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Thank you for buying your new Remington® product. Please read these instructions 
carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.
 
IMPORTANT SAFEGUARDS

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and  
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been supervised/instructed and 
understand the hazards involved. Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children 
unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable 
out of reach of children under 8 years.

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

• The body of this appliance is not washable or water resistant. Do not put 
the appliance in liquid.

• Do not use the product with a damaged cord.
• WARNING: For recharging the battery, only use the charger supplied with 

the appliance - type reference PA-0510U.
• Always replace a damaged adaptor with one of the original type.
• This appliance contains batteries that are non-replaceable.
• Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
• This appliance should never be left unattended when plugged into a power outlet, 

except when charging.
• Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
• Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
• Do not twist or kink the cable, or wrap it round the appliance.
• This appliance is not intended for commercial or salon use.
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PARTS

1. On/off switch
2. Zoom wheel
3. Length position indicator
4. Charging connector
5. Trimmer assembly

6. Charge indicator
7. Adjustable comb
Not shown
• Pouch

GETTING STARTED

CHARGING
• It is recommended to fully charge your product before using for the first time.
• Ensure the product is switched off.
• The adaptor automatically adjusts to a main voltage between 100V and 240V.
• Connect the charging adaptor to the product and then to the mains.

CHARGING INDICATOR

Charging LED will flash

Fully Charged LED will go off

Battery low LED will flash quickly

• Charge time for the battery from empty to full charge is 2 hours.
• Run time from fully charged is up to 60 mins.
• Note: To preserve the life of your batteries, let them run out completely every 6 

months and then fully charge.
• Do not recharge your product after each use as this will shorten the life of the 

battery.
This appliance can be used “cordless” by powering it from its internal rechargeable 
battery, or “corded” by connecting it to the charging adaptor and then the mains power 
supply. Powering the appliance from the charging adaptor is useful if the rechargeable 
battery does not have enough charge. Be aware however, that frequent use of the 
cordless mode will reduce the life of the rechargeable battery.

INSTRUCTIONS FOR USE

FITTING THE ADJUSTABLE COMB
• Hold the trimmer in one hand with your thumb firmly on the zoom wheel to keep it 

from turning. Ensure the length position indicator is at 0.4.
• Slide the comb down the grooves until it clicks into place.
• The comb can only be attached one way.
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ADJUSTING THE TRIM LENGTH
• The trimmer comb can be adjusted to give you 17 different trim lengths 

simply by turning the wheel to the desired setting.
• Select the comb length by rotating the zoom wheel upwards to increase 

the length and downwards to decrease the length. Please see the table 
below for the different length increments.

• The wheel will click into place as it reaches each setting and the setting 
number will appear on the length position indicator.

Setting Cutting Length

0.4 0.4 mm

1 1 mm

1.5 1.5 mm

2 2 mm

2.5 2.5 mm

3 3 mm

3.5 3.5 mm

4 4 mm

4.5 4.5 mm

5 5 mm

6 6 mm

8 8 mm

10 10 mm

12 12 mm

14 14 mm

16 16 mm

18 18 mm

Note: trimmer comb must be attached to the product in order to use the hair length 
selector.

TO THIN AND TAPER THE BEARD/MOUSTACHE
1. Fit the adjustable comb.
2. Use the zoom wheel to set the comb to the desired length setting.
3. The setting will appear on the length position indicator. If you are trimming for the 

first time start with the maximum trimming length setting.
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4. Turn the unit on.
5. Place the flat top of the trimmer comb against the skin.
6. Slowly slide through the hair. Repeat from different directions as necessary.
7. If hair builds up in the trimmer comb during the trimming process, switch the unit 

off, pull the comb and brush the hair off.
Note: Use the beard trimmer without the adjustable comb for trimming hair close to the 
skin. This will trim hair to 1mm, holding the blades perpendicular to the skin will trim hair 
to 0.4mm.

TRIMMING THE NAPE OF YOUR NECK
Note: you will need a hand mirror for this operation if performing it alone.
1. Remove the adjustable comb.
2. Use your fingers to lift the hair at the base of your head up off the neck. Your index 

finger should be covering the roots of the hairs you are lifting to prevent accidental 
removal by the beard trimmer.

