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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.
Din nye Philips-hårklipper har 3D konturfølgende kamme
til klipning, en integreret præcisionstrimmer og en særlig
kam til hårudtynding.
Generel beskrivelse (fig. 1)
A Skærenhed med almindelig trimmer
og præcisionstrimmer
B Ring til justering af hårlængde
C Indikator for udtyndingskam
D Indikator for hårlængdeindstilling
E Indikator for opladningsniveau
F On/off-knap
G Tilslutningsstik
H Adapter
I Apparatstik
J Frisørkam
K Rensebørste
L Saks
M Kam til hårudtynding
N Lille hårklipperkam (3-22 mm)
O Stor hårklipperkam (23-42 mm)
Ikke vist: Opbevaringsetui
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 (fig. 2).
Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en
temperatur mellem 15°C og 35°C.
Brug kun den medfølgende adapter.
Anvend aldrig en beskadiget adapter.
Hvis adapteren, skærenheden eller en af kammene
til klipning er beskadiget, skal du altid få den udskiftet
med den oprindelige type for at undgå fare.
Apparatet må ikke oplades, mens det ligger i etui
eller kassette.
Brug ikke apparatet, hvis en af kammene til
klipning, hårudtyndingskammen eller skærenheden
er beskadiget eller ødelagt, da det kan forårsage
personskade.
Dette apparat er udelukkende beregnet til klipning
af hovedhår på mennesker og bør aldrig anvendes til
andre formål.
Generelt
Apparatet er udstyret med automatisk
spændingstilpasning til netspændinger mellem 100 og
240 volt.
Adapteren omformer 100 - 240 volt til en sikker
lavspænding på 15 volt.
Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for
elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugervejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge
den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Klargøring
Opladning
En fuld opladning tager ca. 1 time.
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Når apparatet er fuldt opladet, giver det op til 1 times
ledningsfri brugstid.

--

1 Kontrollér, at apparatet er slukket.

Skriv eventuelt de valgte klippelængder ned, som
du har brugt til en bestemt frisure, så du har dem til
næste gang.
Klipning med kammen til hårudtynding

2 Sæt det lille apparatstik ind i apparatet (fig. 3).
3 Sæt adapteren i en stikkontakt.
,, Når opladningen af apparatet starter, blinker den
nederste pind i opladningsindikatoren orange. Så
snart batterikapaciteten er høj nok til én klipning
på ca. 10 minutter, begynder den nederste pind at
blinke blåt.
,, Først blinker den nederste pind i
opladningsindikatoren blåt, derefter den anden pind
osv., indtil apparatet er fuldt opladet.
,, Når apparatet er fuldt opladet, lyser alle segmenter
på indikatoren for opladningsniveau konstant blåt.
,, Hvis det fuldt opladede apparat stadig er tilsluttet
lysnettet efter ca. 1 time, slukker pindene i
opladningsindikatoren.

Sørg for at bruge den rigtige kam. Hvis du bruger
den lille eller store klippekam i stedet for kammen til
hårudtynding, klippes alt håret til samme længde.

Lavt batteriniveau
Når batteriet næsten er tomt (når der er ca. 10
minutters klipning tilbage), bliver den nederste pind i
opladningsindikatoren orange.
Når du slukker for apparatet, blinker den nederste pind i
opladningsindikatoren i et par sekunder.

Vi anbefaler, at du ikke bruger hårudtyndingskammen
til helt korte frisurer.

--

--

Optimering af det opladelige batteris levetid
Når du har opladet apparatet første gang, tilrådes det
at undlade yderligere opladning mellem klipningerne.
Fortsæt blot med at bruge apparatet, og vent med at
genoplade det, til batteriet er (næsten) afladet.
Lad ikke apparatet være tilsluttet konstant.
Klipning med ledning

Når det genopladelige batteri er afladet, kan du også
bruge apparatet via lysnettet.
Brug af hårklipperen ved tilslutning til lysnettet:
1 Sluk for hårklipperen, og tilslut den til stikkontakten.
2 Vent et par sekunder, og tænd så for apparatet.
Sådan bruges apparatet
Displayindikatorer
Displayet aktiveres, når du trykker på on/off-knappen, og
når du drejer ringen til justering af længde.
-- Under klipningen giver displayet følgende
informationer: (fig. 4)
,, Den valgte hårlængde (dvs. hårets længde efter
klipningen) i millimeter.
,, ”--”, når der ikke er sat nogen kam på apparatet
,, “THIN”, når kammen til hårudtynding er sat på
apparatet
,, Den resterende batterikapacitet.
,, ’E’ når skærenheden er blokeret.
Klipning med den lille og store klippekam

Sørg for, at du bruger den rigtige kam. Hvis du bruger
kammen til hårudtynding i stedet for den lille eller store
klippekam, er det kun nogle af hårene, der bliver klippet.
Vælg den lille eller store klippekam afhængigt af den
ønskede hårlængde.
-- Hårlængdeindstillingerne er angivet i millimeter på
displayet. Indstillingerne svarer til hårets længde efter
klipningen (fig. 5).
-- Den lille klippekam klipper håret til en længde på
mellem 3 mm og 22 mm i trin af 1 mm.
-- Den store klippekam klipper håret til en længde på
mellem 23 mm og 42 mm i trin af 1 mm.
1 Skub kammen ind i rillen på apparatet
(“klik”) (fig. 6).
2 Indstil kammen til den ønskede hårlængde ved
at dreje justeringsringen mod venstre eller
højre (fig. 7).
,, Den valgte hårlængde angives på displayet.
3 Tænd for apparatet.

--

--

Gode råd
Det anbefales at starte klipningen med den længste
indstilling (på den store klippekam) og gradvist
reducere hårlængden, indtil du er tilfreds med
resultatet.
Hvis der har samlet sig meget hår i kammen, tages
kammen af, hvorefter den pustes og/eller rystes fri
for hår. Længdeindstillingen ændres ikke, når kammen
tages af.

