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T-Series Ultimate Precision Trimmer
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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.

• Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it 
is damaged, as this may cause injury.

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

E  Suitable for use in a bath or shower.
• WARNING: Detach the shaver from the charging adapter before cleaning it 

in water.
• Do not use the product with a damaged cord. A replacement can be 

obtained via our International Service Centres.
• WARNING: For recharging the battery, only use the charger supplied with 

the appliance - type reference PA-0505U.
•  Always replace a damaged adaptor with one of the original type.
• The battery in this device is not replaceable.
• Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
• Do not use attachments other than those we supply.
• 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.
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• Do not twist or kink the cable, or wrap it round the appliance.
• This appliance is not intended for commercial or salon use.

PARTS

1. On/Off switch
2. Fuel gauge
3. Precision T-blade
4. Charging connector
5. Micro detail blade

6. Fixed combs (x6)
7. Precision dial comb (1 - 5 mm)
Not shown
• Adaptor
• Storage pouch

CHARGING YOUR APPLIANCE

Before using your trimmer for the first time, charge for 4 hours.
1. Ensure the product is switched off. 
2. Connect the charging adaptor to the product and then to the mains.

FUEL GAUGE

Charge Level
Fuel Gauge Lights

During Charging During Use

Charging Lights will cycle in an 
upwards pattern -

Fully Charged All lights will remain lit for 5 
minutes and then switch off

Lights will cycle in an 
upwards and downwards 

pattern

Battery charge is low (3 
minutes or less run time 

available)
- Bottom light will flash

• In addition, the fuel gauge shows the level of charge for 5 seconds after the unit has 
been switched off after use.

Lights Remaining Charge Level

Bottom light will flash Battery charge low

Bottom light on 33%

Bottom and middle light on 33 - 66%

All lights on 66 - 100%

• Run time from fully charged is up to 60 minutes.
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• Unplug the charger when the unit is fully charged .  
• To preserve the life of your batteries, let them run out every 6 months then recharge 

for 4 hours.

ATTACHMENTS

Ensure that the device is switched off before fitting or removing attachments.

TO FIT AND REMOVE BLADES
• To remove, pull the blade upwards out of the body of the device.
• To fit, position the blade as desired (fig. A) then insert it into the opening and press 

it downwards until it clicks into place.
• The T-blade and micro detail blade can be positioned facing upwards or 

downwards to help you trim difficult to reach areas. 

FITTING AND REMOVING FIXED/ADJUSTABLE COMBS
To Fit
• Hook the front of the guide comb over the teeth of the T-blade (Fig B).
• Press the back of the guide comb down until it clicks into place.  
To Remove
• Lift the tab on the back of the guide comb upwards until it comes free from the 

T-blade.

INSTRUCTIONS FOR USE
• Comb facial hair with a fine comb before you start trimming.
• Comb your hair in the direction that it grows so that the hairs are at their maximum 

height and facing in the same direction.
• Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different 

trimming positions (i.e. upwards, downwards or across) for better results.
• Hair should be dry and free from any waxes or lotions.
• If hair builds up during use, switch the unit off, remove any attachment in use and 

clean any excess hair clippings from the attachment and groomer. 

BEARD STYLING AND MAINTENANCE
1. Fit the T-blade and desired comb.
2. Use the dial on the adjustable comb, or select a fixed comb for the desired length 

setting.
3. Start trimming under the chin following the line of the jaw.
4. Work upwards towards the ear and upper beard line.
5. Tidy the beard edges using the precision T-blade or micro detail blade.
• Note: Use the beard trimmer without the combs 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.
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FINE DETAILING, CONTOURING AND EDGING
1. Fit the desired blade (without a comb) in whichever orientation that gives the best 

access. 
2. Start with the blades resting lightly against your skin, use motions towards edge of 

beard line to trim to desired locations in facial area.
3. Shape as desired.

CARE FOR YOUR TRIMMER

• To ensure long lasting performance clean after each use.
• The easiest and most hygienic way to clean the appliance is by rinsing the appliance 

head under the tap after use while the blades are running. 
• To keep the unit in optimal condition we recommend re-oiling the blades after 

cleaning.
• Place a few drops of cutter or sewing machine oil onto the blades. Wipe off excess 

oil.

BATTERY REMOVAL

We strongly recommend that a professional removes the rechargeable battery. Parts of
the shaver 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 unit on and discharge the remaining power.
2. Remove any attachments.
3. Unscrew the 2 screws on the top side.
4. Pry off the top decorative panel.
5. Unscrew the 2 screws under the panel and take off the top housing.
6. Take out the battery and printed circuit board assembly.
7. Disconnect he 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 shaver 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.