3. Using your other hand, hold the trimmer to the base of your neck with the cutting 
unit facing up and move the trimmer up the length of the neck until it touches your 
finger covering the hair roots at the base of your head.

4. Be sure to move the unit slowly when performing this operation and to keep the 
roots at the base of your head out of the way of the trimmer.

TO DEFINE THE BEARD/MOUSTACHE LINE
1. Hold the trimmer with the trimmer blade facing you.
2. Start with the edge of beard/moustache line and gently lower the trimmer blade 

onto your skin.
3. Use motions towards the edge of the beard/moustache line to trim to desired 

locations in facial area and away from beard in neck area.

BLADE RELEASE
• Ensure the trimmer is switched off.
• Remove the adjustable comb.
• Remove the blades by pushing your thumb upwards under the blades and move 

the blade set away from the trimmer body.
• To reattach the blades, align the back of the blades with the back housing at the top 

of the trimmer and push down until the blade set clicks into place.

TIPS FOR BEST RESULTS
• Beard, moustache and sideburn hairs should be dry.
• Avoid using lotions before use.
• Comb your hair in the direction that it grows.
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CARE FOR YOUR TRIMMER

• To ensure long lasting performance of the trimmer, clean the blades and unit 
regularly.

• Do not use harsh or abrasive cleaners on the unit or blades.
• This product has washable blades. Ensure the blades are detached from the 

trimmer before washing the blades.
• Wash the blades under a running tap to remove any hair clippings.
• After rinsing under a tap ensure the blades are dry.
• Please note the main body of the trimmer is not washable and should be kept away 

from water.
• After each use, it is recommended to clean hair from the blades either by rinsing the 

blades or using a cleaning brush.
• We recommend that you oil the blades regularly. Add a few drops on all gliding 

surfaces, the cutting area and back pads of the blades.

BATTERY REMOVAL

We strongly recommend that a professional removes the rechargeable battery. Parts of 
the case, and tools have sharp edges and may cause injury if not handled correctly.
• The rechargeable battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
• Disconnect the charging adapter before removing the battery.
1. Turn the trimmer on and discharge all remaining power.
2. Remove the trimmer head.
3. Pry off the metal clip under the trimmer head.
4. Pry off the decorative panel around the switch.
5. Unscrew the 2 screws.
6. Pry off the top housing and expose the printed circuit board.
7. Take out the battery and printed circuit board assembly.
8. Disconnect the battery from the circuit board.
• Used batteries must be removed from the appliance and disposed of at an 

appropriate official recycling/collection point.
• Do not attempt to operate the device once you have opened it.
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RECYCLING

W
To avoid environmental and health problems due to hazardous 
substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries 
marked with one of these  symbols must not be disposed of with 
unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic 
products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable 
batteries, at an appropriate official recycling/collection point.
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£
SERVICE AND GUARANTEE 

Defects affecting product functionality appearing within the 
guarantee period will be corrected by replacement or repair at our 
option provided the product is used and maintained in accordance 
with the instructions. Your statutory rights are not affected.
This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other 
applicable laws, or where the warranty would be prohibited under 
any economic sanctions, export control laws, embargos, or other 

restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. 
This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or 
otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the Crimea region.
To claim an extra 1 year guarantee, register your product online within 28 days of 
purchase.
Register at: https://uk.remington-europe.com/product-registration
Consumables are guaranteed only for their recommended lifecycle. Replacement/spare 
parts* are excluded and are only covered by a 1 year warranty.
*Examples include, but are not limited to,  adaptors, haircare attachments, grooming accessories, etc.

SERVICE CENTRE

UNITED KINGDOM
G  0800 212 438 (free call mainland UK)
Spectrum Brands (UK) Ltd
Fir Street, Failsworth, Manchester
M35 0HS, UK
www.remington.co.uk
productsupport@Remington.co.uk

IRELAND
G  142 951 40
Remington Consumer Products, 
Unit B12, Ballymount Corporate Park, 
Ballymount, Dublin 12
https://ie.remington-europe.com
productsupport@Remington.co.uk
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شكرا لقيامك بشراء منتج Remington® الجديد. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية واالحتفاظ بها في مكان 
آمن. قم بإزالة جميع مواد التعبئة قبل االستخدام.

