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Opis ogólny
1 Wysuwany trymer
2 Suwak zwalniający trymer
3 Element golący
4 Przycisk zwalniający element golący
5 Wyłącznik
6 Przycisk MENU
7 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
8 Podstawka ładująca
9 Zasilacz
10 Mała wtyczka
11 Nasadka zabezpieczająca
12 Etui
13 Wkład Philips Quick Clean Pod
14 Quick Clean Pod
15 Szczoteczka do czyszczenia
16 Ustawienia długości
17 Wciskana nasadka do modelowania brody
18 Nasadka grzebieniowa do modelowania brody
19 Uchwyt na akcesoria
20 Wciskana nasadka szczoteczki oczyszczającej
Uwaga: Akcesoria w zestawie mogą się różnić w
zależności od produktu. Na pudełku znajdują się
ilustracje przedstawiające akcesoria dostarczane w
komplecie z urządzeniem.
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Wstęp — identyfikacja golarki
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników
produktów Philips! Aby móc w pełni korzystać z obsługi
oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony
produkt na stronie www.philips.com/welcome lub za
pośrednictwem aplikacji.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o
dwóch wersjach golarki S9000. Rys. A i Rys. B pomogą
Ci zidentyfikować, którą z tych wersji posiadasz.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Produkt ten należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.
Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów
do niego zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną
i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie
urządzenia może powodować zagrożenia lub
doprowadzić do poważnych obrażeń. Akcesoria
dostępne w zestawie mogą się różnić w zależności od
produktu.

Ostrzeżenie
-

Zasilacz i podstawkę ładującą przechowuj w suchym
miejscu.

-

Golarka jest wodoodporna. Można jej używać w
wannie lub pod prysznicem oraz można ją myć pod
bieżącą wodą. Ze względów bezpieczeństwa golarki
można używać tylko w trybie zasilania
bezprzewodowego.
Nie modyfikuj zasilacza.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci
nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą
czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
Zanim zaczniesz myć urządzenie wodą, wyjmij
wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Nie używaj uszkodzonego zasilacza. Wymień
uszkodzone elementy na nowe części firmy Philips.

-

-
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Do mycia urządzenia używaj wyłącznie zimnej lub
letniej wody.
Ze względów higienicznych z urządzenia powinna
korzystać tylko jedna osoba.
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj
sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, środków
ściernych ani żrących płynów.
Zawsze używaj bazy czyszczącej na stabilnej, równej i
poziomej powierzchni, aby zapobiec wyciekaniu
płynu.
Przed użyciem bazy czyszczącej zawsze należy
upewnić się, że komora wkładu jest zamknięta.
Gdy baza czyszcząca jest gotowa do użycia, nie
przesuwaj jej, ponieważ mogłoby to spowodować
wyciek płynu do czyszczenia.
Podczas płukania może wyciekać woda z gniazda u
dołu urządzenia. Jest to zjawisko normalne i nie jest
niebezpieczne dla użytkownika, gdyż wszystkie
elementy elektroniczne zostały zamknięte w
szczelnym module zasilającym wewnątrz golarki.
W celu uniknięcia uszkodzenia zasilacza, nie zbliżaj
ani nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, do
którego jest podłaczony odświeżacz powietrza lub
elektrofumigator.
Nie używaj szczoteczki oczyszczającej na skórze
uszkodzonej, silnie podrażnionej lub dotkniętej
chorobą.
Nie używaj szczoteczki do czyszczenia, jeśli
przyjmujesz leki na bazie sterydów.
Przed użyciem urządzenia zdejmij kolczyki, biżuterię,
okulary itp.
Należy zachować ostrożność w posługiwaniu się
smartfonem w pobliżu wody i wilgoci.
Fale radiowe mogą zakłócać działanie rozruszników
serca i innych urządzeń medycznych. Skonsultuj się z
lekarzem, aby uzyskać poradę w tej sprawie, i trzymaj
urządzenie w odległości co najmniej 20 cm.
Maksymalny poziom hałasu: Lc = 69 dB(A)
Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i
elementów zużywalnych firmy Philips. Korzystaj
jedynie z odłączanego zasilacza HQ8505.
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Ładuj, używaj i przechowuj produkt w temperaturze
od 5 °C do 35 °C.
Trzymaj produkt i akumulatory do niego z dala od
ognia ani nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela
nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli
ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle,
zaprzestań korzystania z urządzenia i ładowania go
oraz skontaktuj się z firmą Philips.
Nie umieszczaj urządzeń i ich akumulatorów w
kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach
indukcyjnych.
Nie należy otwierać, modyfikować, przekłuwać,
uszkadzać ani demontować urządzenia oraz jego
baterii lub akumulatorów, aby nie dopuścić do
nagrzewania się baterii lub akumulatorów i
uwalniania przez nie toksycznych lub niebezpiecznych
substancji. Nie wolno doprowadzać do zwarć i
przeładowywać akumulatorów ani ładować ich w
odwrotny sposób.
W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora
należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do
tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć
to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.

Płyn Philips Quick Clean Pod Cartridge
-

Chronić przed dziećmi.
Nie połykaj.

Pola elektromagnetyczne (EMF)
To Philips urządzenie spełnia wszystkie normy i jest
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia
na działanie pól elektromagnetycznych.

Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego
-

Urządzenia serii S9000 są wyposażone w technologię
Bluetooth klasy 2.
Pasmo częstotliwości, w którym działa funkcja
Bluetooth w urządzeniach serii S9000, to 2,4 GHz.

Polski
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Maksymalna moc częstotliwości radiowej w paśmie
częstotliwości, w którym działają urządzenia serii
S9000, wynosi mniej niż 20 dBm.
Produkt jest zgodny z wymaganiami artykułu 10(2) i
może być użytkowany w przynajmniej jednym kraju
członkowskim UE. Jest też zgodny z artykułem 10(10) i
nie ma ograniczeń we wdrożeniu do użytkowania we
wszystkich krajach członkowskich UE.
Firma Philips niniejszym oświadcza, że urządzenia serii
S9000 spełniają wszystkie niezbędne wymagania oraz
inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Treść
deklaracji zgodności znajduje się na stronie
www.philips.com/support.
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Co oznaczają ikony na wyświetlaczu? (Rys. A)
-

Menu główne (gdy golarka jest wyłączona)
Naciskając przycisk menu, można przełączać kolejne opcje
menu.
Naciskając długo ten przycisk, można również włączać i
wyłączać pewne funkcje.

Ikona

Znaczenie
W menu głównym widoczny jest stan naładowania akumulatora
w procentach.
Ikony menu czujnika kontroli ruchów informują Cię, czy ruchy
wykonywane podczas ostatniego golenia były właściwe, czy też
można je poprawić..
W tym menu można włączyć blokadę podróżną.

Tak na wyświetlaczu pokazywana jest informacja, że golarka nie
jest sparowana ze smartfonem.
Na wyświetlaczu widoczna jest informacja, że golarka jest
sparowana ze smartfonem.

-

Włączanie golarki
Naciśnij przycisk wł./wył., aby włączyć golarkę.

