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English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips offers,
register your product at www.philips.com/welcome.

,,

The corresponding hair length is visible on the side
of the comb.

Length settings
With the hair clipping comb attached, the appliance can
cut hair to 10 different lengths:
Hair lengths in mm

Hair lengths in inches
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5

3/16

7

9/32

9

3/8

11

7/16

Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.

13

1/2

15

5/8

Danger
Make sure the adapter does not get wet.
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--

--------
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General description (Fig. 1)
Hair clipping comb
Length setting selector
Cutting element
On/off slide
Socket for appliance plug
Appliance plug
Adapter
Cleaning brush

Warning
Check if the voltage indicated on the adapter and on
the appliance corresponds to the local mains voltage
before you connect the appliance.
The adapter contains a transformer. Do not cut
off the adapter to replace it with another plug, as
this causes a hazardous situation.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Caution
Never immerse the appliance in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap.
Do not use the appliance in the bath or in the
shower.
Use and store the appliance at a temperature
between 15°C and 35°C.
Only use the appliance in combination with the
adapter supplied.
If the adapter is damaged, always have it replaced
with one of the original type in order to avoid a
hazard.
Do not use the appliance if the cutting element or
the hair clipping comb is damaged or broken, as this
may cause injury.
This appliance is only intended for clipping human
scalp hair. Do not use it for any other purpose.
General
The adapter transforms 220-240 volts to a safe low
voltage of less than 24 volts.
This is appliance is not rechargeable and can only be
operated from the mains.

Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific
evidence available today.

5 Place the hair clipping comb on the scalp and move
the appliance through the hair slowly.
---------

Tips
Start clipping at the highest length setting of the
hair clipping comb and reduce the length setting
gradually.
Write down the length settings you have used to
create a certain hairstyle as a reminder for future
clipping sessions.
To clip in the most effective way, move the appliance
against the direction of hair growth.
Since hair grows in different directions, you need
to move the appliance in different directions as well
(upward, downward or across) (Fig. 7).
Make overlapping passes over the head to ensure
that the appliance catches all the hairs that need to
be cut.
Make sure that the flat part of the hair clipping comb
is fully in contact with the scalp to obtain an even
clipping result.
To achieve a good result with curly, sparse or long
hair, you can use a styling comb to guide the hair
towards the appliance.
Regularly remove cut hair from the hair clipping
comb. If a lot of hair has accumulated in the comb,
remove it from the appliance and blow and/or shake
the hair out of it.

3 Press the length setting selector (1) and then move
the hair clipping comb up or down (2) to set the
desired length setting (Fig. 5).

2 To remove the comb, press the length setting
selector (1), move the comb upwards and then pull
it off the appliance (2). (Fig. 8)
3 Push the middle part of the cutting unit upwards
with your thumb until it opens (Fig. 11).
4 Clean the cutting unit with the cleaning brush
supplied (Fig. 12).
5 Clean the inside of the appliance with the cleaning
brush supplied (Fig. 13).
Note:The appliance does not need any lubrication.
Replacement
The cutting unit, the adapter and the hair clipping comb
are replaceable.
Replacing the cutting unit
Replace the cutting unit if it is damaged or worn. Only
replace the cutting unit with an original Philips cutting unit.
1 Push the middle part of the cutting unit upwards
with your thumb until it opens and then pull it off
the appliance (Fig. 14).
2 Place the lug of the new cutting unit in the slot
and push the cutting unit onto the appliance
(‘click’) (Fig. 15).
--

Environment
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 16).

Guarantee and service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at www.philips.
com or contact the Philips Consumer Care Centre
in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer
Care Centre in your country, go to your local Philips
dealer.

2 Comb the hair ends over the ears before you start
to contour the hairline.

4 Tilt the appliance in such a way that only one
edge of the cutting element touches the hair
ends. (Fig. 9)

2 Slide the hair clipping comb into the guiding
grooves of the appliance (‘click’) (Fig. 4).
Make sure that the arms of the comb have been properly
slid into the grooves on both sides.

