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Ελληνικα

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A	 Λαβή
B	 Δείκτης	ρύθμισης
C	 Διακόπτης	on/off
D	 Υποδοχή	βύσματος	συσκευής	
E	 Μικρή	ξυριστική
F	 Χτένα	κουρέματος	μαλλιών
G	 Επιλογέας	ρύθμισης
H	 Κόπτης	τριχών	μύτης/αυτιών
I	 Κόπτης	ακριβείας
J	 Χτένα	ακριβείας
K	 Μικρός	κόπτης
L	 Στοιχείο	κοπής
M	 Χτένα	κοπής	γενιών
N	 Βουρτσάκι	καθαρισμού
O	 Μετασχηματιστής
P	 Βύσμα	συσκευής
Q	 Λυχνία	φόρτισης
R	 Βάση

Σημαντικό
Διαβάστε	αυτό	το	εγχειρίδιο	χρήσης	προσεκτικά	
πριν	χρησιμοποιήσετε	τη	συσκευή	και	φυλάξτε	το	για	
μελλοντική	αναφορά.

κίνδυνος
Φροντίστε	να	μη	βραχεί	ο	μετασχηματιστής.

Προειδοποίηση
Ελέγξτε	εάν	η	τάση	που	αναγράφεται	στο	
μετασχηματιστή	και	στη	συσκευή	αντιστοιχεί	
στην	τοπική	τάση	ρεύματος	προτού	συνδέσετε	τη	
συσκευή.
Μην	κόψετε	το	βύσμα	του	μετασχηματιστή	για	να	
το	αντικαταστήσετε	με	άλλο,	καθώς	αυτό	προκαλεί	
επικίνδυνες	καταστάσεις.
Αυτή	η	συσκευή	δεν	προορίζεται	για	χρήση	από	
άτομα	(συμπεριλαμβανομένων	των	παιδιών)	
με	περιορισμένες	σωματικές,	αισθητήριες	
ή	διανοητικές	ικανότητες	ή	από	άτομα	
χωρίς	εμπειρία	και	γνώση,	εκτός	και	εάν	τη	
χρησιμοποιούν	υπό	επιτήρηση	ή	έχουν	λάβει	
οδηγίες	σχετικά	με	τη	χρήση	της	συσκευής	από	
άτομο	υπεύθυνο	για	την	ασφάλειά	τους.
Τα	παιδιά	θα	πρέπει	να	επιβλέπονται	προκειμένου	
να	διασφαλιστεί	ότι	δεν	θα	παίζουν	με	τη	συσκευή.

Προσοχή
Χρησιμοποιήστε,	φορτίστε	και	αποθηκεύστε	τη	
συσκευή	σε	θερμοκρασία	μεταξύ	15°C	και	35°C.
Χρησιμοποιείτε	μόνο	το	μετασχηματιστή	που	
παρέχεται	για	να	φορτίσετε	τη	συσκευή.	
Αν	ο	μετασχηματιστής	υποστεί	βλάβη,	θα	πρέπει	
να	αντικατασταθεί	μόνο	με	αυθεντικό	προς	
αποφυγή	κινδύνου.
Μην	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	εάν	κάποιο	από	
τα	εξαρτήματα	ή	τις	χτένες	έχει	φθαρεί	ή	σπάσει	
καθώς	μπορεί	να	προκληθεί	τραυματισμός.
Να	προσέχετε	με	το	ζεστό	νερό.	Ελέγχετε	
πάντα	τη	θερμοκρασία	του	νερού	ώστε	να	μην	
προκαλέσετε	εγκαύματα	στα	χέρια	σας	εάν	το	
νερό	είναι	καυτό.
Η	συσκευή	αυτή	προορίζεται	αποκλειστικά	για	
κούρεμα	μαλλιών	ανθρώπων	και	για	κοπή	και	
περιποίηση	γενιών,	μουστακιού,	φαβοριτών,	
τριχών	μύτης,	τριχών	αυτιών	και	φρυδιών	
ανθρώπων.	Μην	τη	χρησιμοποιείτε	για	κανέναν	
άλλο	σκοπό.
Μην	δοκιμάσετε	ποτέ	να	κόψετε	τις	βλεφαρίδες	
σας.
Εάν	παρουσιαστεί	μεγάλη	αλλαγή	στη	
θερμοκρασία,	την	πίεση	ή	την	υγρασία	του	
περιβάλλοντος	της	συσκευής,	δώστε	τη	
δυνατότητα	στη	συσκευή	να	εγκλιματιστεί	για	30	
λεπτά	πριν	τη	χρησιμοποιήσετε.

Συμμόρφωση με πρότυπα
Η	συσκευή	συμμορφώνεται	με	τους	διεθνώς	
εγκεκριμένους	κανονισμούς	ασφαλείας	IEC	και	
μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	με	ασφάλεια	στο	
μπάνιο	ή	στο	ντους,	καθώς	και	να	καθαριστεί	με	
νερό	βρύσης	(Εικ.	2).
Η	συγκεκριμένη	συσκευή	της	Philips	
συμμορφώνεται	με	όλα	τα	πρότυπα	που	αφορούν	
τα	ηλεκτρομαγνητικά	πεδία	(EMF).	Εάν	γίνει	
σωστός	χειρισμός	και	σύμφωνος	με	τις	οδηγίες	
του	παρόντος	εγχειριδίου	χρήσης,	η	συσκευή	είναι	
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ασφαλής	στη	χρήση	βάσει	των	επιστημονικών	
αποδείξεων	που	είναι	διαθέσιμες	μέχρι	σήμερα.

Προετοιμασία για χρήση
Φόρτιση

Φορτίστε	τη	συσκευή	για	τουλάχιστον	10	ώρες	πριν	
τη	χρησιμοποιήσετε	για	πρώτη	φορά	ή	μετά	από	
μεγάλο	διάστημα	μη	χρήσης.
Όταν	η	συσκευή	είναι	πλήρως	φορτισμένη,	διαθέτει	
αυτονομία	λειτουργίας	έως	και	35	λεπτά.	Μην	
φορτίζετε	τη	συσκευή	για	περισσότερο	από	24	ώρες.

Η συσκευή δεν λειτουργεί με ρεύμα.
Δεν μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή στη βάση.
 1  Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή της συσκευής 

και μετά το μετασχηματιστή στην πρίζα (Εικ. 3).
Η λυχνία φόρτισης του μετασχηματιστή ανάβει 
υποδεικνύοντας ότι η συσκευή φορτίζει (Εικ. 4).

Σημείωση: Η λυχνία φόρτισης δεν αλλάζει χρώμα και δεν 
σβήνει όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως.

Βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της 
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Αποσυνδέστε	το	μετασχηματιστή	από	την	πρίζα	
όταν	η	μπαταρία	φορτιστεί	πλήρως	(το	οποίο	
διαρκεί	10	ώρες).
Μην	αφήνετε	τη	συσκευή	συνδεδεμένη	στην	πρίζα	
για	περισσότερο	από	24	ώρες.
Δύο	φορές	το	χρόνο	να	αφήνετε	το	μοτέρ	σε	
λειτουργία	μέχρι	να	σταματήσει	προκειμένου	να	
αποφορτιστεί	τελείως	η	μπαταρία.	Στη	συνέχεια	
να	επαναφορτίζετε	πλήρως	την	μπαταρία.

Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων
Όλα	τα	εξαρτήματα	(στοιχείο	κοπής,	κόπτης	
ακριβείας,	μικρός	κόπτης,	μικρή	ξυριστική	και	κόπτης	
τριχών	μύτης/αυτιών)	μπορούν	να	προσαρτηθούν	και	
να	αφαιρεθούν	με	τον	ίδιο	τρόπο.