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. احفظ الجهاز 
والكابالت بعيدا عن متناول األطفال دون سن 8 سنوات.

يحتوي المحول على محول. ال تقطع المحول الستبداله بمقبس آخر ألن ذلك 	 
يسبب وضعاً خطًرا.

E مناسب لالستخدام في حمام أو دش.
افصل الجزء المحمول من سلك المصدر قبل التنظيف في الماء.	 
ال تستخدم المنتج مع سلك تالف. ويمكنك الحصول على البديل عن طريق مراكز 	 

الخدمة الدولية التابعة لن
تحذير: إلعادة شحن البطارية، يجب استخدام الشاحن المرفق فقط مع الجهاز - 	 

.PA-0505U مرجع النوع
 استبدل دائًما محول الشحن التالف أو قاعدة الشحن التالفة بقطعة أخرى أصلية.	 
البطارية غير قابلة لالستبدال.	 
ال تستخدم ملحقات غير الملحقات التي نقوم بتوريدها.	 
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
	 . )On/off( مفتاح تشغيل/إيقاف
لمبات مؤشر الشحن. 	
	 . T شفرة الدّقة ذات الشكل
موصل الشاحن. 	
شفرة التفاصيل الدقيقة. 5

	 .)x	( أمشاط ثابتة
مشط بقرص الدّقة )	 - 5 ملم(. 	

غير مبين:
قاعدة الشحن	 
جراب للتخزين	 
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الشحن
تزين ألول مرة، اشحن الوحدة لمدة 	 ساعات لألداء األمثل. لحية وال م تشذيب ال قبل استخدام طق

أكد من إيقاف الجهاز.. 	 ت
اء.. 	 الكهرب م ب منتج ث ال م بتوصيل محول الشحن ب ق

لمبات مؤشر الشحن

مستوى الشحن
لمبات مؤشر الشحن

أثناء االستخدامأثناء الشحن

 ستدور إضاءة اللمبات في نمطالشحن
تصاعدي

-

 ستظل جميع اللمبات مضاءة لمدةمشحونة بالكامل
5 دقائق ثم تغلق

 ستدور إضاءة اللمبات في نمط
تصاعدي وتنازلي

 انخفاض شحن البطارية )وقت
ستومض اللمبة السفلية-(التشغيل 	 دقائق أو أقل

باإلضافة إلى ذلك، ُيظهر مؤشر الشحن مستوى الشحن لمدة 5 ثوان بعد إيقاف تشغيل الوحدة بعد 	 
تهاء من االستخدام. االن

مستوى الشحن المتبقياللمبات
شحن البطارية منخفضستومض اللمبة السفلية

%		تضيء اللمبة السفلية

%		 - 		تضيء اللمبة السفلية والمتوسطة

%00	 - 		تضيء جميع اللمبات
 	
قة.	  ي تصل مدة التشغيل من الشحن الكامل إلى 0	 دق
الكامل.  	  افصل الشاحن عندما تكون الوحدة مشحونة ب
م بإعادة شحنها لمدة 	 ساعات.	  م ق ا مرة كل 	 أشهر ث فد تماًم ن لحفاظ على عمر البطاريات، دعها ت ل

الملحقات 
أكد من أن الجهاز في وضعية اإليقاف قبل تركيب أو فك الملحقات. ت يجب ال

لتركيب الشفرات وفكها
لفك، اسحب الشفرة ألعلى خارج جسم الجهاز.	  ل
يها لألسفل حتى 	  فتحة واضغط عل ها في ال م أدخل يها )الشكل A( ث لتركيب، ضع الشفرة المرغوب ف ل

تستقر في مكانها.
يقة بحيث تكون متجهة ألعلى أو ألسفل 	  دق تفاصيل ال يمكن وضع الشفرة ذات الشكل T وشفرة ال

لمساعدتك
يها. 	  على تشذيب المناطق التي يصعب الوصول إل
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تة/القابلة للضبط وفكها ثاب تركيب األمشاط ال
للتركيب
 	.T اشبك الجزء األمامي من المشط الموجه من على أسنان الشفرة ذات الشكل
ته في مكانه.  	  ي ب ث اضغط على ظهر المشط الموجه ألسفل إلى أن تسمع نقرة داللة على ت
لإلخراج
 	.T فتحة على ظهر المشط الموجه إلى أعلى حتى تتحرر من الشفرة ذات الشكل ارفع ال

