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Dansk

Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at 
få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du 
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. 
Med Philips Bodygroom får du en sikker, skånsom, 
hurtig og glat barbering et hvilket som helst sted på 
kroppen fra halsen og nedefter. Dette komplette body-
grooming-system består af separate, specialdesignede 
barberingstilbehør og trimmere, som giver dig den mest 
perfekte trimning og barbering af kroppen. Selv på de 
følsomme områder. Du kan bruge den i badet eller under 
bruseren, for den er 100 % vandtæt.

Generel beskrivelse (fig. 1)
a Ekstra stor (XL) trimmekam
B Indstillingsindikatorer
C Indstillingsvælger
D Extra-Sensitive-trimmerkam (XS)
E Skærfolieenhed
F Barberingstilbehør 
G Adapter 
H Lille stik
I Rensebørste
J Trimmer
k Håndgreb
L On/Off-knap
M Opladeindikator med lys
n Opbevaringsenhed
O Holder til tilbehør 
P Holder til rensebørste
Q Lille strømstik
R Oplader 

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

Fare
Sørg for, at stikket ikke bliver vådt.

advarsel
Før der sluttes strøm til apparatet, skal du kontrollere, 
om spændingsangivelsen på adapteren svarer til den 
lokale netspænding.
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
Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en 
temperatur mellem 15°C og 35°C.
Brug kun den medfølgende adapter og oplader. 
Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller skylles 
under vandhanen.
Hvis apparatet udsættes for store 
temperatursvingninger, tryk eller fugtighed, skal du 
lade det akklimatisere sig i 30 minutter, inden det 
tages i brug.
Hvis adapteren eller opladeren beskadiges, må de 
kun udskiftes med en original af samme type for at 
undgå enhver risiko. 
Anvend ikke beskadiget tilbehør eller en beskadiget 
kam, da det kan forårsage personskade.
Dette apparat er udelukkende beregnet til barbering 
og trimning af kropszoner fra halsen og nedefter. 
Brug det ikke til at barbere eller trimme ansigts- og 
hovedhår.

Overholdelse af standarder
Produktet opfylder de internationale IEC-
sikkerhedsregler og kan uden risiko bruges i kar- eller 
brusebad. Kan rengøres under rindende vand (fig. 2).
Dette Philips-apparat overholder alle standarder 
for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt 
anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i 
denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, 
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i 
dag.
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klargøring
Opladning
Oplad apparatet i mindst 10 timer før første 
anvendelse eller efter en lang periode, hvor det ikke 
er blevet brugt. Opladning tager normalt 8 timer.
Når apparatet er fuldt opladet, har det en ledningsfri 
brugstid på op til 50 minutter.
Når opladeindikatoren lyser rødt, er batteriet ved at 
være tomt (ca. 10 minutters brugstid tilbage), og du 
skal genoplade apparatet.

Bemærk: Apparatet kan kun oplades i opladeren.
	 1	 	Kontrollér,	at	apparatet	er	slukket,	når	opladningen	

påbegyndes.	
	 2	 	Sæt	det	lille	stik	i	opladeren	(fig.	3).
	 3	 	Sæt	adapteren	i	stikkontakten.
	 4	 	Sæt	apparatet	i	opladeren	(fig.	4).

Opladeindikatoren	på	adapteren	og	
opladeindikatoren	på	håndgrebet	tænder	for	at	
indikere,	at	apparatet	oplader	(fig.	5).

	 5	 	Når	apparatet	er	fuldt	opladet,	slukker	
opladeindikatoren	på	apparatet	og	på	adapteren.
Optimering af det opladelige batteris levetid

Aflad batteriet helt to gange om året ved at lade 
trimmeren køre, til motoren stopper. Genoplad herefter 
batteriet helt.

Påsætning/aftagning af tilbehør
Barberingstilbehøret og trimmeren kan sættes på og tages 
af på samme måde.

	 1	 	Tilbehøret	sættes	på	håndgrebet,	så	den	åbne	
prik	på	håndgrebet	står	ud	for	den	åbne	prik	på	
tilbehøret	(1).	Drej	derefter	tilbehøret	med	uret,	
indtil	den	åbne	prik	er	ud	for	den	farvede	prik	på	
håndgrebet	(2)	(fig.	6).

	 2	 	Tilbehøret	tages	af	ved	at	dreje	det	mod	uret,	indtil	
den	åbne	prik	på	håndgrebet	er	ude	for	den	åbne	
prik	på	tilbehøret	(1).	Derefter	kan	tilbehøret	løftes	
af	håndgrebet	(2)	(fig.	7).

sådan bruges apparatet
Apparatet kan anvendes til både våd og tør barbering/
trimning af alle kropszoner fra halsen og nedefter. Brug 
det ikke til barbering af ansigts- og hovedhår! 

Tip: Tag dig god tid, når du barberer følsomme områder 
første gang. Du skal vænne dig til at bruge apparatet. Det 
tager også lidt tid, inden huden har vænnet sig apparatet.

Trimning

Brug	aldrig	trimmeren	uden	en	trimmekam.
	 1	 	Sæt	trimmeren	på	håndgrebet	(se	

afsnittet	“Påsætning/aftagning	af	tilbehør”	i	kapitlet	
“Klargøring”).	

	 2	 	Sæt	en	af	de	to	trimmekamme	på	trimmeren	(fig.	8).
Brug XL-kammen til at trimme hår på ekstra store 
områder som f.eks. brystet, maven, ryggen og benene.
Brug XS-kammen til at trimme hår på de meget 
følsomme områder som f.eks. omkring kønsdelene, 
under armene og omkring brystvorterne.

	 3	 	Tryk	indstillingsvælgeren	op	eller	ned	for	at	vælge	
den	ønskede	indstilling	(fig.	9).
De	to	pile	på	trimmeren	viser,	hvilken	indstilling	du	
har	valgt	(fig.	10).

Tabellen viser hårets længde efter trimningen ved 
forskellige indstillinger.
Når du trimmer første gang, skal du starte med den 
højeste indstilling (5) for at gøre dig fortrolig med 
apparatet.

Indstillinger på XL- og Xs-kammene

Indstillinger Hårlængde	efter	trimning

1 3 mm

2 5 mm

3 7 mm

4 9 mm

-

-

-

,
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-

,

Indstillinger Hårlængde	efter	trimning

5 11 mm

	 4	 	Tryk	en	gang	på	on/off-knappen	for	at	tænde	for	
apparatet.

	 5	 	Før	apparatet	gennem	håret	med	langsomme	
bevægelser	(fig.	11).
Tips til trimning
Trimningen bliver mest effektiv, når apparatet 
bevæges imod hårenes vækstretning.
Sørg altid for, at kammens spidser peger i den retning, 
du bevæger apparatet.
Sørg for, at den flade del af kammen altid er i fuld 
kontakt med huden for at opnå et ensartet resultat. 
Da alle hårene ikke nødvendigvis gror i samme 
retning, skal du bevæge apparatet i forskellige 
retninger (op eller på tværs).
Trimningen er nemmest på tør hud og hår.

