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Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby 
w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj 
swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Golarka Philips Bodygroom umożliwia bezpieczne, delikatne, szybkie i 
gładkie golenie oraz strzyżenie włosów na każdej części ciała poniżej szyi. 
Dzięki ładowanej golarce z trymerem można w prosty sposób przyciąć 
lub usunąć niechciane włosy w każdej chwili — zarówno na sucho, jak i na 
mokro!

Opis ogólny (rys. 1)
1 Nasadka do przycinania 1 (3 mm)
2 Nasadka do przycinania 2 (5 mm) (tylko modele BG2038/BG2036/

BG2028/BG2026)
3 Nasadka do przycinania 3 (7 mm) (tylko modele BG2038/BG2036/

BG2028/BG2026)
4 Wskaźnik rozmiaru nasadki (1, 2 lub 3)
5 Element golący 
6 Wyłącznik 
7 Wskaźnik stanu akumulatora
8 Zasilacz
9 Szczoteczka do czyszczenia (tylko modele BG2038/BG2036/BG2028/

BG2026)
10 Nasadka do golenia pleców (tylko modele BG2038/BG2036)
11 Wskaźnik stanu akumulatora
12 Zasilacz
13 Podstawka ładująca

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
 - Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na 

zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
 - 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 
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tej golarki przez 
opiekuna.

 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
 - Zawsze sprawdź urządzenie przed użyciem. Nie korzystaj z urządzenia, 

gdy jest uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
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uwaga
 - Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 5°C do 

35°C.
 - Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie zasilacza i podstawki 

ładującej dołączonych do zestawu. 
 - Nigdy nie zanurzaj ani nie płucz w wodzie podstawki ładującej.
 - Jeśli urządzenie było narażone na duże zmiany temperatury, ciśnienia 

lub wilgotności, przed użyciem aklimatyzuj je przez 30 minut.
 - Aby uniknąć niebezpieczeństwa, w przypadku uszkodzenia wymień 

zasilacz lub podstawkę ładującą na nową tego samego typu.
 - Nie korzystaj z urządzenia w przypadku uszkodzenia którejś z części, 

gdyż może to prowadzić do skaleczeń lub poważniejszych obrażeń.
 - To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do golenia i przycinania 

włosów poniżej szyi. Nie używaj go do golenia lub przycinania włosów 
na głowie lub twarzy.

Zgodność z normami
 - Urządzenie spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa IEC i 

może być używane w kąpieli, jaki i pod prysznicem.
 - To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne 

z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól 
elektromagnetycznych.

Ładowanie
W zależności od modelu urządzenia ładowanie trwa 1 godzinę (BG2038/
BG2036) lub 8 godzin (BG2028/BG2026/BG2025/BG2024). W pełni 
naładowane urządzenie może działać do 50 minut.
Gdy wskaźnik stanu akumulatora miga na czerwono, oznacza to, że 
akumulator jest niemal całkowicie rozładowany (będzie pracować jeszcze 
tylko przez około 10 minut). Należy wówczas naładować urządzenie.

 1  Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda w podstawce ładującej.

 2  Umieść urządzenie w podstawce ładującej.

 , Gdy wskaźnik stanu akumulatora miga na zielono, oznacza to, że trwa 
ładowanie urządzenia.

Uwaga: Wskaźniki stanu akumulatora modeli BG2028, BG2026, BG2025 i 
BG2024 różnią się wyglądem, ale działają w ten sam sposób.
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 , Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik stanu akumulatora 
świeci na zielono w sposób ciągły.

Uwaga: Jeśli w pełni naładowane urządzenie jest nadal podłączone do 
podstawki ładującej, po upływie 30 minut wskaźnik stanu akumulatora gaśnie 
w celu oszczędzenia energii.

Zasady używania
Nie śpiesz się przy pierwszym goleniu delikatnych obszarów ciała. Musisz 
nabrać wprawy w korzystaniu z urządzenia. Skóra również potrzebuje 
trochę czasu, aby się przyzwyczaić.
Z urządzenia można korzystać na sucho i na mokro do golenia i przycinania 
włosów całego ciała poniżej szyi. Nie wolno go używać do golenia ani 
przycinania włosów na głowie lub twarzy. 