 1  Για να προσαρτήσετε ένα εξάρτημα, πιέστε το 
πάνω τη λαβή (Εικ. 5).

 2  Για να αφαιρέσετε ένα εξάρτημα, τραβήξτε το 
από τη λαβή.  (Εικ. 6)

κούρεμα μαλλιών
Προετοιμασία για κούρεμα μαλλιών

Βεβαιωθείτε	ότι	η	συσκευή	είναι	πλήρως	φορτισμένη	
όταν	αρχίζετε	το	κούρεμα.
Δεν	είναι	δυνατή	η	λειτουργία	της	συσκευής	με	ρεύμα.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καθαρά, στεγνά 
μαλλιά. Μην την χρησιμοποιείτε σε φρεσκολουσμένα 
μαλλιά.
 1  Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι του ατόμου που θα 

κουρέψετε βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το στήθος 
σας. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζετε ότι όλα 
τα μέρη του κεφαλιού του είναι ορατά και εύκολα 
προσβάσιμα. 

 2  Χτενίστε τα μαλλιά προς τη φορά των 
τριχών (Εικ. 7).

 3  Τοποθετήστε το στοιχείο κοπής πάνω στη 
λαβή (δείτε την ενότητα ‘Προσάρτηση/αφαίρεση 
εξαρτημάτων’ στο κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για 
χρήση’). 
κούρεμα με τη χτένα κουρέματος μαλλιών 

 1  Σύρετε τη χτένα κουρέματος μαλλιών στις 
εγκοπές-οδηγούς και στις δύο πλευρές της 
λαβής (‘κλικ’) (Εικ. 8).

 2  Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω 
ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή 
ρύθμιση (Εικ. 9).
Ο δείκτης ρύθμισης στο πίσω μέρος 
της συσκευής εμφανίζει την επιλεγμένη 
ρύθμιση.  (Εικ. 10)

Στον	πίνακα	εμφανίζεται	το	μήκος	των	μαλλιών	μετά	
το	κούρεμα	σε	διαφορετικές	ρυθμίσεις.	
Όταν	πρόκειται	να	κουρευτείτε	για	πρώτη	φορά,	
ξεκινήστε	με	την	υψηλότερη	ρύθμιση	(9)	για	να	
εξοικειωθείτε	με	τη	συσκευή.	
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Ρυθμίσεις της χτένας κουρέματος 
μαλλιών

Ρύθμιση 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μήκος 
μαλλιών μετά 
το κούρεμαn 
(mm)

4 6 8 10 12 14 16 18 20

Συμβουλή: Σημειώστε κάπου τις ρυθμίσεις μήκους 
μαλλιών που επιλέξατε για να δημιουργήσετε ένα 
συγκεκριμένο στυλ ως υπενθύμιση για μελλοντικά 
κουρέματα.
 3  Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 4  Μετακινήστε τη συσκευή αργά μέσα από τις 

τρίχες.
Για	να	κουρευτείτε	με	τον	πιο	αποτελεσματικό	
τρόπο,	μετακινείτε	τη	συσκευή	αντίθετα	από	τη	
φορά	των	τριχών.
Επειδή	δεν	αναπτύσσονται	όλες	οι	τρίχες	προς	
την	ίδια	κατεύθυνση,	θα	πρέπει	να	μετακινείτε	τη	
συσκευή	προς	διαφορετικές	κατευθύνσεις	(προς	
τα	επάνω,	προς	τα	κάτω	ή	κατά	πλάτος)	(Εικ.	11).
Βεβαιωθείτε	ότι	το	επίπεδο	τμήμα	της	χτένας	
είναι	πάντα	σε	πλήρη	επαφή	με	το	κεφάλι	
προκειμένου	να	έχετε	ένα	ομοιόμορφο	
αποτέλεσμα.	
Κάντε	επαναληπτικά	περάσματα	από	το	κεφάλι	
για	να	εξασφαλίσετε	ότι	θα	κόψετε	όλες	τις	τρίχες	
που	πρέπει	να	κοπούν.	
Για	να	επιτύχετε	ένα	καλό	αποτέλεσμα	με	τα	
κατσαρά,	αραιά	ή	μακριά	μαλλιά,	χρησιμοποιήστε	
μια	χτένα	για	να	οδηγήσετε	τα	μαλλιά	προς	τη	
συσκευή.

 5  Αφαιρείτε τακτικά τις κομμένες τρίχες από 
τη χτένα.

Εάν	έχουν	συσσωρευτεί	πολλές	τρίχες	στη	χτένα,	
αφαιρέστε	τη	χτένα	από	τη	συσκευή	και	φυσήξτε	ή/και	
τινάξτε	την	ώστε	να	φύγουν	οι	τρίχες.	

Διαμόρφωση περιγράμματος χωρίς τη 
χτένα κουρέματος μαλλιών

Μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	τη	συσκευή	χωρίς	
τη	χτένα	κουρέματος	μαλλιών	προκειμένου	να	
κουρέψετε	τα	μαλλιά	σας	πολύ	κοντά	(0,6	χιλ.)	ή	για	
να	διαμορφώσετε	το	περίγραμμα	στο	λαιμό	και	την	
περιοχή	γύρω	από	τα	αυτιά.

Να είστε προσεκτικοί όταν κουρεύετε χωρίς 
τη χτένα γιατί το στοιχείο κοπής κόβει κάθε τρίχα 
που ακουμπά.
 1  Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω 

και τραβήξτε τη χτένα από τη λαβή.  (Εικ. 12)
 2  Πριν ξεκινήσετε τη διαμόρφωση της γραμμής 

των μαλλιών γύρω από τα αυτιά, χτενίστε τις 
άκρες των μαλλιών πάνω από τα αυτιά.

 3  Κρατήστε τη συσκευή σε τέτοια κλίση, ώστε 
μόνο ένα άκρο του στοιχείου κοπής να ακουμπά 
τις άκρες των μαλλιών όταν διαμορφώνετε το 
περίγραμμα γύρω από τα αυτιά (Εικ. 13).

Κόψτε	μόνο	τις	άκρες	των	μαλλιών.	Η	γραμμή	των	
μαλλιών	θα	πρέπει	να	είναι	κοντά	στα	αυτιά.

 4  Για να διαμορφώσετε το περίγραμμα στο λαιμό 
και τις φαβορίτες, γυρίστε τη συσκευή και κάντε 
κινήσεις προς τα κάτω (Εικ. 14).

Μετακινήστε	τη	συσκευή	αργά	και	απαλά.	
Ακολουθήστε	τη	φυσική	γραμμή	των	μαλλιών.

Δημιουργία σχεδίων με τον μικρό κόπτη
Μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	το	μικρό	κόπτη	για	
να	δημιουργήσετε	σχέδια	στο	κεφάλι	σας.	Ο	μικρός	
κόπτης	κόβει	τα	μαλλιά	πολύ	κοντά	(0,6	χιλ.).

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το μικρό 
κόπτη γιατί κόβει κάθε τρίχα που ακουμπά. 
 1  Τοποθετήστε το μικρό κόπτη πάνω στη λαβή 

(δείτε την ενότητα ‘Προσάρτηση/αφαίρεση 
εξαρτημάτων’ στο κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για 
χρήση’).

 2  Κάντε προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις με 
το μικρό κόπτη.
Για	να	επιτύχετε	ένα	καλό	αποτέλεσμα,	
μετακινήστε	τον	κόπτη	αντίθετα	από	τη	φορά	των	
τριχών.
Φροντίζετε	πάντα	ώστε	ο	μικρός	κόπτης	να	είναι	
σε	πλήρη	επαφή	με	το	δέρμα.
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κοπή
Προετοιμασία για κοπή

Βεβαιωθείτε	ότι	η	συσκευή	είναι	πλήρως	φορτισμένη	
πριν	αρχίσετε	την	κοπή.
Δεν	είναι	δυνατή	η	λειτουργία	της	συσκευής	με	ρεύμα.	

