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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.
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)
A Golarka
1 Nasadka zabezpieczająca
2 Element golący
3 Przycisk zwalniający element golący 
4 Trymer
5 Suwak zwalniający trymer
6 Wyłącznik golarki 
7 Symbol głowicy golącej
8 Symbol baterii
B Podstawka ładująca (tylko modele PT927/PT925/PT923/PT920/PT876/

PT875)
C Zasilacz
D System Jet Clean (tylko modele PT927CC/PT923CC) 
1 Dźwignia blokująca
2 Uchwyt golarki 
3 Przycisk zwalniający komory czyszczącej 
4 Włącznik/wyłącznik systemu Jet Clean 
5 Symbol czyszczenia oraz symbol niskiego poziomu płynu 
6 Symbol baterii
E Płyn czyszczący Jet Clean (HQ200)
F Szczoteczka do czyszczenia
G Etui do przechowywania (tylko modele PT927CC/PT927/PT925/

PT923CC/PT920/PT876)

Uwaga: Numer katalogowy golarki znajduje się na spodzie urządzenia. 

Ważne
Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem 
golarki, systemu Jet Clean (tylko modele PT927CC/PT923CC) i podstawki 
ładującej (tylko modele PT927/PT925/PT923/PT920/PT876/PT875). 
Zachowaj instrukcję na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

niebezpieczeństwo
 - Zasilacz przechowuj w suchym miejscu.

ostrzeżenie
 - Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa 

nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
 - Golarka i system Jet Clean nie są 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 tych urządzeń przez 
opiekuna. 
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 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się golarką ani systemem Jet Clean. 
 - Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem 

golarki pod wodą.

Uwaga
 - Nigdy nie zanurzaj golarki w wodzie.

 - Nigdy nie zanurzaj systemu Jet Clean ani podstawki ładującej w wodzie 
ani nie opłukuj ich pod bieżącą wodą. 

 - 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, systemu Jet Clean oraz podstawki ładującej nie należy 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, systemu Jet Clean, zasilacza, podstawki ładującej ani 
żadnej innej części w przypadku ich uszkodzenia, ponieważ może to 
spowodować obrażenia ciała. Uszkodzony zasilacz, podstawkę ładującą 
lub część należy wymienić na oryginalny element tego samego typu.

 - Golarkę i system Jet Clean należy użytkować, ładować i przechowywać 
w temperaturze od 10°C do 35°C.

 - Przed korzystaniem z golarki i systemu Jet Clean ustaw je na 
wodoodpornej powierzchni.

 - Korzystaj wyłącznie z zasilacza, podstawki ładującej i akcesoriów 
dołączonych do zestawu.

 - Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i zbieraniu się brudu w głowicach 
golących, zawsze zakładaj nasadkę zabezpieczającą na golarkę.

 - Korzystaj z systemu Jet Clean wyłącznie z oryginalnym płynem do 
czyszczenia Jet Clean (HQ200).

 - Zawsze ustawiaj system Jet Clean na stabilnej, równej i poziomej 
powierzchni, aby zapobiec wyciekaniu płynu. 

 - Gdy system Jet Clean jest gotowy do użycia, nie przesuwaj go, 
ponieważ mogłoby to spowodować wyciek płynu.

 - System Jet Clean pozwala dokładnie wyczyścić golarkę, ale nie 
dezynfekuje jej i z tego względu nie należy jej używać wspólnie z innymi 
osobami.

 - Co 15 dni opróżniaj komorę czyszczącą systemu Jet Clean i czyść ją 
dokładnie, płucząc gorącą, bieżącą wodą.

 - Jeśli golarka bądź system Jet Clean były narażone na duże zmiany 
temperatury, ciśnienia lub wilgotności, przed użyciem zaczekaj 30 minut.
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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
Pełne naładowanie golarki trwa ok. 1 godzinę.
Przed rozpoczęciem korzystania z golarki po raz pierwszy lub po dłuższym 
czasie należy ją naładować tak, aby biały symbol baterii świecił w sposób 
ciągły. 
W pełni naładowana golarka zapewnia do 60 (modele PT927CC/PT927/
PT925/PT923/PT923CC/PT920) lub 50 minut golenia (modele PT877/
PT876/PT875/PT870).
Czas golenia może być krótszy niż 60 (modele PT927CC/PT927/PT925/
PT923/PT923CC/PT920) lub 50 minut golenia (modele PT877/PT876/
PT875/PT870). Decydują o tym czynniki takie jak sposób golenia, sposób 
czyszczenia urządzenia oraz rodzaj zarostu.