Barbering

Før	du	anvender	barberingstilbehøret,	skal	du	altid	
kontrollere,	om	det	er	beskadiget	eller	slidt.	Brug	
ikke	barberingstilbehøret,	hvis	skærfolieenheden	
eller	skærenheden	er	beskadigede,	da	du	risikerer	at	
komme	til	skade.	Udskift	skærfolieenheden,	hvis	den	er	
beskadiget.
	 1	 	Sæt	barberingstilbehøret	på	håndgrebet	(se	

afsnittet	“Påsætning/aftagning	af	tilbehør”	i	kapitlet	
“Klargøring”).

	 2	 	Tryk	en	gang	på	on/off-knappen	for	at	tænde	for	
apparatet.

	 3	 	Placér	skærfolien	mod	huden.
	 4	 	Bevæg	apparatet	imod	hårenes	vækstretning,	mens	

du	presser	det	let	mod	huden	(fig.	12).
Tips til barbering
Stræk huden, når du bevæger skærfolien henover den.
Sørg for, at skærfolien altid er i fuld kontakt med 
huden.
Hvis hårene er længere end 10 mm, kan du trimme 
dem først for at gøre barberingen nemmere.
Smør huden med lidt barberskum eller flydende 
sæbe, når du bruger apparatet i bruser eller bad.

Rengøring og vedligeholdelse
Rengør altid apparatet efter brug.

Brug	aldrig	trykluft,	skuresvampe	eller	skrappe	
rengøringsmidler	så	som	benzin,	acetone	eller	lignende	
til	rengøring	af	apparatet.	

Bemærk: Trimmeren og barberingstilbehøret skal ikke 
smøres.
	 1	 	Sluk	for	apparatet.
	 2	 	Fjern	eventuelle	kamme	og/eller	tilbehørsdele	fra	

apparatet.
	 3	 	Pust	og/eller	ryst	de	hår,	der	måtte	have	samlet	sig	i	

trimmeren	og/eller	trimmekammene	væk.
	 4	 	Rengør	trimmeren	og	barberingstilbehøret,	

trimmekammene	og	håndgrebet	med	lunkent	vand	
og/eller	rensebørsten.	

Se i “Trimmer” og “Barberingstilbehør”, hvordan du rengør 
delene.

	 5	 	Rengør	adapteren	med	rensebørsten	eller	en	tør	
klud.	

Sørg	for,	at	stikket	ikke	bliver	vådt.
Trimmer

	 1	 	Sæt	tommelfingeren	under	tappen	for	at	fjerne	
dækslet	på	trimmeren	(fig.	13).

	 2	 	Skyl	trimmeren	med	lunkent	vand.
	 3	 	Fjern	hårene	inden	i	trimmeren	med	rensebørsten	

og/eller	lunkent	vand	(fig.	14).
	 4	 	Når	du	har	rengjort	den,	så	sæt	dækslet	tilbage	

på	trimmeren	(“klik”)	(fig.	15).
Barberingstilbehør

	 1	 	Træk	skærfolieenheden	ud	af	
barberingstilbehøret	(fig.	16).
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Bemærk: Skærfolieenheden er meget sart og skal håndteres 
varsomt. Udskift skærfolieenheden, hvis den er beskadiget.
	 2	 	Skyl	skærfolieenheden	med	lunkent	vand.	Sørg	for	

også	at	fjerne	eventuelle	hår,	der	har	samlet	sig	
under	trimmerne.

Rengør	ikke	skærfolieenheden	med	rensebørsten,	da	
dette	kan	beskadige	den.
	 3	 	Fjern	hårene	inden	i	barberingstilbehøret	med	

rensebørsten	og/eller	lunkent	vand	(fig.	17).
	 4	 	Efter	rengøring	sættes	skærfolieenheden	tilbage	på	

barberingstilbehøret	(“klik”)	(fig.	18).

Opbevaring
Opladeren har en særlig opbevaringsenhed, hvori du kan 
opbevare trimmeren, barberingstilbehøret, rensebørsten 
og de to kamme.

	 1	 	Placér	rensebørsten	i	holderen	(fig.	19).
	 2	 	Placér	trimmeren	eller	barberingstilbehøret	oven	

på	holderen	til	tilbehør	(fig.	20).
	 3	 	Skub	de	to	trimmekamme	med	siden	ind	i	

styrerillerne	på	holderen	til	tilbehøret.	Kammenes	
spidser	skal	pege	fremad	(fig.	21).

	 4	 	Sæt	opbevaringsenheden	bag	på	opladeren	(fig.	22).
	 5	 	Træk	opbevaringsenheden	af	opladeren	for	at	fjerne	

den	(fig.	23).

Udskiftning
Hvis du bruger barberingstilbehøret meget ofte, skal du 
udskifte skærfolieenheden (typenummer TT2000) hvert år. 
En beskadiget skærfolieenhed skal udskiftes øjeblikkeligt.

	 1	 	Træk	skærfolieenheden	ud	af	
barberingstilbehøret	(fig.	16).

	 2	 	Sæt	den	nye	skærefolieenhed	på	
barberingstilbehøret	(“klik”)	(fig.	18).

Miljøhensyn
Apparatet må ikke smides ud sammen med 
almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid 
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal 
genbrugsstation. På den måde er du med til at 
beskytte miljøet (fig. 24).
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 at tage batteriet ud og bortskaffe det på 
en miljømæssig forsvarlig måde. 

Udtagning af det genopladelige batteri

Tag	kun	det	genopladelige	batteri	ud,	hvis	det	er	helt	
afladet.
	 1	 	Tag	apparatet	ud	af	opladeren,	og	lad	motoren	køre,	

indtil	det	genopladelige	batteri	er	løbet	helt	tør.
	 2	 	Fjern	eventuelle	kamme	og/eller	tilbehørsdele	fra	

håndgrebet.
	 3	 	Fjern	bagpanelet	med	en	skruetrækker	(fig.	25).
	 4	 	Fjern	begge	sidepaneler	på	håndgrebet	med	en	

skruetrækker	(fig.	26).
	 5	 	Fjern	låseklemmerne	på	venstre	og	højre	side	af	

håndgrebet	med	en	skruetrækker	(fig.	27).
	 6	 	Adskil	de	to	håndgrebsdele	(fig.	28).
	 7	 	Klip	de	to	ledninger	over	for	at	adskille	batterierne	

fra	printpladen	(fig.	29).
	 8	 	Fjern	batterierne	med	en	skruetrækker	(fig.	30).
Apparatet	må	ikke	tilsluttes	lysnettet	igen,	efter	at	det	
genopladelige	batteri	er	fjernet.

Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle 
problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside 
på adressen www.philips.com eller det lokale Philips 
Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-
Wide Guarantee” folder). Hvis der ikke findes et 
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale 
Philips-forhandler eller serviceafdelingen i Philips 
Domestic Appliances and Personal Care BV.