 1  Χτενίστε τις τρίχες που προορίζονται για κοπή 
(γένια, μουστάκι, φαβορίτες, φρύδια) με μια λεπτή 
χτένα.

 2  Τοποθετήστε το στοιχείο κοπής πάνω στη 
λαβή (δείτε την ενότητα ‘Προσάρτηση/αφαίρεση 
εξαρτημάτων’ στο κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για 
χρήση’).
κοπή γενιών με τη χτένα κοπής γενιών 

 1  Σύρετε τη χτένα κοπής γενιών στις εγκοπές-
οδηγούς και στις δύο πλευρές της λαβής 
(‘κλικ’) (Εικ. 15).

 2  Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω 
ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή 
ρύθμιση (Εικ. 16).
Ο δείκτης ρύθμισης στο πίσω μέρος της 
συσκευής εμφανίζει την επιλεγμένη ρύθμιση.

Στον	πίνακα	εμφανίζεται	το	μήκος	των	τριχών	μετά	
την	κοπή	σε	διαφορετικές	ρυθμίσεις.	
Όταν	πρόκειται	να	κόψετε	τις	τρίχες	σας	για	πρώτη	
φορά,	ξεκινήστε	με	την	υψηλότερη	ρύθμιση	(9)	για	να	
εξοικειωθείτε	με	τη	συσκευή.

Ρυθμίσεις της χτένας κοπής γενιών
Ρυθμίσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μήκος τριχών 
μετά την 
κοπή(mm)

2 4 6 8 10 12 14 16 18

 3  Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 4  Μετακινήστε τη συσκευή αργά μέσα από τις 

τρίχες (Εικ. 17).
Για	κοπή	με	τον	πιο	αποτελεσματικό	τρόπο,	
μετακινείτε	τη	συσκευή	αντίθετα	από	τη	φορά	των	
τριχών.
Επειδή	δεν	αναπτύσσονται	όλες	οι	τρίχες	προς	
την	ίδια	κατεύθυνση,	θα	πρέπει	να	μετακινείτε	τη	
συσκευή	προς	διαφορετικές	κατευθύνσεις	(προς	
τα	επάνω	ή	κατά	πλάτος).
Βεβαιωθείτε	ότι	το	επίπεδο	τμήμα	της	χτένας	
είναι	πάντα	σε	πλήρη	επαφή	με	το	δέρμα	
προκειμένου	να	έχετε	ένα	ομοιόμορφο	
αποτέλεσμα.	

 5  Αφαιρείτε τακτικά τις κομμένες τρίχες από 
τη χτένα.

Εάν	έχουν	συσσωρευτεί	πολλές	τρίχες	στη	χτένα,	
αφαιρέστε	τη	χτένα	από	τη	συσκευή	και	φυσήξτε	ή/και	
τινάξτε	την	ώστε	να	φύγουν	οι	τρίχες.	

κοπή με τη ρύθμιση για ‘αξύριστη 
εμφάνιση’ (γένια λίγων ημερών)

 1  Για να δημιουργήσετε μια ‘αξύριστη εμφάνιση’ 
(γένια λίγων ημερών), ρυθμίστε τη χτένα κοπής 
γενιών στη ρύθμιση μήκους τριχών 1.  (Εικ. 18)
κοπή γενιών χωρίς τη χτένα κοπής γενιών

Χρησιμοποιήστε	την	κοπτική	γενιών	χωρίς	τη	χτένα	
κοπής	γενιών	για	να	διαμορφώσετε	το	περίγραμμα	
στα	γένια	σας	και	για	να	αφαιρέσετε	μεμονωμένες	
τρίχες.	
Η	κοπή	χωρίς	τη	χτένα	έχει	ως	αποτέλεσμα	πολύ	
κοντά	γένια	(0,6	χιλ.).

 1  Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω 
και τραβήξτε τη χτένα κοπής γενιών από τη 
λαβή (Εικ. 19).

 2  Κάντε προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις με 
την κοπτική γενιών. Αγγίζετε ελαφρά τις τρίχες 
με το στοιχείο κοπής. 
κοπή γενιών με τον κόπτη ακριβείας και τη 
χτένα ακριβείας

Χρησιμοποιήστε	τον	κόπτη	ακριβείας	με	τη	χτένα	
ακριβείας	για	κοπή	σε	μικρότερες	περιοχές	και	για	
δημιουργία	συγκεκριμένου	στυλ	στα	γένια.	

 1  Τοποθετήστε τον κόπτη ακριβείας πάνω στη 
λαβή (δείτε την ενότητα ‘Προσάρτηση/αφαίρεση 
εξαρτημάτων’ στο κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για 
χρήση’).

,

-

-

-

 2  Σύρετε τη χτένα ακριβείας στις εγκοπές-οδηγούς 
και στις δύο πλευρές της λαβής (‘κλικ’) (Εικ. 20).

 3  Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω 
ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή 
ρύθμιση.  (Εικ. 21)
Ο δείκτης ρύθμισης στο πίσω μέρος της 
συσκευής εμφανίζει την επιλεγμένη ρύθμιση.

Στον	πίνακα	εμφανίζεται	το	μήκος	των	τριχών	μετά	
την	κοπή	σε	διαφορετικές	ρυθμίσεις.
Όταν	πρόκειται	να	κόψετε	τις	τρίχες	σας	για	πρώτη	
φορά,	ξεκινήστε	με	την	υψηλότερη	ρύθμιση	(4)	για	να	
εξοικειωθείτε	με	τη	συσκευή.

Ρυθμίσεις της χτένας ακριβείας
Ρύθμιση 1 2 3 4

Μήκος τριχών μετά την κοπή (mm) 2 4 6 8

κοπή γενιών με τον κόπτη ακριβείας 
αλλά χωρίς τη χτένα ακριβείας

Χρησιμοποιήστε	τον	κόπτη	ακριβείας	χωρίς	τη	χτένα	
ακριβείας	για	να	δώσετε	σχήμα	στο	μουστάκι	και	τις	
φαβορίτες	σας,	για	να	διαμορφώσετε	το	περίγραμμα	
και	για	να	αφαιρέσετε	μεμονωμένες	τρίχες.

 1  Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω 
και τραβήξτε τη χτένα ακριβείας από τη 
λαβή (Εικ. 22).

 2  Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση και κόψτε 
τις τρίχες στις επιθυμητές περιοχές (Εικ. 23).
Περιποίηση τριχών προσώπου (τρίχες 
μύτης, τρίχες αυτιών και φρύδια)

κοπή τριχών μύτης 
 1  Τοποθετήστε τον κόπτη τριχών μύτης/αυτιών 

πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα ‘Προσάρτηση/
αφαίρεση εξαρτημάτων’ στο κεφάλαιο 
‘Προετοιμασία για χρήση’). 

 2  Βεβαιωθείτε ότι τα ρουθούνια σας είναι καθαρά.
 3  Ενεργοποιήστε τη συσκευή και εισαγάγετε το 

άκρο του κόπτη μέσα σε ένα από τα ρουθούνια 
σας.  (Εικ. 24)

Μην εισάγετε το άκρο περισσότερο από 0,5 εκ. μέσα 
στο ρουθούνι σας. 
 4  Μετακινήστε αργά το άκρο μέσα και έξω ενώ 

ταυτόχρονα το περιστρέφετε για να αφαιρέσετε 
τις ανεπιθύμητες τρίχες.

