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Introduktion
Gratulerar 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.

Allmän beskrivning (Bild 1)
1 Klippenhet
2 Reglage för längdinställning
3 På/av-knapp
4 Laddningslampa
5 Trimkam
6 Skäggkam (endast HC5440/80, HC3424/80, HC3420/80, HC3420/17)
7 Adapter
8 Anslutning för liten kontakt 
9 Borste
10 Fodral (endast HC5440/80, HC3424/80, HC3420/80)

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

Fara
 - Blöt inte ned adaptern. 

Varning
 - Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon 

annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
 - 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.

Försiktighet
 - Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen. 

Endast klippenheten kan sköljas under kranen. 
 - Använd, ladda och förvara apparaten vid en temperatur på mellan 5 

och 35 °C.
 - Använd endast den medföljande adaptern.
 - Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp 

för att farliga situationer inte ska uppstå.
 - Använd inte apparaten om klippenheten eller trimkammen är skadad 

eller trasig, eftersom du kan göra dig illa.

Elektromagnetiska fält
Den här Philips-produkten uppfyller alla standarder och regler gällande 
exponering av elektromagnetiska fält (EMF). 

Allmänt
 - Apparaten är utrustad med en automatisk spänningsväljare och är 

avsedd för nätspänningar från 100 till 240 V.
 - Adaptern omvandlar 100–240 V till en säker låg spänning på under 24 V.
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Laddning
Ladda apparaten helt innan du använder den första gången eller om du inte 
har använt den under en längre tid. 
Det tar ungefär 8 timmar att ladda apparaten helt. 
När apparaten är fulladdad har den en sladdlös drifttid på upp till 60 
minuter (HC3424, HC3420) eller 75 minuter (HC5440).

Obs! När du har laddat apparaten helt för första gången kan du också ansluta 
apparaten direkt till elnätet. Anslut bara apparaten till elnätet. 
Laddningsindikationer

Laddning
 - När apparaten laddas lyser laddningslampan med ett fast, grönt sken.

Ladda apparaten

 1  Kontrollera att apparaten är avstängd.

 2  Anslut sladdkontakten till apparaten.
 3  Sätt i adaptern i vägguttaget.
 4  Ta ur adaptern ur vägguttaget och dra ut apparatens kontakt ur 

apparaten. 

Ge det laddningsbara batteriet maximal livslängd
När du har laddat apparaten för första gången bör du använda den tills 
batteriet är helt tomt. Fortsätt att använda apparaten tills den nästan 
stannar vid trimning och ladda sedan om batteriet. Upprepa proceduren 
minst två gånger om året. 
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Använda apparaten
Hårlängdsinställningarna anges i millimeter och kammen klipper håret i 
en längd på 1 mm till 23 mm. Inställningarna motsvarar den hårlängd som 
kvarstår efter klippningen.

Var försiktig när du trimmar första gången. Flytta inte trimmern för 
snabbt. Gör mjuka och försiktiga rörelser.
Tips: Börja klippa på en hög längdinställning och minska sedan 
längdinställningen gradvis tills du får den önskade hårlängden.
Trimma med kam

 1  Sätt fast kammen på apparaten.

 2  För reglaget för längdinställning till den önskade inställningen. 
Obs! När du trimmar första gången börjar du med den högsta inställningen så 
att du kan bekanta dig med apparaten.

 3  Slå på apparaten.

 4  Trimma på bästa sätt genom att föra trimmern mot hårets 
växtriktning. Se till att kammens yta alltid har kontakt med huden.
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Trimma utan kam
Använd trimmern utan trimkammen när du klipper hår nära huden 
(0,5 mm) eller när du konturklipper hår i nacken eller polisongerna.

Var försiktig när du trimmar utan kam eftersom trimsaxen tar bort allt 
hår den kommer i kontakt med.
 1  Tryck loss kammen från apparaten.

 2  Slå på apparaten.

 3  Gör välkontrollerade rörelser. Rör försiktigt vid håret med trimmern.

Använda skäggkammen (endast HC5440/80, HC3424/80, 
HC3420/80, HC3420/17)
Hårlängdsinställningarna anges i millimeter och kammen klipper håret i 
en längd på 1 mm till 23 mm. Inställningarna motsvarar den hårlängd som 
kvarstår efter klippningen.

 1  Sätt fast kammen på apparaten.
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 2  För reglaget för längdinställning till den önskade inställningen. 

 3  Slå på apparaten.

 4  Trimma på bästa sätt genom att föra trimmern mot hårets 
växtriktning. Se till att kammens yta alltid har kontakt med huden.

Rengöring

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som 
alkohol, bensin eller aceton till att rengöra enheten. 
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen. 
Obs! Endast trimsaxen och kammen kan rengöras med vatten.
 1  Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten till elnätet.
 2  Torka av apparatens hölje med en fuktig trasa.
 3  Ta bort kammen och rengör den med borsten eller skölj den under 

kranen.
 4  Tryck på frigöringsknappen (1). Klippenheten lossas från apparaten 

(2). 
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 5  Rengör klippenheten med borsten eller skölj den under kranen.

 6  Rengör insidan av apparaten med borsten.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen. 
 7  Skaka bort överflödigt vatten. Sätt fast klippenheten igenom genom 

att föra in klippenhetens fäste i spåren. 

 8  Sätt klippenhetens fäste i spåret (1) och skjut tillbaka klippenheten på 
apparaten (2).

Byten
Om klippenheten är sliten eller skadad ska den endast bytas ut mot en 
originalklippenhet från Philips, som du kan köpa hos auktoriserade Philips-
serviceombud.

 1  Tryck på frigöringsknappen (1). Klippenheten lossas från apparaten 
(2). 

 2  Sätt fästet på den nya klippenheten i spåret (1) och skjut tillbaka 
klippenheten på apparaten (2).
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Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till  
www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare. Du kan 
även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i 
garantibroschyren). 

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.

 - 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  Dra ur nätsladden ur vägguttaget och låt apparaten gå tills motorn 

stannar.
 2  Tryck på frigöringsknappen (1) och ta bort klippenheten (2).

 3  För in skruvmejseln mellan motorenheten och den bakre panelen på 
apparaten. Tryck ned skruvmejseln så långt det går
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 4  Vrid handtaget på skruvmejseln nedåt (1) och lossa på den bakre 
panelen på apparaten (2). 

 5  Ta bort sidopanelerna. Dra loss den nedersta delen av kretskortet 
med de laddningsbara batterierna från apparaten.

 6  Klipp av sladdarna för att separera det laddningsbara batteriet från 
apparaten. 

Anslut inte apparaten till elnätet när du har öppnat den.

Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till  
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
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