Wskazówki dotyczące ładowania

niski poziom naładowania akumulatora
 - Gdy akumulator jest już niemal całkowicie rozładowany (zostało nie 

więcej niż 5 minut golenia), wskaźnik akumulatora zaczyna migać na 
pomarańczowo.

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

szybkie ładowanie
 - Po rozpoczęciu ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora 

wskaźnik akumulatora miga na biało i pomarańczowo.

Uwaga: Gdy wskaźnik akumulatora miga na biało i pomarańczowo (z mniejszą 
częstotliwością mignięć na pomarańczowo), możliwe jest szybkie, 3-minutowe 
golenie.

PoLski 159



160

Ładowanie
 - Podczas ładowania golarki wskaźnik akumulatora miga na biało.

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

na biało w sposób ciągły.

Uwaga: Po upływie ok. 30 minut wskaźnik akumulatora gaśnie w celu 
obniżenia zużycia energii. 

Ładowanie za pomocą zasilacza

Nie ładuj golarki w zamkniętym etui (dotyczy tylko modeli PT927CC/
PT927/PT925/PT923CC/PT923/PT920/PT877).
 1  Podłącz małą wtyczkę do golarki.
 2  Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. 
 , Symbol akumulatora przedstawia stan ładowania akumulatora golarki 

(patrz część „Wskazówki dotyczące ładowania” w tym rozdziale).
Ładowanie przy użyciu podstawki ładującej (tylko modele 
PT927/PT925/PT923/PT920/PT876/PT875)

 1  Podłącz małą wtyczkę do podstawki ładującej.
 2  Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
 3  Umieść golarkę w podstawce ładującej. 
 , Symbol akumulatora przedstawia stan ładowania akumulatora golarki 

(patrz część „Wskazówki dotyczące ładowania” w tym rozdziale).
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Ładowanie za pomocą systemu Jet Clean (tylko modele 
PT927CC/PT923CC)

 1  Włóż małą wtyczkę do systemu Jet Clean.
 2  Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
 3  Zdejmij nasadkę zabezpieczającą z golarki, a następnie umieść golarkę 

w uchwycie golarki spodem do góry.
Uwaga: Golarki nie można wkładać do systemu Jet Clean, gdy nasadka 
zabezpieczająca jest założona na element golący.

 4  Naciśnij dźwignię blokującą do samego dołu, aby zablokować golarkę.
 , Symbol baterii systemu Jet Clean zacznie migać, wskazując, że 

akumulator golarki jest w trakcie ładowania.
Uwaga: Gdy system Jet Clean przeprowadza program czyszczący, symbol 
baterii gaśnie. 

 , Gdy akumulator jest w pełni naładowany, symbol baterii systemu Jet 
Clean świeci w sposób ciągły. 

Uwaga: Po upływie ok. 30 minut symbol baterii gaśnie w celu obniżenia 
zużycia energii. 

 5  Aby wyjąć golarkę z systemu Jet Clean: przesuń dźwignię blokującą w 
górę aż do oporu, a następnie wyjmij golarkę.
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korzystanie z golarki

Uwaga: Urządzenie można także podłączyć bezpośrednio do sieci elektrycznej, 
podłączając je bezpośrednio 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
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 golarki, podstawki ładującej (dotyczy tylko modeli 
PT927/PT925/PT923/PT920/PT876/PT875) oraz systemu Jet Clean 
(dotyczy tylko modeli PT927CC/PT923CC) nigdy nie używaj sprężonego 
powietrza, szorstkich czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących 
płynów, takich jak benzyna lub aceton. 
 - Najlepszym i najbardziej higienicznym sposobem wyczyszczenia 

golarki jest skorzystanie z systemu Jet Clean (tylko modele PT927CC/
PT923CC), ale można ją także opłukać pod bieżącą wodą lub wyczyścić 
dołączoną szczoteczką.