إجراءات وقائية هامة 
يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات 	 

وما فوق واألشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة 
أو قليلي الخبرة والمعرفة إذا تم اإلشراف عليهم/إرشادهم ويفهمون المخاطر 
المعنية. ويجب أال يعبث األطفال بالجهاز. ويجب أال يقوم األطفال بالتنظيف 

والصيانة إال إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف.
ال تستخدم هذا المنتج إذا كان ال يعمل بشكل صحيح، في حالة ما إذا تم إسقاطه 	 

أو إتالفه، أو إسقاطه في الماء
يحتوي المحول على محول. ال تقطع المحول الستبداله بمقبس آخر ألن ذلك 	 

يسبب وضعاً خطًرا.
جسم هذا الجهاز غير قابل للغسل أو مقاوم للماء. ال تضع الجهاز في سائل وال 	 

تستخدمه بالقرب من ماء في بانيو أو حوض أو وعاء آخر وال تستخدمه في 
الخارج.

ال تستخدم المنتج مع سلك تالف.	 
تحذير: إلعادة شحن البطارية، يجب استخدام الشاحن المرفق فقط مع الجهاز - 	 

.PA-0510U مرجع النوع
استبدل دائًما المحول التالف أو قاعدة الشحن بأخرى من النوع األصلي.	 
استبدل دائًما المحول التالف أو قاعدة الشحن بأخرى من النوع األصلي.	 
ال تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو ال يعمل بصورة صحيحة.	 
ال ينبغي أبدا أن تترك الجهاز بعيداً عن انتباهك أثناء توصيله بمصدر تيار كهربائي، إال عند الشحن	 
حافظ على قابس الطاقة والسلك الكهربائي بعيدا عن األسطح الساخنة	 
ال تقم بتوصيل أو فصل الجهاز بأيد مبتلة.	 
ال تقم بثني أو جدل الكبل أولفه حول الجهاز.	 
دع الجهاز يبرد قبل تنظيفه وتخزينه.	 

األجزاء

 عريب

1 . )On/off( مفتاح التشغيل/اإليقاف
عجلة التكبير. 	
مؤشر وضع الطول. 	
لمبة مؤشر الشحن. 	
مجمع جهاز التشذيب. 5

المشط القابل للضبط. 	
 موصل الشاحن. 	

غير مبين:
جراب	 
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الشحن
لمرة األولى.	  الكامل قبل استخدامه ل منتج ب ُيوصى بشحن ال
أكد من إيقاف الجهاز.	  ت
ائي بين 100 فولت و 0		 فولت.	  اً على جهد كهرب ي ائ ق ل يتم ضبط المحول ت
اء.	  الكهرب م ب منتج ث ال م بتوصيل محول الشحن ب ق
الشحن

مبة المؤشرالشحن ستومض ل

الكامل مبة المؤشرمشحونة ب ستنطفئ ل

مبة المؤشر بسرعةانخفاض طاقة البطارية ستومض ل

كاملة هو 	 دقائق.	  زمن شحن البطارية من الصفر إلى الشحنة ال
قة.	  ي تصل مدة التشغيل من الشحن الكامل إلى 0	 دق
م بإعادة شحنها	  م ق نفد كل 	 شهور ث لحفاظ على عمر البطاريات، دعها ت ل
منتج بعد كل استخدام حيث أن ذلك يؤثر على عمر البطارية.	  ال تعيد شحن ال

يمكن استخدام هذا الجهاز “بدون سلك” من خالل االعتماد على البطارية الداخلية القابلة للشحن، أو يمكن 
استخدامه “بسلك” عن طريق توصيله إلى مهايئ الشحن وبعد ذلك بمصدر الطاقة الرئيسي. تشغيل الجهاز من 
محول الشحن مفيد في حالة عدم وجود شحنة كافية في البطارية القابلة للشحن. ولكن يجب توخي الحذر، ذلك 

أن االستخدام المتكرر للنمط الالسلكي من شأنه أن يقلل عمر البطارية القابلة للشحن.
تعليمات االستخدام

تركيب المشط القابل للتعديل 
قم بإمساك وحدة التشذيب في يد واحدة مع إحكام إصبع اإلبهام على عجلة التكبير/التصغير لتجنب 	 

تحركها. تأكد من تعيين مؤشر موضع الطول إلى 0.4.
قم بتمرير المشط الحالقة أسفل المنحنيات إلى أن يصدر صوت يؤكد على إحكام وضعها في مكانها. 	 
يمكن تركيب المشط فقط بطريقة واحدة.	 

