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English

General description (Fig.1)
1 Cutting element
2 Vacuum system
3 Length settings
4 Zoom wheel
5 On/off button
6 Battery status indicator
7 Cleaning sponge
8 Cleaning brush
9 Small plug
10 Supply unit (adapter)
11 Precision trimmer
12 Beard and stubble comb

Note: The accessories supplied may vary for
different products. The box shows the accessories
that have been supplied with your appliance.

Important safety information
Read this important information carefully before
you use the appliance and its accessories and save
it for future reference. The accessories supplied
may vary for different products.

Danger
- Keep the supply unit dry (Fig.

2).

Warning
- To charge the battery, only

use the detachable supply
unit (HQ8505) provided with
the appliance.

- The supply unit contains a
transformer. Do not cut off
the supply unit to replace it
with another plug, as this
causes a hazardous situation.

- This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge if
they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance in a safe way and
understand the hazards
involved. Children shall not
play with the appliance.
Cleaning and user
maintenance shall not be
made by children without
supervision.

- Always check the appliance
before you use it. Do not use
the appliance if it is damaged,
as this may cause injury.
Always replace a damaged
part with one of the original
type.

- Do not open the appliance to
replace the rechargeable
battery.
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Caution
- This appliance is not

washable. Never immerse the
appliance in water and do not
rinse it under the tap (Fig. 2).

- Only use this appliance for its
intended purpose as shown
in the user manual.

- For hygienic reasons, the
appliance should only be
used by one person.

- Never use compressed air,
scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive
liquids such as petrol or
acetone to clean the
appliance.

- Do not use the supply unit in
or near wall sockets that
contain an electric air
freshener to prevent
irreparable damage to the
supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)
- This Philips appliance complies with all

applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.

General
- The supply unit is suitable for mains voltages

ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a

safe low voltage of less than 24 volts.
- Maximum noise level: Lc = 75 dB(A).

Display

Battery status indicator
- When the battery is almost empty, the battery

charge indicator flashes orange (Fig. 3).
- When the appliance is charging, the battery

charge indicator flashes white (Fig. 4).
- When the battery is fully charged, the battery

charge indicator lights up white continuously
(Fig. 5). 

Note: The lights switch off automatically after 30
minutes.

Length settings
The selected hair length setting will show above
the zoom wheel when you select the desired
length setting with the zoom wheel (Fig. 6).

Charging
Charging takes approx. 1 hour. Charge the
appliance before first use and when the bottom
light of the battery status indicator flashes orange.
1 Make sure the appliance is switched off.
2 Put the supply unit in the wall socket and put

the small plug in the appliance (Fig. 7).
3 After charging, remove the supply unit from the

wall socket and pull the small plug out of the
appliance.

When the appliance is fully charged, it has a
cordless operating time of up to 60 minutes.

Using the appliance
Note: This appliance can be used without cord or
directly from the power outlet.

You can use this appliance for a stubble and
a short beard. This appliance has an integrated
vacuum system that catches cut beard hair for
a less mess trimming experience.
The vacuum system is activated automatically as
soon as you switch on the appliance. 

Note: Switch off and clean the appliance after each
use.

Switching the appliance on and off 
Press the on/off button once to switch the
appliance on or off (Fig. 8).

Trimming without comb
- You can use the appliance without beard and

stubble comb to trim hair close to the skin or to
contour the neckline and sideburns. To trim hair
close to the skin, place the flat side of the
trimming head against your skin and make
strokes in the desired direction (Fig. 9).

- You can use the precision trimmer to create fine
lines and contours around your facial style,
close to the skin (Fig. 10). Simply pull the cutting
element straight off (Fig. 11) and insert the
precision trimmer (Fig. 12).

- For contouring hold the trimming head
perpendicular to the skin and move the
trimming head upwards or downwards with
gentle pressure (Fig. 13).

Trimming with comb
You can use the beard and stubble comb attached
to the cutting element to groom your beard and
moustache in your preferred style. You can choose
from 20 length settings ranging from 0.5mm to
10mm in steps of 0.5mm.
1 Attach the comb onto the appliance (Fig. 14).
2 Turn the zoom wheel to select the desired

length setting (Fig. 6).

Note: When you trim for the first time, start at
the highest length setting to familiarize yourself
with the appliance.

3 Switch on the appliance.



4 To trim most effectively, move the appliance
against the hair growth direction. Make sure that
the surface of the comb always stays in contact
with the skin (Fig. 15).

Cleaning and maintenance

Cleaning the appliance
Note: Only the cutting element and the comb can
be cleaned with water.

We advise you to empty the hair-collection
chamber after each trimming session. When you
trim long, dense beards, it may also be necessary
to empty the hair-collection chamber during the
trimming session in order to maintain optimal
suction performance.
1 Switch off the appliance and disconnect it from

the power outlet.
2 Wipe the housing of the appliance with a dry

cloth.
3 Remove the comb (Fig. 16) and clean it with the

cleaning brush and/or rinse it under the tap
(Fig. 17).

4 Remove the cutting element and clean it under
the tap (Fig. 18). Carefully shake off excess
water and let air dry completely.

