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Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!  
Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips,  
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, gdyż zawiera ona 
informacje na temat funkcji golarki oraz wskazówki jak można szybciej i 
przyjemniej się golić. 

Opis ogólny (rys. 1)
1 Nasadka zabezpieczająca
2 Element golący
3 Przycisk zwalniający element golący 
4 Wyłącznik golarki 
5 Symbol głowicy golącej
6 Wskaźnik ładowania
7 Podstawka ładująca (PT866*/ PT739*)
8 Etui (PT866*)
9 Zasilacz
10 Szczoteczka do czyszczenia
11 Suwak zwalniający trymer (tylko modele PT919/PT866/PT860/PT845/

PT739/PT737/PT731) 
12 Trymer (tylko modele PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/

PT731) 

Uwaga: Numer katalogowy golarki znajduje się na spodzie urządzenia. 
* Tylko w przypadku Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Francji, Turcji, 
Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Grecji.

Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego 
instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo
 - Zasilacz przechowuj w suchym miejscu.

Ostrzeżenie
 - Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa 

nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 

dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w 
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane 
przez opiekuna lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z 
tego urządzenia. 

 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. 
 - Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem 

golarki pod wodą.
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Uwaga
 - Nigdy nie zanurzaj golarki w wodzie.
 - Nie używaj golarki w kąpieli lub pod prysznicem.
 - Nie spłukuj golarki wodą o temperaturze przekraczającej 80°C.
 - Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić jej temperaturę, aby 

nie poparzyć rąk. 
 - Golarki nie można myć w zmywarce. 
 - Podczas płukania z gniazda u dołu golarki może wyciekać woda. Jest 

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

 - Nie używaj golarki, zasilacza ani żadnej innej części w przypadku 
ich uszkodzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. 
Uszkodzony zasilacz, ładowarkę bądź część należy wymienić na nowy 
element tego samego typu.

 - Używaj urządzenia, ładuj i przechowuj je w temperaturze od 10 do 
35°C.

 - Używaj golarki i kładź ją na wodoodpornych powierzchniach.
 - Korzystaj wyłącznie z zasilacza, ładowarki i akcesoriów dołączonych do 

zestawu.
 - Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i zbieraniu się brudu w głowicach 

golących, zawsze zakładaj nasadkę zabezpieczającą na golarkę.

Zgodność z normami
 - To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne 

z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól 
elektromagnetycznych (EMF) i może być bezpiecznie czyszczone pod 
bieżącą wodą.

Opis ogólny
 - Urządzenie posiada automatyczny przełącznik napięcia i jest 

dostosowane do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100 V 
do 240 V.

 - Zasilacz przekształca napięcie 100–240 V na bezpieczne napięcie 
poniżej 24 V.

Ładowanie 
PT919/PT866/PT860: pełne naładowanie golarki trwa ok. 1 godziny.
PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720: 
pełne naładowanie golarki trwa ok. 8 godzin. 
Przed rozpoczęciem korzystania z golarki po raz pierwszy lub po dłuższej 
przerwie należy ją naładować tak, aby wskaźnik ładowania świecił w sposób 
ciągły. 
W pełni naładowana golarka zapewnia do 50 (PT919/PT866/PT860) lub 
do 45 minut golenia (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/
PT725/PT721/PT720).
Czas golenia może być krótszy niż 50 (PT919/PT866/PT860) lub 45 
minut golenia (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/
PT721/PT720). Decydują o tym czynniki takie jak sposób golenia, sposób 
czyszczenia urządzenia oraz rodzaj zarostu.
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Wskazówki dotyczące ładowania

Niski poziom naładowania akumulatora
 - Kiedy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany, tzn. kiedy zostało 

nie więcej niż 5 minut golenia, wskaźnik ładowania zaczyna migać na 
pomarańczowo.

 - Po wyłączeniu golarki wskaźnik ładowania miga jeszcze przez kilka 
sekund na pomarańczowo.

Szybkie ładowanie
 - Po rozpoczęciu ładowania rozładowanego akumulatora wskaźnik 

ładowania jest podświetlany naprzemiennie na pomarańczowo i zielono. 
Po około 3 minutach wskaźnik ładowania zaczyna świecić na zielono w 
sposób ciągły. Golarka ma teraz zapas energii wystarczający na golenie 
przez 5 minut.

Ładowanie
 - Kiedy golarka jest ładowana, wskaźnik ładowania miga na zielono. 

Pełne naładowanie akumulatora
 - Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania świeci na 

zielono w sposób ciągły. 