Przycinanie
Modele BG2025 i BG2024 mają nasadkę do przycinania 1. Modele 
BG2038, BG2036, BG2028 i BG2026 mają nasadki do przycinania 1, 2 i 3. 
Tył każdej nasadki został ponumerowany 1, 2 i 3 (tabela poniżej zawiera 
odpowiadające im długości włosów po przycięciu). Nasadka do przycinania 
umożliwia przycinanie włosów do określonej długości (patrz tabela poniżej). 
Jeśli urządzenie jest wyposażone w 3 nasadki, rozpocznij przycinanie 
nasadką do przycinania 3, aby nabrać wprawy w korzystaniu z urządzenia.

Wskaźnik rozmiaru nasadki Długość włosów po przycięciu
1 3 mm

2 5 mm

3 7 mm

 1  Nałóż odpowiednią nasadkę do przycinania na urządzenie. Sprawdź, 
czy ząbki nasadki są skierowane w kierunku przesuwania urządzenia.
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 - Podczas przesuwania urządzenia do siebie ząbki muszą być zwrócone 
w tym kierunku.

 - Podczas przesuwania urządzenia od siebie ząbki muszą być zwrócone 
w tamtym kierunku.

 2  Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.
 3  Przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu 

włosów.
Uwaga: Płaska część nasadki do przycinania powinna zawsze dotykać skóry 
całą powierzchnią.

Golenie

 1  Zdejmij nasadkę do przycinania, jeśli jest założona.
Uwaga: Nasadkę grzebieniową można zsunąć lub ściągnąć z urządzenia, w 
zależności od tego, w jaki sposób została założona na urządzenie.

 2  Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.
 3  Przyłóż element golący do skóry.
 4  Trzymając urządzenie jedną ręką, przesuwaj je w kierunku 

przeciwnym do kierunku wzrostu włosów. Drugą ręką naciągaj skórę.
Uwaga: Upewnij się, że element golący dotyka skóry całą powierzchnią.
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Wskazówki dotyczące przycinania i golenia
 - Jeśli włosy są dłuższe niż 10 mm, w celu ułatwienia golenia możesz je 

najpierw przyciąć na długość 3 mm, używając nasadki do przycinania 1.
 - Najlepszy efekt przycięcia można uzyskać, gdy skóra i włosy są suche.
 - Urządzenia można używać podczas kąpieli lub pod prysznicem. Aby 

zapewnić lepszy poślizg, nałóż na skórę piankę do golenia lub żel pod 
prysznic.

golenie za pomocą nasadki do golenia pleców (tylko modele 
BG2036/BG2038)

 1  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający (1) i otwórz nasadkę do 
golenia pleców (2).

 2  Umieść urządzenie w dolnej części uchwytu nasadki do golenia 
pleców. Następnie dociśnij górną część do górnej części uchwytu, aż 
zatrzaśnie się w odpowiedniej pozycji i usłyszysz „kliknięcie”.

 3  Ogol plecy, trzymając urządzenie z nasadką do golenia pleców za 
uchwyt i przesuwając je w górę i w dół.

Uwaga: Nasadkę do golenia pleców można ustawiać pod różnymi kątami, co 
ułatwia użytkowanie.
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 4  Aby wyjąć urządzenie z nasadki do golenia pleców, pociągnij za górną 
część urządzenia w celu zwolnienia blokady uchwytu.

 5  Aby zamknąć nasadkę do golenia pleców, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk zwalniający (1) i dociśnij uchwyt do uchwytu (2).

Czyszczenie
Po użyciu zawsze wyczyść urządzenie.

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, 
szorstkich czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, 
takich jak benzyna lub aceton. 
 1  Wyłącz urządzenie.
 2  Zdejmij nasadkę do przycinania, jeśli jest założona.
Uwaga: Nasadkę grzebieniową można zsunąć lub ściągnąć z urządzenia, w 
zależności od tego, w jaki sposób została założona na urządzenie.
 3  Wyciągnij element golący z urządzenia.

 4  Aby wyczyścić wewnętrzną część głowicy golącej, użyj dołączonej 
do zestawu szczoteczki lub opłucz wewnętrzną część głowicy pod 
bieżącą wodą.
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 5  Opłucz element golący pod bieżącą wodą.

 6  Wytrząśnij nadmiar wody i umieść element golący z powrotem w 
urządzeniu.

 7  Wyczyść nasadkę do golenia pleców (tylko modele BG2038/BG2036) 
wilgotną szmatką. Opłucz ją pod bieżącą wodą, jeśli użyłeś jej do 
golenia pleców namydlonych żelem pod prysznic lub pianką do 
golenia.