---

--

Kammen til hårudtynding klipper håret til en længde
på mellem 3 mm og 22 mm i trin af 1 mm.
Med kammen til hårudtynding kan du give din
klipning et naturligt look, og det giver dig mulighed for
at skabe en glidende overgang mellem to forskellige
hårlængder.
Kammen til hårudtynding klipper kun halvdelen af det
hår, der kommer ind i kammen, hvilket resulterer i et
naturligt look (fig. 8).
Udtynding af hele frisuren

1 Skub kammen til hårudtynding ind i rillen på
apparatet (“klik”) (fig. 6).
2 Indstil kammen til hårudtynding til en lavere
indstilling end den, du brugte for den lille eller store
klippekam ved klipningen.
Din frisure og hårlængde afgør , hvor meget indstillingen
for kammen til hårudtynding skal sænkes. Men du må
aldrig bruge kammen til hårudtynding med en indstilling,
der er mindre end halvt så høj som den indstilling, du
brugte til at skabe frisuren. Hvis du for eksempel brugte
den store kam på 30 mm til at foretage klipningen, bør
du ikke bruge kammen til hårudtynding med en indstilling,
der er lavere end 15 mm.
3 Tænd for apparatet.
4 Kør kammen til hårudtynding gennem håret.
Sørg for, at kammen til hårudtynding kun rører hver
punkt én gang, da den ellers klipper alt håret, så det får
den indstillede hårlængde.
Sådan skaber du en glidende overgang
mellem to hårlængder
Hvis du har klippet dit hår, så det har to forskellige
længder, kan du bruge kammen til hårudtynding for at
skabe en glidende overgang mellem disse to længder.
1 Skub kammen til hårudtynding ind i rillen på
apparatet (“klik”) (fig. 6).
2 Indstil kammen til hårudtynding til en
hårlængdeindstilling, der er halvvejs mellem de
to hårlængdeindstillinger, du brugte til at foretage
klipningen.
Hvis du f.eks. har klippet den øverste del af frisuren til
en længde på 20 mm og den nederste del af frisuren
til en længde på 10 mm, skal du indstille kammen til
hårudtynding til 15 mm.
3 Bevæg kammen til hårudtynding opad gennem
overgangen mellem de to længder (fig. 9).
Sørg for, at kammen til hårudtynding kun rører hver
punkt én gang, da den ellers klipper alt håret, så det får
den indstillede hårlængde.
Klipning uden kam
Du kan også bruge hårklipperen uden påsat kam til
tilretning af hårgrænsen i nakken, området omkring ørerne
og bakkenbarterne.
Kammen sikrer en vis mindsteafstand mellem skærenhed
og hovedbund. Pas derfor ekstra på, når hårklipperen
bruges uden kam, da håret klippes meget tæt ved huden.
1 Hvis du vil fjerne kammen, skal du trække den af
apparatet (fig. 10).
Træk aldrig i den øverste, fleksible del af afstandskammen.
Træk kun i den nederste del.
2 Tænd for apparatet.
3 Hold apparatet, så skærenheden peger opad, og
bevæg den almindelige trimmer (den brede del af
skærenheden) i nedadgående strøg.
Vær forsigtig. Trimmeren fjerner ethvert hår, den
berører.
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Brug af præcisions-trimmeren
Præcisionstrimmeren er kun halvt så bred som den
almindelige trimmer. Den giver derfor mulighed for
mere præcis tilretning af hårgrænsen i nakken, området
omkring ørerne og bakkenbarterne.
1 Præcisionstrimmeren benyttes ved at dreje
skærenheden 180°, indtil præcisionstrimmeren
peger mod apparatets forside (fig. 11).

9 Klip de ledninger over, der forbinder printpladen
med genopladeligt batteri med motoren (fig. 21).
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.

Bemærk: Du kan også dreje skærenheden 90° med eller
mod uret, hvis det gør det nemmere at trimme bestemte
områder.
2 Tænd for apparatet.
3 Hold apparatet, så skærenheden peger opad, og
bevæg præcisionstrimmeren (den smalle del af
skærenheden) i nedadgående strøg.
Vær forsigtig. Trimmeren fjerner ethvert hår, den
berører.
Rengøring
Rengør apparatet hver gang det har været brugt.
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler
såsom sprit, benzin eller acetone til rengøring af
apparatet.
Rengør kun apparat og adapter med den medfølgende
børste.
Bemærk: Apparatet kræver ikke smøring.
1 Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten.
2 Tag kammen af apparatet (fig. 10).
3 Rengør skærenheden med den medfølgende
børste. Fjern også de hår, der har samlet sig i
åbningerne under skærenheden (fig. 12).
Bemærk: Hvis skærenheden falder af apparatet, kan du
sætte den på igen. Sæt skærenheden tilbage på apparatet,
og tryk den ned, indtil du kan høre den låse på plads med
TO klik.
Opbevaring
1 Læg apparatet i det medfølgende opbevaringsetui.
2 Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted.
Bemærk: Opbevar aldrig apparatet, mens det stadig er
tilsluttet lysnettet.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. (fig. 13)
-- Det indbyggede genopladelige batteri indeholder
stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet,
før du kasserer apparatet og afleverer det på en
genbrugsstation. Aflevér batteriet på et officielt
indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få
batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips,
som vil sørge for udtagning og bortskaffelse på en
miljømæssig forsvarlig måde (fig. 14).
Udtagning af det genopladelige batteri
Tag kun det genopladelige batteri ud, hvis det er helt
afladet.
Apparatet må ikke tilsluttes lysnettet igen, efter du har
åbnet det.
1 Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køre, indtil motoren stopper af sig selv.
2 Træk skærhovedet af apparatet.
3 Fjern frontpanelet ved at indsætte en skruetrækker
mellem frontpanelet og apparatet (fig. 15).
4 Løsn skruen bag frontpanelet (fig. 16).
5 Indsæt en skruetrækker mellem kabinettets forside
og bagside (fig. 17).
6 Fjern hele kabinettets forside (fig. 18).
7 Løsn de fire skruer, der fastgør printpladen (fig. 19).
8 Træk printpladen med genopladeligt batteri
ud (fig. 20).
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Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
Philips-kotiparturissa on muotoja myötäilevät
3D-leikkauskammat, integroitu tarkkuustrimmeri ja
erityinen hiusten ohennuskampa.
Laitteen osat (Kuva 1)
A Terä, jossa tavallinen trimmeri ja tarkkuustrimmeri
B Hiusten pituuden säätörengas
C Ohennuskamman merkkivalo
D Hiusten pituusasetuksen merkkivalo
E Lataustason merkkivalo
F Käynnistyspainike
G Liitäntä pistokkeelle
H Latauslaite
I Pistoke
J Ohjauskampa
K Puhdistusharja
L Sakset
M Hiusten ohennuskampa
N Pieni ohjauskampa hiusten leikkaamiseen (3-22 mm)
O Suuri ohjauskampa hiusten leikkaamiseen (23-42
mm)
Ei kuvassa: säilytyskotelo
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä
se vastaisen varalle.
-----

