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Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at
få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
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Generel beskrivelse (fig. 1)
Hårklipperkam
Indstillingsvælger for hårlængde
Skærenhed
On/off-skydekontakt
Tilslutningsstik
Apparatstik
Adapter
Rensebørste

Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere
brug.
-----

--

--------

---

Fare
Sørg for, at adapteren ikke bliver våd.
Advarsel
Kontrollér, om den indikerede spændingsangivelse på
adapter og apparat svarer til den lokale netspænding,
før du slutter strøm til apparatet.
Adapteren indeholder en transformer og må ikke
klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan
være meget risikabelt.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
Forsigtig
Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre
væsker eller skylles under vandhanen.
Brug ikke apparatet i badet eller under bruseren.
Apparatet skal anvendes og opbevares ved
temperaturer mellem 15°C og 35°C.
Brug kun apparatet sammen med den medfølgende
adapter.
Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes
med en original adapter af samme type for at undgå
enhver risiko.
Brug ikke apparatet, hvis skærhovedet eller
hårklipperkammen er beskadiget eller i stykker, da det
kan forårsage personskade.
Dette apparat er udelukkende beregnet til klipning
af hovedhår på mennesker og bør aldrig anvendes til
andre formål.
Generelt
Adapteren omformer 220-240 Volt til en sikker
lavspænding på under 24 Volt.
Apparatet kan ikke genoplades og kan kun køre
direkte fra stikkontakten.

Overholdelse af standarder
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for
elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Sådan bruges apparatet
1 Sæt det lille apparatstik ind i apparatet (fig. 2).
2 Sæt adapteren i stikkontakten.
Klipning med hårklipperkam
Bemærk: Du skal sikre dig, at håret er rent og tørt. Brug ikke
apparatet i nyvasket, vådt hår.
1 Red håret med en frisørkam i hårets
vækstretning.  (fig. 3)
2 Skub hårklipperkammen ned i styrerillerne på
apparatet (“klik”) (fig. 4).
Kontroller, at begge kammens “arme” er sat ordentligt ned
i styrerillerne i begge sider.

2

3 Tryk på indstillingsvælgeren for længde (1), og
bevæg den op og ned (2) for at vælge den ønskede
længdeindstilling (fig. 5).
,, Den tilsvarende hårlængde vises på siden af
kammen.
Længdeindstillinger
Med afstandskammen påsat kan apparatet klippe håret i
10 forskellige længder:

Rengøring
Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe
rengøringsmidler så som alkohol, benzin eller acetone til
rengøring af apparatet.
Rengør kun apparat og adapter med den medfølgende
børste.
Anvend aldrig skarpe genstande til at rengøre apparatet.
Rengør altid apparatet efter brug.

Hårlængder i mm

Hårlængder i tommer

3

1/8

5

3/16

7

9/32

9

3/8

11

7/16

13

1/2

15

5/8

17

21/32

Bemærk: Apparatet kræver ikke smøring.

19

3/4

21

7/8

Udskiftning
Skærhovedet, adapteren og hårklipperkammen kan
udskiftes.

4 Skub on/off-kontakten opad for at tænde
apparatet (fig. 6).
5 Placer hårklipperkammen, så den rører
hovedbunden, og bevæg den langsomt gennem
håret.
---------

Gode råd
Start med at klippe med hårklipperkammens
højeste hårlængdeindstilling, og reducer gradvist
hårlængdeindstillingen.
Skriv eventuelt de længdeindstillinger ned, som du har
brugt til en bestemt frisure, så du har dem til næste
gang.
Klipningen bliver mest effektiv, når apparatet bevæges
imod hårenes vækstretning.
Da hår vokser i forskellige retninger, skal du bevæge
apparatet i forskellige retninger (opad, nedad eller på
tværs) (fig. 7).
Før apparatet hen over hovedet i overlappende
baner for at sikre, at alle hår bliver klippet.
Sørg for, at den flade del af kammen har fuld kontakt
med hovedbunden, så klipningen bliver ensartet.
Det bedste resultat ved krøllet og langt hår eller ved
sparsom hårvækst opnås ved at bruge frisørkammen
til at lede håret ind imod apparatet.
Fjern jævnligt afklippede hår fra hårklipperkammen
undervejs. Hvis der har samlet sig mange hår i
kammen, tages den af apparatet, og hårene pustes
og/eller rystes væk.