Για	να	μειώσετε	το	γαργαλητό,	βεβαιωθείτε	ότι	πιέζετε	
το	πλαϊνό	του	άκρου	σταθερά	πάνω	στο	δέρμα.	

κοπή τριχών αυτιών
 1  Τοποθετήστε τον κόπτη τριχών μύτης/αυτιών 

πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα ‘Προσάρτηση/
αφαίρεση εξαρτημάτων’ στο κεφάλαιο 
‘Προετοιμασία για χρήση’).

 2  Καθαρίστε το κανάλι του εξωτερικού αυτιού. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κερί.

 3  Ενεργοποιήστε τη συσκευή και μετακινήστε 
απαλά το άκρο γύρω από το αυτί προκειμένου 
να αφαιρέσετε τις τρίχες που εξέχουν από το 
περιφερειακό τμήμα του αυτιού.  (Εικ. 25)

 4  Εισαγάγετε προσεκτικά το άκρο μέσα στο κανάλι 
του εξωτερικού αυτιού.  (Εικ. 26)

Μην εισάγετε το άκρο περισσότερο από 0,5 εκ. μέσα 
στο κανάλι του αυτιού, καθώς μπορεί να προκληθεί 
ζημιά στο τύμπανο. 

κοπή φρυδιών με τον κόπτη ακριβείας 
και τη χτένα ακριβείας

Χρησιμοποιήστε	τον	κόπτη	ακριβείας	με	τη	χτένα	
ακριβείας	για	να	κόψετε	τις	τρίχες	από	όλο	το	φρύδι	
σε	ομοιόμορφο	μήκος.

Μην κόβετε ποτέ τις βλεφαρίδες σας. Μην 
πλησιάζετε ποτέ πολύ κοντά στα μάτια σας!
 1  Χτενίστε τα φρύδια σας προς τη φορά των 

τριχών (Εικ. 27).
 2  Τοποθετήστε τον κόπτη ακριβείας πάνω στη 

λαβή (δείτε την ενότητα ‘Προσάρτηση/αφαίρεση 
εξαρτημάτων’ στο κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για 
χρήση’).

,

 3  Σύρετε τη χτένα ακριβείας στις εγκοπές-οδηγούς 
και στις δύο πλευρές της λαβής (‘κλικ’) (Εικ. 20).

 4  Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω 
ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή 
ρύθμιση.  (Εικ. 21)
Ο δείκτης ρύθμισης στο πίσω μέρος της 
συσκευής εμφανίζει την επιλεγμένη ρύθμιση.

Στον	πίνακα	εμφανίζεται	το	μήκος	των	τριχών	μετά	
την	κοπή	σε	διαφορετικές	ρυθμίσεις.
Όταν	πρόκειται	να	κόψετε	τις	τρίχες	σας	για	πρώτη	
φορά,	ξεκινήστε	με	την	υψηλότερη	ρύθμιση	(4)	για	να	
εξοικειωθείτε	με	τη	συσκευή.

Ρυθμίσεις της χτένας ακριβείας
Ρύθμιση 1 2 3 4

Μήκος τριχών μετά την κοπή (mm) 2 4 6 8

 5  Μετακινήστε τον κόπτη ακριβείας πάνω στο 
φρύδι από την εξωτερική άκρη του φρυδιού 
προς τη βάση της μύτης.  (Εικ. 28)
Διαμόρφωση περιγράμματος φρυδιών/
αφαίρεση μεμονωμένων τριχών του 
προσώπου με το μικρό κόπτη

Χρησιμοποιήστε	το	μικρό	κόπτη	για	να	δώσετε	σχήμα	
και	να	διαμορφώσετε	το	περίγραμμα	στα	φρύδια	σας,	
καθώς	και	για	να	αφαιρέσετε	μεμονωμένες	τρίχες	του	
προσώπου	

Μην κόβετε ποτέ τις βλεφαρίδες σας. Μην 
πλησιάζετε ποτέ πολύ κοντά στα μάτια σας!
Μην χρησιμοποιείτε το μικρό κόπτη πολύ κοντά σε 
καθρέφτη.
 1  Τοποθετήστε το μικρό κόπτη πάνω στη λαβή 

(δείτε την ενότητα ‘Προσάρτηση/αφαίρεση 
εξαρτημάτων’ στο κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για 
χρήση’).

 2  Όταν διαμορφώνετε το περίγραμμα 
των φρυδιών, τεντώστε το δέρμα του 
βλεφάρου (Εικ. 29).

 3  Κάντε προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις με 
το μικρό κόπτη.
Μετακινείτε	πάντα	το	μικρό	κόπτη	αντίθετα	από	
τη	φορά	των	τριχών.
Φροντίζετε	πάντα	ώστε	ο	μικρός	κόπτης	να	είναι	
σε	πλήρη	επαφή	με	το	δέρμα.

Ξύρισμα
Ξύρισμα με τη μικρή ξυριστική

Χρησιμοποιήστε	τη	μικρή	ξυριστική	
για	δημιουργία	ομοιόμορφου,	σωστά	διαμορφωμένου	
περιγράμματος.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μικρή ξυριστική, να την 
ελέγχετε πάντα για βλάβη ή φθορά. Εάν το πλέγμα 
ή η μονάδα κοπής έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, μην 
χρησιμοποιήσετε τη μικρή ξυριστική, καθώς μπορεί 
να προκληθεί τραυματισμός. Εάν το πλέγμα έχει 
υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε το επάνω μέρος 
της μικρής ξυριστικής ενώ εάν η μονάδα κοπής έχει 
υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε όλο το εξάρτημα 
πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη μικρή ξυριστική.
 1  Πρώτα κόψτε το περιγράμμα που θέλετε να 

ξυρίσετε με το στοιχείο κοπής χωρίς τη χτένα ή 
με τον κόπτη ακριβείας χωρίς τη χτένα. 

 2  Τοποθετήστε τη μικρή ξυριστική πάνω στη 
λαβή (δείτε την ενότητα ‘Προσάρτηση/αφαίρεση 
εξαρτημάτων’ στο κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για 
χρήση’). 

 3  Πιέστε απαλά τη μικρή ξυριστική πάνω 
στο δέρμα και μετακινήστε τη κατά μήκος 
προκειμένου να ξυριστούν οι ήδη κομμένες 
τρίχες.

Μην πιέζετε πολύ δυνατά.

καθαρισμός
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, 
συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή 
υγρά με μεγάλη οξύτητα, όπως πετρέλαιο ή ασετόν 
για να καθαρίσετε τη συσκευή. 

Σημείωση: Η συσκευή δεν χρειάζεται λίπανση.

,

-

-
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Καθαρίστε	τη	συσκευή	μετά	από	κάθε	χρήση.

 1  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την 
πρίζα.

 2  Αφαιρέστε οποιαδήποτε χτένα ή/και εξάρτημα 
από τη συσκευή.

 3  Εάν χρησιμοποιήσατε τη μικρή ξυριστική, 
ξεχωρίστε το επάνω μέρος από το κυρίως σώμα 
της (Εικ. 30).

Το πλέγμα ξυρίσματος είναι πολύ ευπαθές. 
Χειριστείτε το με προσοχή. Αντικαταστήστε το 
επάνω μέρος της μικρής ξυριστικής εάν έχει υποστεί 
βλάβη το πλέγμα ξυρίσματος.
Μην καθαρίζετε το πλέγμα ξυρίσματος με το 
βουρτσάκι, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
 4  Φυσήξτε ή/και τινάξτε τρίχες που έχουν τυχόν 

συσσωρευτεί στα εξαρτήματα ή/και στις χτένες.
 5  Καθαρίστε τα εξαρτήματα, τις χτένες και τη 

συσκευή με χλιαρό νερό ή με το βουρτσάκι 
καθαρισμού. 