1 Make sure the appliance is switched off and
disconnected from the mains.

1 To remove the hair clipping comb, press the length
setting selector (1), move the comb upwards and
then pull it off the appliance (2). (Fig. 8)

2 Put the adapter in the wall socket.

1 Comb your hair with a styling comb in the
direction of hair growth. (Fig. 3)

Clean the appliance after every use.

Clipping without hair clipping comb

3 Slide the on/off slide upwards to switch on the
appliance (Fig. 6).

Note: Make sure your hair is clean and dry. Do not use the
appliance on freshly washed hair.

Do not use any sharp objects to clean the appliance.

You can use the appliance without hair clipping comb
to clip your hair very close to the skin (0.8mm) or to
contour the neckline and the area around the ears.

Using the appliance
1 Insert the appliance plug into the appliance (Fig. 2).
Clipping with hair clipping comb

2

4 Slide the on/off slide upwards to switch on the
appliance (Fig. 6).

Only clean the appliance and the adapter with the
cleaning brush supplied.

5 Only cut the hair ends. The hairline has to be close
to the ear.
6 To contour the neckline and the sideburns, turn the
appliance and make downward strokes (Fig. 10).
7 Move the appliance slowly and smoothly. Follow the
natural hairline.
Cleaning
Never use compressed air, scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol,
petrol or acetone to clean the appliance.
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ภาษาไทย
บทนำ�
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณ
ไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของ
คุณที่ www.philips.com/welcome
สวนประกอบ (รูปที่ 1)
A
B
C
D
E
F
G
H

อุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตัดผม
ปุ่มปรับเลือกความยาว
ชิ้นสวนการตัด
สวิตชเปด/ปด แบบเลื่อน
ชองสำ�หรับเสียบ
ปลั๊กเสียบเขากับตัวเครื่อง
อะแดปเตอร
แปรงสำ�หรับทำ�ความสะอาด
ขอควรจำ�
อันตราย
ไมควรใหอะแดปเตอรเปยกน

--

ไปใชแทนปลั๊กอื่นๆ เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายได
ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพ
จิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำ�ผลิตภัณฑนี้
ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ในการใชงานโดย
ผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย
เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำ�ผลิตภัณฑนี้ไปเลน

--

--

ขอควรระวัง

---------

2

4

เลื่อนสวิตชเลื่อนเปด/ปดขึ้นเพื่อเปดเครื่อง (รูปที่ 6)

5

วางอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตัดผมบนหนังศีรษะ และ
เคลื่อนอุปกรณผานเสนผมชาๆ
ขอแนะนำ�เพิ่มเติม
เริ่มตัดโดยตั้งคาอุปกรณเสริมไวที่คาสูงสุด และคอยๆ ลดการตั้งคาความยาว
เสนผมลง
จดบันทึกการตั้งคาความยาวเสนผมที่คุณใชในการจัดแตงทรงผมเฉพาะแบบเพื่อ
ชวยเตือนความจำ�สำ�หรับการตัดผมในครั้งตอไป
วิธีตัดผมที่ดีที่สุดคือเคลื่อนเครื่องไปในทิศทางตรงขามกับที่เสนผมขึ้น
เนื่องจากเสนผมยาวขึ้นในทิศทางที่แตกตางกัน คุณตองเลื่อนอุปกรณนี้ในทิศทาง
ที่แตกตางกันเชนกัน (ขึ้น ลง หรือทางขวาง) (รูปที่ 7)
เคลื่อนเครื่องซอนแนวกันไปมาทั่วศีรษะ เพื่อใหมั่นใจวาสามารถใชเครื่องตัดผม
ไดทุกจุดที่ตองการ
ตองพยายามใหสวนที่เรียบของอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตัดผมนั้
นสัมผัสกับหนังศีรษะอยางเต็มที่ เพื่อใหตัดผมไดอยางเรียบเสมอกัน
ในการตัดผมหยิก บาง หรือยาวใหออกมาดี คุณสามารถใชหวีจัดแตงทรงเพื่อดึง
เสนผมเขาหาเครื่องได
หมั่นนำ�เศษผมออกจากอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตัดผม ถามีเสน
ผมหลายเสนติดอยในอุปกรณเสริม ใหถอดอุปกรณเสริมออกจากเครื่องแลวเปา
และ/หรือเคาะใหเสนผมหลุดออกมา