-

-

Gældende forbehold i reklamationsretten
Barberingstilbehøret, trimmeren og de genopladelige 
batterier er ikke omfattet af den internationale 
reklamationsret, da de udsættes for slitage.
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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 Bodygroom -ihokarvojen poisto-/trimmauslaitteen 
avulla voit siistiä koko vartalon ihokarvat kaulasta alaspäin 
turvallisesti, hellävaraisesti ja nopeasti. Täydellisessä 
järjestelmässä on erilliset karvojenajo- ja trimmauslisäosat 
herkimmillekin alueille. Voit käyttää sitä kylvyssä tai 
suihkussa, koska se on täysin vesitiivis.

Laitteen osat (kuva 1)
a Erikoissuuri (XL) trimmauskampa
B Asetuksen ilmaisin
C Asetuksen valitsin
D Erittäin hellävarainen (XS) trimmauskampa
E Teräyksikkö
F Karvojenajo-osa 
G Latauslaite 
H Pieni liitin
I Puhdistusharja
J Trimmeriosa
k Runko
L Käynnistyspainike
M Latauksen merkkivalo
n Säilytysyksikkö
O Lisäosien teline 
P Puhdistusharjan pidike
Q Liitäntä pienelle liittimelle
R Laturi 

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

Vaara
Suojaa verkkolaite kosteudelta.

Tärkeää
Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa 
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät 
laitteen sähköverkkoon.
Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda 
latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et 
aiheuta vaaratilannetta.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten 
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen 
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta 
tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän 
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja 
ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Varoitus
Käytä, lataa ja säilytä laite 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia ja 
verkkolaitetta. 
Älä koskaan upota lataustelinettä veteen äläkä 
huuhtele sitä vesihanan alla.
Jos laite siirretään tilaan, jonka lämpötila, paine tai 
kosteus poikkeaa merkittävästi aiemmasta, anna 
laitteen sopeutua uusiin olosuhteisiin noin 30 
minuuttia, ennen kuin käytät sitä.
Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda 
vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen 
tyyppinen latauslaite. 
Älä käytä vahingoittunutta lisäosaa tai kampaa, koska 
se voi aiheuttaa vammoja.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan vartalon 
ihokarvojen leikkaamiseen ja siistimiseen. Älä leikkaa 
tai siisti sillä kasvojen tai pään karvoja.

Vastaavuus standardien kanssa
Laite täyttää kansainvälisesti hyväksytyt IEC:n 
turvamääräykset, ja sitä voidaan käyttää turvallisesti 
kylvyssä tai suihkussa ja sen voi puhdistaa juoksevan 
veden alla (Kuva 2).
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia 
kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta 
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden 
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista 
tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

käyttöönotto
Lataaminen
Lataa laitetta vähintään 10 tuntia ennen ensimmäistä 
käyttökertaa ja kun laite on ollut pitkään 
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käyttämättömänä. Lataaminen kestää tavallisesti 8 
tuntia.
Kun akku on ladattu täyteen, sitä voi käyttää enintään 
50 minuuttia ilman johtoa.
Kun latausvalo palaa punaisena, akun virta on vähissä 
(käyttöaikaa on jäljellä noin 10 minuuttia) ja laite on 
ladattava.

Huomautus: Laite voidaan ladata vain sen omalla laturilla.
	 1	 	Varmista,	että	laitteen	virta	on	katkaistu,	kun	aloitat	

lataamisen.	
	 2	 	Kiinnitä	pieni	liitin	laturiin	(Kuva	3).
	 3	 	Yhdistä	verkkolaite	pistorasiaan.
	 4	 	Aseta	laite	laturiin	(Kuva	4).

Verkkolaitteessa	ja	rungossa	olevat	latausvalot	
ilmaisevat,	että	laitetta	ladataan	(Kuva	5).

	 5	 	Kun	laite	on	ladattu,	laitteen	ja	verkkolaitteen	
latausvalot	sammuvat.
akun eliniän pidentäminen

Käytä laitetta kaksi kertaa vuodessa niin kauan, että 
moottori lakkaa toimimasta. Lataa sitten akku uudelleen.

Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen
Karvojenajo- ja siistimislisäosat kiinnitetään ja irrotetaan 
samalla tavalla.

	 1	 	Kiinnitä	lisäosa	runkoon	niin,	että	rungon	avoin	
piste	osuu	lisäosassa	olevan	avoimen	pisteen	
kohdalle	(1).	Käännä	sitten	lisäosaa	myötäpäivään,	
kunnes	avoin	piste	on	rungossa	olevan	täyden	
pisteen	kohdalla	(2)	(Kuva	6).

	 2	 	Irrota	lisäosa	kääntämällä	sitä	vastapäivään,	
kunnes	rungon	avoin	piste	osuu	lisäosan	
avoimen	pisteen	kohdalle	(1).	Irrota	sitten	lisäosa	
rungosta	(2)	(Kuva	7).

käyttö
Laitteella voi poistaa tai trimmata vartalon alueen 
ihokarvoja kuivalta tai märältä iholta. Älä käytä laitetta 
kasvojen tai pään alueiden ihokarvojen ajeluun! 

Vinkki: Varaa reilusti aikaa ensimmäistä herkkien ihoalueiden 
ajokertaa varten. Laitteen käyttö edellyttää harjoittelua. Anna 
ihollesi aikaa totutella laitteen käyttöön.

Ihokarvojen trimmaaminen

Älä	käytä	trimmeriosaa	ilman	trimmauskampaa.
	 1	 	Kiinnitä	trimmeriosa	runkoon	(katso	Käyttöönotto-

kappaleen	kohta	Lisäosien	kiinnittäminen	ja	
irrottaminen).	

	 2	 	Kiinnitä	toinen	trimmauskammoista	
trimmeriosaan	(Kuva	8).
Käytä erikoissuurta trimmauskampaa suurilla alueilla, 
esimerkiksi rinnan, vatsan, selän ja jalkojen alueilla.
Käytä erittäin hellävaraista trimmauskampaa herkillä 
vartalon alueilla, esimerkiksi nivusten, kainaloiden ja 
nännien alueilla.

	 3	 	Valitse	haluamasi	asetus	painamalla	valitsinta	ylös	tai	
alas	(Kuva	9).
Trimmeriosan	kaksi	nuolta	osoittavat	käytössä	
olevan	asetuksen	(Kuva	10).

Seuraavissa taulukoissa on lueteltu leikattujen ihokarvojen 
pituudet käytettäessä eri asetuksia.
Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, totuttele sen 
ominaisuuksiin käyttämällä suurinta asetusta (5).