Caution: Never dry the cutting element with a
towel or tissue, as this may damage the trimming
teeth. 

5 Shake and/or brush out the hairs that have
collected in the hair (Fig. 19) chamber (Fig.
20Fig. 19).

6 After cleaning, reattach the cutting element (Fig.
21) and comb (Fig. 14) to the appliance.

Recycling
- This symbol means that this product shall not

be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 22).

- This symbol means that this product contains a
built-in rechargeable battery which shall not be
disposed of with normal household waste (Fig.
23) (2006/66/EC). We strongly advise you to
take your product to an official collection point
or a Philips service center to have a
professional remove the rechargeable battery.

- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the
environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when
you discard the shaver. Before you remove the
battery, make sure that the shaver is
disconnected from the wall socket and that
the battery is completely empty

Take any necessary safety precautions when
you handle tools to open the shaver and when
you dispose of the rechargeable battery.

1 Check if there are screws in the back of the
shaver or in the hair chamber. If so, remove
them.

2 Remove the outer panels of the shaver with a
screwdriver or other tool. If necessary, also
remove additional screws and/or parts until you
see the printed circuit board with the
rechargeable battery.

3 Remove the rechargeable battery.

Warranty and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the
international warranty leaflet.

Warranty restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international warranty because they are subject to
wear.
 

Українська

Загальний опис (рис. 1)
1 Ріжучий елемент
2 Вакуумна система всмоктування
3 Налаштування довжини
4 Коліщатко регулювання
5 Кнопка "увімк./вимк."
6 Індикатор стану батареї
7 Губка для чищення
8 Щітка для чищення
9 Мала вилка
10 Блок живлення (адаптер)
11 Точний тример
12 Гребінець для бороди та щетини
Примітка. Комплекти аксесуарів можуть
відрізнятися для різних пристроїв. На коробці
показано, з якими аксесуарами постачається Ваш
пристрій.

Важлива інформація з техніки безпеки
Перш ніж використовувати пристрій і його
приладдя, уважно прочитайте цей буклет із
важливою інформацією та зберігайте його для
довідки в подальшому. Комплекти приладдя
можуть відрізнятися для різних пристроїв.

Небезпечно
- Запобігайте потраплянню вологи на блок
живлення (Мал. 2).

Обережно
- Для заряджання батареї використовуйте лише
знімний блок живлення (HQ8505), що входить
до комплекту пристрою.

- Блок живлення містить трансформатор. Не
заміняйте блок живлення на інший, оскільки це
може спричинити небезпеку.



- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років і особи з послабленими відчуттями,
фізичними або розумовими здібностями чи без
належного досвіду та знань за умови, що
використання відбувається під наглядом, їм
було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм і пояснено можливі
ризики. Не дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.

- Завжди перевіряйте пристрій перед
використанням. Не використовуйте пристрій,
якщо його пошкоджено, оскільки це може
призвести до травмування. Завжди заміняйте
пошкоджену частину пристрою оригінальним
відповідником.

- Не відкривайте пристрій, щоб замінити
акумулятор.

Увага
- Цей пристрій не можна мити водою. Ніколи не
занурюйте пристрій у воду та не мийте його під
краном (Мал. 2).

- Використовуйте цей пристрій лише за
призначенням, як описано в посібнику
користувача.

- З міркувань гігієни пристрій має
використовувати лише одна особа.

- Не використовуйте для чищення пристрою
стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні
засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи
ацетон.

- Щоб уникнути непоправного пошкодження
блока живлення, не використовуйте його поряд
із розетками, до яких підключено електричний
освіжувач повітря.

Електромагнітні поля (ЕМП)
- Цей пристрій Philips відповідає всім чинним
стандартам і нормативним актам, що
стосуються впливу електромагнітних полів.

Загальна інформація
- Блок живлення може працювати з напругою від

100 до 240 В.
- Блок живлення перетворює напругу 100–240 В
у безпечну низьку напругу менше 24 В.

- Макс. рівень шуму: Lc = 75 dB(A).

Дисплей
Індикація стану батареї
- Коли батарея майже розряджена, індикатор
заряду блимає оранжевим (Мал. 3).

- Коли пристрій заряджається, індикатор заряду
батареї блимає білим (Мал. 4).

- Коли батарея повністю заряджена, індикатор
заряду батареї постійно (Мал. 5) світиться
білим. 

Примітка. Індикатор автоматично згасає через 30
хвилин.

Індикація довжини волосся
Коли ви виберете потрібну довжину волосся за
допомогою коліщатка (Мал. 6) регулювання, вона
відображатиметься над коліщатком.

Заряджання
Пристрій заряджається приблизно 1 годину.
Зарядіть пристрій перед першим використанням і
робіть це щоразу, коли дисплей показує низький
рівень заряду батареї.
1 Пристрій має бути вимкнено.
2 Вставте адаптер у розетку, а малу вилку – у
пристрій (Мал. 7).

3 Після заряджання вийміть блок живлення з
розетки, а малу вилку – з роз’єму на пристрої.