 6  Καθαρίστε το μετασχηματιστή με το βουρτσάκι 
καθαρισμού ή ένα στεγνό πανί. 

Διατηρείτε το μετασχηματιστή στεγνό.

αποθήκευση
Αποθηκεύστε	τη	συσκευή	και	τα	εξαρτήματα	στη	βάση	
φόρτισης	για	να	αποφευχθούν	ζημιές.

αντικατάσταση
Αν	ο	μετασχηματιστής	υποστεί	βλάβη,	θα	πρέπει	να	
αντικατασταθεί	μόνο	με	αυθεντικό	προς	αποφυγή	
κινδύνου.
Αντικαθιστάτε	τα	φθαρμένα	ή	κατεστραμμένα	
εξαρτήματα	ή	χτένες	μόνο	με	γνήσια	ανταλλακτικά	
εξαρτήματα	ή	χτένες	της		Philips
Τα	ανταλλακτικά	εξαρτήματα,	χτένες	και	
μετασχηματιστές	της	Philips	διατίθενται	από	
τον	αντιπρόσωπο	σας	της	Philips	και	από	
εξουσιοδοτημένα	κέντρα	σέρβις	της	Philips.
Εάν	αντιμετωπίζετε	δυσκολίες	στην	ανεύρεση	
μετασχηματιστή	ή	ανταλλακτικών	εξαρτημάτων	και	
χτενών	για	τη	συσκευή,	επικοινωνήστε	με	το	Τμήμα	
Εξυπηρέτησης	Πελατών	της	Philips	στη	χώρα	σας	(θα	
βρείτε	το	τηλέφωνο	στο	διεθνές	φυλλάδιο	εγγύησης).

Περιβάλλον
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την 
πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα 
του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα 
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με 
αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία 
του περιβάλλοντος (Εικ. 31).

Η	ενσωματωμένη	επαναφορτιζόμενη	μπαταρία	
περιέχει	ουσίες	που	ενδέχεται	να	μολύνουν	το	
περιβάλλον.	Να	αφαιρείτε	πάντα	την	μπαταρία	πριν	
απορρίψετε	και	παραδώσετε	τη	συσκευή	σε	ένα	
επίσημο	σημείο	συλλογής.	Να	απορρίπτετε	την	
μπαταρία	σε	επίσημο	σημείο	συλλογής	για	μπαταρίες.	
Αν	αντιμετωπίσετε	δυσκολίες	στην	αφαίρεση	
της	μπαταρίας,	μπορείτε	να	αποτανθείτε	σε	ένα	
εξουσιοδοτημένο	κέντρο	σέρβις	της	Philips,	όπου	θα	
αφαιρέσουν	την	μπαταρία	και	θα	την	απορρίψουν	με	
τρόπο	ασφαλή	για	το	περιβάλλον.

απόρριψη της μπαταρίας

Αφαιρείτε την μπαταρία μόνο όταν είναι εντελώς 
άδεια.
 1  Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και 

αφήστε τη να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει.
 2  Αφαιρέστε οποιαδήποτε χτένα ή/και εξάρτημα 

από τη συσκευή.
 3  Αφαιρέστε το επάνω μέρος της συσκευής με ένα 

κατσαβίδι (Εικ. 32).
 4  Τραβήξτε το εσωτερικό μέρος από τη 

συσκευή (Εικ. 33).
 5  Ανοίξτε το εσωτερικό μέρος και τραβήξτε έξω 

την μπαταρία (Εικ. 34).
 6  Κόψτε τα καλώδια κοντά στην μπαταρία με ένα 

ψαλίδι.

,

Μην ξανασυνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα μετά την 
αφαίρεση της μπαταρίας.

Εγγύηση & σέρβις
Εάν	χρειάζεστε	κάποιες	πληροφορίες	ή	
αντιμετωπίζετε	κάποιο	πρόβλημα,	παρακαλούμε	
επισκεφτείτε	την	ιστοσελίδα	της	Philips	στη	διεύθυνση	
www.philips.com	ή	επικοινωνήστε	με	το	Τμήμα	
Εξυπηρέτησης	Πελατών	της	Philips	στη	χώρα	σας	
(θα	βρείτε	το	τηλέφωνο	στο	διεθνές	φυλλάδιο	
εγγύησης).	Εάν	δεν	υπάρχει	Τμήμα	Εξυπηρέτησης	
Πελατών	στη	χώρα	σας,	απευθυνθείτε	στον	τοπικό	
αντιπρόσωπο	σας	της	Philips	ή	επικοινωνήστε	με	το	
Τμήμα	Σέρβις	των	Οικιακών	Συσκευών	και	Ειδών	
Προσωπικής	Φροντίδας	BV	της	Philips.
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Türkçe

Genel Açıklamalar (Şek. 1)
A	 Kol
B	 Ayar	göstergesi
C	 Açma/kapama	düğmesi
D	 Cihaz	fişi	soketi
E	 Mikro	Tıraş	Cihazı
F	 Saç	kesme	tarağı
G	 Ayar	seçici
H	 Burun/kulak	makası
I	 Hassas	Düzeltici
J	 Hassas	tarak
K	 Mikro	düzeltici
L	 Kesici	ünite
M	 Sakal	düzeltme	tarağı
N	 Temizleme	fırçası
O	 Adaptör
P	 Cihaz	fişi
Q	 Şarj	ediliyor	ışığı
R	 Stand

Önemli
Cihazı	kullanmadan	önce	bu	kullanım	kılavuzunu	okuyun	
ve	gelecekte	de	başvurmak	üzere	saklayın.

Tehlike
Adaptörün	ıslanmamasına	özen	gösterin.

Uyarı
Cihazı	prize	takmadan	önce,	adaptörde	belirtilen	
gerilimin	yerel	şebeke	gerilimine	uygun	olup	
olmadığını	kontrol	edin.
Adaptörde	bir	dönüştürücü	bulunmaktadır.	Tehlikeli	
bir	duruma	sebep	olabileceğinden,	adaptörü	başka	bir	
fişle	değiştirmek	için	kesmeyin.
Bu	cihaz,	güvenliklerinden	sorumlu	kişilerin	nezareti	
veya	talimatları	dışında,	fiziksel,	motor	ya	da	
zihinsel	becerileri	gelişmemiş	veya	bilgi	ve	tecrübe	
açısından	eksik	kişiler	tarafından	(çocuklar	da	dahil)	
kullanılmamalıdır.
Küçük	çocukların	cihazla	oynamaları	engellenmelidir.

Dikkat
Cihaz,	15°C	-	35°C	arasında	kullanılmalı,	şarj	edilmeli	
ve	saklanmalıdır.
Cihazı	şarj	etmek	için	sadece	birlikte	verilen	adaptörü	
kullanın.	
Adaptör	hasarlıysa,	bir	tehlikeyi	önlemek	için	mutlaka	
orijinal	modeli	ile	değiştirildiğinden	emin	olun.
Cihazın	aparatları	veya	taraklarından	biri	kırık	veya	
hasarlı	ise	yaralanmalara	yol	açabileceğinden	cihazı	
kesinlikle	kullanmayın.
Sıcak	suya	dikkat	edin.	Ellerinizin	yanmaması	için	
daima	suyun	çok	sıcak	olmadığını	kontrol	edin.
Bu	cihaz	sadece	insan	saçı	kesimi	ve	sakal,	bıyık,	favori,	
burun	kılı,	kulak	kılı	ve	kaşları	düzeltmek	ve	kesmek	
için	tasarlanmıştır.	Cihazı	kesinlikle	başka	bir	amaç	için	
kullanmayın.
Cihazı,	kirpiklerinizi	düzeltmek	için	kullanmayın.
Cihaz	dikkate	değer	sıcaklık,	basınç	ya	da	nem	
değişikliklerine	maruz	kaldığında,	kullanmadan	önce	
cihazın	30	dakika	boyunca	ortam	koşullarına	uygun	
hale	gelmesini	bekleyin.