Ikona

Znaczenie
Po włączeniu golarki krótka animacja z tymi ikonami pokazuje,
które ustawienie informacji zwrotnych na temat siły nacisku jest
włączone. Naciskając przycisk menu, możesz przełączać się
między ustawieniami informacji zwrotnych na temat siły nacisku.

Polski
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Ostrzeżenia i powiadomienia

Ikona

Znaczenie
Akumulator jest niemal całkowicie wyczerpany i trzeba
naładować golarkę.
Gdy pamięć masowa danych będzie niemal całkowicie
zapełniona, otrzymasz powiadomienie przypominające o
synchronizacji golarki. Aby zapobiec utracie danych, zsynchronizuj
golarkę z aplikacją.
Element golący jest zabrudzony lub uszkodzony w stopniu
uniemożliwiającym działanie silniczka. Wyczyść dokładnie głowice
golące.

Używasz niewłaściwego zasilacza. Należy używać tylko zasilacza
(HQ8505) dostarczonego z golarką.

-

Czyszczenie golarki

Ikona

Znaczenie
Pamiętaj: czyść golarkę w saszetce do szybkiego czyszczenia.

Pamiętaj: czyść golarkę.

Proces czyszczenia jest w toku, a na wyświetlaczu widoczny jest
pozostały czas czyszczenia w formie zegara lub w sekundach, jeśli
naciśniesz przycisku menu.
Proces czyszczenia został przerwany.
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Wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego przed użyciem

Ikona

Znaczenie
Przed użyciem golarki wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Co oznaczają ikony na wyświetlaczu? (Rys. B)
-

Menu główne
Naciskając przycisk menu, można przełączać kolejne opcje
menu.
Naciskając długo ten przycisk, można również włączać i
wyłączać pewne funkcje.

Ikona

Znaczenie
To menu pokazuje stan naładowania akumulatora (w %).

To menu pozwala włączyć lub wyłączyć blokadę podróżną.

W tym menu można wyłączyć lub ponownie włączyć
przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny.

-

Włączanie golarki
Naciśnij przycisk wł./wył., aby włączyć golarkę.

-

Bluetooth

Ikona

Znaczenie
Ikona ta pokazuje, że golarka jest sparowana ze smartfonem.

Polski
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Ikona ta ukaże się po rozparowaniu golarki i smartfona.

-

Ostrzeżenia i powiadomienia

Ikona

Znaczenie
Akumulator jest niemal całkowicie wyczerpany i trzeba
naładować golarkę.
Gdy pamięć masowa danych będzie niemal całkowicie
zapełniona, otrzymasz powiadomienie przypominające o
synchronizacji golarki. Aby zapobiec utracie danych,
zsynchronizuj golarkę z aplikacją.
Element golący jest zabrudzony lub uszkodzony w stopniu
uniemożliwiającym działanie silniczka. Wyczyść dokładnie
głowice golące.

Używasz niewłaściwego przewodu zasilającego. Należy używać
przewodu zasilającego dostarczonego z golarką.

-

Czyszczenie golarki

Ikona

Znaczenie
Pamiętaj: czyść golarkę w saszetce do szybkiego czyszczenia.

Pamiętaj: wyczyść golarkę.

Proces czyszczenia jest w toku, a na wyświetlaczu widoczny jest
pozostały czas czyszczenia w formie zegara lub w sekundach, jeśli
naciśniesz przycisku menu.
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Proces czyszczenia został przerwany.

-

Wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego przed użyciem

Ikona

Znaczenie
Przed użyciem golarki wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Menu główne (Rys. A)
Gdy golarka jest wyłączona, można przełączać między
czterema funkcjami menu, naciskając przycisk menu.
- Poziom naładowania akumulatora
Ta opcja menu pokazuje poziom naładowania
akumulatora.

-

Czujnik kontroli ruchów
Ta pozycja menu pokazuje informacje zwrotne na
temat ruchów wykonywanych podczas ostatniego
golenia.

-

Blokada podróżna
Z poziomu tej opcji menu można zablokować i
odblokować golarkę, naciskając i przytrzymując
przycisk menu przez 3 sekundy. Jeśli wybierasz się w
podróż, możesz zablokować golarkę, aby zapobiec jej
przypadkowemu włączeniu. Po włączeniu blokady
podróżnej funkcja Bluetooth wyłączy się
automatycznie, a golarka będzie w trybie
oszczędzania energii.

Polski
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Bluetooth
Z poziomu tej opcji menu można rozparować golarkę
i smartfon.
Aby uzyskać informacje o korzyściach płynących ze
sparowania golarki i smartfona, przeczytaj punkt
„Korzyści z podłączenia golarki do aplikacji”.
Uwaga: Upewnij się, że Twój smartfon jest
wyposażony w technologię Bluetooth® 4.2 lub
nowszą.
Golarka jest wyposażona w technologię Bluetooth®
4.2 lub nowszą, która umożliwia podłączenie do
aplikacji. Po sparowaniu golarki i smartfona funkcja
Bluetooth w golarce włączy się automatycznie, nawet
jeśli golarka jest wyłączona. Umożliwia to późniejsze
zsynchronizowanie danych dotyczących zabiegu
golenia, więc nie musisz mieć przy sobie smartfona
podczas golenia.
Uwaga: Można wyłączyć Bluetooth na golarce,
aktywując blokadę podróżną.

Menu główne (Rys. B)
Naciskając przycisk menu, można przełączać kolejne
funkcje menu.

Poziom naładowania akumulatora
Ta opcja menu pokazuje poziom naładowania
akumulatora.

Raport dotyczący zakończonego golenia
Uwaga: Menu to jest wyświetlane dopiero po włączeniu
tej funkcji za pomocą ustawień aplikacji.
Komfort golenia można zwiększyć, wykonując
odpowiednie ruchy golarką i stosując właściwą siłę
nacisku. Pozycja ta pokazuje wyrażoną w gwiazdkach
ocenę ostatniego golenia. Ocena ta informuje, czy siła
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nacisku i ruchy wykonywane podczas golenia były
właściwe, czy też można je jeszcze poprawić.

Blokada podróżna
Jeśli wybierasz się w podróż, możesz zablokować golarkę,
aby zapobiec jej przypadkowemu włączeniu. W ramach
tego menu naciśnij i przytrzymaj przycisk menu przez 3
sekundy, aby zablokować lub odblokować golarkę. Po
włączeniu blokady podróżnej funkcja Bluetooth wyłączy
się automatycznie, a golarka będzie w trybie
oszczędzania energii.

