tnący
2 Regulator ustawienia długości
3 Wyłącznik
4 Nasadka do przycinania
5 Szczoteczka
6 Zasilacz
7 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki 

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
 - 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.

uwaga
 - Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą 

wodą. Tylko element tnący można płukać pod bieżącą wodą. 
 - Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 5°C do 

35°C.
 - Korzystaj wyłącznie z zasilacza dołączonego do urządzenia.
 - Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza 

wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
 - Nie korzystaj z urządzenia, gdy element tnący lub nasadka do 

przycinania są uszkodzone lub pęknięte, ponieważ może to 
spowodować obrażenia ciała.

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

opis ogólny
 - Urządzenie jest wyposażone w automatyczny przełącznik napięcia i jest 

dostosowane do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100 V 
do 240 V.
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 - Zasilacz przekształca napięcie 100–240 V na bezpieczne napięcie 
poniżej 24 V.

Przygotowanie do użycia

Uwaga: Tego urządzenia można używać tylko po podłączeniu do sieci 
elektrycznej.
Przygotowanie urządzenia

 1  Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

 2  Włóż wtyczkę zasilacza do urządzenia (1), a zasilacz do gniazdka 
elektrycznego (2).

Zasady używania
Ustawienia długości włosów podane są w milimetrach. Nasadka pozwala 
przyciąć włosy na długość od 1 do 23 mm. Ustawienia odpowiadają 
długości włosów po przycięciu.

Jeśli przystępujesz do strzyżenia po raz pierwszy, zachowaj ostrożność. 
Nie przesuwaj trymera za szybko. Wykonuj delikatne i łagodne ruchy.
Wskazówka: Rozpocznij przycinanie z wyższym ustawieniem długości i 
stopniowo zmniejszaj je aż do osiągnięcia pożądanej długości włosów.
Przycinanie z użyciem nasadki

 1  Załóż nasadkę na urządzenie.
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 2  Obróć regulator ustawienia długości do żądanej wartości. 
Uwaga: W przypadku przycinania po raz pierwszy wybierz na początek 
maksymalne ustawienie długości, aby zapoznać się z urządzeniem.

 3  Włącz urządzenie.

 4  Aby strzyc najskuteczniej, przesuwaj trymer pod włos. Pamiętaj, aby 
powierzchnia nasadki zawsze dotykała skóry.

Przycinanie bez nasadki
Korzystaj z trymera bez nasadki do przycinania w celu obcięcia włosów 
blisko skóry (0,5 mm) lub przystrzyżenia włosów na karku i baków.

Podczas przycinania bez nasadki należy zachować szczególną ostrożność, 
gdyż w takim przypadku element tnący usuwa każdy włos.
 1  Zdejmij nasadkę z urządzenia.

 2  Włącz urządzenie.
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 3  Wykonuj opanowane ruchy. Delikatnie dotykaj włosów trymerem.

Czyszczenie

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków 
ściernych ani żrących płynów, takich jak alkohol, benzyna lub aceton. 
Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą 
wodą. 
Uwaga: Tylko element tnący oraz nasadkę można czyścić przy użyciu wody.
 1  Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
 2  Przetrzyj obudowę urządzenia suchą szmatką.
 3  Zdejmij nasadkę i wyczyść ją szczoteczką lub opłucz pod bieżącą 

wodą.
 4  Naciśnij przycisk zwalniający (1). Element tnący zostanie odłączony 

od urządzenia (2). 

 5  Wyczyść element tnący szczoteczką lub opłucz go pod bieżącą wodą.

 6  Pamiętaj o wyczyszczeniu wnętrza urządzenia szczoteczką.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą 
wodą. 
 7  Wytrząśnij nadmiar wody. Aby ponownie przymocować element 

tnący, umieść jego występ w prowadnicy. 
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 8  Włóż występ elementu tnącego w prowadnicę (1) i wepchnij 
element tnący z powrotem do urządzenia (2).

Wymiana
Zużyty lub uszkodzony element tnący należy wymienić wyłącznie na taki 
sam, oryginalny element tnący firmy Philips, dostępny w autoryzowanych 
punktach serwisowych.

 1  Naciśnij przycisk zwalniający (1). Element tnący zostanie odłączony 
od urządzenia (2). 

 2  Włóż występ nowego elementu tnącego w prowadnicę (1) i wepchnij 
element tnący z powrotem do urządzenia (2).

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). 

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.

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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