---

--

---

เลื่อนสวิตชเลื่อนเปด/ปดขึ้นเพื่อเปดเครื่อง (รูปที่ 6)
ตะแคงเครื่องในลักษณะที่ทำ�ใหขอบดานหนึ่งของชิ้นสวนการตัดสัมผัส
กับปลายผม (รูปที่ 9)

5

ใหตัดแคปลายผมเทานั้น ไรผมควรอยในแนวใบหูเพื่อความสวยงาม

ทั่วไป

6

ในการกันเสนผมตามแนวคอเสื้อและจอนใหยาวเสมอกัน ใหพลิกแลว
เลื่อนตัวเครื่องลงลาง (รูปที่ 10)

7

คอยๆ เคลื่อนเครื่องไปตามไรผมอยางชาๆ ตามแนวเสนผม

เสียบปลั๊กเขากับตัวเครื่อง (รูปที่ 2)
เสียบอะแดปเตอรเขากับเตารับบนผนัง

ใชหวีจัดแตงทรงผมหวีผมของคุณไปตามทิศทางที่เสนผมขึ้น (รูปที่ 3)

กดปุ่มปรับเลือกความยาว (1) แลวเลื่อนอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวี
สำ�หรับการตัดผมขึ้นหรือลง (2) เพื่อกำ�หนดความยาวตามที่ตองการ (รูป
ที่ 5)
ความยาวของผมจะสามารถมองเห็นไดที่ดานขางของหวี

การกำ�หนดความยาว
เมื่อใสอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตัดผม อุปกรณนี้สามารถตัดผมโดยมี
ระดับความยาวที่แตกตางกันไดถึง 10 แบบ
ความยาวผมมีหนวยเปนมิลลิเมตร

ความยาวผมมีหนวยเปนนิ้ว

3
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3/16
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3/8

11

7/16

13

1/2

15

5/8

หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว
ควรทิ้งลงในถังขยะสำ�หรับนำ�กลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะ
สิ่งแวดลอมที่ดี (รูปที่ 16)
การรับประกันและบริการ

หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูลหรือหากมีปญหา โปรดเขาชม
เว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของ
บริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสาร
แผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ โปรด
ติดตอตัวแทนจำ�หนายผลิตภัณฑของบริษัท Philips ในประเทศ

ไมจำ�เปนตองประกอบอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตัดผมเขากับตัวเครื่อง
หากคุณตองการตัดผมใกลหนังศีรษะมากๆ (0.8 มม.) หรือตัดผมใหยาวเสมอกัน (การ
กัน) ตามแนวคอเสื้อและบริเวณรอบใบหู

4

การใชงาน

สภาพแวดลอม
--

การตัดผมโดยไมใชอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับ
การตัดผม

3

วางอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตัดผมลงในรองนำ�ที่ตัว
เครื่อง (เสียงดัง ‘คลิก’) (รูปที่ 4)
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนกานหวีลงในรองนำ�อยางถูกตองแลวทั้งสองขาง

3

7/8

หวีปลายผมเหนือใบหู กอนเริ่มกันไรผมใหยาวเสมอกัน

2

,,

21

2

หมายเหตุ: ผมของคุณตองสะอาดและแหงสนิท หามใชงานเครื่องหลังสระ
ผมมาใหมๆ

3

3/4

ในการถอดอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับตัดผมออก ใหกดปุ่ม
ปรับเลือกความยาว (1) เลื่อนหวีขึ้น แลวดึงออกจากเครื่อง (2) (รูปที่ 8)

การตัดผมดวยอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตั
ดผม

1

19

1

ความสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑของฟลิปสไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมี
การใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำ�แนะนำ�ในคมือนี้ คุณสามา
รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

