
ČEŠTINA

Všeobecný popis (obr. 1)
1 Střihací jednotka
2 Podtlakový systém
3 Nastavení délky
4 Přibližovací kolečko
5 Vypínač
6 Ukazatel stavu baterie
7 Čisticí houbička
8 Čisticí kartáč
9 Malá zástrčka
10 Napájecí jednotka (adaptér)
11 Přesný zastřihovač

12 Hřebenový nástavec na vousy a strniště
Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabičce produktu.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje a jeho příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Dodané příslušenství se
může pro různé výrobky lišit.
Nebezpečí-Zdroj udržujte v suchu (obr. 2).
Varování-K nabíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku (typ HQ8505) dodávanou s tímto přístrojem.-Zdroj obsahuje transformátor. U zdroje nikdy 
neodřezávejte a nenahrazujte zástrčku. Mohlo by tak dojít k nebezpečné situaci.-Tento holicí strojek mohou používat děti od 8 let věku. Osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném 
používání holicího strojku a pokud chápou související rizika. Děti si s holicím strojkem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu.-Před 
použitím přístroj vždy zkontrolujte. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozený, aby nedošlo ke zranění. Poškozenou součástku vyměňujte vždy za původní typ.-Neotvírejte 
přístroj, ani se nepokoušejte vyměnit akumulátor.Upozornění-Tento přístroj není omyvatelný. Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jej neproplachujte pod tekoucí 
vodou (obr. 2).-Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.-Z hygienických důvodů by měla přístroj používat pouze 
jedna osoba.-K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.-

Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen elektrický osvěžovač vzduchu, ani v její blízkosti. Předejdete tak nenapravitelnému poškození zdroje.Elektromagnetická 
pole (EMP)-Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se vystavení účinkům elektromagnetických polí.Obecné informace-

Přístroj lze připojit do sítě o napětí v rozmezí 100 až 240 V.-Zdroj transformuje 100 V až 240 V na bezpečné nízké napětí nižší než 24 V.-Maximální hladina 

hluku: Lc = 75 dB(A).

Displej
Kontrolky stavu baterie-Když je baterie téměř vybitá, kontrolka nabití baterie bliká oranžovou barvou (obr. 3).-Když se přístroj nabíjí, kontrolka nabíjení baterie
bliká bílou barvou (obr. 4).-Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka nabití baterie se rozsvítí bílým nepřerušovaným světlem (obr. 5). Poznámka: Kontrolky se 

automaticky vypnou po 30 minutách.Označení délky vousůKdyž pomocí přibližovacího kolečka (obr. 6) nastavíte délku zástřihu, zvolená hodnota se zobrazí 
nad přibližovacím kolečkem.

Nabíjení

Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu. Přístroj nabijte před prvním použitím a v případě, že displej ukazuje, že je baterie téměř vybitá.1 Ujistěte se, že je přístroj 

vypnutý.2 Připojte adaptér do elektrické zásuvky a zasuňte malou zástrčku do přístroje (obr. 7).3 Po nabití vytáhněte adaptér ze zásuvky ve zdi a malý konektor 

vytáhněte ze zastřihovače.Při plném nabití přístroj pracuje bez připojení k síti zhruba 60 minut.

Použití přístroje

Poznámka: Tento přístroj lze použít bez kabelu nebo s přímým napájením ze sítě.Přístroj lze použít na strniště a krátké vousy. Tento přístroj má integrovaný 
podtlakový systém, který zachytává odstříhnuté vousy, aby po stříhání nezůstával nepořádek.Podtlakový systém se spustí automaticky zapnutím přístroje. 
Poznámka: Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte.

Zapínání a vypínaní přístroje Stisknutím vypínače zapnete nebo vypnete přístroj.

Zastřihování bez hřebenového nástavce-Přístroj můžete používat bez hřebenového nástavce na vousy a strniště a zastřihnout jím vlasy blízko pokožky 

nebo zarovnat linii krku nebo kotlet. Pokud chcete zastřihnout vlasy blízko kůže položte plochou stranu zastřihovací hlavy na pokožku a pohybujte jí 

požadovaným směrem (obr. 9).-Pomocí přesného zastřihovače můžete vytvářet jemné linie a kontury dle typu vašeho obličeje blízko kůže (obr. 10). Jednoduše 

stáhněte (obr. 11) stříhací prvek a připojte přesný zastřihovač (obr. 12).-Pokud chcete tvarovat, podržte zastřihávací hlavici kolmo na kůži a posouvejte 

zastřihávací hlavici směrem nahoru a dolů za jemného tlaku (obr. 13).

Zastřihování s hřebenovým nástavcem

Pomocí hřebenového nástavce na vousy a strniště připojenému ke stříhacímu prvku můžete upravit vousy a knír do požadovaného stylu. Máte na výběr z 20 

nastavení délky zástřihu v rozsahu od 0,5 mm do 10 mm v krocích po 0,5 mm.1 Připojte na přístroj (obr. 14) hřebenový nástavec.2 Otáčejte přibližovacím 

kolečkem a zvolte požadované nastavení délky zástřihu (obr. 6).Poznámka: Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte s maximálním nastavením délky, 

abyste si práci s přístrojem vyzkoušeli.3 Zapněte přístroj.4 Stříhání bude nejúčinnější, když přístrojem budete pohybovat proti směru růstu vousů. Dbejte na to, 

aby povrch hřebenového nástavce zůstal vždy v kontaktu s pokožkou (obr. 15).

Čištění a údržba
Čištění přístroje Poznámka: Vodou lze omývat pouze střihací prvek a hřeben.Po každém zastřihování vám doporučujeme vyprázdnit prostor pro odstřižené 

vousy. Když zastřiháváte dlouhé husté vousy, může být nutné prostor pro odstřižené vousy vyprázdnit i během práce s přístrojem, abyste udrželi optimální výkon
sání.

1 Vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě.
2 Pouzdro přístroje čistěte suchým hadříkem.

3 Sejměte hřeben (obr. 16) a očistěte jej čistícím kartáčkem nebo ho opláchněte pod tekoucí vodou (obr. 17).

4 Odpojte stříhací prvek a vyčistěte jej pod tekoucí vodou (obr. 18). Setřeste přebytečnou vodu a nechte zcela uschnout.

Upozornění: Stříhací prvek nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození stříhacích zubů. 