 - Aby zapewnić optymalne golenie, należy czyścić golarkę po każdym 
goleniu. 
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 - Regularne czyszczenie golarki gwarantuje lepsze rezultaty golenia.
 -  Aby osiągnąć najlepsze rezultaty podczas czyszczenia, zalecamy 

użycie sprayu do czyszczenia Philips (HQ110) i (dotyczy tylko modeli 
PT927CC/PT923CC) płynu czyszczącego Jet Clean (HQ200).

 - Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić jej temperaturę, aby 
nie poparzyć rąk.

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.
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Czyszczenie elementu golącego szczoteczką do czyszczenia

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

 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. 

A

�
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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 elementu golącego w systemie Jet Clean (tylko 
modele PT927CC/PT923CC)
System Jet Clean przeprowadzi czyszczenie elementu golącego. 

Przygotowanie systemu Jet Clean do użycia
Uwaga: Wypełnij komorę czyszczącą przed pierwszym użyciem oraz gdy 
symbol niskiego poziomu płynu miga, wskazując, że poziom płynu jest zbyt 
niski. Kiedy poziom płynu spadnie poniżej poziomu minimalnego, symbol 
czyszczenia i symbol niskiego poziomu płynu zaczynają migać, a uchwyt 
golarki powraca do pozycji początkowej.

 1  Równocześnie naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach komory 
czyszczącej (A) i zdejmij system Jet Clean z komory czyszczącej (B). 

 , Komora czyszcząca zostanie odsłonięta.
 2  Odkręć nasadkę z butelki z płynem czyszczącym Jet Clean (HQ200) i 

zdejmij uszczelnienie. 
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 3  Napełnij komorę czyszczącą płynem czyszczącym Jet Clean (HQ200) 
do poziomu wskaźnika „MAX”.

Uwaga: Dopilnuj, aby komora czyszcząca zawsze była wypełniona powyżej 
wskaźnika „MIN”.

 4  Umieść system Jet Clean z powrotem na komorze czyszczącej 
(usłyszysz charakterystyczne kliknięcie).

Dopilnuj, aby przyciski zwalniające zatrzasnęły się.

Gdy komora czyszcząca zostanie wypełniona płynem czyszczącym Jet 
Clean, nie przesuwaj jej, ponieważ mogłoby to spowodować przeciek 
płynu do czyszczenia.
 5  Włóż małą wtyczkę do gniazda systemu Jet Clean i podłącz zasilacz 

do gniazdka elektrycznego. 
 , Uchwyt golarki automatycznie przesunie się do najwyższej pozycji.

System Jet Clean jest teraz gotowy do użycia. 

korzystanie z systemu Jet Clean 
 1  Zdejmij nasadkę zabezpieczającą z golarki, a następnie umieść golarkę 

w uchwycie golarki spodem do góry. Naciśnij dźwignię blokującą do 
samego dołu, aby zablokować golarkę.

 , Na systemie Jet Clean włączy się symbol baterii informujący o 
ładowaniu golarki.

Uwaga: Golarki nie można wkładać do systemu Jet Clean, gdy nasadka 
zabezpieczająca jest założona na element golący.
 2  Naciśnij wyłącznik na systemie Jet Clean, aby włączyć program 

czyszczący.
 , Symbol baterii systemu Jet Clean zgaśnie.

 , W trakcie programu czyszczącego symbol czyszczenia zaczyna migać, 
a golarka jest automatycznie zanurzana w płynie do czyszczenia.

 , Golarka automatycznie włącza się i wyłącza kilka razy oraz przesuwa 
się w górę i w dół. 

 , Symbol czyszczenia miga przez cały czas wykonywania programu 
czyszczenia, który trwa około 8 minut.