Włączanie/wyłączanie pierścienia świetlnego
Podczas golenia otrzymujesz informacje zwrotne na
temat siły wywieranego nacisku — przekazuje je
pierścień świetlny umiejscowiony w górnej części
uchwytu golarki.
Pierścień świetlny jest domyślnie włączony. Można go
wyłączyć i ponownie włączyć.
Aby wyłączyć przekazywanie informacji zwrotnych przez
pierścień świetlny:
1 Przełączaj między opcjami menu, naciskając przycisk
menu, aż dojdziesz do menu „Światło włączone”
(„Light on”).
2 Będąc na poziomie tego menu, naciśnij i przytrzymaj
przycisk menu przez 3 sekundy, aż zobaczysz na
wyświetlaczu informację „Światło wyłączone” („Light
off”).
Aby ponownie włączyć przekazywanie informacji
zwrotnych przez pierścień świetlny:
1 Przełączaj między opcjami menu, naciskając przycisk
menu, aż dojdziesz do menu „Światło wyłączone”
(„Light off”).
2 Będąc na poziomie tego menu, naciśnij i przytrzymaj
przycisk menu przez 3 sekundy, aż zobaczysz na
wyświetlaczu informację „Światło włączone” („Light
on”).
Uwaga: Przekazywanie informacji zwrotnych przez
pierścień świetlny jest dostępne tylko wtedy, gdy element
golący jest przymocowany do uchwytu.

Polski
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Bluetooth
Uwaga: Menu Bluetooth jest wyświetlane tylko wtedy,
gdy golarka jest sparowana ze smartfonem.
Tutaj można rozparować golarkę i smartfon. Aby
zapoznać się z korzyściami płynącymi ze sparowania
golarki i smartfona, przeczytaj punkt „Korzyści z
podłączenia golarki do aplikacji”.
Uwaga: Upewnij się, że Twój smartfon jest
wyposażony w technologię Bluetooth® 4.2 lub
nowszą.
Golarka jest wyposażona w technologię Bluetooth®
4.2 lub nowszą, która umożliwia podłączenie do
aplikacji. Po sparowaniu golarki i smartfona funkcja
Bluetooth w golarce włączy się automatycznie, nawet
jeśli golarka jest wyłączona. Umożliwia to późniejsze
zsynchronizowanie danych dotyczących zabiegu
golenia, więc nie musisz mieć przy sobie smartfona
podczas golenia.
Uwaga: Można wyłączyć Bluetooth na golarce,
aktywując blokadę podróżną.

W jaki sposób łączę swoją golarkę i smartfona? (Rys. A)
Korzyści z podłączenia golarki do aplikacji
Aplikację można wykorzystywać w następujących celach:
- odbieranie w czasie rzeczywistym informacji
zwrotnych i wskazówek dotyczących wykonywanych
ruchów i siły nacisku;
- włączanie i dostosowywanie funkcji przekazywania
raportu dotyczącego zakończonego golenia;
- synchronizowanie danych dotyczących golenia i
śledzenie historii zabiegów golenia;
- poprawa nawyków dotyczących golenia i
zmniejszenie problemów ze skórą związanych z
goleniem;
- odbieranie spersonalizowanych porad i rekomendacji
dotyczących stylu.
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Sparuj golarkę i smartfon
Aplikacja jest zgodna z wieloma smartfonami iPhone i
smartfonami z systemem Android™.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.philips.com/MyShaver9000-app.
1 Pobierz aplikację.
2 Upewnij się, że funkcja Bluetooth w smartfonie jest
włączona.

3 Włącz golarkę, aby włączyć funkcję Bluetooth.
4 Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami,
aby uruchomić procedurę parowania.

5 Po sparowaniu golarka i aplikacja będą
automatycznie nawiązywać połączenie, ilekroć
otworzysz aplikację, jeśli funkcja Bluetooth na
telefonie jest włączona.

Synchronizuj zabiegi golenia
Ta golarka przechowuje dane dotyczące golenia, dzięki
czemu nie musisz brać do ręki smartfona, gdy się golisz
lub chcesz sprawdzić swoje dane dotyczące golenia na
późniejszym etapie.
Gdy pamięć masowa danych będzie niemal całkowicie
zapełniona, otrzymasz powiadomienie przypominające o
synchronizacji golarki. Aby zapobiec utracie danych,
zsynchronizuj golarkę z aplikacją.
1 Upewnij się, że telefon znajduje się blisko golarki, i
otwórz aplikację.
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2 Aplikacja automatycznie się połączy i zsynchronizuje
Twoje ostanie zabiegi golenia.

Anuluj parowanie golarki i smartfona
Golarkę można sparować tylko z jednym smartfonem na
raz. Aby usunąć sparowanie golarki ze smartfonem (np.
gdy otrzymasz nowego smartfona), wykonaj następujące
czynności:
- Najpierw rozparuj golarkę.
1 Przełączaj między opcjami menu, naciskając przycisk
menu, aż dojdziesz do menu Bluetooth.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, aż pojawi się
możliwość wyboru krzyżyka albo znacznika wyboru
(„haczyk”).

3 Aby rozparować golarkę, wybierz znacznik wyboru
(„haczyk”), naciskając ponownie przycisk menu.
Uwaga: Gdy golarka zostanie pomyślnie rozparowana, na
uchwycie golarki po lewej stronie zobaczysz ikonę
Bluetooth.
Uwaga: Jeśli chcesz ponownie sparować golarkę i
smartfon, upewnij się najpierw, że obydwa urządzenia są
rozparowane.
- Następnie rozparuj smartfon.
1 Przejdź do opcji „Ustawienia” na smartfonie i wybierz
opcję Bluetooth.
2 Stuknij nazwę golarki.
3 Stuknij „zapomnij” lub „anuluj parowanie”.
Uwaga: Procedura anulowania parowania może się
różnić w zależności od smartfona. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
smartfona.
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W jaki sposób łączę swoją golarkę i smartfona? (Rys. B)
Korzyści z podłączenia golarki do aplikacji
Aplikację można wykorzystywać w następujących celach:
- odbieranie w czasie rzeczywistym informacji
zwrotnych i wskazówek dotyczących wykonywanych
ruchów i siły nacisku;
- włączanie i dostosowywanie funkcji przekazywania
raportu dotyczącego zakończonego golenia;
- synchronizowanie danych dotyczących golenia i
śledzenie historii zabiegów golenia;
- poprawa nawyków dotyczących golenia i
zmniejszenie problemów ze skórą związanych z
goleniem;
- odbieranie spersonalizowanych porad i rekomendacji
dotyczących stylu.

Sparuj golarkę i smartfon
Aplikacja jest zgodna z wieloma smartfonami iPhone i
smartfonami z systemem Android™.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.philips.com/MyShaver9000-app.
1 Pobierz aplikację.
2 Upewnij się, że funkcja Bluetooth w smartfonie jest
włączona.

3 Włącz golarkę, aby włączyć funkcję Bluetooth.
4 Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami,
aby uruchomić procedurę parowania.
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5 Po sparowaniu golarka i aplikacja będą
automatycznie nawiązywać połączenie, ilekroć
otworzysz aplikację, jeśli funkcja Bluetooth na
telefonie jest włączona.
Uwaga: Jeśli golarka jest sparowana ze smartfonem,
menu Bluetooth jest wyświetlane jako nowy element.

Synchronizuj zabiegi golenia
Ta golarka przechowuje dane dotyczące golenia, dzięki
czemu nie musisz brać do ręki smartfona, gdy się golisz
lub chcesz sprawdzić swoje dane dotyczące golenia na
późniejszym etapie.
Gdy pamięć masowa danych będzie niemal całkowicie
zapełniona, otrzymasz powiadomienie przypominające o
synchronizacji golarki. Aby zapobiec utracie danych,
zsynchronizuj golarkę z aplikacją.
1 Upewnij się, że telefon znajduje się blisko golarki, i
otwórz aplikację.
2 Aplikacja automatycznie się połączy i zsynchronizuje
Twoje ostanie zabiegi golenia.

