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Wskazówki/Ostrzeżenia

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

To urządzenie jest wodoodporne, co oznacza, że można je myć pod bieżącą wodą. 
Zalecamy jednak, aby nie pozostawiać go w wodzie lub wilgotnych miejscach przez 
dłuższy czas. (Rysunek 1)

Dodatkowe informacje

Poranne golenie pomaga w utrzymywaniu czystości twarzy przez cały dzień. 

Głowica golarki może tworzyć środowisko odpowiednie dla rozwijających się 
bakterii. Należy ją regularnie czyścić. 

1. Poranne golenie pomaga w utrzymywaniu czystości twarzy przez cały dzień.
2. Głowica golarki może tworzyć środowisko odpowiednie dla rozwijających się 
bakterii. Należy ją regularnie czyścić. 
3. Golarka nie powinna być używana przez wiele osób, zwłaszcza przez osoby, 
które cierpią na jakiekolwiek choroby skóry.

Ładowanie

1. Napięcie tego produktu wynosi 5V / 1A.
2. Produkt należy przechowywać w temperaturze między 5°C do 35°C podczas 
ładowania. Prosimy nie umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie promienie 
słoneczne świecą bezpośrednio na niego lub w nadmiernie gorących pomieszcze-
niach. (Rysunek 2)
3. Najpierw podłącz ładowarkę do golarki, a następnie podłącz ładowarkę do 
gniazdka elektrycznego. (Rysunek 3)
4. Czas ładowania golarki wynosi ok. 2,5 godziny. Po pełnym naładowaniu można 
jej używać przez około 120 minut, bez przerwy. 
5. Po całkowitym naładowaniu akumulatora na ekranie cyfrowym zostanie 
wyświetlony komunikat „99”. Następnie należy odłączyć kabel do ładowania.
6. Gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się wartość poniżej 10, dioda kontrolna 
zacznie migać. Oznacza to, że moc baterii jest zbyt niska i należy naładować urzą-
dzenie. (Rysunek 4)
7. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć ładowarkę.
8. Jeśli głowica golarki jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać użytkowa-
nie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry.



Użytkowanie

1. Golarkę można uruchomić, włączając przełącznik zasilania. Ekran cyfrowy 
wyświetli wartość liczbową od 0 do 99, przedstawiając aktualny procentowy stan 
akumulatora. Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 10, należy 
naładować urządzenie. (Rysunek 5)
2. Naciśnij przycisk zasilający na 3 sekundy, aby zablokować golarkę. Zapali się 
dioda kontrolna blokady, co pozwoli uniknąć problemów w razie przypadkowego 
włączenia golarki. Aby ją odblokować, należy nacisnąć przycisk na 3 sekundy. 
(Rysunek 5)
3. Wskaźnik zabezpieczenia zaświeci się, jeśli golarka zostanie zablokowana. Jeśli 
tak się stanie, wystarczy wyłączyć golarkę, otworzyć głowicę golącą, aby dokładnie 
sprawdzić i usunąć blokadę, a następnie można ponownie włączyć golarkę. Jeśli 
urządzenie działa prawidłowo, diody kontrolne są wyłączone.
4. W celu prawidłowego użycia golarki, należy przesuwać głowicę w kierunku 
zgodnym z kierunkiem wzrostu brody i wykonywać proste, zdecydowane ruchy. 
(Rysunek 6)
5. Golenie na sucho przynosi zazwyczaj najlepsze efekty. Zalecamy golenie przed 
umyciem twarzy lub po jej umyciu.
6. Skóra może wymagać trochę czasu, aby dostosować się do golarki.
7. Włosy na szyi można również zgolić za pomocą wysuwanego trymera.
8. Wyłącz golarkę i nałóż na nią przezroczystą osłonę, aby zapobiec uszkodzeniu 
głowic golących. (Rysunek 7)
9. Jeśli głowica golarki jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać używania 
urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry.