----------

---

Vaara
Suojaa latauslaite 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.

,,
,,

Lataus vähissä
Kun akku on lähes tyhjä (leikkausaikaa on jäljellä noin
10 minuuttia), lataustason merkkivalon alin osa muuttuu
oranssiksi.
Kun sammutat laitteen, lataustason merkkivalon alin osa
vilkkuu muutaman sekunnin ajan.
--

--

Akun eliniän pidentäminen
Kun laite on ladattu täyteen ensimmäisen kerran, älä
lataa laitetta uudelleen käyttökertojen välillä. Käytä
laitetta ja lataa se uudelleen vasta kun akku on (lähes)
tyhjä.
Älä pidä laitetta jatkuvasti liitettynä pistorasiaan.
Hiusten leikkaaminen verkkojännitettä
käyttäen

Kun ladattava akku on tyhjä, laitetta voi käyttää myös
verkkovirralla.
Hiusten leikkaaminen pistorasiaan kytketyllä laitteella:
1 Katkaise kotiparturista virta ja liitä laite pistorasiaan.
2 Odota muutama sekunti ja kytke laitteeseen virta.
Käyttö
Näytön osoittimet
Näyttö aktivoituu, kun virtapainiketta painetaan ja
pituuden säätörengasta käännetään.
-- Leikkaamisen aikana näytössä näkyvät seuraavat
tiedot: (Kuva 4)
,, valittu hiusten pituus (leikkaamisen jälkeen)
millimetreinä
,, --, kun laitteeseen ei ole liitetty kampoja
,, THIN, kun ohennuskampa on liitetty laitteeseen
,, jäljellä oleva akun lataus
,, E, jos terässä on tukos
Leikkaaminen pienellä ja suurella
ohjauskammalla

Varoitus
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä
myöskään huuhtele sitä vesihanan alla (Kuva 2).
Käytä, lataa ja säilytä laite 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua latauslaitetta.
Älä käytä vahingoittunutta latauslaitetta.
Jos sovitin, terä tai jokin leikkauskammoista vioittuu,
vaihda se aina vaaratilanteiden välttämiseksi
alkuperäisen tyyppiseen osaan.
Älä lataa laitetta säilytyspussissa tai -kotelossa.
Älä käytä vahingoittunutta ohjauskampaa,
ohennuskampaa tai terää, koska se voi aiheuttaa
vammoja.
Tämä laite on tarkoitettu vain ihmisten hiusten
leikkaamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

Käytä oikeaa kampaa. Jos käytät ohennuskampaa pienen
tai suuren ohjauskamman sijasta, laite leikkaa vain osan
hiuksista.

Yleistä
Laitteessa on automaattinen jännitteenvalinta, joten
laite soveltuu 100 - 240 voltin verkkojännitteelle.
Latauslaite muuttaa 100 - 240 voltin jännitteen
turvalliseksi 15 voltin jännitteeksi.

2 Määritä haluamasi hiusten pituus kampaan
kääntämällä hiusten pituuden säätörengasta
vasemmalle tai oikealle (Kuva 7).
,, Valittu parran pituus näkyy näytössä.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
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.
Käyttöönoton valmistelu
Lataaminen
Laitteen lataaminen täyteen kestää noin 1 tunnin.
Täyteen ladatulla laitteella voi leikata hiuksia ilman johtoa
enintään 1 tunnin.
1 Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.
2 Työnnä pistoke laitteeseen (Kuva 3).
3 Liitä latauslaite pistorasiaan.
,, Kun aloitat tyhjän laitteen lataamisen, lataustason
merkkivalon alin osa vilkkuu oranssina. Kun
4

,,

akun lataus riittää yhteen noin 10 minuutin
leikkauskertaan, merkkivalon alin osa alkaa vilkkua
sinisenä.
Aluksi lataustason merkkivalon alin osa vilkkuu
sinisenä, seuraavaksi seuraava siitä ylöspäin ja niin
edelleen, kunnes laite on latautunut täyteen.
Kun laite on latautunut täyteen, lataustason
merkkivalo palaa kokonaan sinisenä.
Jos täyteen latautunut laite on liitettynä
verkkovirtaan vielä noin tunnin kuluttua, lataustason
merkkivalo sammuu kokonaan.

Valitse pieni tai suuri ohjauskampa haluamasi hiuspituuden
mukaan.
-- Parran leikkauspituudet näkyvät millimetreinä
laitteen näytössä. Luvut tarkoittavat parran pituutta
leikkaamisen jälkeen (Kuva 5).
-- Pienellä ohjauskammalla hiusten lopullinen pituus on
3–22 mm 1 mm:n tarkkuudella.
-- Suurella ohjauskammalla hiusten lopullinen pituus on
23–42 mm 1 mm:n tarkkuudella.
1 Työnnä kampa paikkaansa laitteessa (siten, että
kuuluu napsahdus) (Kuva 6).