ضبط طول التشذيب
يمكن ضبط مشط جهاز التشذيب ليعطيك 	1 أطوال تشذيب مختلفة بتدوير العجلة إلى اإلعداد 	 

المطلوب.
استخدم عجلة التكبير لضبط مشط جهاز التشذيب على إعداد الطول المطلوب. سيظهر اإلعداد على 	 

مؤشر وضع الطول. وإذا كنت تقوم بالتشذيب ألول مرة، ابدأ بأكبر إعداد لطول التشذيب.
سوف تستقر العجلة في مكانها عندما تصل لكل إعداد وسيظهر رقم اإلعداد على مؤشر وضع طول.	 

طول القص وضع المشط
0.4 mm 0.4
1 mm 1

1.5 mm 1.5
2 mm 2

2.5 mm 2.5
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 عريب

طول القص وضع المشط
3 mm 3

3.5 mm 3.5
4 mm 4

4.5 mm 4.5
5 mm 5
6 mm 6
8 mm 8

10 mm 10
12 mm 12
14 mm 14
16 mm 16
18 mm 18

مالحظة: يجب ربط مشط جهاز التشذيب بالمنتج الستخدام محدد طول الشعر.

لترقيق وتخفيف اللحية/الشارب
تركيب المشط القابل للتعديل.. 1
استخدم عجلة التكبير لضبط مشط جهاز التشذيب على إعداد الطول المطلوب. سيظهر اإلعداد على . 	

مؤشر وضع الطول. وإذا كنت تقوم بالتشذيب ألول مرة، ابدأ بأكبر إعداد لطول التشذيب.
قم بتشغيل الوحدة.. 	
ضع الجزء العلوي المسطح لمشط جهاز التشذيب على الجلد.. 	
حرك مشط جهاز التشذيب ببطء خالل الشعر. وكرر من االتجاهات المختلفة حسب الضرورة.. 5
إذا تراكم الشعر في مشط جهاز التشذيب أثناء عملية التشذيب، أوقف الوحدة واسحب المشط والفرشاة.. 	
مالحظة: استخدم جهاز تشذيب اللحية بدون المشط القابل للضبط لتشذيب الشعر بالقرب من الجلد. . 	

سيؤدي ذلك لتشذيب الشعر بمقدار 1 ملم وسيؤدي مسك الشفرات عمودًيا على الجلد لتشذيب الشعر 
بمقدار 0.4 ملم.

تشذيب ظهر عنقك
أخرج األمشاط الثابتة أو المشط القابل للضبط من جهاز التشذيب الواسع. واستخدم أصابعك لرفع . 1

الشعر عند قاعدة رأسك من الرقبة.
يجب أن تغطي سبابتك جذور الشعر الذي ترفعه لمنع اإلزالة غير المرغوب فيها بواسطة جهاز . 	

تشذيب اللحية
وباستخدام يدك األخرى، أمسك جهاز التشذيب عند قاعدة عنقك مع جعل وحدة القص تواجهك وحرك . 	

جهاز التشذيب على طول العنق إلى أن يلمس إصبعك الذي يغطي جذور الشعر عند قاعدة رأسك.
لتحديد خط اللحية/الشارب

أمسك جهاز التشذيب مع جعل شفرة جهاز التشذيب باتجاهك.. 1
ابدأ بحافة خط اللحية/الشارب وقم بتنزيل شفرة جهاز التشذيب برفق على جلدك.. 	
استخدم الحركات نحو حافة خط اللحية/الشارب لتشذيب األماكن المطلوبة في منطقة الوجه وبعيدا عن . 	
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اللحية في منطقة الرقبة.
إخراج الشفرة

تأكد من إيقاف الجهاز. 1
أخرج المشط القابل للضبط.. 	
قم بإزالة الشفرات بدفع إبهامك ألعلى تحت الشفرات وقم بإزالة مجموعة الشفرات من جسم جهاز . 	