1

21/32

หามจมตัวเครื่องลงในนหรือของเหลวใดๆ หรือเปดนกอกไหลผานตัวเครื่อง
หามใชงานในหองนหรือขณะอาบนดวยฝกบัว
ใชและจัดเก็บอุปกรณนี้ไวที่อุณหภูมิระหวาง 15°C และ 35°C
ใชเครื่องกำ�จัดขนกับอะแดปเตอรที่ใหมาเทานั้น
ในกรณีที่อะแดปเตอรเกิดความชำ�รุดเสียหาย คุณตองดำ�เนินการเปลี่ยนอะแดป
เตอรเปนชนิดเดียวกับอะแดปเตอรเดิมเสมอ เพื่อปองกันการเกิดอันตราย
หามใชงานเครื่อง หากใบมีดหรืออุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตัดผม
ชำ�รุดหรือไดรับความเสียหาย เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายได
อุปกรณนี้ใชสำ�หรับตัดผมของคุณเทานั้น หามใชงานเพื่อจุดประสงคอื่นๆ
อะแดปเตอรสามารถแปลงแรงดันไฟฟาขนาด 220-240 โวลตเปนแรงดัน
ไฟตกวา 24 โวลตได
เครื่องนี้ไมสามารถชารจไฟได สามารถใชงานไดเมื่อเสียบปลั๊กเทานั้น

--

17

--

คำ�เตือน
ตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่แสดงไวบนอะแดปเตอรและที่ตัวเครื่องนั้นจะตองตรงกั
บแรงดันไฟฟาหลักในบานกอนใชงาน
ภายในอะแดปเตอรประกอบดวยตัวแปลงไฟ ดังนั้นไมควรทุบทำ�ลายหรือนำ�

--

ความยาวผมมีหนวยเปนนิ้ว

---

ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป
--

ความยาวผมมีหนวยเปนมิลลิเมตร

การทำ�ความสะอาด

หามใชอากาศอัด แผนใยขัด สารที่มีมีฤทธิ์กัดกรอน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์
รุนแรง เชน แอลกอฮอล นมัน หรืออะซีโทน ทำ�ความสะอาดเครื่องเปนอัน
ขาด
ทำ�ความสะอาดเครื่องและอะแดปเตอรดวยแปรงทำ�ความสะอาดที่จัดมา
ใหเทานั้น
หามใชวัตถุที่แหลมในการทำ�ความสะอาดเครื่อง
ทำ�ความสะอาดเครื่องหลังใชงานทุกครั้ง
1

โปรดตรวจดูใหแนใจวาไดปดสวิตชเครื่องและไมไดตอเครื่องเขากับ
เตาเสียบไฟ

2

ในการถอดอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวี ใหกดปุ่มปรับเลือกความยาว
(1) เลื่อนหวีขึ้น แลวดึงออกจากเครื่อง (2) (รูปที่ 8)

3

ดันสวนกลางของสวนที่ใชตัดผมขึ้นดวยนิ้วหัวแมมือจนกระทั่งเปด
ออก (รูปที่ 11)

4

ทำ�ความสะอาดสวนที่ใชตัดผมดวยแปรงทำ�ความสะอาดที่จัดมาให (รูป
ที่ 12)

5

ใชแปรงทำ�ความสะอาดที่ใหมา ทำ�ความสะอาดดานในของเครื่อง (รูป
ที่ 13)

หมายเหตุ: เครื่องไมจำ�เปนตองใชนมันหลอลื่นแตอยางใด
การเปลี่ยนอะไหล
สวนที่ใชตัดผม อะแดปเตอร และอุปกรณเสริมลักษณะคลายหวีสำ�หรับการตัดผม
สามารถเปลี่ยนได
การเปลี่ยนสวนที่ใชตัดผม
เปลี่ยนสวนที่ใชตัดผมถาเกิดการชำ�รุดหรือสึกหรอ เปลี่ยนสวนที่ใชตัดผมดวยอุปก
รณของแทของ Philips เทานั้น
1