XL- ja Xs-ohjauskampojen asetukset

Asetukset Leikatun	ihokarvan	pituus

1 3 mm

2 5 mm

3 7 mm

4 9 mm

5 11 mm

	 4	 	Kytke	laitteeseen	virta	painamalla	laitteen	
virtapainiketta	kerran.

	 5	 	Liikuta	kotiparturia	hitaasti	hiusten	läpi	(Kuva	11).

-

-

,

-

-

,

Trimmausvihjeitä
Kun liikutat laitetta ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan, 
se leikkaa tehokkaimmin.
Varmista aina, että ohjauskamman kärjet osoittavat 
suuntaan, johon liikutat laitetta.
Varmista, että ohjauskamman sileä osa on aina tiiviisti 
kiinni ihossa, jolloin tuloksesta tulee tasainen. 
Koska kaikki hiukset eivät kasva samaan suuntaan, 
laitetta on liikuteltava eri suuntiin (ylös tai 
vaakasuunnassa).
Muotoileminen on helpompaa ihon ja ihokarvojen 
ollessa kuivat.

Ihokarvojen poisto

Tarkista	aina	ennen	karvojenajo-osan	käyttöä,	ettei	
siinä	ole	merkkejä	vauriosta	tai	kulumisesta.	Älä	käytä	
lisäosaa,	jos	sen	teräyksikkö	tai	leikkuri	on	vaurioitunut,	
koska	laitteen	käyttö	saattaa	tällöin	aiheuttaa	vammoja.	
Vaihda	vahingoittunut	teräyksikkö	uuteen.
	 1	 	Kiinnitä	karvojenajo-osa	runkoon	(katso	

Käyttöönotto-kappaleen	kohta	Lisäosien	
kiinnittäminen	ja	irrottaminen).

	 2	 	Paina	laitteen	päällä	olevaa	virtapainiketta.
	 3	 	Aseta	teräyksikkö	iholle.
	 4	 	Liikuta	laitetta	karvojen	kasvusuuntaa	

vastaan	painamalla	sitä	samalla	kevyesti	ihoa	
vasten	(Kuva	12).
käyttövinkkejä
Venytä ihoa, kun liikutat teräyksikköä iholla.
Varmista, että teräyksikkö koskettaa koko ajan ihoa.
Jos ihokarvat ovat pidempiä kuin 10 mm, voit 
helpottaa niiden poistamista lyhentämällä niitä ensin 
trimmeriosalla.
Kun käytät laitetta suihkussa tai kylvyssä, levitä iholle 
suihkusaippuaa tai partavaahtoa ennen ihokarvojen 
poistamista.

Puhdistus ja hoito
Puhdista laite aina käytön jälkeen.

Älä	käytä	paineilmaa,	naarmuttavia	tai	syövyttäviä	
puhdistusaineita	tai	-välineitä	laitteen	puhdistamiseen	
(kuten	bensiiniä	tai	asetonia).	

Huomautus: Trimmeri- ja karvojenajo-osaa ei tarvitse voidella.
	 1	 	Katkaise	laitteesta	virta.
	 2	 	Irrota	kammat	ja/tai	lisäosat	laitteesta.
	 3	 	Poista	trimmeriosaan	ja/tai	ohjauskampoihin	

kertyneet	karvat	puhaltamalla	tai	ravistamalla.
	 4	 	Puhdista	trimmeri-	ja	karvojenajo-osat,	

trimmauskammat	ja	runko	haalealla	vedellä	ja/tai	
puhdistusharjalla.	

Lisätietoja trimmeri- ja karvojenajo-osien puhdistamisesta 
on kohdissa Trimmeriosa ja Karvojenajo-osa.

	 5	 	Puhdista	verkkolaite	puhdistusharjalla	tai	kuivalla	
liinalla.	

Suojaa	verkkolaite	kosteudelta.
Trimmeriosa

	 1	 	Irrota	trimmeriosan	kansi	peukalolla	(Kuva	13).
	 2	 	Huuhtele	trimmeriosa	haalealla	vedellä.
	 3	 	Poista	karvat	trimmeriosan	sisältä	puhdistusharjalla	

ja/tai	haalealla	vedellä	(Kuva	14).
	 4	 	Napsauta	kansi	takaisin	paikalleen	puhdistuksen	

jälkeen	(Kuva	15).
karvojenajo-osa

	 1	 	Vedä	teräyksikkö	irti	karvojenajo-osasta	(Kuva	16).

Huomautus: Teräyksikkö on hyvin herkkä. Käsittele sitä 
varovasti. Vaihda teräyksikkö, jos se on vioittunut.
	 2	 	Huuhtele	teräyksikkö	haalealla	vedellä.	Muista	myös	

poistaa	trimmerien	alle	kertyneet	karvat.
Älä	puhdista	teräyksikköä	puhdistusharjalla,	sillä	se	
saattaa	aiheuttaa	vahinkoa.
	 3	 	Poista	karvat	karvojenajo-osan	sisältä	

puhdistusharjalla	ja/tai	haalealla	vedellä	(Kuva	17).

-

-

-

-

-

-
-
-

-
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	 4	 	Napsauta	teräyksikkö	takaisin	paikalleen	
puhdistuksen	jälkeen	(Kuva	18).

säilytys
Laturissa on erillinen säilytysyksikkö trimmeri- ja 
karvojenajo-osille, puhdistusharjalle ja ohjauskammoille.

	 1	 	Aseta	puhdistusharja	pidikkeeseensä	(Kuva	19).
	 2	 	Aseta	trimmeri-	ja	karvojenajo-osat	

lisäosapidikkeen	päälle	(Kuva	20).
	 3	 	Liu’uta	trimmauskammat	sivuttain	lisäosapidikkeen	

ohjausuriin.	Kampojen	piikit	osoittavat	
eteenpäin	(Kuva	21).

	 4	 	Liu’uta	säilytysyksikkö	laturin	takaosaan	(Kuva	22).
	 5	 	Irrota	säilytysyksikkö	vetämällä	se	irti	

laturista	(Kuva	23).

Varaosat
Jos käytät karvojenajo-osaa usein, vaihda teräyksikkö 
(tyyppinumero TT2000) vuosittain. Vaihda vahingoittunut 
teräyksikkö välittömästi.

	 1	 	Vedä	teräyksikkö	irti	karvojenajo-osasta	(Kuva	16).
	 2	 	Napsauta	uusi	teräyksikkö	paikalleen	karvojenajo-

osaan	(Kuva	18).

Ympäristöasiaa
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen 
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun 
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään 
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 24).
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. 

akun poistaminen

Varmista,	että	akku	on	poistettaessa	täysin	tyhjä.
	 1	 	Ota	laite	pois	laturista	ja	anna	moottorin	käydä,	

kunnes	akku	on	täysin	tyhjä.
	 2	 	Irrota	kammat	ja/tai	lisäosat	rungosta.
	 3	 	Irrota	takapaneeli	pienellä	ruuvitaltalla	(Kuva	25).
	 4	 	Irrota	rungon	molemmat	sivupaneelit	

ruuvitaltalla	(Kuva	26).
	 5	 	Avaa	rungon	molemmilla	sivuilla	olevat	kiinnikkeet	

ruuvitaltalla	(Kuva	27).
	 6	 	Irrota	rungon	osat	toisistaan	(Kuva	28).
	 7	 	Irrota	akut	piirikortista	katkaisemalla	kaksi	

johtoa	(Kuva	29).
	 8	 	Irrota	akut	ruuvimeisselillä	(Kuva	30).
Älä	kytke	laitetta	verkkovirtaan	akun	poistamisen	
jälkeen.

Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy 
Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com 
tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero 
löytyy kansainvälisestä takuulehtisestä). Voit myös ottaa 
yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan 
huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances 
and Personal Care BV:n huolto-osastoon.

Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske karvojenajo-osaa, 
trimmeriosaa eikä akkuja, koska ne kuluvat käytössä.

-

-
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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. 
Philips Bodygroom gir deg en trygg, skånsom, rask og glatt 
barbering av alle kroppsdeler fra halsen og ned. Dette 
fullstendige kroppspleiesystemet består av avtakbare, 
spesielt utformede barberings- og trimmingstilbehør som 
gir deg perfekt trimming og barbering. Selv i de sensitive 
områdene. Du kan bruke den i badekaret eller i dusjen, 
siden den er 100 % vanntett.

Generell beskrivelse (fig. 1)
a Extra-Large (XL) trimmekam
B Innstillingsindikasjon
C Innstillingsvelger
D Extra-Sensitive (XS) trimmekam
E Skjærefolieenhet
F Barberingstilbehør 
G Adapter 
H Liten kontakt
I Rengjøringsbørste
J Trimmetilbehør
k Håndtak
L Av/på-knapp
M Ladelampe
n Oppbevaringsenhet
O Holdertilbehør 
P Holder for rengjøringsbørste
Q Uttak for liten kontakt
R Lader 

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, 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 skal brukes, lades og oppbevares ved en 
temperatur mellom 15 og 35 °C.
Bruk bare adapteren og laderen som følger med. 
Laderen må aldri senkes ned i vann eller skylles under 
springen.
Hvis apparatet utsettes for store svingninger i 
temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la apparatet 
akklimatisere seg i 30 minutter før du bruker det.
Hvis adapteren eller laderen er skadet, må du alltid 
sørge for å bytte den ut med en av original type for å 
unngå at det oppstår farlige situasjoner. 
Ikke bruk et skadet tilbehør eller en skadet kam siden 
dette kan føre til skade.
Dette apparatet er bare beregnet på barbering og 
trimming av kroppsdeler fra halsen og ned. Ikke bruk 
det til å barbere eller trimme ansiktshår eller hodehår.

Overholdelse av standarder
Apparatet oppfyller de internasjonalt godkjente IEC-
sikkerhetskravene. Det kan trygt brukes i badekaret 
eller dusjen og rengjøres under springen (fig. 2).
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
Lad apparatet i minst 10 timer før du bruker det for 
første gang, eller når det ikke har vært i bruk på lang 
tid. Ladingen tar vanligvis åtte timer.
Når apparatet er fulladet, har det opptil 50 minutters 
ledningsfri brukstid.
Når ladelampen lyser rødt, er batteriet lavt (omtrent 
10 minutter driftstid igjen), og du må lade opp 
apparatet.

Merk: Apparatet kan bare lades i laderen.
	 1	 	Sørg	for	at	apparatet	er	slått	av	når	du	setter	det	til	

lading.	
	 2	 	Sett	den	lille	kontakten	i	laderen	(fig.	3).
	 3	 	Sett	adapteren	i	stikkontakten.
	 4	 	Sett	apparatet	i	laderen	(fig.	4).

Ladelampen	på	adapteren	og	ladelampen	på	
håndtaket	lyser	for	å	vise	at	apparatet	lader	(fig.	5).

	5	 	Når	apparatet	er	fulladet,	slukkes	ladelampen	på	
apparatet	og	på	adapteren.
Forlenge levetiden på det oppladbare 
batteriet

Tøm batteriet helt to ganger i året ved å la motoren gå til 
den stopper. Lad deretter batteriet helt opp.

sette på / ta av tilbehør
Barberings- og trimmetilbehøret kan settes på og tas av 
på samme måte.

	1	 	Sett	tilbehøret	på	håndtaket	slik	at	det	åpne	
punktet	på	håndtaket	er	på	linje	med	det	åpne	
punktet	på	tilbehøret,	for	å	feste	det	(1).	Snu	
deretter	tilbehøret	med	klokken	til	det	åpne	
punktet	er	på	linje	med	det	fylte	punktet	på	
håndtaket	(2)	(fig.	6).

	2	 	Snu	tilbehøret	mot	klokken	til	det	åpne	punktet	
på	håndtaket	er	på	linje	med	det	åpne	punktet	
på	tilbehøret,	for	å	fjerne	det	(1).	Løft	deretter	
tilbehøret	av	håndtaket	(2)	(fig.	7).

Bruke apparatet
Du kan bruke apparatet vått eller tørt til å barbere hår på 
hele kroppen fra halsen og ned. Ikke bruk det til å barbere 
hår i ansiktet eller på hodet. 

Tips: Ta deg god tid når du barberer sensitive områder for 
første gang. Du må få litt trening med apparatet. Huden 
trenger også litt tid til å venne seg til apparatet.

Trimming

Bruk	aldri	trimmetilbehøret	uten	en	trimmekam.
	1	 	Sett	trimmetilbehøret	på	håndtaket	(se	delen	Sette	

på	/	ta	av	tilbehør	i	avsnittet	Før	bruk).	
	2	 	Sett	en	av	de	to	trimmekammene	på	

trimmetilbehøret	(fig.	8).
Bruk XL-kammen til å trimme hår på ekstra store 
områder, som brystkassen, magen, ryggen og føttene.
Bruk XS-kammen til å trimme hår på ekstra sensitive 
områder som kjønnshårområder, under armene og 
rundt brystvortene.

	3	 	Skyv	innstillingsvelgeren	oppover	eller	nedover	for	
ønsket	innstilling	(fig.	9).
De	to	pilene	på	trimmetilbehøret	viser	innstillingen	
du	har	valgt	(fig.	10).

Tabellen viser hvor langt håret blir etter trimming med de 
forskjellige innstillingene.
Når du trimmer for første gang, begynner du med den 
høyeste innstillingen (5) slik at du blir kjent med apparatet.

Innstillinger for XL- og Xs-kammer

Innstillinger Hårlengde	etter	trimming

1 3 mm

2 5 mm

3 7 mm

4 9 mm

-

-

-

,

-

-

,

Innstillinger Hårlengde	etter	trimming

5 11 mm

	 4	 	Trykk	på	av/på-knappen	én	gang	for	å	slå	på	
apparatet.

	 5	 	Beveg	apparatet	langsomt	gjennom	håret	(fig.	11).
Trimmetips
Det er mest effektivt å bevege apparatet mot 
hårvekstens retning.
Kontroller alltid at tuppene på kammen peker i den 
retningen du beveger apparatet.
Kontroller at den flate delen av kammen alltid er 
i kontakt med hodebunnen, slik at du får et jevnt 
resultat. 
Siden alt håret ikke vokser i samme retning, må du 
bevege apparatet i forskjellige retninger (oppover 
eller på tvers).
Det er enklere å trimme hårene når huden og håret 
er tørt.