1 Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten.
2 Hvis du vil fjerne kammen, skal du trykke på
indstillingsvælgeren for hårlængde (1), bevæge
kammen opad og derefter trække den af apparatet
(2).  (fig. 8)
3 Skub den midterste del af skærenheden opad med
tommelfingeren, til den åbnes (fig. 11).
4 Rengør skærenheden med den medfølgende
børste (fig. 12).
5 Rengør også apparatets inderside med den
medfølgende børste (fig. 13).

Udskiftning af skærhovedet
Udskift skærhovedet, hvis det er beskadiget eller slidt.
Udskift kun skærhovedet med et originalt skærhoved fra
Philips.
1 Åbn skærenheden ved at skubbe dens midterste
del opad med tommelfingeren og trække den af
hårklipperen (fig. 14).
2 Sæt den lille tap på det nye skærhoved ind i hullet,
og tryk skærhovedet på plads på hårklipperen
(“klik”) (fig. 15).
--

Miljøhensyn
Apparatet må ikke smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 16).

Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis
du oplever et problem, kan du besøge Philips’ websted
på www.philips.com eller kontakte det lokale Philips
Kundecenter (telefonnumre findes i folderen “Worldwide
Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Klipning uden hårklipperkam
Apparatet kan anvendes uden hårklipperkam til ekstra
kort klipning tæt mod huden (0,8 mm) eller til tilretning af
hårgrænsen i nakken og omkring ørerne.
1 Hvis du vil fjerne hårklipperkammen, skal du trykke
på indstillingsvælgeren for hårlængde (1), bevæge
kammen opad og derefter trække den af apparatet.
(2).  (fig. 8)
2 Red hårspidserne ud over ørerne, før du går i gang
med at tilrette hårgrænsen.
3 Skub on/off-kontakten opad for at tænde
apparatet (fig. 6).
4 Hold apparatet i en sådan vinkel, at kun den ene
side af skærhovedet berører hårspidserne.  (fig. 9)
5 Klip kun hårspidserne. Hårgrænsen skal være tæt
ved øret.
6 Ved tilretning af nakke og bakkenbarter skal du
vende apparatet om og bevæge det i nedadgående
strøg (fig. 10).
7 Brug kun langsomme og rolige bevægelser. Følg den
naturlige hårgrænse.
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Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
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Laitteen osat (Kuva 1)
Ohjauskampa hiusten leikkaamiseen
Pituuden asetusvalitsin
Teräyksikkö
Liukukytkin
Liitäntä pistokkeelle
Pistoke
Latauslaite
Puhdistusharja

Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä
se vastaisen varalle.
-----

---------

---

Vaara
Suojaa sovitin kosteudelta.
Tärkeää
Tarkista, että latauslaitteessa ja laitteessa oleva
jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä,
ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda
latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et
aiheuta vaaratilannetta.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä
myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
Älä käytä laitetta kylvyssä tai pesuhuoneessa.
Käytä ja säilytä laitetta 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
Käytä laitetta vain mukana tulevan latauslaitteen
kanssa.
Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden
välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen
latauslaite.
Älä käytä laitetta, jos terä tai ohjauskampa on viallinen
tai rikki, koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa
vammoja.
Tämä laite on tarkoitettu vain ihmisten hiusten
leikkaamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
Yleistä
Latauslaite muuttaa 100 - 240 voltin jännitteen
turvalliseksi alle 24 voltin jännitteeksi.
Tämä laite ei ole ladattava, ja sitä voidaan käyttää vain
verkkovirralla.

Vastaavuus standardien kanssa
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja
tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen
on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Käyttö
1 Työnnä pistoke laitteeseen (Kuva 2).
2 Yhdistä verkkolaite pistorasiaan.
Hiusten leikkaaminen ohjauskamman avulla
Huomautus: Varmista, että hiuksesi ovat puhtaat ja kuivat.
Älä käytä laitetta vastapestyihin hiuksiin.
1 Kampaa hiuksesi muotoilukammalla hiusten
kasvusuuntaan.  (Kuva 3)
2 Työnnä ohjauskampa laitteessa oleviin uriin siten,
että se napsahtaa paikalleen (Kuva 4).
Varmista, että ohjauskamman varret ovat molemmilla
puolilla kunnolla urissa.
3 Paina pituuden asetusta (1) ja valitse haluamasi
pituus siirtämällä ohjauskampaa ylös- tai alaspäin
(2) (Kuva 5).
,, Vastaava leikkauspituus näkyy kamman sivussa.