3 Käynnistä laite.

--

--

--

Vinkkejä
Leikkaaminen kannattaa aloittaa suuren
ohjauskamman suurimmalla leikkauspituudella ja
pienentää leikkauspituutta asteittain, kunnes haluttu
hiusten pituus saavutetaan.
Jos ohjauskampaan on kertynyt paljon hiuksia, irrota
ohjauskampa ja puhalla ja/tai ravista hiukset pois.
Ohjauskamman irrottaminen ei muuta hiuspituuden
asetusta.
Kirjoita muistiin käyttämäsi leikkauspituusasetukset
seuraavia leikkauskertoja varten.
Leikkaaminen ohennuskammalla

Käytä oikeaa kampaa. Jos käytät pientä tai suurta
ohjauskampaa ohennuskamman sijasta, kaikki hiukset
leikataan saman pituisiksi.

----

Ohennuskammalla hiusten lopullinen pituus on 3–22
mm 1 mm:n tarkkuudella.
Ohennuskammalla saat hiuksiin luonnollisen ilmeen.
Lisäksi sillä voi leikata hiukset kerroksittain.
Ohennuskampa leikkaa vain puolet hiuksista, joten
hiukset näyttävät luonnollisilta (Kuva 8).
Koko kampauksen ohentaminen

Älä käytä ohennuskampaa, jos kampaus on erittäin lyhyt.
1 Työnnä ohennuskampa paikkaansa laitteessa (siten,
että kuuluu napsahdus) (Kuva 6).
2 Valitse ohennuskammassa pienempi asetus kuin
aiemmin pienessä tai suuressa ohjauskammassa
käyttämäsi.
Ohennuskamman asetus määräytyy kampauksen
ja hiusten pituuden mukaan. Älä kuitenkaan käytä
ohennuskammassa asetusta, joka on yli puolet pienempi
kuin kampauksen tekemiseen käyttämäsi asetus. Jos käytit
suuressa ohjauskammassa esimerkiksi asetusta 30 mm, älä
käytä ohennuskammassa asetusta, joka on alle 15 mm.
3 Käynnistä laite.
4 Liikuta ohennuskampaa hiusten läpi.
Varmista, että ohennuskampa koskettaa kutakin
kohtaa vain kerran, muutoin se leikkaa kaikki hiukset
määritettyyn pituuteen.
Hiusten leikkaaminen tasaisesti kahteen
pituuteen
Jos olet leikannut hiukset kahteen pituuteen, voit tasoittaa
pituuseron ohennuskammalla.
1 Työnnä ohennuskampa paikkaansa laitteessa (siten,
että kuuluu napsahdus) (Kuva 6).
2 Valitse ohennuskammassa pituus käyttämiesi
kahden hiuspituuden puolivälistä.
Jos olet leikannut hiukset päältä esimerkiksi 20 mm:n
pituuteen ja alempaa 10 mm:n pituuteen, valitse
ohennuskammassa pituudeksi 15 mm.
3 Liikuta ohennuskampaa ylöspäin kahden pituuden
siirtymäkohdan läpi (Kuva 9).
Varmista, että ohennuskampa koskettaa kutakin
kohtaa vain kerran, muutoin se leikkaa kaikki hiukset
määritettyyn pituuteen.
Leikkaaminen ilman ohjauskampaa
Voit käyttää kotiparturia ilman ohjauskampaa hiusrajan
siistimiseen niskasta, korvien ympäriltä ja pulisongeista.
Ohjauskampa pitää terän asetetulla etäisyydellä päästä.
Tämä tarkoittaa, että jos käytät hiustenleikkuukonetta
ilman ohjauskampaa, hiukset leikataan päänahkaa myöten.
1 Irrota kampa vetämällä se irti laitteesta (Kuva 10).
Älä vedä ohjauskamman taipuisasta yläosasta. Vedä aina
alaosasta.
2 Käynnistä laite.
3 Pitele laitetta terä ylöspäin ja liikuta tavallista
trimmeriä (terän leveä reuna) alaspäin.
Ole varovainen, trimmeri poistaa kaikki hiukset, joita se
koskettaa.
Tarkkuustrimmerin käyttäminen
Tarkkuustrimmeri on puolet kapeampi kuin tavallinen
trimmeri. Siksi voit siistiä sillä niskan, korvien alueen ja
pulisongit erittäin tarkasti.
1 Voit käyttää tarkkuustrimmeriä kääntämällä terää
180 astetta, kunnes tarkkuustrimmeri on laitteen
etuosaa kohti (Kuva 11).
Huomautus: Terää voi kääntää myös 90 astetta myötä- tai
vastapäivään, jos se helpottaa tiettyjen kohtien siistimistä.
2 Käynnistä laite.
3 Pitele laitetta terä ylöspäin ja liikuta
tarkkuustrimmeriä (terän kapea reuna) alaspäin.
Ole varovainen, trimmeri poistaa kaikki hiukset, joita se
koskettaa.
Puhdistaminen
Puhdista laite aina käytön jälkeen.
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita
tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten alkoholia,
bensiiniä tai asetonia).
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Laitteen ja latauslaitteen saa puhdistaa vain mukana
tulevalla harjalla.
Huomautus: Laite ei tarvitse voitelua.
1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja
pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.
2 Vedä ohjauskampa laitteesta (Kuva 10).
3 Puhdista leikkausyksikkö mukana tulevalla harjalla.
Harjaa huolellisesti pois myös terän alle kertyneet
ihokarvat (Kuva 12).
Huomautus: Jos terä irtoaa laitteesta, voit kiinnittää sen
uudelleen. Aseta terä takaisin laitteeseen ja paina sitä,
kunnes kuulet sen lukittuvan paikalleen siten, että siitä
kuuluu KAKSI napsahdusta.
Säilytys
1 Aseta laite mukana toimitettuun säilytyskoteloon.
2 Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa.
Huomautus: Älä säilytä laitetta siten, että se on liitettynä
verkkovirtaan.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita se valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. (Kuva 13)
-- Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät ympäristölle
haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen
toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen, ja
toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen.
Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit
toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku
poistetaan ja laite hävitetään ympäristöystävällisellä
tavalla (Kuva 14).
Akun poistaminen
Varmista, että akku on poistettaessa täysin tyhjä.
Älä liitä laitetta verkkovirtaan laitteen avaamisen jälkeen.
1 Irrota laite sähköverkosta ja anna laitteen käydä,
kunnes moottori pysähtyy.
2 Vedä terä irti laitteesta.
3 Irrota etupaneeli työntämällä ruuvitaltta etupaneelin
ja laitteen rungon väliin (Kuva 15).
4 Avaa etupaneelin takana oleva ruuvi (Kuva 16).
5 Työnnä ruuvitaltta laitteen kotelon etu- ja takaosan
väliin (Kuva 17).
6 Irrota kotelon etuosa kokonaan (Kuva 18).
7 Avaa ruuvit, joilla piirikortti on kiinnitetty (Kuva 19).
8 Irrota piirikortti ja ladattava akku (Kuva 20).
9 Leikkaa johdot, jotka yhdistävät piirikortin ja
ladattavan akun moottoriin (Kuva 21).
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.
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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.
Den nye hårklipperen din fra Philips har konturfølgende
3D-klipperkammer, en integrert presisjonstrimmer og en
spesiell tynnekam.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A Kutteenhet med vanlig trimmer og presisjonstrimmer
B Justeringsring for hårlengde
C Indikator for tynnekam
D Indikator for hårlengdeinnstilling
E Indikator for ladenivå
F Av/på-knapp
G Kontakt til apparatstøpsel
H Adapter
I Apparatstøpsel
J Friserkam
K Rengjøringsbørste
L Saks
M Tynnekam
N Liten hårklipperkam (3–22 mm)
O Stor hårklipperkam (23–42 mm)
Ikke vist: Oppbevaringsetui
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 (fig. 2).
Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en
temperatur mellom 15 og 35 °C.
Bruk bare adapteren som følger med.
Ikke bruk en ødelagt adapter.
Hvis adapteren, kutteenheten eller en av
klipperkammene er skadet, må du alltid sørge for
å bytte den ut med en ny av samme type som
originalen, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
Ikke lad apparatet i et etui eller en kassett.
Ikke bruk apparatet hvis en av klipperkammene,
tynnekammen eller kutteenheten er skadet eller
ødelagt. Dette kan føre til personskader.
Dette apparatet er kun ment til klipping av
menneskehår på hodet. Ikke bruk det til andre formål.
Generelt
Apparatet er utstyrt med en automatisk
spenningsvelger og er egnet for nettspenninger fra
100 til 240 V.
Adapteren omformer 100–240 V til en sikker
lavspenning på 15 V.
Elektromagnetiske felt (EMF)