ดันสวนกลางของสวนที่ใชตัดผมขึ้นดวยนิ้วหัวแมมือ จนกระทั่งเปดออก
แลวดึงออกจากตัวเครื่อง (รูปที่ 14)

2

วางหวงของสวนที่ใชตัดผมอันใหมเขาในชองและกดสวนที่ใชตัดผมลง
จนในตัวเครื่อง (เสียงดัง ‘คลิก’) (รูปที่ 15)
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髮長 (公釐)

繁體中文
簡介
恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.
philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦
提供的支援。
A
B
C
D
E
F
G
H

一般說明 (圖 1)
剪髮梳
髮長設定選擇器
修剪組件
On/Off 開關
電源插孔
產品插頭
電源轉換器
清潔刷

------------

---
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21/32
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--

環境保護
本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟
棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉
能為環保盡一份心力。 (圖 16)

保證書與服務
如需相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛
利浦網站，網址為 www.philips.com，或聯絡當地的
飛利浦客戶服務中心 (電話號碼可參閱全球保證書)
。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利
浦經銷商。

4 將 On/Off 開關往上推，開啟產品電源。 (圖 6)
5 將剪髮梳放在頭皮位置，移動產品緩緩穿過頭
髮。

重要事項
在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保
留說明以供日後參考。
--

髮長 (英吋)

危險
請確定變壓器沒有弄濕。
警示
在連接本產品的電源之前，請確認變壓器和本
產品機體上面所標示的電壓與當地的室內電壓
是否相同。
電源轉換器內含一個變壓器。不可切斷電源轉換
器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本
產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功
能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
警告
請勿讓產品浸入水或其他液體中，也不要在水
龍頭下沖洗。
請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。
請於 15°C 到 35°C 間使用並存放本產品。
僅使用本產品隨附的電源轉換器。
如果電源轉換器損壞，請務必使用原型號的電源
轉換器進行更換，以免發生危險。
若修剪組件或剪髮梳損壞或破損，請停止使用本
產品，以免造成傷害。
本電器用品僅供修剪人類頭髮使用，請勿用作
其它用途。
一般
電源轉換器可將 220-240 伏特的電壓轉換為低
於 24 伏特的安全低電壓。
本產品並非充電式而且僅能插電使用。

符合標準
本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic
fields，EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並
依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學
研究資料，使用本產品並無安全顧慮。
使用此產品
1 將電源插頭插入刀體上的插孔中。 (圖 2)
2 將電源轉換器插入插座。

---------

提示
起初先用剪髮梳的最高髮長設定進行修剪，再逐
步調低髮長設定。
記錄下您剪出特定髮型所用的髮長設定，作為將
來修剪的設定提醒。
要以最有效率的方式修剪時，請逆著毛髮生長的
方向推移剪髮器。
由於頭髮會朝不同方向生長，因此您必須配合移
動剪髮器的方向 (上、下或橫越)。 (圖 7)
以重疊的方式推移剪髮器，使其全面剪理頭部毛
髮，確保剪髮器能修剪到所有需要修剪的頭髮。
請確保剪髮梳的平坦部分完全接觸頭皮，以達到
修剪平整的效果。
修剪鬈髮、稀疏或長髮時，為達到良好的修剪
效果，請搭配使用造型梳，將頭髮梳向剪髮器。
請定期將殘留在剪髮梳上的頭髮清除。若有大
量頭髮黏附在剪髮梳上，請將剪髮梳自剪髮器
取下，再以吹動和/或搖晃的方式將頭髮清理乾
淨。
不使用剪髮梳進行修剪