Pituuden asetukset
Kun laitteeseen on kiinnitetty ohjauskampa, se voi leikata
hiukset 10 eri pituuteen:
Leikkauspituudet
millimetreinä

Leikkauspituudet
tuumina

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 Käynnistä laite työntämällä käynnistyskytkintä
ylöspäin (Kuva 6).
5 Aseta ohjauskampa hiuspohjaan ja liikuta laitetta
hitaasti hiusten läpi.
---------

Vinkkejä
Aloita leikkaaminen ohjauskamman suurimmalla
asetuksella ja lyhennä pituuden asetusta vähitellen.
Kirjoita muistiin käyttämäsi leikkauspituusasetukset
seuraavia leikkauskertoja varten.
Kun liikutat laitetta hiusten kasvusuuntaa vastaan, se
leikkaa tehokkaimmin.
Hiukset kasvavat eri suuntiin, joten liikuta
myös laitetta eri suuntiin (ylös- ja alaspäin sekä
sivusuunnassa) (Kuva 7).
Tee päällekkäin meneviä vetoja pään yli
varmistaaksesi, että kaikki leikattavat hiukset tulevat
leikatuiksi.
Varmista, että ohjauskamman tasainen osa koskettaa
koko ajan päänahkaa, jotta leikkaustuloksesta tulee
tasainen.
Kiharoille, harvoille ja pitkille hiuksille saat hyvän
leikkaustuloksen, kun ohjaat hiukset kammalla kohti
kotiparturia.
Leikatut hiukset kannattaa poistaa ohjauskammasta
säännöllisesti leikkauksen aikana. Jos kampaan kertyy
paljon hiuksia, irrota se kotiparturista ja puhalla ja/tai
ravistele hiukset pois.

Puhdista laite aina käytön jälkeen.
1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja
pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.
2 Irrota kampa painamalla pituuden asetusta (1),
siirtämällä kampaa ylöspäin ja vetämällä se pois
laitteesta (2).  (Kuva 8)
3 Työnnä peukalolla terää keskeltä ylöspäin, kunnes se
avautuu (Kuva 11).
4 Puhdista leikkausyksikkö mukana tulevalla
harjalla (Kuva 12).
5 Puhdista laitteen sisäpuoli mukana tulevalla
harjalla (Kuva 13).
Huomautus: Laitetta ei tarvitse voidella.
Varaosat
Terän, latauslaitteen ja ohjauskamman voi vaihtaa.
Terän vaihto
Vaihda vaurioitunut tai kulunut terä. Vaihda se vain aitoon
Philips-terään.
1 Työnnä peukalolla terää keskeltä ylöspäin, kunnes se
avautuu.Vedä se sitten irti laitteesta (Kuva 14).
2 Aseta uuden terän kieleke aukkoon ja työnnä
terä laitteeseen siten, että se napsahtaa
paikalleen (Kuva 15).
--

Ympäristöasiaa
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 16).

Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia,
tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.
philips.com tai kysy neuvoa Philipsin Asiakaspalvelusta
(puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos
maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin
jälleenmyyjään.

Hiusten leikkaaminen ilman ohjauskampaa
Jos haluat leikata hiukset hyvin lyhyiksi (0,8 mm) tai siistiä
hiusrajaa niskasta ja korvien ympäriltä, voit käyttää laitetta
ilman ohjauskampaa.
1 Irrota ohjauskampa painamalla pituuden asetusta
(1), siirtämällä kampaa ylöspäin ja vetämällä se pois
laitteesta (2).  (Kuva 8)
2 Kampaa hiusten latvat korvien päälle, ennen kuin
muotoilet hiusrajan.
3 Käynnistä laite työntämällä käynnistyskytkintä
ylöspäin (Kuva 6).
4 Kallista kotiparturia siten, että vain terän toinen
reuna koskettaa hiusten latvoja.  (Kuva 9)
5 Leikkaa vain hiusten latvat. Hiusrajan on oltava
lähellä korvaa.
6 Muotoile niskan hiusraja ja pulisongit kääntämällä
laitetta ja liikuttamalla sitä alaspäin (Kuva 10).
7 Liikuta laitetta hitaasti ja tasaisesti. Seuraa
luonnollista hiusrajaa.
Puhdistaminen
Älä käytä laitteen puhdistamiseen paineilmaa,
naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai
-välineitä tai reaktiivisia nesteitä (kuten alkoholia,
bensiiniä tai asetonia).
Laitteen ja latauslaitteen saa puhdistaa vain mukana
tulevalla harjalla.
Älä puhdista laitetta terävillä esineillä.