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.
Før bruk
Lading
Det tar ca. 1 time å lade apparatet helt opp.
Et fulladet apparat har en klippetid på opptil 1 time uten
ledning.
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1 Pass på at apparatet er slått av.

--

2 Sett ledningen i apparatet (fig. 3).
3 Sett støpselet inn i stikkontakten.
,, Når du begynner å lade det tomme apparatet, vil
den nederste streken på indikatoren for ladenivå
blinke oransje. Når batteriet har oppnådd nok
spenning til en klippeøkt på ca. 10 minutter, vil den
nederste streken begynne å blinke blått.
,, Først vil den nederste streken på indikatoren for
ladenivå blinke blått, deretter den neste streken og
så videre helt til apparatet er fulladet.
,, Når apparatet er fulladet, lyser alle strekene på
indikatoren kontinuerlig blått.
,, Hvis det fulladede apparatet fortsatt er koblet
til strøm etter ca. 1 time, slutter strekene på
ladeindikatoren å lyse.
Lav batterikapasitet
Når batteriet er nesten tomt for strøm (når det er ca.
10 klippeminutter igjen), vil den nederste streken på
indikatoren for ladenivå bli oransje.
Når du slår av apparatet, vil den nederste streken på
indikatoren blinke i et par sekunder.

--

--

Forlenge levetiden på det oppladbare
batteriet
Når du har ladet apparatet for første gang, skal det
ikke lades mellom hver gang det brukes. Fortsett
med å bruke apparatet uten å lade det inntil batteriet
er (nesten) tomt.
Ikke la apparatet stå tilkoblet strømmen kontinuerlig.
Klipping med ledning

Når det oppladbare batteriet er tomt, kan du også bruke
apparatet mens det er tilkoblet strømnettet.
Slik bruker du hårklipperen koblet til stikkontakten:
1 Slå av hårklipperen, og koble den til strømnettet.
2 Vent et par sekunder, og slå deretter på apparatet.
Bruke apparatet
Skjermindikatorer
Skjermen aktiveres når du trykker på av/på-knappen, og
når du vrir på justeringsringen for hårlengde.
-- Under klipping vises følgende informasjon på
skjermen: (fig. 4)
,, Den valgte hårlengden (for eksempel den
gjenværende hårlengden etter klipping) i millimeter.
,, -- når det ikke er festet noen kam på apparatet.
,, THIN når tynnekammen er festet på apparatet.
,, Den gjenværende batteristrømmen.
,, E hvis noe sitter fast i kutteenheten.
Klippe med den lille og den store
klipperkammen

Kontroller at du bruker riktig kam. Hvis du bruker
tynnekammen i stedet for den lille eller den store
klipperkammen, vil bare deler av hårene bli kuttet.
Velg den lille eller den store kammen, avhengig av ønsket
hårlengde.
-- Hårlengdeinnstillingene angis i millimeter på
apparatets skjerm. Innstillingene samsvarer med
gjenværende hårlengde etter klipping (fig. 5).
-- Den lille kammen kutter håret til en lengde mellom
3 og 22 mm i trinn på 1 mm.
-- Den store kammen kutter håret til en lengde mellom
23 og 42 mm i trinn på 1 mm.
1 Skyv kammen inn i sporet på apparatet (til du hører
et klikk) (fig. 6).
2 Vri justeringsringen for hårlengde mot venstre
eller høyre for å sette kammen til ønsket
hårlengdeinnstilling (fig. 7).
,, Skjermen viser den valgte hårlengden.
3 Slå på apparatet.