您可以選擇不使用剪髮梳，直接使用剪髮器修剪貼
近皮膚 (0.8 公釐) 的毛髮，或者修整頸線以及耳朵
附近的髮型。
1 若要取下剪髮梳，請壓下髮長設定選擇器 (1)，
將髮梳朝上拉動，即可自產品取下 (2)。  (圖 8)
2 開始修剪髮際線之前，先梳理耳朵上方的髮尾。
3 將 On/Off 開關往上推，開啟產品電源。 (圖 6)
4 傾斜剪髮器，只讓一邊碰觸到髮梢。  (圖 9)
5 只能修剪髮梢，髮線必須貼緊耳朵。
6 修整頸線和鬢角時，請翻轉產品，然後向下推
移。 (圖 10)
7 緩慢、平穩地推移剪髮器，順著自然的髮際線移
動。
清潔
絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑
或侵蝕性的液體 (例如，酒精、汽油或丙酮) 清潔本
產品。
只能使用隨附的清潔刷清潔剪髮器和電源轉換器。

裝上剪髮梳進行修剪

請勿使用任何尖銳物體清潔產品。
注意： 請確保頭髮清潔與乾燥。請勿在剛洗完的頭
髮上使用此產品。
1 使用造型梳在順著頭髮生長方向梳髮。  (圖 3)
2 將剪髮梳滑入產品本體的導引溝槽 (會聽見「喀
噠」一聲)。 (圖 4)
確認髮梳的臂部已正確滑入兩側的溝槽中。
3 壓下髮長設定選擇器 (1)，再上下移動剪髮梳 (2)
，調整至理想的長度設定。 (圖 5)
,, 相對應的髮長可從髮梳的側邊看出。
長度設定
產品裝上剪髮梳時，可設定 10 種不同的剪髮長度：

4

髮長 (公釐)

髮長 (英吋)
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每次使用後均需清潔本產品。
1 確定關閉本產品電源，並從插座拔出電源線。
2 若要取下髮梳，請壓下髮長設定選擇器 (1)，將
髮梳朝上拉動，即可自產品取下 (2)。  (圖 8)
3 用拇指從修剪組件的中間往上推，加以開啟。 (
圖 11)
4 使用隨附的清潔刷清潔修剪組件。 (圖 12)
5 使用隨附的清潔刷清潔產品內部。 (圖 13)
注意： 本產品不需要任何潤滑
更換
修剪組件、電源轉換器與剪髮梳可以更換。
更換修剪組件
修剪組件損傷或磨損時，請加以更換。請只更換原
廠飛利浦修剪組件。
1 用拇指從修剪組件的中間往上推以開啟，然後自
產品上取下。 (圖 14)
2 將新修剪組件的突起部位對準凹槽，把修剪組件
推到剪髮器上 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 15)
4222.002.8093.2

简体中文

产品简介
感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分
享受飞利浦提供的支持服务，请登陆 www.philips.
com/welcome 网站注册您的产品。

一般说明 (图 1)
A
B
C
D
E
F
G
H

头发修剪梳齿
长度调校选择器
修剪部件
开/关滑钮
产品插头接口
产品插头
适配器
清洁刷

---

---------

---
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4 倾斜本产品，仅使其修剪部件的一端接触到发
根。  (图 9)
5 仅修剪发根。发线必须紧贴双耳轮廓。
6 要修剪颈部周围和鬓角轮廓，请翻转本产品并向
下移动。 (图 10)
7 沿着发际线的自然形状缓慢、流畅地移动产品。

清洁

19

3/4

切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀
性液体（例如汽油或丙酮）来清洁本产品。

21

7/8

只能使用随附的毛刷清洁本产品和适配器。
不可使用任何尖利的物体来清洁产品。

5 将头发修剪梳齿置于头皮上，顺着头发慢慢移动
本产品。

注意事项

--

头发长度（英寸）

4 向上滑动开/关滑钮启动产品。 (图 6)

使用产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善
保管以备日后参考。
--

头发长度（毫米）

危险
确保适配器干燥。
警告
在将产品接通电源以前，首先确认适配器和产品
上所标示的电压与当地的电压相符。
电源适配器内含有一个变压器。切勿将其剪断，
而用另一个插头代替，否则将导致严重后果。
本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障
碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使
用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品
进行监督或指导。
应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。
注意
不要将本产品浸入水或其它液体中，也不要在
水龙头下冲洗。
切勿在洗澡或淋浴时使用本产品。
必须在 15 摄氏度至 35 摄氏度之间的温度下使
用和存放本产品。
此产品只能与随附的电源适配器配合使用。
如果适配器损坏，则必须用原装型号进行更换，
以免发生危险。
如果修剪部件或头发修剪梳齿损坏或损毁，请勿
再使用本产品，否则可能对人体造成伤害。
本产品仅限于修理人类头发。不可将其用作任
何其它用途。
概述
电源适配器可将 220-240 伏的电压转换为 24 伏
以下的安全低电压。
本产品不可充电，只能直接插电操作。