 8  Oczyść podstawkę ładującą wilgotną szmatką.

Zamawianie akcesoriów
Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, odwiedź nasz sklep internetowy 
pod adresem www.shop.philips.com/service. Jeśli sklep internetowy 
nie jest dostępny w Twoim kraju, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów 
firmy Philips lub centrum serwisowym firmy Philips. W przypadku trudności 
z zakupem akcesoriów skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta 
firmy Philips. Informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej. 

element golący
Jeśli urządzenie jest bardzo często używane, element golący (numer 
produktu BG2000) należy wymieniać co roku. Uszkodzony element golący 
należy wymienić natychmiast.

ochrona środowiska

 - Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami 
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki 
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia 
pomaga w ochronie środowiska.
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 - Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska 
naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do 
punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. 
Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach 
zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem 
akumulatora lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum 
serwisowego firmy Philips, którego pracownicy wyjmą i usuną 
akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska 
naturalnego.

Wyjmowanie akumulatora

 1  Wyjmij urządzenie z podstawki ładującej i pozostaw je włączone, aż 
do pełnego rozładowania.

 2  Wsuń płaski śrubokręt do otworu znajdującego się u dołu uchwytu i 
obróć go, aby odblokować tylny panel obudowy. 

 3  Zdejmij tylny panel obudowy, a następnie zdejmij panele boczne.

 4  Odkręć śruby łączące komorę wewnętrzną urządzenia z panelem 
przednim obudowy i oddziel komorę wewnętrzną od panelu 
przedniego.

 5  Odwróć komorę wewnętrzną, a następnie oddziel od niej pokrywę i 
panel sterowania.
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 6  Wyjmij płytkę drukowaną z komory wewnętrznej, obróć ją i przetnij 
przewody, które łączą akumulator z modułem zasilającym.

gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub 
problemów odwiedź naszą stronę internetową www.philips.com/
support lub skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy 
Philips. Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym 
kraju nie ma takiego centrum, zwróć się o pomoc do lokalnego sprzedawcy 
produktów firmy Philips. 

ograniczenia gwarancji
Element golący nie jest objęty warunkami gwarancji międzynarodowej, 
ponieważ ulega zużyciu.

rozwiązywanie problemów
Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi można się 
zetknąć, korzystając 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. 

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie działa. Akumulator jest rozładowany i/lub 
urządzenie nie ładuje się.

Naładuj akumulator (patrz rozdział 
„Ładowanie”) i sprawdź, czy wykonałeś 
wszystkie instrukcje opisane w rozdziałach 
„Ważne” i „Ładowanie”.

Urządzenie pracuje 
głośniej i/lub wibruje 
silniej niż zwykle.

Przynajmniej jedna część 
jest zepsuta, być z powodu 
upuszczenia urządzenia.

Zanieś urządzenie do sprzedawcy lub 
autoryzowanego centrum serwisowego 
firmy Philips w celu przeprowadzenia 
przeglądu lub naprawy.

Używanie urządzenia w celach 
profesjonalnych skraca jego okres 
eksploatacji.

Nie korzystaj z urządzenia w celach 
profesjonalnych.

Element golący jest brudny. Wyczyść element golący (patrz rozdział 
„Czyszczenie”).

Element golący jest zużyty. Wymień element golący.

Krótszy czas pracy po 
pełnym naładowaniu.

Element golący jest brudny. Wyczyść element golący (patrz rozdział 
„Czyszczenie”).
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Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Mniejsza wydajność 
przycinania i/lub 
golenia

Urządzenie jest używane w 
nieprawidłowy sposób.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
zamieszczonymi w rozdziale „Zasady 
używania”.

Element golący jest brudny. Wyczyść element golący (patrz rozdział 
„Czyszczenie”).

Poziom naładowania akumulatora 
jest niski.

Naładuj akumulator (patrz rozdział 
„Ładowanie”).

Nasadka do przycinania została 
niewłaściwie założona.

Zdejmij nasadkę do przycinania i załóż ją 
ponownie.

Jeśli przycinasz bardzo kręcone 
włosy, nasadka do przycinania 
może nie być w stanie 
odpowiednio ich rozprostować.

Spróbuj prostować włosy rękami podczas 
przycinania.
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