--

--

Tips
Vi anbefaler at du begynner å klippe på
høyeste innstilling (stor kam) og reduserer
hårlengdeinnstillingen i små trinn til ønsket hårlengde
oppnås.
Hvis det har samlet seg mye hår i kammen, bør du
ta den av og blåse og/eller riste håret ut av den.
Hårlengdeinnstillingen endres ikke selv om kammen
tas av.

Skriv ned hårlengdeinnstillingene du valgte til en
bestemt frisyre, og bruk disse som veiledning ved en
senere anledning.
Klippe med tynnekammen

Kontroller at du bruker riktig kam. Hvis du bruker
den lille eller den store klipperkammen i stedet for
tynnekammen, vil alt håret bli kuttet i samme lengde.
----

Tynnekammen kutter håret til en lengde mellom 3 og
22 mm i trinn på 1 mm.
Med tynnekammen kan du få håret til å se naturlig
ut, samtidig som du får muligheten til å lage en jevn
overgang mellom to ulike hårlengder.
Tynnekammen kutter bare halvparten av håret
som kommer inn i kammen, noe som gir et naturlig
utseende (fig. 8).
Tynne en hel frisyre

Vi anbefaler at du ikke bruker tynnekammen til hår som
er klippet svært kort.
1 Skyv tynnekammen inn i sporet på apparatet (til du
hører et klikk) (fig. 6).
2 Sett tynnekammen til en lavere innstilling enn den
du nettopp brukte til å lage frisyren med den lille
eller den store kammen.
Hvor mye lavere innstillingen for tynnekammen skal være,
avhenger av hårfrisyren og hårlengden. Bruk imidlertid
aldri tynnekammen med en innstilling som er under
halvparten av den innstillingen du brukte til å klippe
håret. Hvis du for eksempel brukte den store kammen
innstilt på 30 mm til å klippe håret, må du ikke bruke
tynnekammen innstilt på lavere enn 15 mm.
3 Slå på apparatet.
4 Før tynnekammen gjennom håret.
Kontroller at tynnekammen bare berører hvert enkelt
område én gang, ellers vil alt håret bli klippet i den
angitte hårlengden.
Lage en jevn overgang mellom to hårlengder
Hvis du har klippet håret i to ulike lengder, kan du bruke
tynnekammen til å lage en jevn overgang mellom disse to
lengdene.
1 Skyv tynnekammen inn i sporet på apparatet (til du
hører et klikk) (fig. 6).
2 Sett tynnekammen til en hårlengdeinnstilling som
er midt mellom de to hårlengdeinnstillingene du
brukte for å klippe håret.
Hvis du for eksempel har kuttet den øvre delen av håret
til 20 mm og den nederste delen av håret til 10 mm,
setter du tynnekammen til 15 mm.
3 Før tynnekammen oppover gjennom overgangen
mellom de to lengdene (fig. 9).
Kontroller at tynnekammen bare berører hvert enkelt
område én gang, ellers vil alt håret bli klippet i den
angitte hårlengden.
Klippe uten kam
Du kan bruke hårklipperen uten kam for å trimme håret
nederst i nakken, rundt ørene og kinnskjegget.
Kammen holder kutteenheten på en viss avstand fra
hodet. Det betyr at hvis du bruker apparatet uten kam,
blir håret klippet svært tett inntil huden.
1 Når du vil fjerne kammen, trekker du den av
apparatet (fig. 10).
Trekk aldri i den fleksible øverste delen av kammen. Trekk
alltid i den nederste delen.
2 Slå på apparatet.
3 Hold apparatet med kutteenheten pekende
oppover, og før den vanlige trimmeren (den brede
siden av kutteenheten) nedover.
Vær forsiktig. Trimmeren fjerner hvert eneste hår den
berører.
Bruke presisjonstrimmeren
Presisjonstrimmeren er bare halvparten så bred som den
vanlige trimmeren. Den gjør derfor at du kan trimme
håret i nakken, rundt ørene og kinnskjegget mer nøyaktig.
1 Hvis du vil bruke presisjonstrimmeren, dreier du
bare kutteenheten 180° til presisjonstrimmeren
peker mot fronten av apparatet (fig. 11).
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Merk: Du kan også dreie klippeelementet 90° med eller mot
klokken hvis dette gjør det enklere å trimme visse områder.
2 Slå på apparatet.
3 Hold apparatet med kutteenheten pekende
oppover, og før presisjonstrimmeren (den smale
siden av kutteenheten) nedover.
Vær forsiktig. Trimmeren fjerner hvert eneste hår den
berører.
Vaske
Rengjør apparatet hver gang du har brukt det.
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som
alkohol, bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.
Rengjør apparatet og adapteren kun med
rengjøringsbørsten som følger med.
Merk: Apparatet skal ikke smøres.
1 Sørg for at apparatet er slått av og at det er koblet
fra strømnettet.
2 Trekk kammen av apparatet (fig. 10).
3 Rengjør kutteenheten med den medfølgende
rengjøringsbørsten. Børst også bort hår som
eventuelt har samlet seg i åpningene under
kutteenheten (fig. 12).
Merk: Hvis kutteenheten faller av apparatet, kan du sette
den på igjen. Sett kutteenheten tilbake på apparatet, og skyv
den ned til du hører at den låses på plass med TO klikk.
Lagring
1 Legg apparatet i det medfølgende
oppbevaringsetuiet.
2 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted.
Merk: Ikke oppbevar apparatet mens det fortsatt er koblet
til strøm.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som restavfall når det
ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon. (fig. 13)
-- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder
stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut
batteriet før du kaster apparatet eller leverer
det på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på
en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har
problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta
apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil
de ta ut batteriet for deg og avhende det på en
miljøvennlig måte (fig. 14).
Fjerne det oppladbare batteriet
Fjern det oppladbare batteriet kun hvis det er helt tomt.
Ikke koble apparatet til strømnettet etter at du har
åpnet det.
1 Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til
motoren stopper.
2 Trekk kutteenheten av apparatet.
3 Fjern frontpanelet ved å sette en skrutrekker inn
mellom frontpanelet og apparatet (fig. 15).
4 Skru ut skruen som sitter bak frontpanelet (fig. 16).
5 Sett en skrutrekker inn mellom den fremre og den
bakre delen av dekselet (fig. 17).
6 Fjern hele den fremre delen av dekselet (fig. 18).
7 Skru ut de fire skruene som holder kretskortet på
plass (fig. 19).
8 Trekk ut kretskortet med det oppladbare
batteriet (fig. 20).
9 Klipp ledningene som kobler kretskortet med det
oppladbare batteriet til motoren (fig. 21).
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.
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Svenska
Inledning
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.
Din nya hårklippare från Philips har 3D-konturföljande
klippkammar, en integrerad precisionstrimmer och en
speciell uttunningskam.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A Klippenhet med standardtrimmer och
precisionstrimmer
B Hårlängdsjusteringsring
C Indikator för uttunningskam
D Indikator för hårlängdsinställning
E Indikator för batterinivå
F På/av-knapp
G Uttag för apparatens kontakt
H Adapter
I Apparatens kontakt
J Stylingkam
K Rengöringsborste
L Sax
M Uttunningskam
N Liten hårklippningskam (3-22 mm)
O Stor hårklippningskam (23-42 mm)
Visas inte: Förvaringsfodral
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 (Bild 2).
Använd, ladda och förvara apparaten vid en
temperatur på mellan 15 °C och 35 °C.
Använd endast den medföljande adaptern.
Använd inte adaptern om den är skadad.
Om adaptern, klippenheten eller någon av
klippkammarna skadas ska du alltid byta ut dem mot
en originalprodukt för att undvika fara.
Ladda inte apparaten i fodralet eller kassetten.
Använd inte apparaten om någon av klippkammarna,
uttunningskammen eller klippenheten skadas eller går
sönder eftersom det kan orsaka skador.
Apparaten är endast avsedd för att klippa hår på
huvudet. Använd den inte för något annat ändamål.
Allmänt
Apparaten är utrustad med en automatisk
spänningsväljare och är avsedd för nätspänningar från
100 till 240 V.
Adaptern omvandlar 100-240 volt till en säker låg
spänning på 15 volt.
Elektromagnetiska fält (EMF)