Anuluj parowanie golarki i smartfona
Golarkę można sparować tylko z jednym smartfonem na
raz. Aby usunąć sparowanie golarki ze smartfonem (np.
gdy otrzymasz nowego smartfona), wykonaj następujące
czynności:
- Najpierw rozparuj golarkę.
1 Przełączaj między opcjami menu, naciskając przycisk
menu, aż dojdziesz do menu Bluetooth.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, aż pojawi się
możliwość wyboru krzyżyka albo znacznika wyboru
(„haczyk”).
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3 Aby rozparować golarkę, wybierz znacznik wyboru
(„haczyk”), naciskając ponownie przycisk menu.
Uwaga: Jeśli golarka jest sparowana ze smartfonem,
menu Bluetooth jest wyświetlane jako nowy element. Po
rozparowaniu to menu zniknie.
Uwaga: Gdy golarka zostanie pomyślnie rozparowana, na
jej wyświetlaczu ukaże się przez chwilę ikona Bluetooth.
Uwaga: Jeśli chcesz ponownie sparować golarkę i
smartfon, upewnij się najpierw, że obydwa urządzenia są
rozparowane.
- Następnie rozparuj smartfon.
1 Przejdź do opcji „Ustawienia” na smartfonie i wybierz
opcję Bluetooth.
2 Stuknij nazwę golarki.
3 Stuknij „zapomnij” lub „anuluj parowanie”.
Uwaga: Procedura anulowania parowania może się
różnić w zależności od smartfona. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
smartfona.

Informacje pokazywane przez golarkę. (Rys. A)
Przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny
Podczas golenia otrzymujesz informacje zwrotne na
temat siły wywieranego nacisku — przekazuje je
pierścień świetlny umiejscowiony w górnej części
uchwytu golarki.
Pierścień świetlny na uchwycie świeci podczas golenia w
różnych kolorach, przekazując informacje zwrotne na
temat siły wywieranego nacisku. Ustawienia domyślne są
następujące:
- Jeśli nie wywierasz wystarczająco silnego nacisku,
pierścień świetlny zaświeci się na niebiesko.
-

Jeśli wywierasz odpowiednio silny nacisk, pierścień
świetlny świeci się na zielono.

Polski

29

-

Gdy wywierasz zbyt duży nacisk, pierścień świetlny
zaświeci się na pomarańczowo.
Po włączeniu golarki można dostosować rodzaj
otrzymywanych informacji zwrotnych na temat siły
nacisku.
1 Włącz golarkę.

2 Naciśnij przycisk menu, aby przełączać opcje
informacji zwrotnych na temat siły nacisku. W
poniższej tabela pokazano, jakie informacje zwrotne
o sile nacisku otrzymujesz w ramach każdej z opcji.

Wywierany jest Wywierany jest Wywierany jest
zbyt mały
odpowiedni
zbyt duży
nacisk
nacisk
nacisk
Pełne informacje
zwrotne na temat siły
nacisku

Częściowe informacje
zwrotne na temat siły
nacisku

niebieski

zielony

Brak informacji
zwrotnych

Brak informacji
zwrotnych

pomarańczo
wy

pomarańczo
wy
Brak informacji
zwrotnych na temat siły
nacisku

Brak informacji
zwrotnych

Brak informacji
zwrotnych

Brak informacji
zwrotnych
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Uwaga: Uwaga: Przekazywanie informacji zwrotnych
przez pierścień świetlny jest dostępne tylko wtedy,
gdy element golący jest przymocowany do uchwytu.
Gdy do uchwytu jest przymocowana nasadka do
modelowania brody lub szczoteczka do czyszczenia,
funkcja informacji zwrotnych na temat ruchów i siły
nacisku jest automatycznie wyłączana.

Raport dotyczący zakończonego golenia
Uwaga: Tę funkcję włącza się za pośrednictwem
ustawień aplikacji.
Komfort golenia można zwiększyć, wykonując
odpowiednie ruchy golarką i stosując właściwą siłę
nacisku. Jeśli ta funkcja jest włączona, po zakończeniu
golenia i wyłączeniu golarki urządzenie przekaże Ci
raport dotyczący zakończonego golenia.
Informacje zwrotne z czujnika siły nacisku
Gdy siłę nacisku wywieranego podczas golenia można
poprawić, ikona czujnika siły nacisku jest wyświetlana ze
znakiem wykrzyknika.
- Nacisk wywierany podczas golenia był zbyt duży.

-

Nacisk wywierany podczas golenia był zbyt mały.
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Informacje zwrotne z czujnika kontroli ruchów
- Jeśli ruchy wykonywane podczas golenia można
poprawić, ikona czujnika kontroli ruchów jest
wyświetlana ze znakiem wykrzyknika.

-

Gdy zarówno stosowany nacisk, jak i ruchy
wykonywane podczas golenia są idealne, obie
ikony są wyświetlane ze znacznikiem wyboru.

Informacje pokazywane przez golarkę. (Rys. B)
Przekazywanie informacji zwrotnych przez pierścień świetlny
Podczas golenia otrzymujesz informacje zwrotne na
temat siły wywieranego nacisku — przekazuje je
pierścień świetlny umiejscowiony w górnej części
uchwytu golarki.
Pierścień świetlny na uchwycie świeci podczas golenia w
różnych kolorach, przekazując informacje zwrotne na
temat siły wywieranego nacisku. Funkcja ta jest
domyślnie włączona.
- Jeśli nie wywierasz wystarczająco silnego nacisku,
pierścień świetlny zaświeci się na niebiesko.
-

Jeśli wywierasz odpowiednio silny nacisk, pierścień
świetlny świeci się na zielono.

-

Gdy wywierasz zbyt duży nacisk, pierścień świetlny
zaświeci się na pomarańczowo.
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Funkcję tę można wyłączyć lub ponownie włączyć w
menu Włączanie/wyłączanie pierścienia świetlnego.
Uwaga: Przekazywanie informacji zwrotnych przez
pierścień świetlny jest dostępne tylko wtedy, gdy element
golący jest przymocowany do uchwytu.

Raport dotyczący zakończonego golenia
Uwaga: Tę funkcję włącza się za pośrednictwem
ustawień aplikacji.
Komfort golenia można zwiększyć, wykonując
odpowiednie ruchy golarką i stosując właściwą siłę
nacisku. Golarka przekazuje Ci wyrażoną w gwiazdkach
ocenę wykonywanych ruchów i siły nacisku w trakcie
ostatniego golenia. Po włączeniu tej funkcji:
- Na wyświetlaczu golarki pojawi się nowa pozycja
menu dotycząca raportu z zakończonego golenia.
- Po zakończeniu golenia i wyłączeniu golarki
urządzenie przekaże Ci natychmiast raport — może to
zrobić na trzy sposoby.
- Golarka może wyświetlić informacje zwrotne
dotyczące siły nacisku wywieranego podczas
ostatniego golenia.
-

Golarka może również przekazać raport na temat
wykonywanych ruchów.