3
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Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du
får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du
registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H

Generell beskrivelse (fig. 1)
Hårklipperkam
Lengdeinnstillingsvelger
Klippeelement
Av/på-bryter
Kontakt til apparatstøpsel
Apparatstøpsel
Adapter
Rengjøringsbørste

Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
-----

--

--------

---

Fare
Pass på at adapteren ikke blir våt.
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren og på
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Viktig
Apparatet må ikke senkes ned i vann eller annen
væske, og det må heller ikke skylles under rennende
vann.
Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen.
Bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur på
mellom 15 °C og 35 °C.
Apparatet skal bare brukes sammen med adapteren
som følger med.
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å
bytte den ut med en av original type for å unngå at
det oppstår farlige situasjoner.
Ikke bruk apparatet hvis kuttelementet eller
hårklipperkammen er ødelagt eller skadet. Det kan
føre til personskade.
Dette apparatet er kun ment til klipping av
menneskehår på hodet. Ikke bruk det til andre formål.
Generelt
Adapteren omformer 220–240 V til en sikker
lavspenning på under 24 V.
Dette apparatet kan ikke lades opp, og det kan bare
brukes med strømnettet.

Overholdelse av standarder
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det
håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.
Bruke apparatet
1 Sett ledningen i apparatet (fig. 2).
2 Sett adapteren i stikkontakten.
Klipping med hårklipperkam
Merk: Pass på at håret er rent og tørt. Ikke bruk apparatet
i nyvasket hår.
1 Gre håret med en kam i samme retning som håret
vokser.  (fig. 3)
2 Skyv hårklipperkammen inn i styresporene på
apparatet (du skal høre et klikk) (fig. 4).
Sørg for at armene på kammen er skjøvet ordentlig inn
på sporene på begge sider.
3 Trykk på lengdeinnstillingsvelgeren (1), og beveg
deretter hårklipperkammen opp eller ned (2) for å
angi ønsket lengdeinnstilling (fig. 5).
4

,,

Den tilsvarende hårlengden er synlig på siden av
kammen.

Lengdeinnstillinger
Når hårklipperkammen er festet, kan apparatet klippe hår
i ti forskjellige lengder:
Hårlengder i mm

Hårlengder i tommer

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 Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på
apparatet (fig. 6).
5 Plasser hårklipperkammen på hodebunnen, og
beveg apparatet langsomt gjennom håret.
---------

Tips
Begynn å klippe på den høyeste hårlengdeinnstillingen
på hårklipperkammen, og reduser innstillingen for
hårlengde gradvis.
Skriv ned lengdeinnstillingene du valgte til en bestemt
frisyre, og bruk disse som veiledning ved en senere
anledning.
Det er mest effektivt å bevege apparatet mot
hårvekstens retning.
Siden hår vokser i forskjellige retninger, må du også
bevege apparatet i forskjellige retninger (oppover,
nedover eller på tvers) (fig. 7).
Ta overlappende bevegelser over hodet slik at
apparatet får med seg alt håret som skal klippes.
Kontroller at den flate delen av hårklipperkammen
alltid er i kontakt med hodebunnen, slik at du får et
jevnt klipperesultat.
Bruk en friserkam til å føre håret mot apparatet for å
oppnå best resultat for krøllete, tynt eller langt hår.
Fjern løse hår regelmessig fra hårklipperkammen.
Hvis det samler seg mye hår i kammen, tar du
kammen av apparatet og blåser og/eller rister håret
ut.