Standartlara uyum
Cihaz	uluslararası	çapta	onaylanmış	IEC	güvenlik	
düzenlemeleri	ile	uyumludur	ve	banyo	veya	duşta	
güvenli	bir	biçimde	kullanılabilir	ve	musluk	suyuyla	
temizlenebilir	(Şek.	2).
Bu	Philips	cihazı	elektromanyetik	alanlarla	(EMF)	
ilgili	tüm	standartlarla	uyumludur.	Bu	cihaz,	gereği	
gibi	ve	bu	kılavuzdaki	talimatlara	uygun	şekilde	
kullanıldığında,	bugünün	bilimsel	verilerine	göre	
kullanımı	güvenlidir.

Cihazın kullanıma hazırlanması
Şarj etme

Cihazı	ilk	kez	kullanmadan	önce	ve	uzun	süre	
kullanılmamışsa	10	saat	süreyle	şarj	edin.
Cihaz	tam	olarak	şarj	edildiğinde,	35	dakikaya	kadar	
kablosuz	olarak	kullanılabilir.	Cihazı	24	saatten	fazla	şarj	
etmeyin.

Cihaz elektriğe takılı şekilde çalışmaz.
Cihazı standtayken şarj edemezsiniz.
 1  Cihaz fişini cihazın soketine ve adaptörü de 

duvardaki prize takın (Şek. 3).
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Cihaz şarj olmaya başladığında, adaptördeki şarj 
lambası yanar (Şek. 4).

Not: Cihaz tamamen şarj olduğunda, şarj ışığı renk 
değiştirmez ve sönmez.

Şarj edilebilir pilin ömrünü uzatma
Pil	tamamen	şarj	olduğunda	(10	saat	şarj	
süresi)	adaptörün	fişini	prizden	çıkarın.
Cihazın	fişini	24	saatten	fazla	prizde	takılı	konumda	
bırakmayın.
Cihazı	2	senede	bir	kez	pilini	tamamen	bitirene	kadar	
çalıştırıp	tekrar	şarj	edin.

Aparatların takılması/çıkarılması
Tüm	aparatlar	(kesme	parçaları,	hassas	düzeltici,	mikro	
düzeltici,	mikro	tıraş	aracı	ve	burun/kulak	kılı	düzeltici),	aynı	
şekilde	takılabilir	ve	çıkarılabilir.

 1  Aparatı takmak için sapa bastırın (Şek. 5).
 2  Aparatı çıkarmak için saptan çekin.  (Şek. 6)

Saç kesme
Saç kesmek için hazırlanma

Kesmeye	başlamadan	önce	cihazın	şarjının	tamamen	dolu	
olduğundan	emin	olun.
Cihaz,	elektriğe	bağlı	olarak	çalıştırılamaz.

Cihazı sadece saçınız kuru iken kullanın. Yeni yıkanmış 
saçta kullanmayın.
 1  Kesmeye başlamadan, saçını keseceğiniz kişinin 

başının sizin göğsünüzle hizada olmasına dikkat edin. 
Bu sayede o kişinin başının tüm bölümlerini rahatça 
görebilir ve ulaşabilirsiniz. 

 2  Önce saçı uzama yönünde tarayın (Şek. 7).
 3  Kesme parçasını sapa takın (bkz. “Kullanıma 

hazırlanma” bölümünde  ‘Aparatların takılması/
çıkarılması ‘). 
Saç kesme tarağıyla saç kesimi 

 1  Saç kesme tarağını, sapın iki yanındaki kılavuz 
yivlerinde kaydırın (‘klik’ sesi duyulmalıdır) (Şek. 8).

 2  İstenilen ayar için ayar seçiciyi yıkarı ve aşağıya 
doğru bastırın (Şek. 9).
Cihazın arka kısmındaki ayar göstergesi seçili ayarı 
göstermektedir.  (Şek. 10)

Tabloda,	farklı	ayarlarda	kesme	sonrasında	saçın	ne	
uzunlukta	olacağı	gösterilmektedir.	
İlk	kes	kesim	yaptığınızda	cihaza	alışmak	için	en	yüksek	
ayarı	(9)	kullanın.	

Saç kesme tarağı ayarları
Ayar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kesme 
sonrasında saç 
uzunluğu(mm)

4 6 8 10 12 14 16 18 20

İpucu: İleride saç kesimi yaparken hatırlatıcı olması için, belirli 
bir saç modeli için uyguladığınız saç uzunluğu ayarlarını not 
edin.
 3  Cihazı açın.
 4  Saç kesme cihazını saçlarda yavaşça hareket ettirin.

En	etkili	kesim	yöntemi,	cihazı	saçların	uzama	
yönünün	tersine	hareket	ettirmektir.
Saçın	tamamı	aynı	yönde	uzamadığı	için	cihazı	farklı	
yönlerde	hareket	ettirmeniz	gerekmektedir	(yukarı,	
aşağı	veya	çapraz)	(Şek.	11).
Dengeli	bir	kesim	elde	etmek	için	tarağın	düz	kısmının	
her	zaman	kafa	derisiyle	tam	olarak	temas	ettiğinden	
emin	olun.	
Kesilmesi	gereken	tüm	saçın	kesilmesini	sağlamak	için	
baş	üzerinde	aynı	yer	üzerinden	birkaç	kez	geçin.	
Kıvırcık,	seyrek	veya	uzun	saçlarda	iyi	bir	sonuç	elde	
etmek	için	saç	kesme	cihazını	yönlendirmek	için	tarak	
kullanabilirsiniz.

 5  Taraktaki kesilmiş saçları düzenli olarak temizleyin.
Tarak	aparatında	çok	miktarda	saç	birikmiş	ise	tarak	
aparatını	çıkararak,	üfleyerek	veya	tarağı	sallayarak	saçları	
temizleyiniz.	

Saç kesme tarağı olmadan düzeltme
Saçınızı	çok	kısa	(0,6	mm)	kesmek	ya	da	ense	veya	
kulak	bölgesini	düzeltmek	için	makineyi	saç	kesme	tarağı	
olmadan	kullanabilirsiniz.
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Kesme parçası temas ettiği tüm saçları kestiği için 
taraksız kesim sırasında dikkatli olun.
 1  Ayar seçiciyi yukarı doğru bastırın ve tarağı saptan 

çıkarın.  (Şek. 12)
 2  Kulakların etrafındaki saç çizgisini düzeltmeye 

başlamadan önce, kulakların üzerindeki saç uçlarını 
tarayın.

 3  Kulak arkalarına şekil vermek için, saç kesme 
cihazını, kesici ünitenin bir köşesini saç diplerine 
değecek şekilde eğin (Şek. 13).

Sadece	saç	diplerini	kesin.	Saç	çizgisi	kulağa	yakın	olmalıdır.

 4  Enseye ve favorilere şekil vermek için, saç 
kesme cihazını çevirin ve aşağıya doğru darbeler 
uygulayın (Şek. 14).

Cihazı	yavaş	ve	yumuşak	hareket	ettirin.	Doğal	saç	çizgisini	
izleyin.

Mikro düzleticiyle kesme şekilleri
Saçlarınızı	şekilli	kesmek	için	mikro	düzelticiyi	
kullanabilirsiniz.	Bu	aparat	saçı,	deriye	çok	yakın	bir	şekilde	
keser	(0,6mm).