-

Alternatywnie golarka może przekazać informacje
zwrotne na temat zarówno siły nacisku, jak i
wykonywanych ruchów.
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Przeglądając menu później, zobaczysz w nowej
pozycji menu zarówno ocenę wykonywanych ruchów,
jak i siły nacisku wywieranego podczas ostatniego
golenia.

Jak można naładować urządzenie?
Uwaga: Urządzenie jest wodoodporne. Można go
używać w wannie lub pod prysznicem oraz można je myć
pod bieżącą wodą. Ze względów bezpieczeństwa
urządzenia można używać tylko w trybie zasilania
bezprzewodowego.
- Urządzenie należy naładować przed pierwszym
użyciem oraz wtedy, gdy poziom naładowania
akumulatora sygnalizuje, że akumulator jest niemal
całkowicie rozładowany.
- Ładowanie trwa około 1 godziny.
- Szybkie ładowanie: Po mniej więcej 5 minutach
ładowania akumulator zawiera ilość energii
wystarczającą na jedno pełne golenie. Po
naładowaniu akumulatora w 10 % można wykonać
jedno pełne golenie.
- W pełni naładowane urządzenie może działać bez
zasilania do 60 minut.
Uwaga: Nie można korzystać z urządzenia podczas
ładowania.

Ładowanie za pomocą zasilacza
1 Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
2 Włóż małą wtyczkę do gniazda w urządzeniu, a
zasilacz do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ładowania urządzenia na wyświetlaczu
pojawia się animacja pokazująca postęp
ładowania.
- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, poziom
naładowania akumulatora wynosi 100 %, a ikona
akumulatora pokazuje, że akumulator jest w pełni
naładowany.
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3 Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od
gniazdka elektrycznego, a następnie wyciągnij małą
wtyczkę z urządzenia.

Symbol wyjęcia wtyczki z gniazdka elektrycznego
Wyświetlany jest symbol „wyjęcia wtyczki z gniazdka
elektrycznego przed użyciem”, aby przypomnieć, że
przed włączeniem urządzenia należy je odłączyć od
gniazdka elektrycznego i wyjąć z niego małą wtyczkę.

Ładowanie przy użyciu podstawki ładującej (tylko wybrane
modele)
1 Upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.
2 Podłącz małą wtyczkę do bazy ładującej, a następnie
podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3 Umieść urządzenie w podstawce ładującej.
Tylko wybrane modele: Pierścień świetlny na
podstawie bazy ładującej świeci się i szybko obraca.
- Po około 5 minutach pierścień spowalnia obroty.
Akumulator ma teraz zapas energii wystarczający
na jedno pełne golenie.
- Wraz z ładowaniem urządzenia, pierścień staje się
jaśniejszy i obraca się wolniej.
- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, pierścień
zapala się całkowicie i przestaje się obracać.

W jaki sposób używać urządzenia i nasadek?
Ostrzeżenie: Zawsze sprawdzaj urządzenie i
wszystkie akcesoria przed użyciem. Nie używaj
urządzenia ani żadnych akcesoriów, jeśli są
uszkodzone, ponieważ może to spowodować
obrażenia ciała. Uszkodzoną część należy
wymienić na oryginalny element tego samego
typu.
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Golenie
Możesz się golić na mokro i na sucho, nawet pod
prysznicem. Aby ogolić się na mokro, należy zwilżyć skórę
wodą i nałożyć piankę lub żel do golenia oraz opłukać
głowice golące pod bieżącą ciepłą wodą, a następnie
wykonać poniższe czynności.
1 Włącz urządzenie.
2 Przesuwaj głowice golące po skórze, wykonując
okrężne ruchy, aby uchwycić wszystkie włoski rosnące
w różnych kierunkach. Zadbaj o to, aby każda głowica
goląca dotykała skóry całą swoją powierzchnią.
Delikatnie naciskaj, aby golić blisko skóry i
komfortowo.
Uwaga: Nie przyciskaj zbyt mocno do skóry, ponieważ
może to spowodować jej podrażnienie.
Uwaga: W przypadku golenia się żelem lub pianką,
należy regularnie płukać element golący podczas
golenia, aby upewnić się, że zawsze gładko przesuwa
się po skórze.

3 Użyj wąskich boków elementu golącego, aby ogolić
trudno dostępne miejsca, np. wzdłuż linii żuchwy i
pod nosem.
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4 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i
wyczyść je.
Uwaga: Dokładnie opłucz urządzenie z pozostałości
pianki lub żelu do golenia.

Okres przystosowywania się skóry
Przy pierwszych kilku zabiegach golenia możesz nie
uzyskać oczekiwanego rezultatu; może też dojść do
lekkiego podrażnienia skóry. Jest to zjawisko normalne.
Twoja skóra potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do
nowego sposobu golenia.
Aby skóra przystosowała się do nowej golarki, należy
stosować się do porad udzielanych przez aplikację oraz
regularnie golić się urządzeniem (co najmniej 3 razy w
tygodniu) przez okres 3-4 tygodni.

Przypomnienie o czyszczeniu
Po wyłączeniu golarki jest wyświetlany wskaźnik
przypomnienia o czyszczeniu, aby przypomnieć Ci o
konieczności wyczyszczenia urządzenia.
- Wyczyść urządzenie i nasadki po każdym użyciu, aby
zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.
- Dokładnie czyść głowice golące raz w miesiącu lub
gdy urządzenie nie goli tak, jak wcześniej.

Przycinanie
Za pomocą trymera można przycinać bokobrody i wąsy.
1 Przesuń suwak zwalniający trymer w dół, aby
otworzyć trymer.
2 Włącz urządzenie.

3 Trzymaj trymer prostopadle do skóry i przesuwaj
urządzenie w dół, jednocześnie naciskając je lekko.
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4 Możesz również stosować trymer pod nosem.
5 Wyłącz urządzenie i wyczyść trymer po każdym
użyciu, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.
6 Zamknij trymer.

Korzystanie z wciskanych nasadek
Uwaga: Akcesoria w zestawie mogą się różnić w
zależności od produktu. Na pudełku znajdują się
ilustracje przedstawiające akcesoria dostarczane w
komplecie z urządzeniem.
Uwaga: Golarka przekazuje informacje zwrotne na temat
siły nacisku i wykonywanych ruchów tylko wtedy, gdy
element golący jest przymocowany do uchwytu.

Używanie nasadki do modelowania brody z
nasadką grzebieniową
Nasadki do modelowania brody z nasadką grzebieniową
można używać do stylizowania brody z wykorzystaniem
jednego stałego ustawienia lub różnych ustawień
długości. Można także użyć jej do wstępnego przycinania
długich włosów przed goleniem, aby było ono bardziej
komfortowe.
Ustawienia długości włosów na nasadce do
modelowania brody odpowiadają długości włosów po
cięciu i wynoszą od 1 do 5 mm.
1 Przekręć głowicę golącą lub inną nasadkę, aby zdjąć ją
z uchwytu i wciśnij nasadkę do modelowania brody
na uchwyt.