Ikke bruk skarpe gjenstander til å rengjøre apparatet.
Rengjør alltid apparatet etter bruk.
1 Sørg for at apparatet er slått av og at det er koblet
fra strømnettet.
2 Hvis du vil ta av kammen, trykker du på
lengdeinnstillingsvelgeren (1), beveger kammen
oppover og drar den av apparatet (2).  (fig. 8)
3 Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover
med tommelen, til enheten åpnes (fig. 11).
4 Rengjør kutteenheten med rengjøringsbørsten som
følger med (fig. 12).
5 Rengjør innsiden av apparatet med
rengjøringsbørsten som følger med (fig. 13).
Merk: Apparatet har ikke behov for smøring.
Utskifting
Kutteenheten, adapteren og hårklipperkammen kan byttes
ut.
Skifte ut kutteenheten
Bytt ut kutteenheten hvis den er skadet eller slitt.
Kutteenheten kan bare byttes ut med en original
kutteenhet fra Philips.
1 Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover
med tommelen, til enheten åpnes og du kan trekke
den av apparatet (fig. 14).
2 Plasser tappen på den nye kutteenheten i sporet, og
skyv kutteenheten inn på apparatet (du skal høre et
klikk) (fig. 15).
--

Miljø
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.
Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på
miljøet (fig. 16).

Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis
du har et problem, kan du gå til webområdet til
Philips på www.philips.com, eller ta kontakt med
Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din
lokale Philips-forhandler.

Klipping uten hårklipperkam
Du kan bruke apparatet uten hårklipperkammen til å
klippe håret svært kort (0,8 mm), eller til å frisere nakken
og området rundt ørene.
1 Hvis du vil ta av hårklipperkammen, trykker du
på lengdeinnstillingsvelgeren (1), beveger kammen
oppover og drar den av apparatet (2).  (fig. 8)
2 Kam hårtuppene over ørene før du begynner å
trimme håret.
3 Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på
apparatet (fig. 6).
4 Hold apparatet slik at bare en av kantene på
klippeenheten berører hårtuppene.  (fig. 9)
5 Klipp bare hårtuppene. Hårfestet må være nær
ørene.
6 Hvis du vil trimme nakkehårene og kinnskjegget, må
du snu apparatet og bevege det nedover (fig. 10).
7 Beveg apparatet sakte og jevnt. Følg det naturlige
hårfestet.
Rengjøring
Bruk aldri trykkluft, skurebørster, skuremidler eller
væsker som alkohol, bensin eller aceton til å rengjøre
apparatet.
Rengjør apparatet og adapteren kun med
rengjøringsbørsten som følger med.
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Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra
maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan
du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H

Allmän beskrivning (Bild 1)
Hårklippningskam
Längdinställningsväljare
Trimsax
På/av-knapp
Uttag för apparatens kontakt
Apparatens kontakt
Adapter
Rengöringsborste

Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
-----

--

--------

---

Fara
Se till att adaptern inte blir blöt.
Varning
Kontrollera att den nätspänning som anges på
adaptern och på apparaten motsvarar den lokala
nätspänningen innan du kopplar in apparaten.
Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut
adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom
fara då kan uppstå.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av
personer som inte har kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
Varning!
Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan
vätska och skölj den inte under kranen.
Använd inte apparaten i badet eller duschen.
Använd och förvara apparaten vid temperaturer
mellan 15 °C och 35 °C.
Apparaten får endast användas tillsammans med den
medföljande adaptern.
Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med
en av originaltyp för att farliga situationer inte ska
uppstå.
Använd inte apparaten om trimsaxen eller
hårklippningskammen är skadad eller trasig, eftersom
du kan göra dig illa.
Apparaten är endast avsedd för att klippa hår på
huvudet. Använd den inte för något annat ändamål.
Allmänt
Adaptern omvandlar 220–240 volt till en säker låg
spänning på under 24 volt.
Den här apparaten är inte laddningsbar, och kan
endast användas från elnätet.