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.
Förberedelser inför användning
Laddning
Full uppladdning av apparaten tar ca 1 timme.
När apparaten är fulladdad kan du klippa sladdlöst i upp
till en timme.
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1 Kontrollera att apparaten är avstängd.

--

2 Anslut sladdkontakten till apparaten (Bild 3).
3 Sätt i adaptern i vägguttaget.
,, När du börjar ladda den tomma apparaten
blinkar det nedersta segmentet på indikatorn för
laddningsnivå orange. När batteriet är tillräckligt
laddat för en klippning på ca 10 minuter börjar det
nedersta segmentet att blinka blått.
,, Först blinkar det nedersta segmentet på indikatorn
för laddningsnivå blått, sedan det andra segmentet
och så vidare tills apparaten är fulladdad.
,, När apparaten är fulladdad lyser alla segment på
indikatorn för laddningsnivå med ett fast blått sken.
,, Om den fulladdade apparaten fortfarande är
ansluten till elnätet efter ca 1 timme slocknar
indikatorn för laddningsnivå.
Låg batterinivå
När batteriet nästan är slut (när det är ca 10 minuters
klippningstid kvar) börjar det nedre segmentet på
indikatorn för laddningsnivå att blinka orange.
När du stänger av apparaten blinkar det nedre segmentet
på indikatorn för laddningsnivå i några sekunder.

---

Ge det laddningsbara batteriet maximal
livslängd
Ladda inte apparaten mellan klippningarna när du har
laddat den första gången. Fortsätt att använda den
och ladda den bara när batteriet är (nästan) slut.
Låt inte apparaten vara inkopplad hela tiden.
Klippa med nätsladd

När det laddningsbara batteriet är tomt kan du även köra
apparaten från nätuttaget.
Så här använder du hårklipparen när den är ansluten till
elnätet:
1 Stäng av hårklipparen och anslut den till nätuttaget.
2 Vänta några sekunder och slå sedan på apparaten.
Använda apparaten
Indikationer i teckenfönstret
Teckenfönstret aktiveras när du trycker på på/av-knappen
och när du vrider längdjusteringsringen.
-- Under klippningen visas följande information i
teckenfönstret: (Bild 4)
,, Vald hårlängd (dvs. hårlängden efter klippning) i
millimeter.
,, ”--” när ingen kam är ansluten till apparaten
,, “THIN” (tunn) när uttunningskammen är ansluten
till apparaten
,, Återstående batteriladdning.
,, ”E” om klippenheten är blockerad.
Klippning med den lilla och stora
klippningskammen

Se till att du använder rätt kam. Om du använder
uttunningskammen i stället för den lilla eller stora
klippningskammen blir bara delar av håret klippt.
Välj den lilla eller stora klippningskammen, beroende på
vilken hårlängd du vill ha.
-- Hårlängdsinställningarna anges i millimeter i
apparatens teckenfönster. Inställningarna motsvarar
den hårlängd du får efter klippningen (Bild 5).
-- Den lilla klippningskammen klipper hår till en längd
mellan 3 mm och 22 mm i steg om 1 mm.
-- Den stora klippningskammen klipper hår till en längd
mellan 23 mm och 42 mm i steg om 1 mm.
1 Skjut in kammen i spåret på apparaten (ett klickljud
hörs) (Bild 6).
2 Ställ in kammen till önskad hårlängd genom att
vrida hårlängdsjusteringsringen till vänster eller
höger (Bild 7).
,, Vald hårlängd visas i teckenfönstret.
3 Slå på apparaten.

--

--

Tips
Vi rekommenderar att du börjar klippa med den
stora klippningskammen inställd på den högsta
inställningen och sedan minskar längdinställningen
stegvis tills du får önskad hårlängd.
Om det samlas mycket hår i kammen tar du
bort kammen och blåser eller skakar bort håret.
Hårlängdsinställningen ändras inte om du tar bort
kammen.