2 Wsuń nasadkę grzebieniową w rowki po bokach
nasadki do modelowania brody.
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3 Naciśnij regulator długości włosów, a następnie
przesuń go w lewo lub w prawo, aby wybrać żądane
ustawienie.
4 Włącz urządzenie.

5 Przesuwaj urządzenie w górę, jednocześnie naciskając
je lekko. Upewnij się, że przednia część nasadki
grzebieniowej pozostaje w pełnym kontakcie ze
skórą.
6 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i
wyczyść nasadki.

Używanie nasadki do modelowania brody bez
nasadki grzebieniowej
Nasadki do modelowania brody można używać bez
nasadki grzebieniowej do kształtowania brody, wąsów,
bokobrodów i karku do długości 0,5 mm.
1 Zdejmij nasadkę grzebieniową z nasadki do
modelowania brody.
Uwaga: Chwyć nasadkę grzebieniową na środku, aby
ściągnąć ją z nasadki do modelowania brody. Nie
należy ciągnąć za boki nasadki grzebieniowej.
2 Włącz urządzenie.
3 Trzymaj nasadkę do modelowania brody prostopadle
do skóry i przesuwaj urządzenie w dół, jednocześnie
naciskając je lekko.
4 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i
wyczyść nasadki.

Używanie nasadki szczoteczki oczyszczającej
Użyj szczoteczki oczyszczającej razem z mleczkiem lub
innym produktem oczyszczającym, który stosujesz na co
dzień, aby usunąć sebum i brud.
Zalecamy używanie jej nie więcej niż raz w tygodniu.
Uwaga: Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub
uszkodzonej skórze.
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1 Przekręć głowicę golącą lub inną nasadkę, aby zdjąć ją
z uchwytu i wciśnij nasadkę szczoteczki do
czyszczenia na uchwyt.
2 Zwilż szczoteczkę oczyszczającą wodą.
Nie używaj urządzenia z suchą szczoteczką do
czyszczenia, ponieważ może to spowodować
podrażnienie skóry.
3 Zwilż twarz wodą i nałóż na skórę środek myjący.
4 Dotknij szczoteczką do czyszczenia policzka.
5 Włącz urządzenie.
6 Ostrożnie przesuwaj szczoteczkę po skórze, w
kierunku od nosa do ucha. Nie dociskaj zbyt mocno.
Zadbaj o komfort zabiegu.
Nie używaj urządzenia na wrażliwej skórze wokół
oczu.
7 Po upływie około 20 sekund przesuń urządzenie na
drugi policzek i zacznij oczyszczać tę część twarzy.

8 Po upływie około 20 sekund przesuń urządzenie na
czoło i zacznij oczyszczać tę część twarzy. Delikatnie
przesuwaj szczoteczkę od lewej do prawej.
Nie zalecamy zbyt intensywnego oczyszczania skóry
ani oczyszczania żadnej strefy dłużej niż przez
20 sekund.
9 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i
wyczyść nasadki.
10 Po zakończeniu zabiegu opłucz i osusz twarz. Po
zakończeniu oczyszczania twarz można poddać
kolejnym codziennym zabiegom pielęgnacyjnym.

W jaki sposób czyścić urządzenie i nasadki?
Aby zapewnić optymalne działanie, należy czyścić
urządzenie i nasadki po każdym użyciu.
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Czyszczenie golarki pod bieżącą wodą
Wyczyść golarkę po każdym użyciu, aby zapobiec
zatykaniu się i uszkodzeniom.
Nidy nie wycieraj elementu golącego ręcznikiem ani
chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować
uszkodzenie głowic golących.
Podczas płukania elementu golącego z podstawy
golarki może wyciekać woda. Jest to zjawisko
normalne.
1 Włącz golarkę.
2 Opłucz element golący pod ciepłą bieżącą wodą.
3 Wyłącz golarkę. Naciśnij przycisk zwalniający, aby
otworzyć element golący.

4 Wypłucz komorę na włosy pod ciepłą bieżącą wodą.

5 Opłucz uchwyt głowicy golącej pod ciepłą bieżącą
wodą.
6 Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw uchwyt
głowicy golącej do całkowitego wyschnięcia.

7 Zamknij element golący.
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Dokładne czyszczenie
Zalecamy dokładne czyszczenie głowic golących raz w
miesiącu lub gdy golarka nie goli tak, jak wcześniej.
1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone
od gniazdka elektrycznego.
2 Naciśnij przycisk zwalniający na golarce i wyciągnij z
urządzenia uchwyt głowicy golącej.

3 Opłucz komorę na włosy i uchwyt elementu golącego
pod bieżącą wodą.
4 Zdejmij głowice golące. Szczegółowe instrukcje
można znaleźć w rozdziale „Jak wymienić głowice
golące?”.
Uwaga: Czyść najwyżej jeden nożyk i jedną osłonkę
jednocześnie, ponieważ tworzą one dopasowane
zestawy. Przypadkowe umieszczenie nożyka w
nieprawidłowej osłonce może spowodować, że
urządzenie odzyska optymalną skuteczność golenia
dopiero po kilku tygodniach.
5 Wyczyść nożyk i osłonkę pod bieżącą wodą.
6 Wytrząśnij nadmiar wody.
7 Umieść głowice golące z powrotem w elemencie
golącym. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w
rozdziale „Jak wymienić głowice golące?”.
8 Umieść zawias uchwytu głowicy golącej w szczelinie
w górnej części elementu golącego, a następnie go
zamknij.

Czyszczenie wysuwanego trymera
Wyczyść trymer po każdym użyciu, aby zapobiec
zatykaniu się i uszkodzeniom.
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Nidy nie wycieraj elementu tnącego ręcznikiem ani
chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować
uszkodzenie ząbków trymera.
1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone
od gniazdka elektrycznego.
2 Przesuń suwak zwalniający trymer w dół, aby wysunąć
trymer.

3 Włącz urządzenie i wypłucz wysuwany trymer w
ciepłej wodzie.
4 Po zakończeniu czyszczenia wyłącz urządzenie.
5 Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw
wysuwany trymer do całkowitego wyschnięcia.
6 Zamknij trymer.
Wskazówka: Aby zapewnić optymalne działanie, raz na
pół roku nasmaruj ząbki wysuwanego trymera jedną
kroplą mineralnego oleju (nie jest dołączony do zestawu).

Czyszczenie wciskanych nasadek
Nidy nie wycieraj trymera lub nasadki do modelowania
brody ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może
to spowodować uszkodzenie ząbków trymera.
Akcesoria w zestawie mogą się różnić w zależności od
produktu. Na pudełku znajdują się ilustracje
przedstawiające akcesoria dostarczane w komplecie z
urządzeniem.

Czyszczenie nasadki do modelowania brody
Nasadkę do modelowania brody należy czyścić po
każdym użyciu.
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1 Zdejmij nasadkę grzebieniową z nasadki do
modelowania brody.
Uwaga: Chwyć nasadkę grzebieniową na środku, aby
ściągnąć ją z nasadki do modelowania brody. Nie
należy ciągnąć za boki nasadki grzebieniowej.
2 Spłucz obcięte włosy z elementu tnącego letnią wodą.
3 Spłucz obcięte włosy z nasadki grzebieniowej.