Barbering

Før	du	bruker	barberingstilbehøret,	må	du	alltid	
kontrollere	at	det	er	skadefritt	og	ikke	slitt.	Ikke	
bruk	barberingstilbehøret	hvis	folieenheten	eller	
skjæreren	er	skadet,	fordi	det	kan	føre	til	skader.	Hvis	
skjærefolieenheten	er	skadet,	må	du	skifte	den	ut.
	 1	 	Sett	barberingstilbehøret	på	håndtaket	(se	delen	

Sette	på	/	ta	av	tilbehør	i	avsnittet	Før	bruk).
	 2	 	Trykk	på	av/på-knappen	én	gang	for	å	slå	på	

apparatet.
	 3	 	Plasser	skjærefolien	på	huden.
	 4	 	Beveg	apparatet	mot	hårveksten	mens	du	presser	

lett	ned	mot	huden	(fig.	12).
Barberingstips
Strekk huden når du beveger skjærefolien over den.
Kontroller at skjærefolien alltid er helt i kontakt med 
huden.
Hvis hårene er lenger enn 10 mm, kan du trimme 
dem først for å gjøre barberingen enklere.
Når du bruker apparatet i dusjen eller badekaret, bør 
du bruke litt barberskum eller dusjsåpe på huden.

Rengjøring og vedlikehold
Rengjør alltid apparatet etter bruk.

Bruk	aldri	trykkluft,	skurebørster,	skuremidler	eller	
væsker	som	bensin	eller	aceton,	til	å	rengjøre	apparatet.	

Merk: Trimme- og barberingstilbehøret har ikke behov for 
smøring.
	1	 	Slå	av	apparatet.
	2	 	Fjern	kammer	og/eller	annet	tilbehør	fra	apparatet.
	3	 	Blås	eller	rist	ut	eventuelle	hår	som	har	samlet	seg	i	

trimmetilbehøret	og/eller	trimmekammene.
	4	 	Rengjør	trimme-	og	barberingstilbehøret,	

trimmekammene	og	håndtaket	med	lunkent	vann	
og/eller	med	rengjøringsbørsten.	

Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør 
trimme- og barberingstilbehøret i Trimmetilbehør og 
Barberingstilbehør nedenfor.

	5	 	Rengjør	adapteren	med	rengjøringsbørsten	eller	
med	en	tørr	klut.	

Pass	på	at	adapteren	ikke	blir	våt.
Trimmetilbehør

	1	 	Sett	tommelen	under	tappen	for	å	fjerne	dekselet	
fra	trimmetilbehøret	(fig.	13).

	2	 	Rens	trimmetilbehøret	med	lunkent	vann.
	3	 	Fjern	hårene	fra	innsiden	på	trimmetilbehøret	med	

rengjøringsbørsten	og/eller	lunkent	vann	(fig.	14).
	4	 	Når	du	har	rengjort	dekselet,	setter	du	det	tilbake	

på	trimmetilbehøret	med	et	klikk	(fig.	15).
Barberingstilbehør

	1	 	Trekk	skjærefolien	ut	av	
barberingstilbehøret	(fig.	16).

Merk: Skjærefolien er svært ømfintlig. Håndter den forsiktig. 

-

-

-

-
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Skift ut skjærefolieenheten hvis den er skadet.
	2	 	Skyll	skjærefolieenheten	med	lunkent	vann.	Sørg	for	

at	du	også	fjerner	eventuelle	hår	som	har	samlet	
seg	under	trimmerne.

Ikke	rengjør	skjærefolieenheten	med	rengjøringsbørsten,	
da	dette	kan	medføre	skade.
	3	 	Fjern	hårene	fra	innsiden	på	barberingstilbehøret	

med	rengjøringsbørsten	og/eller	lunkent	
vann	(fig.	17).

	4	 	Etter	rengjøringen	fester	du	skjærefolieenheten	
tilbake	på	barberingstilbehøret	med	et	klikk	(fig.	18).

Oppbevaring
Laderen har en spesiell oppbevaringsenhet der du 
kan oppbevare trimme- eller barberingstilbehøret, 
rengjøringsbørsten og de to kammene.

	1	 	Plasser	rengjøringsbørsten	i	
børsteholderen	(fig.	19).

	2	 	Plasser	trimme-	eller	barberingstilbehøret	på	
toppen	av	tilbehørsholderen	(fig.	20).

	3	 	Skyv	de	to	trimmekammene	sidelengs	inn	i	
styresporet	på	tilbehørsholderen.	Tuppen	på	
kammen	må	peke	fremover	(fig.	21).

	4	 	Skyv	oppbevaringsenheten	på	baksiden	av	
laderen	(fig.	22).

	5	 	Hvis	du	vil	fjerne	oppbevaringsenheten,	trekker	du	
den	av	baksiden	på	laderen	(fig.	23).

Utskifting
Hvis du bruker barberingstilbehøret svært ofte, må du 
erstatte skjæringsfolieenheten (typenummer TT2000) 
hvert år. Skift skjærefolieenheten som er skadet, 
umiddelbart.

	1	 	Trekk	skjærefolien	ut	av	
barberingstilbehøret	(fig.	16).

	2	 	Trykk	den	nye	skjærefolieenheten	på	
barberingstilbehøret	med	et	klikk	(fig.	18).

Miljø
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall 
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en 
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på 
miljøet (fig. 24).
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 behandle det på en 
miljøvennlig måte. 

Fjerne det oppladbare batteriet

Fjern	det	oppladbare	batteriet	kun	hvis	det	er	helt	tomt.
	1	 	Ta	apparatet	ut	av	laderen	og	la	motoren	kjøre	til	

det	oppladbare	batteriet	er	helt	tomt.
	2	 	Fjern	kammer	og/eller	annet	tilbehør	fra	håndtaket.
	3	 	Fjern	dekselet	bak	med	en	skrutrekker	(fig.	25).
	4	 	Fjern	begge	sidepanelene	fra	håndtaket	med	en	

skrutrekker	(fig.	26).
	5	 	Fjern	klemmene	på	venstre	og	høyre	side	på	

håndtaket	med	en	skrutrekker	(fig.	27).
	6	 	Skill	de	to	delene	på	håndtaket	(fig.	28).
	7	 	Kutt	de	to	ledningene	for	å	skille	batteriene	fra	

kretskortet	(fig.	29).
	8	 	Fjern	batteriene	med	en	skrutrekker	(fig.	30).
Du	må	ikke	koble	apparatet	til	strømnettet	når	du	har	
tatt	ut	det	oppladbare	batteriet.

Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå 
til Philips’ Internett-sider på www.philips.com eller ta 
kontakt med Philips’ kundestøtte der du befinner deg 
(du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det 
ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan 
du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller 

-

-

serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and 
Personal Care BV.