تعليمات االستخدام
م بتمشيط لحيتك أو شاربك دائما بمشط ناعم قبل بدء التشذيب.	   ق
ها وفي نفس االتجاه.	  فاع ل م بتمشيط شعرك في اتجاه نموه بحيث تكون الشعرات في أقصى ارت ق
فة )أي صعودا 	  ل وبما أن جميع الشعر ال ينمو في نفس االتجاه، قد ترغب في تجربة تشذيب مواضع مخت

ائج. ت ن تحقيق أفضل ال أو نزوال أو من جانب آلخر( ل
ا من أي مواد شمعية أو لوشن.	  ًي يجب أن يكون الشعر جافا وخال
م بفك الملحق المستخدم وتنظيف 	  اء االستخدام، أوقف تشغيل الوحدة، وق ن ة تراكم الشعر أث في حال

نة الحالقة. قصاصات الشعر الزائد من الملحق وماكي

تصفيف اللحية والعناية بها
تركيب الشفرة ذات الشكل T والمشط المطلوب.. 	
ابل للضبط، أو اختر مشط ثابت إلعداد الطول المطلوب.. 	 ق استخدم القرص على المشط ال
دأ التشذيب تحت الذقن على طول خط الفك.. 	 اب
لحية العلوي.. 	 اتجاه األذن وخط ال توجه إلى أعلى ب
قة.. 5 ي دق تفاصيل ال ة ذات الشكل T أو شفرة ال دّق لحية باستخدام شفرة ال قم بضبط حواف ال

د. 	  ة للضبط لتشذيب الشعر القريب من الجل ل اب ق لحية بدون األمشاط ال ملحوظة: استخدم جهاز تشذيب ال
د لتشذيب الشعر  ا على الجل م وسيؤدي مسك الشفرات عمودًي سيؤدي ذلك لتشذيب الشعر بمقدار 	 مل

م. بمقدار 0.4 مل
االعتناء بأدق التفاصيل وتكييف الحواف وتحديدها

وبة )بدون مشط( في أي اتجاه يمنح أفضل وصول. . 	 م بتركيب الشفرة المطل ق
ذقن لتشذيب الشعر في األماكن . 	 د، استخدم حركات نحو طرف خط ال دأ بوضع الشفرة برفق على الجل اب

يها من أجزاء الوجه. التي ترغب ف
نمط المطلوب.. 	 ذ ال ي ف ن ت م ب وق

صيانة أداة التشذيب الخاصة بك
تنظيف بعد كل استخدام.	  لة، يجب ال لضمان كفاءة االستخدام لمدة طوي
تنظيف الجهاز هي شطف رأس الجهاز بماء دافئ بعد االستخدام.	  الطريقة األسهل واألكثر صحية ل
تنظيف. 	  ية، نوصيك بإعادة تزييت الشفرات بعد ال ال ة مث لحفاظ على الوحدة في حال ل
نة الخياطة على الشفرات. وامسح أي زيت زائد.	  قواطع أو زيت ماكي ضع بضع قطرات من زيت ال

إخراج البطاريات
نة  ة للشحن. يوجد لدى بعض من عبوات ماكي ل اب ق نوصي بشدة بأن يقوم فني متخصص بإخراج البطارية ال

تعامل معها على نحو صحيح. الحالقة واألدوات أطراف حادة وقد تسبب اإلصابة في حالة عدم ال
بل التخلص منها.	  ة للشحن من الجهاز ق ل اب ق يجب إخراج البطارية ال
ة البطارية.	  افصل محول الشحن قبل إزال
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نة الحالقة حتى تتوقف.. 	 م بتشغيل ماكي ام بذلك، ق ي ق ل الكامل. ل تحقق من إفراغ شحن البطارية ب
فك أي من الملحقات.. 	
م بفك المسمارين الموجودين على الجانب العلوي.. 	 ق
وية.. 	 عل لوحة المزخرفة ال انزع ال
لوحة وانزع المبيت العلوي.. 5 م بفك المسمارين الموجودين أسفل ال ق
دائرة المطبوعة.. 	 أخرج البطارية ومجمع لوحة ال
ية.. 	 دائرة الكهرب افصل البطارية عن لوحة ال

تدوير/	  فارغة من الجهاز والتخلص منها في نقطة رسمية مناسبة إلعادة ال يجب إخراج البطاريات ال
فات. تجميع المخل

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 	 سنة بتسجيل منتجك على االنترنت. فقط اذهب لموقع:
www.remington-europe.com/register/ p £
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