 , Po zakończeniu programu czyszczącego na systemie Jet Clean włączy 
się symbol baterii informujący o ładowaniu golarki.
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Uwaga: Jeśli podczas programu czyszczącego zostanie naciśnięty wyłącznik, 
program zostanie przerwany i zresetowany. W takim przypadku symbol 
czyszczenia przestanie migać, a uchwyt golarki powróci do pozycji 
początkowej. Golarka może nadal być mokra i brudna, ponieważ program 
czyszczący nie został zakończony.
Uwaga: Jeśli podczas programu czyszczenia zasilacz zostanie wyjęty z 
gniazdka elektrycznego, program zostanie przerwany. Uchwyt golarki 
pozostanie w bieżącej pozycji. Po ponownym podłączeniu zasilacza do 
gniazdka elektrycznego uchwyt golarki zostanie przesunięty do najwyższej 
pozycji. 
Uwaga: Jeśli poziom płynu spadnie poniżej poziomu minimalnego, wskaźnik 
czyszczenia i symbol niskiego poziomu płynu zaczną migać w regularnych 
odstępach, a uchwyt golarki powróci do pozycji początkowej.
Czyszczenie systemu Jet Clean 
Jeśli codziennie korzystasz z systemu Jet Clean, co 15 dni opróżniaj 
komorę czyszczącą i czyść ją dokładnie, płucząc gorącą, bieżącą wodą. W 
pozostałych przypadkach opróżniaj i czyść komorę czyszczącą przynajmniej 
raz w miesiącu.

 1  Obudowę systemu Jet Clean czyść wilgotną szmatką.
Nigdy nie zanurzaj ani nie płucz systemu Jet Clean w wodzie. 
 2  Równocześnie naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach 

systemu Jet Clean (A) i zdejmij go z komory czyszczącej (B). 
 , Komora czyszcząca zostanie odsłonięta.

 3  Wylej z komory czyszczącej pozostały płyn do czyszczenia. 
Płyn czyszczący można po prostu wylać do zlewu, nie jest to szkodliwe dla 
środowiska.

 4  Wypłucz komorę czyszczącą pod gorącą, bieżącą wodą.
Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić jej temperaturę, aby 
nie poparzyć rąk.
Komory czyszczącej nie można myć w zmywarce. 

 5  Napełnij komorę czyszczącą płynem czyszczącym Jet Clean (HQ200) 
do poziomu wskaźnika „MAX”.

Uwaga: Dopilnuj, aby komora czyszcząca zawsze była wypełniona powyżej 
wskaźnika „MIN”.
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 6  Umieść system Jet Clean z powrotem na komorze czyszczącej 
(usłyszysz charakterystyczne kliknięcie). 

Dopilnuj, aby przyciski zwalniające zatrzasnęły się.

Czyszczenie trymera szczoteczką
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). 

Wskazówka: Aby zapewnić optymalne działanie trymera, raz na pół roku 
nasmaruj ząbki trymera jedną kroplą oleju do konserwacji maszyn do szycia.
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Przechowywanie 
Golarkę można przechowywać w domu lub w podróży na kilka sposobów:
 - Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i zbieraniu się brudu w głowicach 

golących, po użyciu załóż nasadkę zabezpieczającą na golarkę.
 - Przechowuj golarkę w etui dołączonym do zestawu (tylko modele 

PT927CC/PT927/PT925/PT923CC/PT923/PT920/PT876).
 - Przechowuj golarkę w podstawce ładującej (tylko modele PT927/

PT923/PT920/PT876/PT875).
 - Umieść golarkę w systemie Jet Clean (tylko modele PT927CC/

PT923CC). Upewnij się, że nasadka zabezpieczająca nie jest założona 
na element golący.

Uwaga: Aby golarka nie ładowała się po włożeniu do systemu Jet Clean, 
pozostaw dźwignię blokującą w pozycji pionowej.

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 HQ9 
firmy Philips (modele PT927CC/PT927/PT925/PT923CC/PT923/PT920) 
lub głowice golące HQ8 firmy Philips (modele PT877/PT876/PT875/
PT870). 

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

 2  Wyłącz golarkę. Odłącz golarkę od sieci elektrycznej i wyjmij ją z 
systemu Jet Clean (modele PT927CC/PT923CC).

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

 5  Odkręć blokadę w lewo (A) i wyjmij element zabezpieczający (B).
 6  Zdejmij głowice golące z elementu golącego i załóż nowe. 
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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 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.

 9  Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 5 sekund, aby zresetować 
przypomnienie o wymianie w golarce. Pomarańczowy wskaźnik 
zgaśnie.

Zamawianie akcesoriów
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 HQ9 firmy Philips (modele 
PT927CC/PT927/PT925/PT923CC/PT923/PT920) lub głowice golące 
HQ8 firmy Philips (modele PT877/PT876/PT875/PT870).