Uwaga: Po upływie ok. 30 minut wskaźnik ładowania gaśnie w celu 
oszczędzenia energii. 

Ładowanie za pomocą zasilacza 

 1 	Podłącz	małą	wtyczkę	do	golarki.
 2 	Podłącz	zasilacz	sieciowy	do	gniazdka	elektrycznego.	
 , Wskaźnik	ładowania	przedstawia	stan	ładowania	golarki	(patrz	część	
„Wskazówki	dotyczące	ładowania”	w	tym	rozdziale).

Ładowanie przy użyciu podstawki ładującej (tylko modele 
PT866/PT739)

 1 	Podłącz	małą	wtyczkę	do	podstawki	ładującej.
 2 	Podłącz	zasilacz	sieciowy	do	gniazdka	elektrycznego.
 3 	Umieść	golarkę	w	podstawce	ładującej.	
 , Wskaźnik	ładowania	przedstawia	stan	ładowania	golarki	(patrz	część	
„Wskazówki	dotyczące	ładowania”	w	tym	rozdziale).
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Korzystanie z golarki

Uwaga: Golarka może również działać na zasilaniu sieciowym. Wystarczy ją 
podłączyć do gniazdka elektrycznego.
Golenie

 1 	Naciśnij	wyłącznik,	aby	włączyć	golarkę.
 2 	Przesuwaj	głowice	golące	po	skórze,	wykonując	okrężne	ruchy.
 - Skóra twarzy może potrzebować 2–3 tygodni, aby przyzwyczaić się do 

nowego sposobu golenia.

 3 	Naciśnij	wyłącznik,	aby	wyłączyć	golarkę.
 4 	Wyczyść	golarkę	(patrz	rozdział	„Czyszczenie	i	konserwacja”).

Przycinanie (tylko modele PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/
PT737/PT731)
Za pomocą trymera można przycinać bokobrody i wąsy.

 1 	Naciśnij	wyłącznik,	aby	włączyć	golarkę.
 2 	Przesuń	suwak	trymera	w	dół,	aby	otworzyć	trymer.	
 , Teraz	można	rozpocząć	przycinanie.

 3 	Po	zakończeniu	przycinania	zamknij	trymer	i	wyłącz	golarkę.

Czyszczenie i konserwacja

Do	czyszczenia	urządzenia	nigdy	nie	używaj	sprężonego	powietrza,	
szorstkich	czyścików,	płynnych	środków	ściernych	ani	żrących	płynów,	
takich	jak	benzyna	lub	aceton.	
 - Aby zapewnić optymalne golenie, należy czyścić golarkę po każdym 

goleniu. 
 - Regularne czyszczenie golarki gwarantuje lepsze rezultaty golenia.
 - Najlepsze rezultaty zapewnia użycie sprayu do czyszczenia firmy Philips 

(HQ110).
 - Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić jej temperaturę,  

aby nie poparzyć rąk.
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Uwaga: Podczas płukania z gniazda u dołu golarki może wyciekać woda. Jest 
to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika, gdyż wszystkie 
elementy elektroniczne zostały zamknięte w szczelnym module zasilającym 
wewnątrz golarki.
Czyszczenie elementu golącego pod bieżącą wodą

 1 	Wyłącz	golarkę	i	odłącz	ją	od	sieci	elektrycznej.
 2 	Naciśnij	przycisk	zwalniający,	aby	otworzyć	element	golący.	
 3 	Przez	30	sekund	płucz	element	golący	i	komorę	na	włosy	pod	

bieżącą	wodą	o	wysokiej	temperaturze.
Uważaj	na	gorącą	wodę.	Zawsze	należy	sprawdzić	jej	temperaturę,	 
aby	nie	poparzyć	rąk.

 - Opłucz komorę na włosy i wnętrze elementu golącego. 

 - Spłucz zewnętrzną powierzchnię elementu golącego.

 4 	Zamknij	element	golący	i	strząśnij	resztki	wody.
Zachowaj	ostrożność,	aby	podczas	strząsania	resztek	wody	nie	uderzyć	
w	nic	elementem	golącym.
Nidy	nie	wycieraj	elementu	golącego	ręcznikiem	ani	chusteczką	
higieniczną,	gdyż	może	to	spowodować	uszkodzenie	głowic	golących	oraz	
wrzecion	łączących.	
 5 	Ponownie	otwórz	element	golący	i	poczekaj,	aż	golarka	całkowicie	

wyschnie.
Czyszczenie elementu golącego szczoteczką do czyszczenia

 1 	Wyłącz	golarkę	i	odłącz	ją	od	sieci	elektrycznej.
 2 	Naciśnij	przycisk	zwalniający,	aby	otworzyć	element	golący.
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 3 	Zdejmij	element	golący	z	golarki.