Begrensninger i garantien
Barberingstilbehøret, trimmetilbehøret og de oppladbare 
batteriene dekkes ikke av den internasjonale garantien, 
fordi de er slitedeler.
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Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra 
maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan 
du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. 
Med Philips Bodygroom kan du raka hela kroppen 
nedanför halsen på ett säkert, behagligt, snabbt 
och smidigt sätt. Det här kompletta systemet för 
kroppshårstrimning består av separata specialdesignade 
raknings- och trimmertillbehör, så att du kan uppnå den 
perfekta trimningen och rakningen. Även på kroppens 
känsligaste områden. Du kan använda den i badet eller 
duschen, eftersom den är 100 % vattentät.

allmän beskrivning (Bild 1)
a Trimkam för stora områden (XL)
B Inställningsindikatorer
C Inställningsväljare
D Trimkam för extra känslig hud (XS)
E Skärbladsenhet
F Rakningstillbehör 
G Adapter 
H Liten kontakt
I Rengöringsborste
J Trimmertillbehör
k Handtag
L På/av-knapp
M Laddningslampa
n Förvaringsenhet
O Tillbehörshållare 
P Hållare för rengöringsborste
Q Anslutning för liten kontakt
R Laddare 

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

Fara
Se till att adaptern aldrig blir blöt.

Varning
Kontrollera att den nätspänning som anges på 
adaptern motsvarar den lokala nätspänningen innan 
du ansluter 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.

Var försiktig
Använd, ladda och förvara apparaten vid en 
temperatur på mellan 15 °C och 35 °C.
Använd endast den medföljande adaptern och 
laddaren. 
Sänk aldrig ned laddaren i vatten och skölj den inte 
under kranen.
Om apparaten utsätts för stora förändringar vad 
gäller temperatur, tryck eller fuktighet ska du låta den 
acklimatiseras i 30 minuter innan du använder den.
Om adaptern eller laddaren skadas ska de alltid 
ersättas med originalmodell för att farliga situationer 
inte ska uppstå. 
Använd inte tillbehören eller kammen om de är 
skadade, eftersom det kan leda till att du gör dig illa.
Den här apparaten är endast avsedd för rakning och 
trimning av kroppsdelar nedanför halsen. Använd inte 
apparaten till att raka bort skägg eller hår på huvudet.

Överensstämmelse med standarder
Apparaten uppfyller de internationellt godkända 
IEC-säkerhetsföreskrifterna och kan användas 
säkert i badet eller duschen och rengöras under 
kranen (Bild 2).
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
Ladda apparaten i minst 10 timmar innan du 
använder den första gången och om du inte har 
använt den under en längre tid. Laddningen tar 
vanligen 8 timmar.
När apparaten är fulladdad har den en sladdlös 
drifttid på upp till 50 minuter.
När laddningslampan lyser rött börjar batteriet bli 
urladdat (cirka 10 minuters användningstid återstår) 
och du måste ladda upp apparaten igen.

Obs! Det går endast att ladda upp apparaten i laddaren.
	 1	 	Se	till	att	apparaten	är	avstängd	när	du	laddar	den.	
	 2	 	Sätt	i	den	lilla	kontakten	i	laddaren	(Bild	3).
	 3	 	Sätt	i	adaptern	i	vägguttaget.
	 4	 	Placera	apparaten	i	laddaren	(Bild	4).

Laddningslampan	på	adaptern	och	laddningslampan	
på	handtaget	tänds	för	att	visa	att	apparaten	
laddas	(Bild	5).

	 5	 	När	apparaten	är	fulladdad	släcks	laddningslampan	
på	apparaten	och	adaptern.
Ge det laddningsbara batteriet maximal 
livslängd

Ladda ur batteriet helt två gånger om året genom att låta 
motorn gå tills den stannar. Ladda sedan upp batteriet 
helt igen.

sätta fast/ta loss tillbehör
Rakningstillbehöret och trimmertillbehöret kan sättas fast 
och tas loss på samma sätt.

	 1	 	När	du	fäster	tillbehöret	placerar	du	handtaget	så	
att	den	ofyllda	ringen	på	handtaget	är	i	linje	med	
den	ofyllda	ringen	på	tillbehöret	(1).	Vrid	sedan	
tillbehöret	medurs	tills	den	ofyllda	ringen	är	i	linje	
med	den	fyllda	ringen	på	handtaget	(2)	(Bild	6).

	 2	 	När	du	tar	loss	tillbehöret	vrider	du	det	moturs	
tills	den	ofyllda	ringen	på	handtaget	är	i	linje	med	
den	ofyllda	ringen	på	tillbehöret	(1).	Lyft	sedan	bort	
tillbehöret	från	handtaget	(2)	(Bild	7).

använda apparaten
Du kan använda apparaten på både våt och torr hud för 
att raka bort eller trimma hår på alla delar av kroppen 
nedanför halsen. Använd den inte till att raka bort skägg 
eller hår på huvudet. 

Tips: Ta god tid på dig när du rakar känsliga områden för 
första gången. Du måste lära dig att använda apparaten. 
Det kan också ta lite tid för huden att anpassa sig till 
apparaten.

Trimning

Använd	aldrig	trimmertillbehöret	utan	trimkammen.
	 1	 	Sätt	fast	trimmertillbehöret	på	handtaget	(se	

avsnittet	Sätta	fast/ta	loss	tillbehör	i	kapitlet	
Förberedelser	inför	användning).	

	 2	 	Sätt	en	av	de	två	trimkammarna	på	
trimmertillbehöret	(Bild	8).
Använd XL-kammen för att trimma hår på stora 
områden, till exempel bröstkorgen, bålen, ryggen och 
benen.
Använd XS-kammen för att trimma hår på känsliga 
områden, till exempel runt genitalierna, i armhålorna 
och runt bröstvårtorna.

	 3	 	Tryck	inställningsväljaren	uppåt	eller	nedåt	för	att	
ställa	in	önskad	inställning	(Bild	9).
De	två	pilarna	på	trimmertillbehöret	visar	vilken	
inställning	som	används	(Bild	10).

I tabellen visas hur långt håret kommer att bli efter 
trimning med olika inställningar.
När du trimmar första gången börjar du med den högsta 
inställningen (5) så att du kan bekanta dig med apparaten.

Inställningar för XL- och Xs-kammen

Inställningar Hårlängd	efter	trimning

1 3 mm

2 5 mm

-

-

-

,

-

-

,

Inställningar Hårlängd	efter	trimning

3 7 mm

4 9 mm

5 11 mm

	 4	 	Slå	på	apparaten	genom	att	trycka	på	på/av-knappen	
en	gång.

	 5	 	För	hårklipparen	långsamt	genom	håret	(Bild	11).
Trimningstips
För trimmern i riktning mot hårväxten så trimmar du 
mest effektivt.
Se till att kammens spetsar pekar i den riktning du för 
apparaten.
Se till att den platta delen av kammen alltid har full 
kontakt med huden så att du får ett jämnt resultat. 
Eftersom allt hår inte växer åt samma håll måste 
du föra apparaten i olika riktningar (uppåt eller 
tvärsöver).
Det är enklare att trimma om huden och håret är 
torra.