Skriv ned den hårlängdsinställning du använder för att
klippa en viss frisyr så att du kommer ihåg det nästa
gång du vill klippa på samma sätt.
Klippning med uttunningskammen

Se till att du använder rätt kam. Om du använder
den lilla eller stora klippningskammen i stället för
uttunningskammen klipps allt hår i samma längd.
----

Uttunningskammen klipper hår till en längd mellan
3 mm och 22 mm i steg om 1 mm.
Med uttunningskammen kan du få klippningen att se
naturlig ut och skapa en mjuk övergång mellan två
olika hårlängder.
Uttunningskammen klipper bara hälften av håret som
dras genom kammen, vilket gör att det ser naturligt
ut (Bild 8).
Tunna ut hela hårklippningen

Vi rekommenderar att du inte använder
uttunningskammen till väldigt korta hårklippningar.
1 Skjut in uttunningskammen i spåret på apparaten
(ett klickljud hörs) (Bild 6).
2 Ställ in uttunningskammen på en lägre inställning
än den du just använde för den lilla eller stora
klippningskammen för att skapa frisyren.
Hur mycket lägre inställningen för uttunningskammen
ska vara beror på frisyr och hårlängd. Men använd aldrig
uttunningskammen på en inställning som är under hälften
av vad du använde för att skapa frisyren. Om du till
exempel använde en stor klippningskam på 30 mm för
att skapa frisyren ska du inte använda uttunningskammen
med en inställning under 15 mm.
3 Slå på apparaten.
4 Flytta uttunningskammen genom håret.
Se till att uttunningskammen bara rör vid varje ställe
en gång, annars klipper den allt hår till den valda
hårlängden.
Skapar en mjuk övergång mellan två
hårlängder
Om du har klippt håret i två olika längder kan du använda
uttunningskammen för att skapa en mjuk övergång mellan
dessa två längder.
1 Skjut in uttunningskammen i spåret på apparaten
(ett klickljud hörs) (Bild 6).
2 Ställ in uttunningskammen på en
hårlängdsinställning som är halvvägs mellan de två
hårlängdsinställningarna som du använde för att
skapa frisyren.
Om du till exempel har klippt den övre delen av frisyren
till 20 mm längd och den nedre delen av frisyren till
10 mm längd ställer du in uttunningskammen på 15 mm.
3 Flytta uttunningskammen uppåt genom övergången
mellan de två hårlängderna (Bild 9).
Se till att uttunningskammen bara rör vid varje ställe
en gång, annars klipper den allt hår till den valda
hårlängden.
Klippa utan kam
Du kan använda hårklipparen utan kammen för att
konturklippa håret kring nacke, öron och polisonger.
Klippenheten hålls på ett visst avstånd från huvudet med
hjälp av kammen. Om du använder hårklipparen utan
kammen klipps håret av väldigt nära hårbotten.
1 Ta bort kammen genom att dra loss den från
apparaten (Bild 10).
Drag aldrig i den mjuka överdelen på trimkammen. Drag
alltid i nederdelen.
2 Slå på apparaten.
3 Håll apparaten med klippenheten pekandes
uppåt och gör nedåtgående rörelser med
standardtrimmern (den breda sidan av
klippenheten).
Var försiktig, trimmern tar bort allt hår den nuddar vid.
Använda precisionstrimmern
Precisionstrimmern är bara hälften så bred som
standardtrimmern. Det gör det enklare att konturklippa
håret kring nacke, öron och polisonger.
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1 När du ska använda precisionstrimmern vrider du
bara klippenheten 180° tills precisionstrimmern
pekar mot apparatens framsida (Bild 11).
Obs! Du kan också vrida trimsaxen 90° medurs eller
moturs om det gör det enklare att trimma vissa områden.
2 Slå på apparaten.

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.

3 Håll apparaten med klippenheten pekandes
uppåt och gör nedåtgående rörelser med
precisionstrimmern (den smala sidan av
klippenheten).
Var försiktig, trimmern tar bort allt hår den nuddar vid.
Rengöring
Rengör apparaten efter varje användning.
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel
eller vätskor som alkohol, bensin eller aceton till att
rengöra enheten.
Rengör apparaten och adaptern endast med den
medföljande rengöringsborsten.
Obs! Apparaten behöver inte smörjas.
1 Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten
till elnätet.
2 Dra loss kammen från apparaten (Bild 10).
3 Rengör klippenheten med rengöringsborsten som
medföljer. Borsta även bort hår som har samlats i
öppningarna under klippenheten (Bild 12).
Obs! Om klippenheten lossnar från apparaten kan du sätta
på den igen. Placera klippenheten på apparaten igen och
tryck ner den tills du hör att den låses på plats med TVÅ
klick.
Förvaring
1 Förvara apparaten i det förvaringsfodral som
medföljer.
2 Förvara apparaten på en säker och torr plats.
Obs! Packa inte ned apparaten när den fortfarande är
ansluten till elnätet.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation. (Bild 13)
-- Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller
ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid
ur batteriet innan du kasserar apparaten och
lämnar in den vid en officiell återvinningsstation.
Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation
för batterier. Om du har problem med att få ur
batteriet kan du också ta med apparaten till ett
Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig
att ta ur batteriet och kassera det på ett miljövänligt
sätt (Bild 14).
Ta ut det laddningsbara batteriet
Ta endast ur det laddningsbara batteriet om det är helt
tomt.
Anslut inte apparaten till elnätet när du har öppnat den.
1 Dra ur nätsladden ur vägguttaget och låt apparaten
gå tills motorn stannar.
2 Dra loss klippenheten från apparaten.
3 Om du vill ta loss framsidan för du in
en skruvmejsel mellan framsidan och
apparaten (Bild 15).
4 Lossa skruven bakom framsidan (Bild 16).
5 För in en skruvmejsel mellan höljets framsida och
baksida på apparaten (Bild 17).
6 Ta bort hela framsidan på höljet (Bild 18).
7 Lossa de fyra skruvar som fäster
kretskortet (Bild 19).
8 Ta ut kretskortet med laddningsbart
batteri (Bild 20).
9 Klipp av trådarna som ansluter kretskortet med det
laddningsbara batteriet till motorn (Bild 21).
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