4 Usuń element tnący z nasadki do modelowania brody.
Wypychając element tnący z nasadki do modelowania
brody, można usunąć włosy, które się nagromadziły
wewnątrz tej nasadki. Można również opłukać tylną
część elementu tnącego.
5 Wypłucz obcięte włosy z nasadki do modelowania
brody.
6 Ostrożnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw nasadkę
grzebieniową, element tnący i nasadkę do
modelowania brody do wyschnięcia na powietrzu
przed następnym użyciem..
Nidy nie osuszaj elementu tnącego ręcznikiem ani
chusteczką higieniczną, gdyż może to
spowodować uszkodzenie ząbków trymera.
7 Gdy element tnący jest suchy, przymocuj go do
nasadki do modelowania brody.
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8 Gdy nasadka grzebieniowa jest sucha, przymocuj ją
ponownie do nasadki do modelowania brody.
Wskazówka: Aby zapewnić optymalne działanie,
regularnie smaruj ząbki nasadki do modelowania brody
jedną kroplą oleju do konserwacji maszyn do szycia.

Czyszczenie nasadki szczoteczki oczyszczającej
Czyść nasadkę szczoteczki oczyszczającej po każdym
użyciu.
1 Wyłącz urządzenie.
2 Wyjmij nasadkę z uchwytu nasadki.
3 Dokładnie umyj wszystkie części ciepłą wodą z
mydłem.
4 Osusz nasadkę ręcznikiem.

W jaki sposób korzystać z Quick Clean Pod?
Przygotowanie Quick Clean Pod do użycia
1 Przekręć i zdejmij górną część Quick Clean Pod.

2 Odkręć pokrywę z wkładu Quick Clean Pod.

3 Podnieś wypustkę na uszczelce i pociągnij ją za róg,
aby usunąć uszczelkę z wkładu Quick Clean Pod.
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4 Naciśnij mały okrągły element na uchwycie wkładu
Quick Clean Pod, aby otworzyć karabińczyk na
uchwycie.

5 Umieść wkład Quick Clean Pod w Quick Clean Pod.

6 Umieść górną część Quick Clean Pod z powrotem na
podstawie i obróć zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż usłyszysz kliknięcie.

Nie przechylaj Quick Clean Pod, aby nie doszło do
wycieku.

Korzystanie z Quick Clean Pod
Uwaga: Jeśli używasz golarki z pianką do golenia, żelem
do golenia lub produktami do golenia, dokładnie opłucz
głowice golące przed użyciem Quick Clean Pod.
Zawsze pamiętaj o strząśnięciu nadmiaru wody z
golarki przed umieszczeniem jej w Quick Clean Pod.
1 Umieść golarkę w Quick Clean Pod głowicą golącą do
dołu. Gdy jest włączona, golarka automatycznie
wykrywa, że jest umieszczona w Quick Clean Pod.
2 Włącz golarkę, aby rozpocząć program czyszczenia.
Każdy program czyszczenia trwa około 1 min. Podczas
programu czyszczenia czas pozostały do końca tej
procedury jest wyświetlany na uchwycie w formie
zegara odliczającego czas wstecz, aż do zera.
3 Pozostaw golarkę do całkowitego wyschnięcia w
Quick Clean Pod przed przechowywaniem.
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Co oznacza ikona na Quick Clean Pod?
Ikona

Zachowanie

Znaczenie

Staje się widoczna na Quick
Clean Pod

Wkład Quick Clean Pod wymaga
wymiany.

Wymiana wkładu Quick Clean Pod
Wymień wkład Quick Clean Pod natychmiast po
pojawieniu się ikony wymiany wkładu na Quick Clean
Pod lub postępuj zgodnie z poniższą tabelą.

Częstotliwość
użytkowania

Cykle

Kiedy należy
wymienić wkład
Philips Quick Clean
Pod

Raz dziennie

Około 30

Raz w miesiącu

Kilka razy w tygodniu

Około 20

Co 2 miesiące

Raz w tygodniu

Około 13

Co 3 miesiące

Około 3

Co 3 miesiące

Raz w miesiącu

1 Przekręć i zdejmij górną część Quick Clean Pod.

2 Wyjmij wkład Quick Clean Pod z Quick Clean Pod,
ciągnąc za uchwyt.
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3 Wylej pozostały płyn do kanalizacji i poddaj
recyklingowi pusty wkład zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi odpadów.

4 Umieść nowy wkład Quick Clean Pod w Quick Clean
Pod.
Zeskanuj kod QR po lewej stronie lub odwiedź stronę
www.philips.com/cleaning-cartridge, aby zamówić
wymienne wkłady Quick Clean Pod.

Przechowywanie
Uwaga: Zalecamy wysuszenie urządzenia i nasadek przed
odłożeniem do miejsca przechowywania.
- Przechowuj urządzenie w dołączonym etui (jeśli
zostało dołączone).
- Aby zapobiec zbieraniu się brudu na golarce, zakładaj
na nią nasadkę zabezpieczającą (jeśli została
dołączona do zestawu).
- Alternatywnie przechowuj urządzenie na bazie
ładującej (jeśli jest w zestawie) lub w Philips Quick
Clean Pod (jeśli jest w zestawie).

W jaki sposób wymienić głowice golące?
Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice golące
należy wymieniać co 2 lata.
Uszkodzone głowice golące należy natychmiast
wymienić. Głowice golące należy zawsze wymieniać na
oryginalne głowice golące firmy Philips.

Wymiana głowic golących
1 Wyłącz golarkę.
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2 Naciśnij przycisk zwalniający na golarce i wyciągnij z
urządzenia uchwyt głowicy golącej.

3 Odkręć pierścienie zabezpieczające w lewo i wyjmij je.
Odłóż je w bezpieczne miejsce.

4 Wyjmij głowice golące z uchwytu głowicy golącej.
Zużyte głowice golące należy od razu wyrzucić, aby
nie pomylić ich z nowymi.

5 Włóż nowe głowice golące do uchwytu.

6 Następnie załóż ponownie pierścienie
zabezpieczające na głowice golące i obróć je w
prawo.

-

Każdy pierścień zabezpieczający ma dwa zagłębienia,
które pasują dokładnie do występów na uchwycie
głowicy golącej. Obróć pierścień w prawo, aż usłyszysz
kliknięcie wskazujące, że jest umocowany.

Polski

49

7 Umieść zawias uchwytu głowicy golącej w szczelinie
w górnej części elementu golącego, a następnie go
zamknij.

Zamawianie akcesoriów
Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie
www.philips.com/parts-and-accessories lub u
sprzedawcy produktów firmy Philips. Można też
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips
w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w ulotce
gwarancyjnej).
Dostępne są następujące akcesoria i części zamienne:
- Głowice golące SH91 Philips
- CC12 Opakowanie z 2 wkładami czyszczącymi
- CC13 Opakowanie z 3 wkładami czyszczącymi
- CC16 Opakowanie z 6 wkładami czyszczącymi
Uwaga: Dostępność akcesoriów może się różnić zależnie
od kraju.

Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisaliśmy najczęściej pojawiające się
wątpliwości podczas korzystania z urządzenia. Jeśli
poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do
rozwiązania problemu, odwiedź stronę
www.philips.com/support , na której znajduje się lista
często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum
Obsługi Klienta w swoim kraju.

Golarka
Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Nie mogę nawiązać Nie masz pobranej
połączenia z
aplikacji.
golarką.

Rozwiązanie
Pobierz aplikację.

50

Polski

Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Rozwiązanie

Twoja golarka i
smartfon nie
zostały jeszcze
sparowane.

Sparuj golarkę ze smartfonem,
postępując zgodnie z instrukcjami
w aplikacji.

Pierwsza próba
parowania nie
powiodła się.

Anuluj parowanie golarki i
smartfona i spróbuj sparować je
ponownie.

Twój smartfon nie
może znaleźć
golarki.

Upewnij się, że Twój smartfon jest
wyposażony w technologię
Bluetooth 4.2 lub nowszą.
Upewnij się, że funkcja Bluetooth
w smartfonie jest włączona i że
blokada podróżna w golarce jest
wyłączona.
Upewnij się, że smartfon znajduje
się nie dalej, niż 1 metr od golarki,
aby umożliwić połączenie
Bluetooth.
Upewnij się, że golarka jest
naładowana.

Twoja golarka i
smartfon były już
kiedyś sparowane.
Rozparowano tylko
golarkę.

Przejdź do ustawień Bluetooth na
smartfonie. Upewnij się, że
smartfon jest również
rozparowany. Następnie spróbuj
sparować je ponownie.

Polski

Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Chcę używać
golarki bez
aplikacji.

Urządzenie nie
działa po
naciśnięciu
wyłącznika.

Urządzenie goli
gorzej niż
wcześniej.
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Rozwiązanie
Nie musisz podłączać golarki do
smartfona przed każdym
goleniem. Golarka działa
prawidłowo bez aplikacji, chociaż
nie można wtedy liczyć na
zapewniane przez aplikację
korzyści. Aby uzyskać
spersonalizowane wskazówki
dotyczące golenia, wystarczy
podłączyć urządzenie co najmniej
raz na 20 zabiegów golenia, co
pozwoli zsynchronizować dane
dotyczące zabiegu golenia.

Urządzenie jest
wciąż podłączone
do gniazdka
ściennego. Ze
względów
bezpieczeństwa
urządzenia można
używać tylko bez
przewodu.

Odłącz urządzenie od zasilania i
naciśnij wyłącznik, aby włączyć
golarkę.

Akumulator jest
rozładowany.

Naładuj akumulator.

Blokada podróżna
jest włączona.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy, aby wyłączyć
blokadę podróżną.

Element golący jest
zabrudzony lub
uszkodzony w
stopniu
uniemożliwiającym
działanie silniczka.

Wyczyść dokładnie głowice
golące lub wymień je.

Głowice golące są
uszkodzone lub
zużyte.

Wymień głowice golące.
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Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Rozwiązanie

Włosy lub brud
blokują głowice
golące.

Wyczyść dokładnie głowice
golące.

Z dolnej części
Podczas
urządzenia wycieka czyszczenia woda
woda.
może gromadzić się
między korpusem
wewnętrznym a
obudową
urządzenia.

Jest to zjawisko normalne i nie
jest niebezpieczne dla
użytkownika, gdyż wszystkie
elementy elektroniczne zostały
zamknięte w szczelnym module
zasilającym wewnątrz urządzenia.

Philips Quick Clean Pod
Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Moja golarka nie została Golarka została wyjęta
wyczyszczona podczas
przed zakończeniem
procedury w Philips
programu czyszczenia.
Quick Clean Pod.

Mój Philips Quick Clean
Pod się nie włącza.

Rozwiązanie
Pozostaw golarkę w
Philips Quick Clean Pod
na pełny program
czyszczenia. Każdy
program czyszczenia
trwa około 1 minutę.
Ikona czyszczenia znika
po zakończeniu
programu czyszczenia.

Wkład Philips Quick
Clean Pod wymaga
wymiany.

Wymień wkład Philips
Quick Clean Pod.

Philips Quick Clean Pod
jest pochylony.

Połóż Philips Quick
Clean Pod spodem do
góry na płaskiej
powierzchni.

Philips Quick Clean Pod
jest zasilany silnikiem
golarki.

Umieść golarkę w
Philips Quick Clean Pod.
Włącz golarkę.

Golarka jest wciąż
podłączona do
gniazdka ściennego.

Odłącz golarkę od
zasilacza.
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Mój Philips Quick Clean
Pod przecieka.

Bateria golarki jest
rozładowana.

Naładuj golarkę przed
użyciem Philips Quick
Clean Pod.

Po wypłukaniu golarki
regularnie używasz
Philips Quick Clean Pod,
ale nie wytrząsasz
nadmiaru wody.

Wytrząśnij nadmiar
wody po każdym
przepłukaniu głowic
golących przed
umieszczeniem golarki
w Philips Quick Clean
Pod.

Goliłeś(-aś) się żelem lub
pianką do golenia i nie
wypłukałeś(-aś) golarki
przed użyciem Philips
Quick Clean Pod.

Dokładnie opłucz
głowice golące przed
użyciem Philips Quick
Clean Pod.
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Dalsze wskazówki
Aby uzyskać więcej wskazówek i obejrzeć filmy dotyczące
golarki S9000, zeskanuj kod QR poniżej lub odwiedź
stronę www.philips.com/myS9000shaver

Recykling
-

-

Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych oraz
akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich
użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w
danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej
zbiórki urządzeń elektrycznych oraz akumulatorów i
baterii.
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Usuwanie wbudowanego akumulatora
Po wyrzuceniu urządzenia wbudowany akumulator może
zostać wyjęty wyłącznie przez wykwalifikowanego
specjalistę. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że
urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a
akumulator jest całkowicie rozładowany.

Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków
bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za
pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.
Podczas obchodzenia się z bateriami lub
akumulatorami upewnij się, że Twoje ręce,
urządzenie oraz baterie lub akumulatory są suche.
Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub
akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki
baterii lub akumulatora zetknęły się z
metalowymi przedmiotami (np. monetami,
spinkami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj
baterii lub akumulatorów w folię aluminiową.
Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów
należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić
ich styki taśmą.
1 Jeśli to możliwe, ściągnij element golący lub tnący z
urządzenia.
2 Jeśli w obudowie urządzenia znajdują się śruby,
wykręć je śrubokrętem.
3 Usuń panele zewnętrzne, wsuwając śrubokręt płaski
między krawędzie i obracając go. Usuń również
dodatkowe śruby i/lub części i złam wszelkie zaciski.
4 Jeśli wewnątrz urządzenia znajduje się moduł
zasilający, wyjmij go z urządzenia, przetnij przewody i
otwórz moduł zasilający śrubokrętem.
5 Odegnij zaciski akumulatora na bok za pomocą
śrubokręta i wyjmij akumulator.

Znaki towarowe
Apple, logo Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
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Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem
towarowym firmy Apple Inc.
Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi
firmy Google Inc.
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi będącymi własnością firmy Bluetooth SIG,
Inc. Każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Philips
Personal Care jest objęte licencją.
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