 4 	Odkręć	blokadę	w	lewo	(A)	i	wyjmij	element	zabezpieczający	(B).

 5 	Wyciągaj	i	czyść	głowice	golące	pojedynczo.	Każda	głowica	składa	się	
z	nożyka	i	osłonki.

Uwaga: Nie czyść więcej niż jeden nożyk i jedną osłonkę na raz, ponieważ 
tworzą one dopasowane zestawy. Przypadkowe pomieszanie nożyków i 
osłonek może spowodować, że urządzenie odzyska optymalną skuteczność 
golenia dopiero po kilku tygodniach.
 - Wyjmij nożyk z osłonki i wyczyść go za pomocą szczoteczki.

 - Wyczyść szczoteczką wewnętrzne i zewnętrzne części osłonki. 

 6 	Umieść	głowice	golące	z	powrotem	w	elemencie	golącym.	
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Uwaga: Należy upewnić się, czy wystające części głowic są dokładnie 
dopasowane do zagłębień.

 7 	Następnie	załóż	element	zabezpieczający	na	moduł	golący	(A)	 
i	obróć	blokadą	(B)	w	prawo.

 8 	Umieść	występ	elementu	golącego	w	szczelinie	w	górnej	części	
golarki.	Następnie	zamknij	element	golący.

Uwaga: Jeśli nie można zamknąć elementu golącego, sprawdź, czy zostały 
prawidłowo włożone głowice golące oraz czy został zablokowany element 
zabezpieczający.

Czyszczenie trymera szczoteczką (tylko modele PT919/PT866/
PT860/PT845/PT739/PT737/PT731)
Trymer należy czyścić po każdym użyciu.

 1 	Wyłącz	golarkę	i	odłącz	ją	od	sieci	elektrycznej.
 2 	Przesuń	suwak	trymera	w	dół,	aby	otworzyć	trymer.

 3 	Wyczyść	trymer	szczoteczką	do	czyszczenia	stroną	z	krótszym	
włosiem.	Przesuwaj	szczoteczkę	w	górę	i	w	dół,	wzdłuż	ząbków	
trymera.

 4 	Zamknij	trymer	(usłyszysz	kliknięcie).	
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Wskazówka: Aby zapewnić optymalne działanie trymera, raz na pół roku 
nasmaruj ząbki trymera jedną kroplą oleju do konserwacji maszyn do szycia.

Przechowywanie 

 - Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i zbieraniu się brudu w głowicach 
golących, po użyciu załóż nasadkę zabezpieczającą na golarkę.

 - Przechowuj urządzenie i akcesoria w etui (dotyczy tylko modelu PT866).

Wymiana
Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice golące należy wymieniać 
co 2 lata. 

Przypomnienie o wymianie
Jeśli zaświeci się symbol głowicy golącej, oznacza to konieczność wymiany 
głowic golących. Uszkodzone głowice golące należy wymieniać natychmiast.
Głowice golące można wymieniać tylko na oryginalne głowice golące HQ8 
lub HQ9 (tylko model PT919) firmy Philips. 

 1 	Symbol	głowicy	golącej	zacznie	świecić	na	pomarańczowo	w	sposób	
ciągły.

 2 	Wyłącz	golarkę.	Odłącz	golarkę	od	sieci	elektrycznej.

 3 	Naciśnij	przycisk	zwalniający,	aby	otworzyć	element	golący.	
 4 	Zdejmij	element	golący	z	golarki.

POLSKI112



 5 	Odkręć	blokadę	w	lewo	(A)	i	wyjmij	element	zabezpieczający	(B).

 6 	Zdejmij	głowice	golące	z	elementu	golącego	i	załóż	nowe.	

Uwaga: Należy upewnić się, czy wystające części głowic są dokładnie 
dopasowane do zagłębień.

 7 	Następnie	załóż	element	zabezpieczający	na	moduł	golący	(A)	i	
obróć	blokadą	(B)	w	prawo.

 8 	Umieść	występ	nowego	elementu	golącego	w	szczelinie	w	górnej	
części	golarki.	Następnie	zamknij	element	golący.

Uwaga: Jeśli nie można zamknąć elementu golącego, sprawdź, czy zostały 
prawidłowo włożone głowice golące oraz czy został zablokowany element 
zabezpieczający.
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 9 	Naciśnij	i	przytrzymaj	wyłącznik	przez	5	sekund,	aby	zresetować	
przypomnienie	o	wymianie	w	golarce.	Pomarańczowy	wskaźnik	
zgaśnie.