Коли пристрій повністю зарядиться, він може
забезпечити до 60 хвилин роботи без під’єднання
до мережі.

Застосування пристрою
Примітка. Цей пристрій можна використовувати,
коли він працює від батареї або підключений до
мережі.
Пристрій можна використовувати для підстригання
бороди та щетини. Вбудована вакуумна система
всмоктує зрізане волосся, забезпечуючи чисте
підстригання.
Вакуумна система всмоктування автоматично
активується після ввімкнення пристрою. 

Примітка. Після використання вимикайте пристрій і
від’єднуйте його від мережі.

Вмикання та вимикання пристрою 
Щоб увімкнути або вимкнути (Мал. 8) пристрій,
натисніть кнопку увімкнення/вимкнення один раз.

Підстригання без гребінця
- Підстригати волосся близько до шкіри або
наводити контури лінії шиї та бакенбардів
можна без гребінця для бороди та щетини. Для
підстригання близько до шкіри прикладіть
пласку частину головки тримера до шкіри та
робіть рухи в потрібному напрямку (Мал. 9).

- Точний тример можна використовувати для
створення контурів бороди, вус і бакенбардів
близько до шкіри (Мал. 10). Просто вийміть
(Мал. 11) ріжучий елемент із пристрою та
вставте точний тример (Мал. 12).

- Для створення контурів тримайте головку
тримера перпендикулярно шкірі та ведіть її вниз
або вгору, легенько натискаючи (Мал. 13).

Підстригання з гребінцем
Щоб стильно підстригати бороду та вуса,
приєднайте до ріжучого елемента гребінець для
бороди та щетини. Він має 20 варіантів довжини
волосся (від 0,5 мм до 10 мм із кроком у 0,5 мм).
1 Встановіть гребінець на пристрій (Мал. 14).
2 Поверніть коліщатко регулювання, щоб вибрати
потрібну довжину (Мал. 6).

Примітка. Якщо ви підстригаєте бороду вперше,
виберіть найбільше значення довжини волосся,
щоб ознайомитись із пристроєм.

3 Увімкніть пристрій.



4 Для найефективнішого підстригання ведіть
пристроєм проти росту волосся. Поверхня
гребінця завжди повинна мати контакт зі шкірою
(Мал. 15).

Чищення та догляд
Чищення пристрою
Примітка. Водою можна мити лише ріжучий
елемент і гребінець.
Рекомендуємо спорожнювати відділення для
волосся після кожного сеансу підстригання. Під час
підстригання довгої й густої бороди, можливо,
доведеться спорожнювати відділення для волосся
кілька разів, щоб забезпечити оптимальне
всмоктування.
1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
2 Протирайте корпус пристрою сухою ганчіркою.
3 Зніміть гребінець (Мал. 16) і почистьте його за
допомогою щіточки або помийте під краном
(Мал. 17).

4 Вийміть ріжучій елемент і помийте його під
краном (Мал. 18). Обережно струсіть зайву воду
та дайте пристрою повністю висохнути.

Увага! Не витирайте ріжучій елемент рушником чи
тканиною, адже так можна пошкодити зубці. 
5 Витрусіть і вичистьте волосся, що накопичилось
у відповідному відділенні (Мал. 19).

6 Після очищення приєднайте ріжучий елемент
(Мал. 21) і гребінець (Мал. 14) до пристрою.

Утилізація
- Цей символ означає, що поточний виріб не
підлягає утилізації зі звичайними побутовими
відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU)
(Мал. 22).

- Цей символ означає, що виріб містить
вбудовану акумуляторну батарею, яку не можна
утилізувати зі звичайними побутовими
відходами (Мал. 23) (Директива 2006/66/EC).
Ми наполегливо радимо Вам віднести виріб в
офіційний пункт прийому чи до сервісного
центру Philips, щоб спеціалісти вийняли з нього
акумуляторну батарею.

- Дотримуйтеся правил роздільного збору
електричних і електронних пристроїв, а також
звичайних і акумуляторних батарей у Вашій
країні. Належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище
та здоров’я людей.

Виймання акумуляторної батареї
Виймайте акумуляторну батарею, лише якщо
хочете утилізувати бритву. Перш ніж виймати
батарею, переконайтеся, що бритву від’єднано
від розетки, а акумуляторна батарея повністю
розряджена.

Дотримуйтеся основних правил безпеки, коли
відкриваєте бритву за допомогою інструментів і
виймаєте акумуляторну батарею.

1 Перевірте, чи є гвинти ззаду на бритві чи у
відділенні для волосся. Якщо є, викрутіть їх.

2 За допомогою викрутки або іншого інструмента
зніміть зовнішні панелі корпусу бритви. Якщо
потрібно, зніміть додаткові гвинти та/або деталі,
доки не побачите плату з акумуляторною
батареєю.

3 Вийміть акумуляторну батарею.

Гарантія та підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка,
відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або
прочитайте гарантійний талон.

Обмеження гарантії
Умови міжнародної гарантії не поширюються на
ріжучі блоки, оскільки вони зношуються.
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