Temas ettiği her saçı kestiği için mikro düzelticiyi 
kullanırken dikkatli olun. 
 1  Mikro düzelticiyi sapa takın (bkz. “Kullanıma 

hazırlanma” bölümünde  ‘Aparatların takılması/
çıkarılması ‘).

 2  Mikro düzelticiyi kullanırken dikkatli ve kontrollü 
hareketler yapın.
İyi	bir	sonuç	elde	etmek	için	düzelticiyi,	saçların	
büyüme	yönünün	tersine	doğru	hareket	ettirin.
Mikro	düzelticinin	deriyle	tam	temas	halinde	
olduğundan	emin	olun.

Düzeltme
Düzeltme için hazırlanma

Düzeltme	işlemine	başlamadan	cihazın	şarjının	tamamen	
dolu	olduğundan	emin	olun.
Cihaz,	elektriğe	bağlı	olarak	çalıştırılamaz.	

 1  Düzeltilecek saçı (sakal, bıyık, favori, kaş) ince bir 
tarakla tarayın.

 2  Kesme parçasını sapa takın (bkz. “Kullanıma 
hazırlanma” bölümünde  ‘Aparatların takılması/
çıkarılması ‘).
Sakal düzeltme tarağıyla sakalın düzeltilmesi 

 1  Sakal kesme tarağını, sapın iki yanındaki kılavuz 
yivlerinde kaydırın (‘klik’ sesi duyulmalıdır) (Şek. 15).

 2  İstenilen ayar için ayar seçiciyi yukarı ve aşağıya 
doğru bastırın (Şek. 16).
Cihazın arka kısmındaki ayar göstergesi seçili ayarı 
göstermektedir.

Tabloda,	farklı	ayarlarda	düzeltme	sonrasında	saçın	ne	
uzunlukta	olacağı	gösterilmektedir.	
İlk	kes	düzeltme	işlemi	yaptığınızda	cihaza	alışmak	için	en	
yüksek	ayarı	(9)	kullanın.

Sakal düzeltme tarağı ayarları
Ayarlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Düzeltme 
sonrasında saç 
uzunluğu(mm)

2 4 6 8 10 12 14 16 18

 3  Cihazı açın.
 4  Saç kesme cihazını saçlarda yavaşça hareket 

ettirin (Şek. 17).
En	etkili	düzeltme	yöntemi,	cihazı	kılların	çıkış	
yönünün	tersine	hareket	ettirmektir.
Saçın	tamamı	aynı	yönde	uzamadığı	için	cihazı	farklı	
yönlerde	hareket	ettirmeniz	gerekmektedir	(yukarı	
veya	çapraz).
Dengeli	bir	kesim	elde	etmek	için	tarağın	düz	kısmının	
her	zaman	deriyle	tam	olarak	temas	ettiğinden	emin	
olun.	

 5  Taraktaki kesilmiş saçları düzenli olarak temizleyin.
Tarak	aparatında	çok	miktarda	saç	birikmiş	ise	tarak	
aparatını	çıkararak,	üfleyerek	veya	tarağı	sallayarak	saçları	
temizleyiniz.	

‘Kirli sakal’ ayarında düzeltme
 1  ’Kirli sakal’ için, sakal düzeltme tarağının uzunluk 

ayarını 1’e getirerek düzeltmeyi yapın.  (Şek. 18)
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Sakal düzeltme tarağını kullanmadan sakalın 
düzeltilmesi

Sakalınızı	düzeltmek	ve	tüyleri	almak	için	sakal	düzelticiyi	
sakal	düzeltme	tarağı	olmadan	kullanabilirsiniz.	
Taraksız	kesim,	çok	kısa	bir	kirli	sakal	sağlar	(0,6mm).

 1  Ayar seçiciyi yukarı doğru bastırın ve sakal 
düzeltme tarağını saptan çıkarın (Şek. 19).

 2  Sakal düzeltici ile dikkatli ve kontrollü hareketler 
yapın. Kesme parçasıyla saçlara hafifçe dokunun. 
Hassas düzeltici ve hassas tarağı kullanarak 
sakal düzeltme

Daha	küçük	alanları	düzeltmek	ve	şekilli	sakal	oluşturmak	
için	hassas	taraklı	hassas	düzelticiyi	kullanın.	

 1  Hassas düzelticiyi sapa takın (bkz. “Kullanıma 
hazırlanma” bölümünde  ‘Aparatların takılması/
çıkarılması ‘).

 2  Hassas tarağı, sapın iki yanındaki kılavuz yivlerinde 
kaydırın (‘klik’ sesi duyulmalıdır) (Şek. 20).

 3  İstenilen ayar için ayar seçiciyi yukarı ve aşağıya 
doğru bastırın.  (Şek. 21)
Cihazın arka kısmındaki ayar göstergesi seçili ayarı 
göstermektedir.

Tabloda,	farklı	ayarlarda	düzeltme	sonrasında	saçın	ne	
uzunlukta	olacağı	gösterilmektedir.
İlk	kez	düzeltme	işlemi	yaptığınızda	cihaza	alışmak	için	en	
yüksek	ayarı	(4)	kullanın.

Hassas tarak ayarları
Ayar 1 2 3 4
Düzeltme sonrasında saç uzunluğu 
(mm) 2 4 6 8

Hassas tarak olmadan hassas düzelticiyle 
sakal düzeltme

Bıyık	ve	favorilerinize	şekil	vermek,	çevresini	düzeltmek	ve	
tüyleri	almak	için	hassas	tarak	olmadan	hassas	düzelticiyi	
kullanın.

 1  Ayar seçiciyi yukarı doğru bastırın ve hassas tarağı 
saptan çıkarın (Şek. 22).

 2  Cihazı baş aşağı tutun ve istenilen alanları 
düzeltin (Şek. 23).
Yüz bölgesindeki kılları temizleme (burun, 
kulak kılları ve kaşlar)

Burun kıllarını düzeltme 
 1  Burun/ kulak kılı düzelticiyi sapa takın (bkz. 

“Kullanıma hazırlanma” bölümünde  ‘Aparatların 
takılması/çıkarılması ‘). 

 2  Burun deliklerinizin temiz olduğundan emin olun.
 3  Cihazı çalıştırın ve burun temizleme aparatını burun 

içine sokun.  (Şek. 24)
Ucu burun içine 0.5 cm’den daha fazla sokmayın. 
 4  Düzeltme ucunu yavaşça burun içinde çevirerek 

istenmeyen tüyleri temizleyin.
Gıdıklanma	hissini	azaltmak	için,	düzeltme	başlığını	yan	
kısmını	yavaşça	burun	duvarına	dayayın.	

Kulak kıllarını düzeltme
 1  Burun/ kulak kılı düzelticiyi sapa takın (bkz. 

“Kullanıma hazırlanma” bölümünde  ‘Aparatların 
takılması/çıkarılması ‘).

 2  Kulak çeperinde bulunan kılları temizleyin. Kulağın 
yağsız, temiz olmasına dikkat edin.

 3  Cihazı çalıştırın, uç kısmını kulak etrafında 
hareket ettirerek kulak çeperindeki kılları yavaşça 
temizleyin.  (Şek. 25)

 4  Çok dikkatlice, ucun başını kulağınızın dış kanalına 
sokun.  (Şek. 26)

Kesme parçasını kulak kanalına 0.5 cm’den daha fazla 
sokmayın kulak zarına zarar verebilirsiniz. 

Hassas düzeltici ve hassas tarağı 
kullanarak kaş düzeltme

Tüm	kaşı	eşit	uzunlukta	düzeltmek	için	hassas	taraklı	
hassas	düzelticiyi	kullanın.

Cihazı kirpiklerde kesinlikle kullanmayın. Cihazı 
gözünüze yakın tutmayın!!