التشذيب.
إلعادة ربط الشفرات، قم بمحاذاة الجزء الخلفي من الشفرات مع المبيت الخلفي فوق جهاز التشذيب . 	

وادفع إلى أسفل إلى أن تستقر مجموعة الشفرات في مكانها.
نصائح للحصول على أفضل النتائج

يجب أن يكون شعر اللحية والشارب والسوالف جافا.	 
تجنب استخدام مستحضرات التجميل قبل استخدامه.	 
قم بتمشيط شعرك في اتجاه نموه.	 

صيانة جهاز الزينة
لضمان أداء طويل دائم لجهاز التشذيب، نظف الشفرات والوحدة بانتظام.	 
تأكد من إيقاف ماكينة الحالقة وفصلها من مأخذ الكهرباء.	 
ال تستخدم منظفات خشنة أو أكالة على الوحدات أو شفراتها	 
لهذا المنتج شفرات قابل للغسل. تأكد من فصل الشفرات من جهاز التشذيب قبل غسل الشفرات. اغسل 	 

الشفرات تحت صنبور ماء جاري إلزالة أي قصاصات شعر.
بعد الشطف تحت صنبور، تأكد أن الشفرات جافة.	 
ال تشطف المنتج أثناء توصيله بالكهرباء.	 
يرجى مالحظة أن الجسم الرئيسي لجهاز التشذيب غير قابل للغسل ويجب أن يبقى بعيًدا عن الماء.	 
يرجى مالحظة أن الجسم الرئيسي لجهاز التشذيب غير قابل للغسل ويجب أن يبقى بعيًدا عن الماء.	 
من المستحسن بعد كل استخدام، تنظيف الشعر من الشفرات إما بشطف الشفرات أو باستخدام فرشاة 	 

التنظيف.

إخراج البطاريات
يجب فصل الجهاز من الكهرباء عند إخراج البطارية.

تأكد من تفريغ المقص من الطاقة وفصله من الكهرباء.	 
أخرج رأس  الملحق من الجهاز.. 1
انزع رأس جهاز  التشذيب.. 	
انزع المشبك المعدني تحت رأس جهاز  التشذيب.. 	
انزع اللوح المزخرف الموجود حول المفتاح.. 	
قم بفك المسمارين.. 5
انزع الكتلة العلوية واكشف عن لوحة الدائرة المطبوعة.. 	
أخرج البطارية ومجمع لوحة الدائرة المطبوعة.. 	
افصل البطارية عن لوحة الدائرة الكهربية.. 8

يجب إخراج البطاريات الفارغة من الجهاز والتخلص منها في نقطة رسمية مناسبة إلعادة التدوير/	 
تجميع المخلفات.
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إعادة التدوير

W
ناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من  ية والصحية ال ئ ي ب لتجنب المشاكل ال

لة إلعادة الشحن  اب ق لة إلعادة الشحن والبطاريات غير ال اب ق األجهزة، والبطاريات ال
ا  ًم دية غير المصنفة. يجب دائ ل ب ايات ال ف التي تحمل عالمة واحدة من هذه الرموز مع ن
ة  ل اب ق ية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات ال ية واإللكترون ائ التخلص من المنتجات الكهرب

تدوير/ لة إلعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة إلعادة ال اب ق إلعادة الشحن وغير ال
فات. تجميع المخل

الخدمة والضمان
سيتم تصحيح العيوب التي تؤثر على وظائف المنتج التي تظهر خالل مدة الضمان باالستبدال أو اإلصالح 

وفقا لخيارنا بشرط استخدام المنتج والحفاظ عليه وفقا للتعليمات.
ال تتأثر حقوقك القانونية.

يتم استبعاد المواد االستهالكية.
ال يتم تغطية العيوب الناجمة عن اإلصالح بواسطة موزع غير معتمد.

إذا طلبت مركز الخدمة، يرجى أن يكون لديك رقم الموديل فلن نكون قادرين على مساعدتك دون ذلك. ويمكن 
العثور على رقم الموديل على لوحة مقنن الجهاز.

 اطلب ضمانك اإلضافي لمدة 1 سنة بتسجيل منتجك على االنترنت. فقط اذهب لموقع:
www.remington-europe.com/register/ p £
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