Överensstämmelse med standarder
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder
för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten
hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här
användarhandboken är den säker att använda enligt de
vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Använda apparaten
1 Anslut sladdkontakten till apparaten (Bild 2).
2 Sätt i adaptern i vägguttaget.
Klippa med hårklippningskammen
Obs! Se till att håret är rent och torrt. Använd inte apparaten
på nytvättat hår.
1 Kamma håret med en stylingkam i
växtriktningen.  (Bild 3)
2 Skjut in hårklippningskammen i spåren på apparaten
tills den klickar på plats (Bild 4).
Se till att kammens fästen har skjutits in ordentligt i spåren
på båda sidorna.
3 Tryck på längdinställningsväljaren (1) och flytta
sedan hårklippningskammen uppåt eller nedåt (2)
för att välja önskad längdinställning (Bild 5).
,, Motsvarande hårlängd visas på sidan av kammen.
5

Längdinställningar
När hårklippningskammen sitter på kan apparaten klippa
håret i 10 olika längder:
Hårlängd i mm

Hårlängd i tum

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 Slå på apparaten genom att skjuta på/av-reglaget
uppåt (Bild 6).
5 Placera hårklippningskammen mot hårbotten och
för apparaten långsamt genom håret.
---------

Tips
Börja klippa med den högsta längdinställningen på
hårklippningskammen och minska längdinställningen
gradvis.
Skriv ned de längdinställningar du använder för att
klippa en viss frisyr så att du kommer ihåg det nästa
gång du vill klippa på samma sätt.
Du klipper mest effektivt när du för apparaten mot
hårets växtriktning.
Eftersom håret växer i olika riktningar måste du
också föra apparaten i olika riktningar (uppåt, nedåt
eller tvärsöver) (Bild 7).
Gör några överlappande drag med hårklipparen över
huvudet så att du säkert får med alla hårstrån som
behöver klippas.
Se till att den platta delen av hårklippningskammen
är helt i kontakt med hårbotten så att klippningen
blir jämn.
För att få ett bra resultat på lockigt, glest eller långt
hår kan du använda en stylingkam och leda håret mot
hårklipparen.
Ta regelbundet bort hår som samlas i
hårklippningskammen. Om det samlas mycket hår i
kammen tar du loss den och blåser bort och/eller
skakar ur håret.

Rengör apparaten och adaptern endast med den
medföljande rengöringsborsten.
Använd inte vassa föremål till att rengöra apparaten.
Rengör apparaten efter varje användning.
1 Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten
till elnätet.
2 Ta bort kammen genom att trycka på
längdinställningsväljaren (1), föra kammen uppåt och
sedan dra loss den från apparaten (2).  (Bild 8)
3 Tryck mittdelen av klippenheten uppåt med
tummen tills den öppnas (Bild 11).
4 Rengör klippenheten med den medföljande
rengöringsborsten (Bild 12).
5 Rengör insidan av apparaten med den medföljande
rengöringsborsten (Bild 13).
Obs! Apparaten behöver inte smörjas.
Byten
Klippenheten, adaptern och hårklippningskammen är
utbytbara.
Byta ut klippenheten
Byt ut klippenheten om den är skadad eller utsliten. Ersätt
den endast med en originalenhet från Philips.
1 Tryck mittdelen av klippenheten uppåt med
tummen tills den öppnas och dra sedan loss den
från apparaten (Bild 14).
2 För in kanten på den nya klippenheten i spåret och
sätt på klippenheten på apparaten (ett klickljud
hörs) (Bild 15).
--

Miljön
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
miljön (Bild 16).

Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har
problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats
på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst
i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du
dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Klippa utan hårklippningskammen
Du kan använda apparaten utan hårklippningskammen
om du vill klippa håret mycket nära huden (0,8 mm), eller
när du skapar konturer för nacklinjen och området runt
öronen.
1 Ta bort hårklippningskammen genom att trycka på
längdinställningsväljaren (1), föra kammen uppåt och
sedan dra loss den från apparaten (2).  (Bild 8)
2 Kamma ned hårtopparna över öronen innan du
formar hårkonturen runt dem.
3 Slå på apparaten genom att skjuta på/av-reglaget
uppåt (Bild 6).
4 Vinkla hårklipparen så att endast ena kanten av
trimsaxen kommer åt hårtopparna.  (Bild 9)
5 Klipp endast hårtopparna. Hårkonturen måste vara
nära örat.
6 Forma konturen i nacken och polisongerna genom
att vända apparaten och dra med nedåtgående
rörelser (Bild 10).
7 Använd långsamma och mjuka rörelser. Följ den
naturliga hårlinjen.
Rengöring
Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande
rengöringsmedel eller vätskor som alkohol, bensin eller
aceton till att rengöra enheten.
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