---------

提示
以头发修剪梳齿的最大长度设定值开始修剪，逐
步减小长度设定。
记下您已使用的剪发长度设定，以便将来制作某
种发型时用来参考。
为了使修剪效果最佳，应逆着毛发生长的方向
移动产品。
由于头发会朝不同方向生长，您必须沿着不同方
向（向上/向下或交叉）移动本产品。 (图 7)
在整个头部重复修剪动作，以确保产品捕捉到所
有需要修剪的头发。
确保头发修剪梳齿附件的扁平部分完全接触到头
皮，以获得均匀的修剪效果。
要在卷发、稀疏或较长的头发上达到满意的效
果，可使用梳子将头发朝产品方向梳起。
定期清除梳齿附件上的碎头发。如果梳齿附件中
积聚了大量的头发，请将梳齿附件从产品中取
出，然后将头发吹出或甩出。
使用头发修剪梳进行修剪

即使没有头发修剪梳齿，也可用本产品以非常贴近
头皮的距离（0.8 毫米），或紧贴颈部周围和双耳附
近的皮肤进行修剪。
1 要拆卸头发修剪梳齿，请按下长度调校选择器
(1)，向上移动梳齿，然后从本产品上拉下 (2)
。  (图 8)
2 沿着耳朵梳理发梢，然后开始修整发际线。
3 向上滑动开/关滑钮启动产品。 (图 6)

每次使用后都应立即清洁产品。
1 确保产品电源关闭并已将电源插头拔出。
2 要拆卸梳齿，请按下长度调校选择器 (1)，向上
移动梳齿，然后从本产品上拉下 (2)。  (图 8)
3 用拇指将修剪部件的中间部分向上推，直至其打
开。 (图 11)
4 用随附的清洁刷清洁修剪部件。 (图 12)
5 用随附的清洁刷清洁产品内侧。 (图 13)
注意： 产品不需要任何润滑。

更换
修剪部件、适配器和头发修剪梳齿均可更换。
更换修剪部件
如果修剪部件已损坏或磨损，请加以更换。只可使
用原装的飞利浦修剪部件进行更换。
1 用拇指将修剪部件的中间部分向上推，直至其打
开，然后将其从产品中拉出。 (图 14)
2 将新修剪部件的凸缘放入滑槽，然后将修剪部件
推到产品上（“咔哒”一声）。 (图 15)

环境
--

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在
一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做
有利于环保。 (图 16)

保修和服务
如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问
飞利浦网站：www.philips.com。也可与您所在地的
飞利浦客户服务中心联系（可从全球保修卡中找到
其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦顾客服
务中心，则可以与当地的飞利浦经销商联系。

符合标准
这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标
准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用
户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

使用本产品
1 将产品插头插入本产品。 (图 2)
2 将电源适配器插入电源插座。
使用头发修剪梳齿进行修剪
注意： 确保您的头发清洁且干燥。请勿在刚洗过的
湿发上使用本产品。
1 使用定型梳沿头发生长的方向梳理头发。  (
图 3)
2 将头发修剪梳齿附件滑入产品的导槽中（“咔
哒”一声）。 (图 4)
确保修剪梳齿正确滑入两侧的导槽。
3 按下长度调校选择器 (1)，然后上下移动头发修
剪梳 (2)，设定所需要的长度。 (图 5)
,, 在梳齿侧面可以看出对应的头发长度。

长度设定
结合头发修剪梳齿附件，本产品可按 10 种不同长度
来修剪头发：
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头发长度（英寸）
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