Trymer

1. Do przycinania skroni i długiego zarostu.
2. Naciśnij przełącznik trymera, a trymer wysunie się automatycznie. (Rysunek 8)
3. Uruchom golarkę, przycinaj bokobrody i wąsy. (Rysunek 9)
4. Po użyciu naciśnij przełącznik w dół, aby zamknąć wysuwany trymer.
5. Trymer należy konserwować olejem co 2 miesiące.  (Rysunek 10)

Czyszczenie

Podczas czyszczenia należy wyłączyć golarkę.

1. Konieczne jest czyszczenie urządzenia po każdych 15 minutach użytkowania. 
Należy opłukać golarkę pod bieżącą wodą. 



2. Czyszczenie elementów urządzenia: 
1) Użyj dołączonej do produktu szczoteczki do czyszczenia. Najpierw wyczyść 
produkt od góry.
2) Naciśnij przycisk zwalniający, a następnie wyjmij elementy golarki. 
3) Umyj głowicę golącą lub wyczyść ją za pomocą pędzelka. (Rysunek 12)
4) Zamontuj akcesoria na korpusie golarki. Przed montażem należy wytrzeć zbior-
nik na włosy i akcesoria lub poczekać do wyschnięcia. 

Czyszczenie głowicy urządzenia 

1. Głowice urządzenia należy regularnie czyścić co miesiąc.
2. Naciśnij przycisk zwalniający, a następnie wyjmij elementy głowicy. (Rysunek 11)
3. Wyjmowanie uchwytu — obróć przycisk znajdujący się na środku uchwytu w 
kierunku wskazanym przez strzałkę, poluzuj przycisk i wyjmij uchwyt. (Rysunek 13)
4. Wyjmij głowicę i folię z górnej nasadki. Ostrza i folia są połączone ze sobą. Nie 
należy ich zamieniać, ponieważ może to wpłynąć na jakość golenia. (Rysunek 14)
5. Wyczyść głowicę golarki za pomocą pędzelka do czyszczenia (Rysunek 15).
6. Wyczyść folię za pomocą pędzelka do czyszczenia (Rysunek 16).
7. Jeśli jest to konieczne, można wyczyścić folię za pomocą substancji czyszczących 
(takich jak alkohol); w takim przypadku po wyczyszczeniu należy posmarować folię 
kroplą oleju, aby uniknąć ścierania folii. (Rysunek 17)
8. Zmontuj elementy i folię z powrotem w uchwycie tak jak w oryginalnej formie. 
Zwróć uwagę, że w uchwycie znajduje się nacięcie, w którym należy ustawić ostrza 
głowicy golącej. (Rysunek 14)
9. Na koniec ponownie zamontuj uchwyt na golarce (ustaw w linii trzy mocowania 
na krawędzi uchwytu. Włóż go i zablokuj, obracając przycisk w kierunku przeciw-
nym do wskazywanego przez strzałkę. (Rysunek 13)
10. Po zakończeniu instalacji należy otworzyć golarkę w celu sprawdzenia. Podczas 
golenia głowice golarki powinny znajdować się blisko twarzy, golenie powinno być 
wygodne, a hałas nie powinien być zbyt głośny.

Wymiana elementów urządzenia

1. Gdy głowica jest zużyta lub uszkodzona, należy ją wymienić na specjalną głowicę 
golącą Runwe. 
2. Jeśli elementy głowicy golącej lub inne części są uszkodzone, należy je wymienić.



Wyjmowanie akumulatora

1. Akumulator w tym produkcie zawiera substancje, które mogą zanieczyszczać 
środowisko naturalne. W celu recyklingu akumulatora, wyjmij go i zanieś do miej-
scowego zakładu utylizacji. (rysunki 18 i 20)
2. Przed wyjęciem akumulatora, urządzenie musi zostać wyłączone. Należy upew-
nić się, że akumulator jest zużyty. Jeśli akumulator działa, należy włączać urządze-
nie do momentu wyczerpania energii. 
3. Wyjmij akumulator. (Rysunek 19)
4. Po wyjęciu akumulatora NIE WOLNO ładować urządzenia.



Ochrona środowiska

To urządzenie może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. Jeżeli chcesz 
pozbyć się tego urządzenia, wyjmij baterię znajdującą się wewnątrz i wyślij ją do 
wyznaczonego zakładu recyklingu.

To urządzenie posiada certyfikację systemu zarządzania jakością ISO9001.