Akcesoria
Aby zachować najwyższą sprawność golarki, należy pamiętać o jej 
regularnym czyszczeniu i wymianie głowic golących w zalecanym czasie.

Głowice golące
 - Zalecamy wymianę głowic golących co dwa lata. Można je wymieniać 

tylko na oryginalne głowice golące HQ8 lub HQ9 (tylko model PT919) 
firmy Philips.

Czyszczenie
 -  Do dokładnego czyszczenia głowic golących należy używać sprayu do 

czyszczenia (HQ110).

Ochrona środowiska

 - Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami 
z gospodarstwa domowego. Należy oddać je do punktu zbiórki 
surowców wtórnych. Stosując się do tego zalecenia, pomożesz chronić 
środowisko naturalne.

 - Wbudowany w golarkę akumulator zawiera substancje szkodliwe dla 
środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem golarki 
do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu 
akumulatora. Akumulator należy wyrzucić w wyznaczonym punkcie 
zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem 
akumulatora urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego 
firmy Philips, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator w sposób 
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
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Wyjmowanie akumulatora golarki

Akumulator	należy	wyjąć	tylko	wtedy,	gdy	chcesz	wyrzucić	golarkę.	
Przed	wyjęciem	akumulatora	należy	upewnić	się,	że	jest	on	całkowicie	
rozładowany.
 1 	Odłącz	golarkę	od	sieci	elektrycznej.
 2 	Włącz	golarkę	i	pozostaw	ją	aż	do	samoczynnego	zakończenia	pracy.
 3 	Wykręć	wkręty	w	tylnej	części	golarki	i	w	komorze	na	włosy.	
 4 	Zdejmij	tylny	i	przedni	panel.
 5 	Odegnij	na	bok	6	haczyków	i	wyjmij	moduł	zasilający.
Należy	zachować	ostrożność,	ponieważ	haczyki	są	ostre.
 6 	Wyjmij	akumulator.
Należy	zachować	ostrożność,	gdyż	styki	akumulatora	są	ostre.
Nie	wolno	podłączać	golarki	do	sieci	elektrycznej	po	wyjęciu	
akumulatora.

Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę 
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką 
gwarancyjną. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta,  
zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips. 

Ograniczenia gwarancji
Głowice golące (nożyki i osłonki) nie są objęte warunkami gwarancji 
międzynarodowej, ponieważ ulegają zużyciu.

Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się 
zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się 
niewystarczające do rozwiązania problemu, należy skontaktować się z 
lokalnym Centrum Obsługi Klienta. 

Problem Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwiązanie

Golarka goli gorzej 
niż na początku.

Głowice golące są 
uszkodzone lub zużyte.

Wymień głowice golące (patrz rozdział „Wymiana”).

Długie włoski blokują 
głowice golące.

Wyczyść poszczególne głowice golące (patrz rozdział 
„Czyszczenie i konserwacja”).

Głowice golące nie zostały 
włożone prawidłowo.

Wystające części głowic golących muszą być dokładnie 
włożone do zagłębień (patrz rozdział „Czyszczenie i 
konserwacja”).
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Problem Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwiązanie

Golarka nie działa 
po naciśnięciu 
wyłącznika.

Akumulator jest 
rozładowany.

Naładuj akumulator (patrz rozdział „Ładowanie”) lub 
podłącz golarkę do sieci elektrycznej.

Golarka zbyt mocno 
się nagrzała. W takim 
przypadku golarka nie 
działa.

Gdy tylko temperatura wystarczająco opadnie, można 
ponownie włączyć golarkę.

Po wyczyszczeniu 
golarki wycieka z 
niej woda.

Jest to zjawisko normalne 
i nie jest niebezpieczne 
dla użytkownika.

Podczas płukania niewielka ilość wody może 
zgromadzić się między modułem zasilającym a 
obudową. Po zakończeniu płukania zgromadzona 
woda wypływa przez gniazdo. Moduł zasilający jest 
w pełni wodoszczelny, więc woda nie dociera do 
elektronicznych części urządzenia. Korzystanie z golarki 
jest nadal całkowicie bezpieczne.
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