5 sec.
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Czyszczenie
 - Tylko modele PT927CC/PT923CC: głowice golące należy regularnie 

czyścić, korzystając z płynu czyszczącego Jet Clean (HQ200).
 - Do dokładnego czyszczenia głowic golących należy używać sprayu do 

czyszczenia (HQ110).

ochrona środowiska

 - Golarki oraz systemu Jet Clean (tylko modele PT927CC/PT923CC) 
nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa 
domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych 
w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie 
środowiska.

 - 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.

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, wyjmij ją z systemu Jet Clean 

(tylko wybrane modele) lub wyjmij ją z podstawki ładującej (tylko 
wybrane modele).

 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.
Po wyjęciu akumulatora nie wolno umieszczać golarki w podłączonym do 
gniazdka elektrycznego systemie Jet Clean (tylko wybrane modele) lub 
podstawce ładującej (tylko wybrane modele).
Nie wolno podłączać golarki do sieci elektrycznej po wyjęciu 
akumulatora.
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gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę 
www.philips.com/support lub zapoznaj się z ulotką gwarancyjną. 

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

Golarka goli gorzej 
niż na początku.

System Jet Clean (tylko modele 
PT927CC/PT923CC) nie 
przeprowadził prawidłowo 
czyszczenia golarki, ponieważ płyn 
czyszczący w komorze czyszczenia 
jest zabrudzony lub jego poziom jest 
zbyt niski.

Zanim znów przystąpisz do golenia, wyczyść 
dokładnie golarkę. W razie potrzeby 
wyczyść i napełnij ponownie komorę 
czyszczącą (patrz rozdział „Czyszczenie i 
konserwacja”).

Głowice golące są uszkodzone lub 
zużyte.

Wymień głowice golące (patrz rozdział 
„Wymiana”).

Długie włoski blokują głowice golące. Głowice golące należy czyścić pojedynczo 
(patrz część „Czyszczenie elementu 
golącego szczoteczką do czyszczenia” w 
rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”).

Głowice golące nie zostały włożone 
prawidłowo.

Wystające części głowic golących muszą 
być dokładnie włożone do zagłębień (patrz 
część „Czyszczenie i konserwacja”).

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.

Golarka nie jest 
zupełnie czysta 
po czyszczeniu 
w systemie Jet 
Clean (tylko 
modele PT927CC/
PT923CC).

Płyn do czyszczenia w komorze 
czyszczącej jest zabrudzony.

Opróżnij i wypłucz komorę czyszczącą 
(patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
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Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Poziom płynu do czyszczenia 
jest zbyt niski. Jeśli poziom płynu 
w komorze czyszczącej spadnie 
podczas wykonywania programu 
czyszczenia poniżej poziomu 
minimalnego, program zostanie 
przerwany. Symbol czyszczenia i 
symbol niskiego poziomu płynu 
zaczną migać, a uchwyt powróci do 
pozycji początkowej.

Napełnij komorę czyszczącą płynem 
do czyszczenia do poziomu wskaźnika 
„MAX” (patrz rozdział „Czyszczenie i 
konserwacja”).

Możliwe, że został użyty inny płyn do 
czyszczenia niż oryginalny płyn firmy 
Philips.

Należy korzystać wyłącznie z płynu 
czyszczącego Jet Clean HQ200.

Dźwignia blokująca systemu Jet 
Clean nie została prawidłowo 
zablokowana lub golarka nie została 
umieszczona w systemie Jet Clean. 
W takim przypadku system Jet 
Clean zacznie działać, ale program 
czyszczący nie będzie działał 
prawidłowo.

Zdejmij nasadkę zabezpieczającą z golarki, 
a następnie umieść golarkę w prawidłowy 
sposób w systemie Jet Clean. Zablokuj 
prawidłowo dźwignię blokującą.

System Jet Clean 
(tylko modele 
PT927CC/
PT923CC) 
nie działa po 
naciśnięciu 
włącznika.

System Jet Clean nie jest podłączony 
do sieci elektrycznej.

Włóż małą wtyczkę do gniazda systemu 
Jet Clean i podłącz zasilacz do gniazdka 
elektrycznego.

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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