Rakning

Innan	du	använder	rakningstillbehöret	bör	du	alltid	
kontrollera	om	det	är	skadat	eller	slitet.	Använd	
inte	rakningstillbehöret	om	skärbladsenheten	eller	
skärmekanismen	är	skadad,	eftersom	det	kan	leda	till	
att	du	gör	dig	illa.	Om	skärbladsenheten	är	skadad	byter	
du	ut	den.
	 1	 	Sätt	fast	rakningstillbehöret	på	handtaget	(se	

avsnittet	Sätta	fast/ta	loss	tillbehör	i	kapitlet	
Förberedelser	inför	användning).

	 2	 	Slå	på	apparaten	genom	att	trycka	på	på/av-knappen	
en	gång.

	 3	 	Placera	skärbladen	mot	huden.
	 4	 	För	apparaten	mot	hårets	växtriktning	med	ett	lätt	

tryck	(Bild	12).
Rakningstips
Sträck ut huden medan du för skärbladen över den.
Se till att skärbladen hela tiden ligger an mot huden.
Om hårstråna är längre än 10 mm kan du trimma 
dem först för att underlätta rakningen.
När du använder apparaten i duschen eller badkaret 
kan du använda lite raklödder eller duschgel på 
huden.

Rengöring och underhåll
Rengör apparaten efter varje användning.

Använd	aldrig	tryckluft,	skursvampar,	slipande	
rengöringsmedel	eller	vätskor	som	bensin	eller	aceton	
till	att	rengöra	enheten.	

Obs! Trimmertillbehöret och rakningstillbehöret behöver inte 
smörjas.
	 1	 	Stäng	av	apparaten.
	 2	 	Ta	bort	eventuella	kammar	och/eller	tillbehör	från	

apparaten.
	 3	 	Blås	och/eller	skaka	ut	hår	som	har	samlats	i	

trimmertillbehöret	och/eller	trimkammarna.
	 4	 	Rengör	trimmertillbehöret	och	rakningstillbehöret,	

trimkammarna	och	handtaget	i	ljummet	vatten	
och/eller	med	rengöringsborsten.	

Information om hur du rengör trimmertillbehöret och 
rakningstillbehöret finns i avsnitten Trimmertillbehör och 
Rakningstillbehör.

	 5	 	Rengör	adaptern	med	rengöringsborsten	eller	med	
en	torr	trasa.	

Se	till	att	adaptern	aldrig	blir	blöt.
Trimmertillbehör

	 1	 	För	in	tummen	under	kanten	på	luckan	och	ta	bort	
den	från	trimmertillbehöret	(Bild	13).

	 2	 	Skölj	trimmertillbehöret	med	ljummet	vatten.
	 3	 	Ta	bort	hårstrån	från	trimmertillbehörets	insida	

med	rengöringsborsten	och/eller	ljummet	
vatten	(Bild	14).

-

-

-

-

-

-
-
-

-
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	 4	 	Efter	rengöringen	sätter	du	tillbaka	luckan	på	
trimmertillbehöret	(ett	klickljud	hörs)	(Bild	15).
Rakningstillbehör

	 1	 	Dra	ut	skärbladen	ur	rakningstillbehöret	(Bild	16).

Obs! Skärbladsenheten är mycket ömtålig. Hantera det 
försiktigt. Byt ut skärbladsenheten om den är skadad.
	 2	 	Skölj	skärbladsenheten	med	ljummet	vatten.	Se	

även	till	att	du	tar	bort	hår	som	har	samlats	under	
trimsaxen.

Rengör	inte	skärbladsenheten	med	rengöringsborsten,	
eftersom	det	kan	orsaka	skada.
	 3	 	Ta	bort	hårstrån	från	rakningstillbehörets	insida	

med	rengöringsborsten	och/eller	ljummet	
vatten	(Bild	17).

	 4	 	Efter	rengöringen	sätter	du	tillbaka	
skärbladsenheten	i	rakningstillbehöret	(ett	klickljud	
hörs)	(Bild	18).

Förvaring
Till laddaren hör en förvaringsenhet där du kan 
förvara trimmertillbehöret och rakningstillbehöret, 
rengöringsborsten och de två kammarna.

	 1	 	Placera	rengöringsborsten	i	borsthållaren	(Bild	19).
	 2	 	Placera	trimmertillbehöret	och	rakningstillbehöret	

ovanpå	tillbehörshållaren	(Bild	20).
	 3	 	Skjut	in	de	två	trimkammarna	i	spåren	på	

tillbehörshållaren	från	sidan.	Kamspetsarna	måste	
vara	riktade	framåt	(Bild	21).

	 4	 	Sätt	fast	förvaringsenheten	ovanpå	
laddaren	(Bild	22).

	 5	 	Ta	bort	förvaringsenheten	genom	att	dra	bort	den	
från	laddaren	(Bild	23).

Byten
Om du använder rakningstillbehöret väldigt ofta bör du 
byta ut skärbladsenheten (typnummer TT2000) varje 
år. Om skärbladsenheten är skadad bör du byta ut den 
omedelbart.

	 1	 	Dra	ut	skärbladen	ur	rakningstillbehöret	(Bild	16).
	 2	 	Snäpp	fast	den	nya	skärbladsenheten	i	

rakningstillbehöret	(ett	klickljud	hörs)	(Bild	18).

Miljön
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den 
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en 
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda 
miljön (Bild 24).
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. 

Ta ut det laddningsbara batteriet

Ta	endast	ur	det	laddningsbara	batteriet	om	det	är	helt	
tomt.
	 1	 	Ta	bort	rakapparaten	från	laddaren	och	låt	motorn	

gå	tills	det	laddningsbara	batteriet	är	helt	urladdat.
	 2	 	Ta	bort	eventuella	kammar	och/eller	tillbehör	från	

handtaget.
	 3	 	Ta	bort	bakpanelen	med	en	skruvmejsel	(Bild	25).
	 4	 	Ta	bort	de	båda	sidopanelerna	från	handtaget	med	

en	skruvmejsel	(Bild	26).
	 5	 	Ta	bort	klämmorna	på	vänster	och	höger	sida	om	

handtaget	med	en	skruvmejsel	(Bild	27).
	 6	 	Sära	på	de	två	handtagsdelarna	(Bild	28).
	 7	 	Klipp	av	de	två	trådarna	för	att	separera	batterierna	

från	kretskortet	(Bild	29).
	 8	 	Ta	bort	batterierna	med	en	skruvmejsel	(Bild	30).
Anslut	inte	apparaten	till	elnätet	när	du	har	tagit	ur	det	
laddningsbara	batteriet.

-

-

Garanti och service
Om du behöver information eller har något 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 närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar 
serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and 
Personal Care BV.

Garantibegränsningar
Rakningstillbehöret, trimmertillbehöret och de 
laddningsbara batterierna omfattas inte av de 
internationella garantivillkoren eftersom de utsätts för 
slitage.
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