,

 1  Önce kaşı, uzama yönünde tarayın (Şek. 27).
 2  Hassas düzelticiyi sapa takın (bkz. “Kullanıma 

hazırlanma” bölümünde  ‘Aparatların takılması/
çıkarılması ‘).

 3  Hassas tarağı, sapın iki yanındaki kılavuz yivlerinde 
kaydırın (‘klik’ sesi duyulmalıdır) (Şek. 20).

 4  İstenilen ayar için ayar seçiciyi yukarı ve aşağıya 
doğru bastırın.  (Şek. 21)
Cihazın arka kısmındaki ayar göstergesi seçili ayarı 
göstermektedir.

Tabloda,	farklı	ayarlarda	düzeltme	sonrasında	saçın	ne	
uzunlukta	olacağı	gösterilmektedir.
İlk	kez	düzeltme	işlemi	yaptığınızda	cihaza	alışmak	için	en	
yüksek	ayarı	(4)	kullanın.

Hassas tarak ayarları
Ayar 1 2 3 4
Düzeltme sonrasında saç uzunluğu 
(mm) 2 4 6 8

 5  Kaşın uç kısmından burun tabanına kadar hassas 
düzelticiyi hareket ettirin.  (Şek. 28)
Mikro düzelticiyi kullanarak kaşların 
düzeltilmesi/tüylerin alınması

Kaşlara	şekil	vermek	ve	tüyleri	almak	için	mikro	düzelticiyi	
kullanın	

Cihazı kesinlikle kirpiklerde kullanmayın. Cihazı 
gözünüze yakın tutmayın!!
Mikro düzelticiyi aynaya çok yakın bir şekilde 
kullanmayın.
 1  Mikro düzelticiyi sapa takın (bkz. “Kullanıma 

hazırlanma” bölümünde  ‘Aparatların takılması/
çıkarılması ‘).

 2  Kaşlarınızı düzeltirken göz kapağınızın derisini gerili 
tutun (Şek. 29).

 3  Mikro düzelticiyi kullanırken dikkatli ve kontrollü 
hareketler yapın.
Cihazı	her	zaman	kıl	uzama	yönünün	tersinde	hareket	
ettirin.
Mikro	düzelticinin	deriyle	tam	temas	halinde	
olduğundan	emin	olun.

Tıraş olma
Mikro tıraş aparatı ile tıraş olma

Yumuşak	ve	net	şekiller	için	mikro	tıraş	aparatını	kullanın.

Mikro tıraş aparatını kullanmadan önce hasar veya 
aşınma olup olmadığını kontrol edin. Folyo veya 
kesici parça hasarlı veya aşınmışsa yaralanmaya neden 
olabileceğinden mikro tıraş aparatını kullanmayın. Folyo 
hasar görmüşse mikro tıraş aparatının üst kısmını 
değiştirin ve kesici parça hasar görmüşse tüm aparatı 
değiştirin.
 1  Taraksız kesme parçası veya taraksız hassas 

düzelticiyi kullanarak tıraş etmek istediğiniz 
alanlarda ön düzeltme gerçekleştirin. 

 2  Mikro tıraş aparatını sapa takın (bkz. “Kullanıma 
hazırlanma” bölümünde  ‘Aparatların takılması/
çıkarılması ‘). 

 3  Mikro tıraş aparatını hafifçe deriye bastırın ve tüm 
kılları almak için düzeltilen alanlar boyunca tıraş 
edin.

Çok fazla bastırmayın.

Temizleme
Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama bezleri, 
benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya 
zarar verici sıvılar kullanmayın. 

Not: Cihazın yağlanmasına gerek yoktur.
Cihazı	her	kullanımdan	sonra	temizleyin.

 1  Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
 2  Cihaz üzerindeki tüm tarak ve/veya aparatları 

çıkarın.
 3  Mikro tıraş aparatını kullandıysanız, üst kısmını 

cihazdan çıkarın (Şek. 30).
Tıraş folyosu çok hassastır. Dikkatli tutun. Tıraş folyosu 
hasar görmüşse mikro tıraş aparatının üst kısmını 
değiştirin.
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Tıraş folyosunu kesinlikle fırça ile temizlemeyin. Zarar 
verebilirsiniz.
 4  Aparatlar ve/veya taraklarda biriken kulları üfleyin 

ve/veya sallayarak temizleyin.
 5  Aparatları, tarakları ve cihazı ılık su veya temizleme 

fırçasını kullanarak temizleyin. 
 6  Temizleme fırçası veya kuru bez kullanarak adaptörü 

temizleyin. 
Adaptörün kuru olmasını sağlayın.

Saklama
Hasar	görmemeleri	için	cihazı	ve	aparatlarını	şarj	standında	
saklayın.

Değiştirme
Adaptör	hasarlıysa,	bir	tehlikeyi	önlemek	için	mutlaka	
orijinal	modeli	ile	değiştirildiğinden	emin	olun.
Hasarlı	veya	aşınmış	aparatlar	veya	tarakları	sadece	orijinal	
Philips	aparatları	veya	taraklarıyla	değiştirin
Philips	aparatları,	tarakları	ve	adaptörleri	Philips	bayisi	veya	
yetkili	Philips	servis	merkezlerinde	bulunmaktadır.
Cihaz	için	adaptör	veya	aparat	ve	tarak	bulmakta	güçlük	
çekmeniz	halinde	bulunduğunuz	ülkedeki	Philips	Müşteri	
Merkezi	ile	iletişim	kurun	(telefon	numarası,	dünya	çapında	
garanti	broşüründe	yer	almaktadır).

Çevre
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev 
atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri 
dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim 
edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı 
olursunuz (Şek. 31).

Dahili	şarj	edilebilir	pil,	çevreyi	kirletebilecek	maddeler	
içermektedir.	Pili	atmadan	önce	mutlaka	çıkarın	ve	
cihazı	bir	resmi	toplama	noktasına	teslim	edin.	Pili,	pilleri	
toplayan	bir	resmi	toplama	noktasına	teslim	edin.	Pili	
çıkarmakta	güçlük	çekiyorsanız,	cihazı	bir	Philips	servis	
merkezine	de	verebilirsiniz.	Bu	merkezdeki	personel	pili	
sizin	yerinize	çıkaracak	ve	çevreye	zarar	vermeyecek	
şekilde	atacaktır.

Pilin atılması

Pili ancak tamamen boşaldığında çıkarın.
 1  Cihazın fişini prizden çekin ve cihazın motoru 

durana kadar cihazı çalıştırın.
 2  Cihaz üzerindeki tüm tarak ve/veya aparatları 

çıkarın.
 3  Bir tornavida kullanarak cihazın üst parçasını 

çıkarın (Şek. 32).
 4  İç parçayı cihazdan çıkarın (Şek. 33).
 5  İç parça ve pili cihazdan çekip çıkarın (Şek. 34).
 6  Pile yakın kabloları makasla kesin.
Pili çıkardıktan sonra, cihazı tekrar prize takmayın.

Garanti ve Servis
Eğer	daha	fazla	bilgiye	ihtiyaç	duyarsanız	veya	bir	sorun	
yaşarsanız,	lütfen	www.philips.com.tr	adresindeki	
Philips	web	sitesini	ziyaret	edin	veya	ülkenizde	bulunan	
Philips	Müşteri	Danışma	Merkezi	ile	iletişim	kurun	
(telefon	numaralarını	dünya	çapında	garanti	kitapçığında	
bulabilirsiniz).	Eğer	ülkenizde	Müşteri	Danışma	Merkezi	
yoksa,	yerel	Philips	yetkilinize	başvurun	veya	Philips	Ev	
Aletleri	ve	Kişisel	Bakım	BV	Servis	Departmanı	ile	iletişim	
kurun.

,
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